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ค�ำน�ำ

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย 

ก�ำหนดจัดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติมหำวิทยำลัยทักษิณ ครั้งท่ี 29 ประจ�ำปี 2562 ภำยใต้หัวข้อ : วิจัยและนวัตกรรม

เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Research and Innovation for Sustainability Development) ในระหว่ำงวันที่ 9-10 พฤษภำคม 

2562 ณ โรงแรมสยำมออเรยีนทลั อ�ำเภอหำดใหญ่ จงัหวัดสงขลำ โดยมวัีตถปุระสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปล่ียนเรยีนรู ้

ความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัย ในการประชุมครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษ การน�าเสนอผลงานวิจัยจากนักวิจัย

มหาวิทยาลัยทักษิณ นักวิจัย นักวิชาการสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยมีผลงานวิจัยภาคบรรยาย จ�านวน 143 ผลงาน 

ภาคโปสเตอร์ จ�านวน 193 ผลงาน ตลอดจนการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยจากหน่วยงานเจ้าภาพร่วม

คณะผูด้�าเนนิการจดัประชมุวชิาการ ใคร่ขอขอบพระคณุหน่วยงานเจ้าภาพร่วมทีไ่ด้ให้การสนบัสนนุและอ�านวยความสะดวก

ในการจัดประชุม ขอขอบคุณวทิยากร ตลอดจนผู้น�าเสนอผลงานวิจยั ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ คณะท�างานจากสถาบนัวิจัยและพฒันา 

และคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ  ในมหาวทิยาลยัทกัษิณ ทีม่ส่ีวนร่วมในการจดัประชุมวิชาการครัง้นี ้ให้ส�าเร็จตามวตัถปุระสงค์

ทุกประการ

สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยทักษิณ 

          พฤษภาคม 2562



สำรจำกอธิกำรบดี

 การวิจัยเป็นกุญแจที่มีความส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของประเทศ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้น อาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปัจจัย ความได้เปรียบด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ 

และการน�าเข้าเทคโนโลยสี�าเรจ็รปูจากต่างประเทศมากกว่า การสะสมองค์ความรูเ้พือ่พฒันาตนเอง ดงันัน้การวจิยัจงึเป็นองค์ประกอบ

หลักของการสร้างความได้เปรียบ ด้านต่าง ๆ จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการผลักดันขับเคลื่อนและยกระดับการวิจัย ตั้งแต่การ

มีนโยบายด้านการบริหารจดัการงานวจัิยแบบบรูณาการทีม่ทีศิทางชดัเจน การส่งเสรมิและสนบัสนนุทนุเพือ่ท�าวิจยั และการบรหิาร

จัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และสั่งสมองค์ความรู้ เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตลอดจน มีการน�าผลวิจัย

ไปใช้ประโยชน์ในมติต่ิาง ๆ  ส�าหรบัมหาวทิยาลยัทกัษิณได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของ การพฒันาการวจัิย และระบบส่งเสริมสนบัสนนุ

การแสวงหาองค์ความรู้จากการวิจัยในแต่ละศาสตร์เพื่อพัฒนาวิชาการ ให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน และในฐานะเป็นองค์การศึกษา ท�าหน้าที่ประสานงานระหว่างเครือข่ายการวิจัยภาครัฐและเอกชน องค์กรพัฒนา

เอกชน และองค์กรภาคประชาชนเพ่ือให้เกิดการวิจัยที่สนองต่อความต้องการในการพัฒนาชุมชนทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ดังน้ัน 

การประชมุวชิาการระดบัชาตมิหาวทิยาลยัทกัษณิ ครัง้ที ่29 ประจ�าปี 2562 ภายใต้หวัข้อ : วิจยัและนวัตกรรมเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื 

(Research and Innovation for Sustainability Development) เป็นจุดสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ส�านักงานคณะกรรมการเลขาธิการ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่จะน�าเสนอผลงานวิจัยอันเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมไทยให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

 มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอขอบคุณหน่วยงานท่ีให้เกียรติเป็นเจ้าภาพร่วม และขอขอบคุณท่านวิทยากรปาฐกถาพิเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย ผู้ร่วมประชุมและน�าเสนอผลงานวิจัย คณะกรรมการด�าเนินการจัดประชุมวิชาการฯ ทุกท่าน รวมทั้งบุคลากร

สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ 

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ จะสัมฤทธิ์ตามความมุ่งหมายทุกประการ

          (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ช�านิ)

           อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ



สำรจำกผู้บริหำรบริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด

การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ตัง้แต่การศกึษาขัน้พ้ืนฐานถอืเป็นหวัใจส�าคญัของการพัฒนาประเทศ และการพัฒนา 
การศกึษาทีย่ัง่ยนืนัน้ ควรตอบโจทย์ทศิทางการพฒันาของประเทศทีมุ่ง่สร้างบคุลากรทีม่คีวามสนใจในการประกอบอาชพี
ทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีท่ีจะช่วยพฒันานวตักรรมและสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัสนิค้าและการบรกิาร เพือ่เพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งการพัฒนาคนให้มีโอกาสในการสร้างรายได้ที่สูงขึ้นยังเป็นการ
ลดช่องว่างการกระจายรายได้ของคนในประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว 

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต จ�ากัด ตระหนักถึงความส�าคัญของการร่วมมือกับภาครัฐและ
สถาบนัทางการศกึษาในการผนกึก�าลงัร่วมกนัยกระดบัคณุภาพของการจดัการศกึษาด้วยการกระจายทรพัยากรด้าน
การศกึษาสูโ่รงเรยีนท่ีต้องการ การพฒันาครูเพือ่ปรับเปลีย่นวธิกีารจดัการเรยีนการสอนให้เท่าทนัต่อโลกาภวิฒัน์ต้อง
อาศัยความร่วมมือของภาคีหลายภาคส่วน โครงการ Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต 
ถือเป็นหนึ่งในโครงการหลักที่เชฟรอนมีความภาคภูมิใจในการสร้างความร่วมมือเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ในห้องเรียนอย่างแท้จริง โดยอิงโมเดลการจัดการเรียนรู้ที่โครงการฯ ได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา
ช้ันน�าของโลกอย่าง Teachers College แห่ง Columbia University ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพฒันาการ

ศกึษาทีม่งีานวจิยัรองรบัมาแลกเปลีย่นกบันกัการศกึษาในประเทศ เชฟรอนมปีณธิานทีแ่น่วแน่ในการพัฒนาโครงการ

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน และหนึ่งในความยั่งยืนที่เชฟรอนให้ความส�าคัญเสมอมา

แม้ในการประกอบธรุกจิด้านพลงังานก็คือการพฒันาทรพัยากรมนุษย์โดยการสร้างความเชีย่วชาญและองค์ความรู้ให้

อยู่กับคนไทย เฉกเช่นเดียวกัน การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนักการศึกษาไทยโดยเฉพาะครู

ผู้ปฏิบัติสามารถสร้างองค์ความรู้และความช�านาญในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง และการร่วมมือกับ

นักวิชาการด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในการร่วมถอดบทเรียนด้านการสอนมาสู่งานวิจัยที่สามารถต่อยอด 

ในการจัดการเรียนการสอนได้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวที่ส�าคัญของการสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาของประเทศ

เพราะการเรยีนรูข้องเดก็ในโลกปัจจุบนัได้ก้าวกระโดดไปอย่างมาก ววิฒันาการทางด้านข้อมลูและเทคโนโลยี 

ได้เปล่ียนวิธีการและพัฒนาการในการเรียนรู้ของเด็กอย่างสิ้นเชิง ในขณะเดียวกัน ปัญหาสังคมท่ีซับซ้อนขึ้นก็เป็น

อุปสรรคต่อการสร้างแรงจูงใจในการเรียนของเด็ก ดังนั้น การร่วมมือกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียน
จึงถือเป็นมิติใหม่ในการร่วมผสานพลังเพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาที่เท่าทันต่อพลวัต

ทางเศรษฐกิจและสังคม บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต จ�ากัด ใคร่ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ในฐานะเจ้าภาพหลัก ท่านวิทยากรปาฐกถาพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย ผู้ร่วมประชุมและผู้น�าเสนอผลงานวิจัย 
คณะกรรมการด�าเนินการจัดประชุมวิชาการฯ ทุกท่าน รวมทั้งบุคลากรสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากร
หน่วยงานต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัยทักษิณ ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ อีกทั้งให้ค�าแนะน�าต่อ

คณะครูและอาจารย์ผู้น�าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมฯ ครั้งนี้ อันจะน�าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนสมดังเจตนารมย์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

(นายไพโรจน์ กวียานันท์)
ประธานกรรมการบริหาร
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  ซอฟต์แวร์ส�ำเร็จรูปส�ำหรับธุรกิจร้ำนอำหำรขนำดย่อม
 สิริลักษณ์ เกื้อวงค์ 57

  กำรประยุกต์ใช้น�้ำยำงธรรมชำติในงำนเพ้นท์ผ้ำเพื่อประดิษฐ์ของที่ระลึกในชุมชนเพื่อกำรท่องเที่ยว จังหวัดสตูล
 สุวิมล ศิริวงศ์ 65

  กำรผลติเส้นใยปอเทอืงเพือ่ใช้ในกำรพฒันำผลิตภัณฑ์หตัถกรรมชมุชน: กรณศีกึษำกลุม่ผลติภัณฑ์ชมุชนบ้ำนร�ำแดง 
อ�ำเภอสงิหนคร จังหวดัสงขลำ

 อมรรัตน์ บุญสว่าง 73

Session วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์ 

  ผลของวัสดุเพำะกล้ำต่อกำรผลิตต้นอ่อนผักบุ้งจีน
 อมรรัตน์ ชุมทอง 86

  สำรทดแทนผงชำเขยีว: ผงใบข้ำวหอม
 ชุติมา คงจรูญ 94

  ผลของค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงของน�้ำต่อกำรกระตุ้นกำรเคลื่อนไหวของอสุจิปลำดุกล�ำพัน
 ณิศา มาชู 102

Session วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

  สมบัติทำงเคมีไฟฟ้ำของไดเมอร์ของสำรประกอบเชิงซ้อนของโลหะเออริเดียมกับลิแกนด์ 2-phenylpyridine 
และกำรศึกษำโครงสร้ำงของสำรประกอบเชิงซ้อนของเออริเดียมกับลิแกนด์อะเซทิลไทโอยูเรีย 

 กีรติ กุลวานิชไชยนันท์ 112

  พอลิยูรีเทนสูตรน�้ำประจุลบจำกยำงธรรมชำติ : ผลของเถ้ำแกลบต่อสมบัติ
 ขวัญฤทัย บุญส่ง 120

  แคโทดกิสทรปิปิงโวลแทมเมทรกิเซนเซอร์ส�ำหรบักำรตรวจวดัไอโอไดด์ 
 วัชรชัย ขุนศรีรักษา 128

สารบัญ



  กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เรื่องกำรแยกสลำยด้วยกระแสไฟฟ้ำ โดยใช้กิจกรรม
กำรเรียนรู้แบบวัฎจักรกำรเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับ นวัตกรรมเครื่องแยกแก๊ส Hydrogen-Oxygen

 กมลทิพย์ ถาภรณ์พันธ์ 136

  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและแอนิเมชันเรื่อง กำรแยกสำรผสม ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
 กันธิชา ราชคม 144

 แนวคดิทำงวทิยำศำสตร์และควำมสำมำรถในกำรสร้ำงแบบจ�ำลองทำงเคม ี เรือ่ง เซลล์กลัวำนกิ ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษำปีที ่5 โดยใช้แบบจ�ำลองเป็นฐำนในกำรจดักำรเรยีนรู้

 ปิยะนุช ผ่องใส 151

  ผลสมัฤทธิก์ำรใช้กระบวนกำรสบืเสำะควำมรูแ้ละพฒันำภำษำไทยในวทิยำศำสตร์ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่ 1 
โรงเรียนเทศบำล 2 (วัดสมอรำย) จังหวัดนครรำชสีมำ

 พัชรี พิกุลสวัสดิ์  160

  สื่อสังคมออนไลน์ตำมแนวคิดห้องเรียนกลับด้ำนเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 
เรื่อง สมบัติของแก๊ส

 ภารฎา นาครัตน์ 170

  กำรพฒันำทกัษะกระบวนกำรวทิยำศำสตร์ขัน้สงูของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีท่ี 4 ด้วยกจิกรรมโครงงำนวทิยำศำสตร์
 ศศิธร คงแก้ว 177

  กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ 5 ขั้นร่วมกับสื่อแบบจ�ำลอง เพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
เรื่องพันธะโคเวเลนต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4

 สุดารัตน์ โพธิ์ปลอด 183

Session ฟิสิกส์ศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์ และวิศวกรรมศาสตร์

  กำรสังเครำะห์วัสดุผสมไททำเนียมคำร์ไบด์ (TiC) จำกสินแร่ลูโคซีน ด้วยวิธีกำรปฏิกิริยำก้ำวหน้ำ ด้วยตัวเองที่
อุณหภูมิสูง

 เสาวณีย์ สิงห์สโรทัย  192

  ศึกษำสมบัติทำงกำยภำพ และสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบจีโอพอลิเมอร์จำกดินขำวนรำธิวำสผสมเส้นใย
เปลือกลูกหมำกสง

 ซูลฟา โตะเฮง  197

  กำรออกแบบระบบควบคุมควำมแม่นย�ำสูงส�ำหรับโรงเรือนกล้วยไม้ด้วยกำรควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิก  
เริงวุฒิ ชูเมือง 205

  กำรพัฒนำและจ�ำลองระบบตรวจรู้และอัลกอริทึมของหุ่นยนต์เดินตำมเส้นส�ำหรับระบุต�ำแหน่งที่แม่นย�ำ
 กฤต ฝันเซียน  213

 คุณลักษณะของแท่งเชื้อเพลิงเขียวจำกส่วนผสมต้นปำล์มหมดอำยุ กะลำปำล์ม และกำกปำล์มน�้ำมัน
 กฤช โกยวาณิชย์  221

 ผลของยำงธรรมชำติอิพอกซิไดซ์ต่อสมบัติของยำงผสมของยำงธรรมชำติกับยำงไนไตรล์
 อนิดา เพ็ชรแก้ว 229

 ควำมอ่อนไหวของกำรจ�ำลองแบบกำรผลิตไฟฟ้ำของฟำร์มกังหันลม นอกชำยฝั่งทะเลบริเวณอ่ำวไทยตอนบน
 ชนะ จันทร์ฉ�่า 237

 กำรศึกษำแนวทำงกำรลดปัญหำรอยแตกของแนวเชื่อม
 คุลยา ศรีโยม 245

 กำรก�ำหนดรำคำรับเหมำขนส่งสินค้ำด้วยรถบรรทุก 4 ล้อ
 ชลาลัย พกุลานนท์ 254



  กำรประมำณระยะเวลำกำรก่อสร้ำงอำคำรโดยอตัรำกำรท�ำงำนตำมหลกัเกณฑ์กำรค�ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง
และระยะเวลำเผื่อเนื่องจำกวันฝนตก

 ชัยภัคฐ์ มั่นคงเศวตวงศ์ 262

  เครื่องเติมอำกำศที่ผิวน�้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ส�ำหรับกำรเลี้ยงปลำในกระชัง
 พงษ์พันธ์ ราชภักดี  270

  วิเครำะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสี (226Ra, 232Th และ 40K) ในดิน บริเวณอ�ำเภอเกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
 มูบารัค เล็กเกลี้ยง 278

 กำรใช้กำรสอนตำมแนวทฤษฎีกำรเปล่ียนแปลงแนวคิด กำรมีแนวคิดเรื่องแรงและกำรเคลื่อนที่ของนักศึกษำ
ปริญญำตรี 

 วิชาญ คงธรรม 285

  กำรใช้โปรแกรมวิเครำะห์วิดีโอแทรกเกอร์ เรื่อง กำรตกอย่ำงอิสระ
 ธันย์ชนก รุยัน  293

  กำรใช้โปรแกรมวิเครำะห์วิดีโอแทรกเกอร์ เรื่อง กำรเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์
 สุชัญญา อุดมลาภ  300

  กำรใช้โปรแกรมวิเครำะห์วิดีโอแทรกเกอร์ เรื่อง กำรเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนำฬิกำอย่ำงง่ำย
 จิรายุส มุณีพรหม 307

  กำรประมำณค่ำรงัสอีำทติย์รวมรำยเดอืนของจังหวดัสงขลำ ในปี พ.ศ. 2552 โดยใช้เทคนคิโครงข่ำยประสำทเทียม 
 ฤทัยชนก แก้ววิรัตน์ 314

Session คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

 กำรพัฒนำระบบตรวจสอบกำรล้มในกรณีล้มแบบกระทบพื้นไม่รุนแรง
 ชนินท์ วงษ์ใหญ่  326

  กำรประมวลผลภำพเพื่อเปลี่ยนสีผิวภำพใบหน้ำด้ำนหน้ำโดยใช้กำรจับคู่ฮิสโทแกรมและแผนภูมิใบหน้ำ
 ไพจิตร กชกรจารุพงศ์  334

  กำรพฒันำรปูแบบสมรรถนะด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศของครคูอมพวิเตอร์เพือ่เชือ่มโยงกำรเรยีนรู้และสมรรถนะ
ของครูและผู้เรียนในระบบดิจิทัล

 ปริญญา บรรณเภสัช 340

  ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรสื่อกำรเรียนที่ปรับตำมบริบทส�ำหรับนิสิต
 วิสิทธิ์ บุญชุม 356

  กำรยกระดับทักษะกำรใช้ภำษำไทยในกำรเรียนคณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนบ้ำนซ�ำจ�ำปำ โดยใช้
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC) ผ่ำนกำรศึกษำชั้นเรียน (Lesson Study)

 รัชกร ประสีระเตสัง 364

 กำรศึกษำควำมรู้สึกเชิงจ�ำนวนและควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์ ของนักเรียนที่เรียนโดยเน้น
กระบวนกำรได้มำซึ่งควำมรู้

 จริยา สังข์แก้ว 372

  กำรพฒันำกจิกรรมกำรเรยีนรูว้ชิำคณติศำสตร์ตำมแนวคดิทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต์ทีส่่งเสรมิทกัษะกำรแก้โจทย์ปัญหำ 
เรื่อง สมกำรและกำรแก้สมกำร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6

 ปิยะณัฐ หมื่นวงศ์  380

  ทฤษฎีบทจุดตรึงในปริภูมิวำงนัยทั่วไปของปริภูมิเมตริกบี
 เยาวลักษณ์ คงธรรม 388

  สมบัติของรูปสำมเหลี่ยมเคปเลอร์
 อลงกรณ์ แซ่ตั้ง 395



Session วิทยาศาสตร์สุขภาพ

  กำรพัฒนำอุปกรณ์เสริมติดรองเท้ำแบบมีเสียงเพื่อตอบสนองกำรลงน�้ำหนักของขำขณะก้ำวเดินเพื่อกำรทรงตัว
ในผู้สูงอำยุไทย

 นิศารัตน์ ลี้ภัยรีเวส 402

 กำรตรวจสอบควำมปลอดภัยบนถนนพระรำม 3 ระหว่ำงกำรเปลี่ยนระบบสำยไฟฟ้ำอำกำศเป็นสำยไฟฟ้ำใต้ดิน 
 วรเทพ เอี่ยมอาจหาญ 411

Session การศึกษา

  กระบวนกำรชมุชนแห่งกำรเรยีนรูท้ำงวชิำชพี (PLC) ส�ำหรบักำรพฒันำทกัษะกำรอ่ำนเพือ่จบัใจควำมในห้องเรยีน
วิทยำศำสตร์ : กรณีศึกษำโรงเรียนประชำสำมัคคี

 กนิษฐา พุทธเสถียร 424

  วถิชีมุชนแห่งกำรเรยีนรูว้ชิำชพีส่งเสรมิบทเรยีนทำงวทิยำศำสตร์ : กำรพฒันำทกัษะกำรทดลองผ่ำนกำรวำดรปู
 เกรียงไกร สังข์ทอง  432

 กำรศึกษำองค์ประกอบกำรพัฒนำครูที่ส่งเสริมสมรรถนะกำรสอนวิทยำศำสตร์ โดยยึดหลักกำร สร้ำงชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพครูของโรงเรียนเครือข่ำยต้นแบบจังหวัดสงขลำ

 พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล  440

  กำรพัฒนำกำรอ่ำนเอำเรื่องและเขียนค�ำศัพท์เชิงวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 โดยใช้เทคนิค
กำรสอน Small Note เพื่อกำรให้เหตุผลเชิงวิทยำศำสตร์มำประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 

 จณิชญา ศิริปุณย์  448

  ผลของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกำรแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยใช้ชุดกิจกรรม ที่เน้นกำรอุปนัย 
เรื่องสมดุลเคมี ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5

 ธีรพล ชนะภัย 456

  ผลกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและทักษะกระบวนกำรกลุ่ม เรื่อง 
เคมีที่เป็นพื้นฐำนของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4

 เนาวรัตน์ ศิริรักษ์ 463 

  กำรศกึษำทกัษะกำรแก้ปัญหำและเจตคตต่ิอสะเตม็ผ่ำนกำรจดักำรเรยีนรูโ้ดยใช้กจิกรรมสะเตม็ เรือ่ง สนกุกบัเครือ่งบนิ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2

 วุฒิชัย จีนเมือง  471

 กำรจดักำรเรยีนรูแ้บบสบืเสำะหำควำมรู ้5 ขัน้ (5E) ร่วมกบัเทคนคิแผนผงัควำมคดิ เพือ่พฒันำผลสมัฤทธิท์ำงกำร
เรียนและเจตคติต่อวิชำชีววิทยำ เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐำนของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4

 บุษยพัชร์ พิณสุวรรณ 479

  กำรพฒันำควำมเข้ำใจค�ำศพัท์วทิยำศำสตร์ของนักเรยีนมธัยมศกึษำตอนต้นโดยกำรใช้โมดฟิำยเฟรเยอร์โมเดล
 ละออ แสวงสุข 487

  กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ และควำมพึงพอใจระหว่ำงกำรเรียนตำมสภำพจริง  
กับกำรเรียนแบบบรรยำย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 40

 ฮุสนา มาฮะ 495

 กำรคดิเชงิสถติด้ิำนกำรบรรยำยลกัษณะของข้อมลูของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่1
 ปรียานุช ปาลี 503

 กำรใช้ 5 แนวปฏิบัติกำรสอน เพื่อส่งเสริมควำมคิดคล่องและควำมคิดยืดหยุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
เรื่อง ควำมสัมพันธ์และฟังก์ชัน 

 พิทวัส ช่างจัด  511



 กำรให้เหตผุลทำงคณติศำสตร์ เร่ือง กำรประยกุต์ของอนพุนัธ์ โดยใช้วธีิกำรแบบเปิด ส�ำหรบันกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษำปีที ่6
 ศิรประภา แช่มช้อย 519

 ควำมสำมำรถในกำรพิสูจน์ทำงเรขำคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
 ศุภานัน ทองประไพ 527

 พฤติกรรมกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย สงขลำ
 สมิหลา คีรีศรี 535

 กำรศกึษำเบ้ืองต้นผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรยีนและควำมพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อกำรใช้แผนจดักำรเรยีนรู้ 5E ในรำยวชิำ
โครงสร้ำงภำษำญีปุ่น่1 : กรณศีกึษำมหำวทิยำลยัทกัษณิ

 คุณัชญ์ สมชนะกิจ 543

 กำรพฒันำทกัษะกำรใช้ภำษำไทยในกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร์โดยใช้แบบฝึกกำรเขยีนสะกดค�ำและแบบฝึกกำรอ่ำน
จับใจควำมส�ำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 โรงเรียนบ้ำนทัพกระบือ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

 พนิต ศรีประดิษฐ์ 551

 กำรสอนภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร ทักษะและควำมรู้ภำษำอังกฤษ และปัญหำในกำรสอนของครูภำษำอังกฤษใน
โรงเรียนพื้นที่ห่ำงไกล 4 จังหวัดภำคใต้

 มลฤดี สิทธิชัย 560

 กำรบริหำรงำนบุคคลของผู้บริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม จังหวัดนรำธิวำส
 ซารานี หะยีเจะเฮง 568

 กำรบริหำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมควำมคิดเห็นของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสงขลำ

 ณัฎธิดา ขวัญหวาน 576

 กำรด�ำเนินงำนพฒันำนกัเรยีนของเครอืข่ำยโรงเรยีนเอกชนสอนศำสนำอสิลำมในโครงกำรตำมพระรำชด�ำรสิมเดจ็
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

 ภัทรชัย แวนิ 583

 กำรด�ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมจังหวัดนรำธิวำส
 รุสมา ปานาบากา 591

 แบบภำวะผูต้ำมของครโูรงเรยีนเอกชนสอนศำสนำอสิลำม สงักัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศกึษำเอกชน
จังหวัดกระบี่

 อิมรอน ลีและ 599

 แนวทำงกำรบริหำรงำนกิจกำรนักเรียนของ โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส�ำนักกำรศึกษำเอกชน
จังหวัดนรำธิวำส

 ไอเสาะ เจ๊ะอาลี 611

 กำรประเมินหลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555

 ทิตยา ศรีสุวรรณ 622

Session มนุษยศาสตร์

 พัฒนำกำรของกำรถ่ำยท�ำภำพยนตร์เรื่อง “เบลด รันเนอร์” และ “เบลด รันเนอร์ 2049”
 กิตติคุณ ฤทธินิ่ม 632

 กำรใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นประเพณีชักพระทำงน�้ำเพื่อกำรพัฒนำ เศรษฐกิจชุมชนบ้ำนปำกปรน ต�ำบลหำดส�ำรำญ 
อ�ำเภอหำดส�ำรำญ จังหวัดตรัง

 ขวัญใจ ฤทธิ์หมุน 640



 ลีลำกำรใช้ถ้อยค�ำในงำนเขียนเกี่ยวกับพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 ของสุเมธ ตันติเวชกุล
 จินดา วรรณรัตน์  646

 กำรผลติสือ่เชงิสร้ำงสรรค์เพือ่กำรส่ือสำรต่อกำรจดักำรปัญหำขยะของชมรมกำรท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์บ้ำนครีวีง
 ธีระ ราชาพล 658

 กำรศึกษำคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษำสำขำวิชำกำรบัญชี คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 สุนิสา ประทุมสิทธิ์  668

Session สังคมศาสตร์

 กำรก่อควำมไม่สงบใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้: ควำมขัดแย้งอสมมำตร และสิทธิกำรก�ำหนดใจตนเอง
 ณัฏฐินี ปิยะศิริพนธ์ 678

 ควำมพร้อมของเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรในจังหวัดปัตตำนีภำยใต้ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
 ชญาภา นวลรัตน์ 686

 ศกึษำแนวทำงกำรจัดตัง้องค์กรบรหิำรจัดกำรซะกำต กรณีศกึษำ จงัหวดันรำธวิำส

 ตัรมีซี สาและ 694

 ควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินงำนวิสำหกิจชุมชนในอ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
 พิไลวรรณ ประพฤติ  709

 กำรบริหำรจดักำรท่ียัง่ยนืของกำรท่องเทีย่วชมุชน OTOP นวตัวถิ ีอ�ำเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร
 รัชนีวรรณ แดงวิไลลักษณ์ 718

 ควำมคิดเห็นด้ำนธรรมำภิบำลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลำ 
 วิลาสินี ธนพิทักษ์  726

 กำรยกเลิกโทษประหำรชีวิตในประเทศไทยตำมหลักสิทธิมนุษยชนสำกล 
 ธีรยุทธ ปักษา  735

 ตลำดป่ำไผ่สร้ำงสุขกบักำรมีส่วนร่วมของชมุชนในกำรสร้ำงตลำดอำหำรพืน้บ้ำน อ�ำเภอ ควนขนนุ จงัหวดัพทัลงุ
 อาทินี บุญวงศ์  743

 กำรใช้สำรสนเทศเพื่องำนวิจัยของบุคลำกรในสังกัดสถำบันกำรพลศึกษำ 
 อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์  752

Session บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

 กำรศึกษำพฤติกรรมกำรซื้อครีมบ�ำรุงผิวพรรณและเครื่องส�ำอำง ของนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำ
ลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์

 ธันย์ธิชา กุลเสข์วรกิตติ์  762

 พฤติกรรมกำรบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้สูงอำยุในจังหวัดสงขลำ
 พัชรี  ทองช่วย  770

 อิทธิพลของปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�้ำจุนต่อคุณภำพชีวิตแรงงำนต่ำงด้ำวในตลำดกลำงค้ำส่งสินค้ำเกษตรขนำด
ใหญ่ในประเทศไทย

 เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ 778

 ควำมผูกพันต่อองค์กำรของพนักงำนมหำวิทยำลัย ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
 ภาณุพงศ์ สุขกิจ  787

 กำรเปรยีบเทยีบปัจจยัท่ีมอีทิธพิลต่อจ�ำนวนนกัท่องเทีย่ว ระหว่ำงกลุม่ประเทศท่องเทีย่วยอดนยิมกบักลุม่ประเทศ
ที่มีเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ

 ธนวิทย์ บุญสิทธิ์  795



 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรน�ำเข้ำสินค้ำเชื้อเพลิงของประเทศไทย 
 กานต์กนก เทพษร   804

 กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบกำรลงทุนทำงตรงระหว่ำงประเทศ ระหว่ำงกลุ่มประเทศพัฒนำแล้วและกลุ่มประเทศ
ก�ำลังพัฒนำ

 ธนวิทย์ บุญสิทธิ์   814

 ปัจจัยที่มีผลต่อรำยได้ของรัฐบำลด้ำนกำรจัดเก็บภำษีสรรพสำมิต
 วรัญญา จินดาวัฒนวงศ์   822

การน�าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ POSTER PRESENTATIONS 

Session วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์

  กำรศึกษำยีนต้ำนทำนอนุมูลอิสระในข้ำวสังข์หยดพัทลุง
 เกษศิรินทร์ รัทจร  836

  กำรถ่ำยทอดลักษณะพันธุกรรมของยีน PTC ในครอบครัวคนไทยภำคใต้
 ณัฐพงศ์ชัย ลิ้มใจเพชร  843

  คำร์บอนไดออกไซด์จำกปฏิกิริยำเคมีของผงฟูกับน�้ำส้มสำยชูส�ำหรับสลบแมลงหวี่ ในห้องปฏิบัติกำรพันธุศำสตร์
 นินนาท์ จันทร์สูรย์  851

  กำรสลบแมลงหวี่ด้วยน�้ำแข็งแห้งในห้องปฏิบัติกำรพันธุศำสตร์
 สมสุข สันมาแอ  856

  เมทริกซ์กำรฉำยภำพประชำกรของแมลงหวี่ชนิด Drosophila ananassae
 อรรถพร บัวชื่น  862

  กำรใช้น�้ำมันหอมระเหยจำกโหระพำและตะไคร้บ้ำนเป็นยำสลบแมลงหวี่ (Drosophila melanogaster) 
ในห้องปฏิบัติกำรพันธุศำสตร์

 อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์  870

  สีสกัดจำกเปลือกมังคุด (Garcinic mangostana Linn.) เพื่อย้อมโครโมโซม
 อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ 877

  คุณสมบัติที่ช่วยส่งเสริมกำรเจริญพืชของแอคติโนมัยซีทที่แยกจำกดินสวนมะพร้ำวน�้ำหอม
 กมลพัชร วงษ์คลัง  883

  กำรจดักำรกำรผลติปำล์มน�ำ้มนัตำมมำตรฐำนกำรปฏบิติัทำงกำรเกษตรทีด่ขีองเกษตรกรในอ�ำเภอกะเปอร์ จงัหวดัระนอง
 ปาริชาติ กอฟัก  888

  ผลของเหล็กและโมลิบดินัมต่อกำรเจริญเติบโตและปริมำณไนโตรเจนของแหนแดง
 ภาณุพงศ์ นุ้ยผุด  896

  ผลของระยะปลกูต่อกำรเจรญิเตบิโต และคณุภำพของคะน้ำ (Brassica alboglabra) ทีผ่ลติด้วยวธิกีำรไฮโดรโปนกิส์
 สรพงค์ เบญจศรี  902

  ผลของควำมเข้มสนำมไฟฟ้ำ ระยะเวลำ และทศิทำงของสนำมไฟฟ้ำต่อกำรงอก และกำรเจรญิเตบิโตของมะเขือเทศ 
(Lycopersicon esculentum Mill.)

 อัจฉรา อินธานี  911

  สมบัติพรีไบโอติกของเห็ดป่ำกินได้
 กอบกุล นงนุช  919

  ผลของกำรคัว่และกำรอบแห้งต่อปรมิำณสำรประกอบฟีนอลกิ แทนนนิ และฤทธิต้์ำนอนุมลูอสิระ ของชำปอเทอืง
 ขนิษฐา หมวดเอียด 925

  ผลของกำรต้มต่อกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพของเห็ดเสม็ด
 ดลฤดี พิชัยรัตน์  936



  กำรพัฒนำสูตรไส้กรอกเครื่องแกงข้ำวหมกไก่
 ดุษฎี ทรัพย์บัว  945

  กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เชอร์เบทมะม่วงหำวมะนำวโห่
 ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์  952

  กำรพฒันำผลติภณัฑ์น�ำ้จิม้สกุีส้�ำเรจ็รปูจำกเน้ือมะละกอต้มสกุซึง่เป็นวสัดุเศษเหลอืจำกกระบวนกำรผลติผลติภัณฑ์
ชำมะละกอ

 ธิติมา พานิชย์  958

  กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมสมุนไพรกึ่งส�ำเร็จรูปเพื่อสุขภำพเชิงพำณิชย์
 ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ 966

  กำรศึกษำกำรจัดกำรวัตถุดิบและกำรผลิตกะปิในจังหวัดสตูล
 ปริยากร สุจิตพันธ์ 979

  กำรศึกษำกำรใช้น�้ำเชื่อมจำกหญ้ำหวำนทดแทนน�้ำตำลในขนมฝอยเงิน
 ปัทมา กาญจนรักษ์  987

  กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์น�้ำลูกหยีเพื่อสุขภำพ
 พรพิมล มะยะเฉียว  994

  กำรบ�ำบัดสีในน�้ำเสียจำกกำรแปรรูปปำล์มน�้ำมันด้วยเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ที่ตรึงเชื้อรำบนชั้วไฟฟ้ำ
 พิกุลทิพย์ นาคะวิโรจน์  1001

  กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ซำลำเปำโดยทดแทนด้วยแป้งข้ำวสังข์หยด
 สาวิตรี ณุวงศ์ศรี  1012

  กำรพัฒนำขนมข้ำวตูจำกกำกถั่วเหลือง
 สิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงค์ 1019

  ผลกำรอบแห้งและกำรทอด ต่อกำรเปลีย่นแปลงสำรอำหำรในผลติภณัฑ์ จำกสำหร่ำยพวงองุน่ (C. lentillifera)
 อุไรวรรณ วัฒนกุล 1025

  องค์ประกอบทำงเคมี และสำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพในผลิตภัณฑ์ข้ำวกล้องงอกผสม 3 สำยพันธุ์
 อุไรวรรณ วัฒนกุล    1033

  กำรย่อยสลำยสไตโรโฟมของหนอนนก (Tenebrio molitor Linnaeus, 1758) 
 เกริกชัย สาศรีสุข 1041

  สูตรอำหำรจำกเนื้อตำลโตนดสุกเพื่อเพิ่มกำรผลิตไข่ของแมลงหวี่ (Drosophila melanogaster)
 เกษศิรินทร์ รัทจร  1048

  ควำมสำมำรถในกำรย่อยสลำยขยะอินทรีย์ และองค์ประกอบธำตุอำหำรในมูลกิ้งกือกระบอกเหลือง
 (Thyropygus allevatus Karsch, 1881)
 ชุติมณฑน์ สงปราบ  1053

  กำรระบุชนิดหนอนพยำธิที่พบในหนูบ้ำนจำกต�ำบลก�ำแพงเซำ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
 ปฏิณญา วรรณวาส 1059

  แมลงในระยะท้ำยของกำรเน่ำสลำยในซำกศพสุกร บริเวณพื้นที่โล่งแจ้งและพื้นที่ร่มไม้ ในอ�ำเภอหำดใหญ่ 
 จังหวัดสงขลำ
 มาตรการ จิตปาโล  1067

  กำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภำพกำรฟักไข่ของไก่คอล่อนด้วยกำรวิเครำะห์ถดถอยโลจิสติก
 วิศาล อดทน 1075

  กำรส�ำรวจเชื้อ Rickettsia spp. ในสัตว์พำหะ (เห็บ หมัด ไรอ่อน) จำกอ�ำเภอบำงแก้ว จังหวัดพัทลุง
 อมรรัตน์ เสนพริก  1082



  กำรใช้วสัดรุองพืน้ต่ำงชนดิส�ำหรบัเลีย้งหนอนแมลงวนัลำย (Hermetia ilucens Linnaeus) ทีม่ผีลต่อกำรชกัน�ำ
ตัวหนอนเข้ำสู่ระยะดักแด้

 อังคณา ปราบณรงค์  1090

  กำรศึกษำควำมไวและดื้อยำของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในสัตว์
 อารินี ชัชวาลชลธีระ 1096

  กำรศึกษำระดับน�้ำหมักมะขำมป้อม ในสูตรอำหำรเลี้ยงกุ้งขำวแวนนำไม 
 ณฐพร สังขรเขต  1108

  กำรระบุชนิดปลิงน�้ำจืดที่พบในปูนำในพื้นที่ต�ำบลเกำะเต่ำ อ�ำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง
 ธารารัตน์ หนูนุ่ม  1115

  ผลของกำรเสริมน�้ำมันกระเทียมในอำหำรต่อกำรเจริญเติบโต องค์ประกอบเลือด และควำมต้ำนทำนต่อกำรติด
เชื้อแบคทีเรียในปลำดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus)

 พงศ์จรัส กั้งยอด  1123

  ผลกำรเลีย้งปลำดกุลกูผสมระหว่ำงแถวต้นยำงพำรำด้วยอำหำรต้นทนุต�ำ่ ของชมุชนบ้ำนตะโหมด อ�ำเภอตะโหมด 
จังหวัดพัทลุง

 วัฒนา วัฒนกุล  1131

  ผลของกำรเสริมน�้ำนึ่งปลำจำกโรงงำนปลำกระป๋องในอำหำรเลี้ยงกุ้งก้ำมแดง
 วัฒนา วัฒนกุล  1139

  ผลของกำรเสรมิวติำมนิซใีนอำหำรต่อกำรเจรญิเตบิโต และควำมต้ำนทำนต่อควำมเครยีดภำยใต้สภำวะกำรเลีย้ง
แบบหนำแน่นของปลำนิล (Oreochromis niloticus)

 สุภัสสร เพ็ญนวลออง  1147

  กำรเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชด้วยอำหำรที่แตกต่ำงกัน
 สุรภี ประชุมพล  1155

Session วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

  ฤทธิ์ต้ำนมะเร็งปอดและต้ำนเชื้อ Staphylococcus aureus ของสำรสกัดจำกเข็มป่ำ
 จารุรัตน์ ปัญโญ  1166

  เซนเซอร์ทำงเคมีไฟฟ้ำสำหรับตรวจวัดไฮโดรควิโนน
 เจนจิรา สายชนะพันธ์  1174

  กำรสังเครำะห์อนุภำคเงินนำโนจำกเกสรบัวหลวงด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 เนตรนภา ชะนะ 1182

  กำรสังเครำะห์เรซินแลกเปลี่ยนไอออนจำกซังข้ำวโพด
 เมธาวี ไพบลย์สวัสดิ์  1190

  กลไกกำรก�ำจัดแคดเมียมในน�้ำเสียด้วยขุยมะพร้ำว
 รักษณาลี หมื่นแกว้น  1196

  ผลของกำรแช่ต่อปริมำณสำรกำบำในธัญพืชงอก วงศ์ Leguminosae
 ฤทัยทิพ อโนมุณี  1204

  ประสิทธิภำพกำรก�ำจัดทองแดงในน�้ำเสียด้วยเพกตินจำกเปลือกสะตอ
 ศิริกานต์ ชาญชล  1212

  กำรสกัดน�้ำมันเมล็ดมะรุมโดยใช้เอนไซม์เซลลูเลส
 ศิริพร จันทรคีรี  1220

  กำรท�ำทินเลเยอร์โครมำโตกรำฟีชนิดซิลิกำเจลอย่ำงง่ำย
 ศุภวิชญ์ แก้วไทย  1226



  กำรประยกุต์ใช้ถ่ำนจำกเครอืกล้วยเป็นวสัดดุดูซบั
 สิตานัน นาคะสรรค์  1234

 กำรศึกษำสมบัติกำรกันรังสีเอกซเรย์ของยำงธรรมชำติผสมตะกั่วออกไซด์สีแดง
 แสงเชาว์ ทองสีนุช  1242

  กำรสังเครำะห์และสมบัติของสำรเชิงซ้อนทองแดงกับลิแกนด์ทำร์ทำริก
 ณัฐฐณีภรณ์ ศรีสุขใส  1249

  ชุดทดสอบแบบพกพำส�ำหรับตรวจวัดสำรโปรเมทำซีนที่มีกำรใช้ในทำงที่ผิดในตัวอย่ำงเครื่องดื่มลีน ค็อกเทล 
 อารีนา หลานต�า 1258

Session ฟิสิกส์ศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์ และวิศวกรรมศาสตร์ 

  กำรเปลีย่นแก๊สมเีทน (CH4) ไปเป็นแก๊สไฮโดรเจน (H2) ด้วยกระบวนกำรพลำสมำดสิชำร์จแบบมไีดอเิลก็ทรกิขวำงกัน้
ท่ีควำมดนับรรยำกำศ

 ยุทธพร เลี่ยมแก้ว  1268

  สมบัติทำงกำยภำพของเซรำมิกบิสมัทโซเดียมไททำเนตที่เจือด้วยนีโอดีเมียมออกไซด์
 ชลธิรา แสงสุบัน 1274

  ผลของซิงค์ (II) คลอไรด์ต่อสมบัติเชิงกลของฟิล์มบำงพอลิไวนิลคลอไรด์กับพอลิไวนิลแอลกอฮอล์
 กฤษฎา พัชรสิทธิ์  1282

  สมบัติกำยภำพและกำรยับยั้งเชื้อรำ Aspergillus Niger ของอนุภำคนำโนซิงก์ออกไซด์บนเครื่องจักสำนจำก
กระจูด

 ฉัตร ผลนาค  1290

  กำรตรวจสอบสมบัติของวัสดุผสมซีเมนต์/ไดอะตอมไมท์/ขี้เลื่อย โดยใช้น�้ำยำงพำรำเป็นสำรผสมเพิ่ม
 นิตยา ใจทนง  1298

  ระบบตรวจวัดอำกำศขนำดเล็กส�ำหรับใช้ในพื้นที่นำข้ำว
 นิสากร แก้วใหม่ 1308

  ควำมเป็นจริงเสริม (AR) ส�ำหรับฟำร์มแม่นย�ำสูง: กำรยกระดับขั้นต้นส�ำหรับนำข้ำวยุคใหม่
 วีรภัทร นาคสีทอง  1317

  เครื่องมือตรวจวัดควำมชื้นไม้ยำงพำรำ 
 ศุภกร กตาธิการกุล  1325

   ระบบควบคุมอุปกรณ์ ไฟฟ้ำผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต
 ทิฆัมพร เขมวงศ์  1333

  ศึกษำสภำวะที่เหมำะสมส�ำหรับกำรอบแห้งหมำกสดโดยใช้ตู้อบไฟฟ้ำลมร้อน 
 ชุติมา วงษ์เสนา  1339

  ตู้อบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์ร่วมกับพลังงำนชีวมวลส�ำหรับอบแห้งผลหมำกสด
 ทัศนีม รอดเนียม  1348

  ควำมร้อนแฝงของกำรระเหยน�ำ้ของลกูหยี
 ซีตีเราะห์มะห์ กอและ  1356

  กำรประมำณค่ำรงัสอีำทติย์ส�ำหรบักำรอบแห้งผลผลติทำงกำรเกษตรในอ�ำเภอป่ำพะยอม จงัหวดัพทัลงุ
 ยูวายรียะ สะมะแอ  1362

  กำรศกึษำประสทิธภิำพกำรป้องกนัรงัสแีกมมำของอฐิดินเหนียว ผสมเถ้ำจำกฟืนไม้ยำงพำรำ โดยใช้หวัวดั NaI(Tl)
 มูรณี ดาโอะ  1317



  กำรแจกแจงควำมถีข่องค่ำกมัมนัตภำพจ�ำเพำะของนวิไคลด์กมัมันตรงัสธีรรมชำตแิละค่ำดชันคีวำมเป็นอนัตรำย
ทำงรังสีในตัวอย่ำงทรำยชำยหำด บริเวณหำดแม่ร�ำพึง จังหวัดระยอง ประเทศไทย

 ธนารักษ์ ล�าล่อง  1381

  กำรศึกษำกำรเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB 
 ปพาวดี ขาวช�านาญ  1389

  กำรศึกษำกำรก�ำทอนของเสียงในท่อปลำยเปิดและปลำยปิดของขลุ่ยเพียงออโดยใช้ Smart Phone
 รัชนก บัวอ่อน  1397

  กำรพัฒนำชุดกำรทดลองกำรแกว่งกวัดแบบหน่วงอย่ำงง่ำยในของเหลวด้วยโปรแกรม Tracker 
 รัชฎาพร เอียดรอด  1405

Session คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 

  พฤติกรรมและควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชำวไทย : ศึกษำกรณีตลำดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง
 จารุวรรณ สิทธาชีวานนท์  1416

  ศกึษำเปรยีบเทยีบรำยกำรเปลีย่นแปลงฐำนข้อมูล MariaDB Galera Cluster ระหว่ำงกำรกระจำยภำระงำนด้วย 
HAProxy และ Pen

 โชติธรรม ธารรักษ์ 1424

  กำรเพิ่มประสิทฺธิภำพฐำนข้อมูล MariaDB ด้วยกำรกระจำยภำระงำน Galera Cluster ร่วมกับกำรกระจำย
ภำระงำนแบบรำวนด์โรบิน

 โชติธรรม ธารรักษ์  1432

  ระบบสำรสนเทศเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
 เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ 1440

  ระบบจองตั๋วรถตู้โดยสำร
 นลินี อินทมะโน  1448

  แอปพลิเคชันน�ำทำงท่องเที่ยวสวนสัตว์สงขลำ
 นลินี อินทมะโน  1456

  กำรพฒันำผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีน เรือ่งเลขยกก�ำลงั โดยใช้แบบฝึกทกัษะ ส�ำหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษำปีที ่1
 นูรีมาน สือรี  1464

  ควำมคิดริเร่ิม เร่ือง ฟังก์ชันเชิงเส้นและฟังก์ชันก�ำลังสอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โดยใช้กำรจัดกำร
เรียนรู้ด้วยวิธีกำรแบบเปิด

 มูบารัค หมื่นระยาภักดี  1472

  กำรมส่ีวนร่วมในกำรจัดกำรกำรท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ของชมุชนทะเลน้อย อ�ำเภอควนขนนุ จงัหวดัพทัลงุ
 รจนาวรรณ จาริยะ  1480

  กำรก�ำกับแบบเกรซฟูลส�ำหรับกำรท�ำซ�้ำจุดยอดบนกรำฟวิถี Pn ด้วยเส้นเชื่อมใหม่ 
 ศิวพร แซ่วัน  1488

  ทดสอบประสทิธิภำพกำรบริกำรเวบ็ด้วยด๊อกเกอร์บนเครือ่งบริกำรรเีวร์ิสพรอ็กซี ่ในสภำวะทีมี่จ�ำนวนโหนดต่ำงกนั
 อนุชา คงมาก 1496

Session วิทยาศาสตร์สุขภาพ

  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทักษะชีวิตกับกำรปรับตัวต่อกำรเรียนของนักศึกษำพยำบำลศำสตร์  
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครศรีธรรมรำช

 กชนันท์ นาครัตน์ 1506



  ควำมสัมพันธ์ของกำรใช้เครือข่ำยสังคมออนไลน์กับกำรตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรไทย  
ของนักศึกษำวิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 

 กนกวรรณ เอื้อเจริญ 1514

  กำรศึกษำภูมิปัญญำกำรใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้ำนในต�ำบลเขำพัง อ�ำเภอบ้ำนตำขุน จังหวัดสุรำษฏร์ธำนี  
กรณีศึกษำหมอจรูญ ชูจันทร์ และหมอสนิท ถำพรกระจูด

 ชวนชม ขุนเอียด  1524

  ผลของสำรกันเลือดแข็งชนิด citrate phosphate dextrose adenine-1 (CPDA1) ในกำรตรวจหำหมู่เลือด 
ด้วยเทคนิค PCR-SSP

 ณัฐดา ต้นวงศ์  1532

  ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อระดับน�้ำตำลในเลือดของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบำหวำน
 ทัศณีย์ หนูนารถ 1540

  ทัศนคติและพฤติกรรมกำรป้องกันอันตรำยจำกกำรสัมผัสเสียงดัง ของพนักงำนโรงงำนผลิตน�้ำยำงข้น แห่งหนึ่ง
ในจังหวัดตรัง 

 ธนวรรณ บัวเจริญ  1548

  กำรตรวจฮโีมโกลบนิผดิปกตชินดิฮโีมโกลบนิโฮปและฮีโมโกลบินตำกด้วยเทคนิค Polymerase chain reaction 
ร่วมกับ high resolution melting curve analysis (PCR-HRM) 

 ธเนตร ประจันตะเสน  1557

  กำรพฒันำวธิ ีEnzyme-linked immunosorbent assay เพือ่ตรวจหำแอนตบิอดต่ีอโปรตนี p16INK4a ในตัวอย่ำง
ซีรัมของผู้หญิงที่มีรอยโรคบริเวณปำกมดลูก 

 ปิยะวุฒิ แสวงผล  1565

  กำรสร้ำงและพฒันำหลกัสตูรกำรเป็นผูจ้ดักำรรำยกรณสี�ำหรบัอำสำสมคัรสำธำรณสขุ ในกำรดแูลคนพกิำรสูงอำยุ
ในชุมชน 

 พิมพวรรณ เรืองพุทธ  1571

  ภำวะสุขภำพจิตและคุณภำพชีวิตของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ท�ำงำนในวิทยำลัยพยำบำล
 พีรวิทย์ พันธ์ฤทธิ์ด�า  1580

  กำรรบัรูภ้ำวะสุขภำพและควำมพงึพอใจต่อกำรออกก�ำลังกำยด้วยร�ำไทยบนตำรำงเก้ำช่องในผูส้งูอำยุ
 ยุพิน หมื่นทิพย์  1588

  กระบวนกำรมส่ีวนร่วมของชมุชนในกำรดแูลผูสู้งอำยตุ�ำบลนำเคยีน อ�ำเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมรำช
 วรัญญา จิตรบรรทัด  1596

  ควำมชุกของธำลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในชลบุรี
 สานิตา สิงห์สนั่น  1604

  ประสิทธิภำพของเซฟกำร์ดส�ำหรับเครื่องเลื่อยในอุตสำหกรรมแปรรูปไม้ยำงพำรำ
 สุปานดี มณีโลกย์ 1612

  กำรสุขำภิบำลอำหำรของร้ำนแผงลอยจ�ำหน่ำยอำหำรในพื้นที่โรงเรียนประถมศึกษำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 โสมศิริ เดชารัตน์  1620

Session นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ 

  กำรสร้ำงสรรค์นำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ ชุด ลำยสือไทย
 เกวลี ทองมีขวัญ  1630

  วงดุริยำงค์เครื่องลมแห่งมหำวิทยำลัยทักษิณ Parichat Wind Orchestra ภำยใต้ชื่องำน “ฉันไทย”
 ไกรศิลป์ โสดานิล  1638



  ผลงำนสร้ำงสรรค์ ชุด อ�ำแดง
 ชนิสรา บุญยอดมิ่ง  1646

  กำรออกแบบตรำสินค้ำและบรรจุภัณฑ์ย�ำสำหร่ำยกึ่งส�ำเร็จรูปแม่พร
 รัตนาวดี นิ่มแก้ว 1654

  ดิน โคลน
 ชัยรัตน์ แสงทอง  1662

  กำรวิเครำะห์ขิมเพลงเดี่ยวแป๊ะฮวยพัง ทำงของครูชยุดี วสวำนนท์
 ชาคริต เฉลิมสุข  1670

  วิเครำะห์แนวทำงกำรบรรเลงซออู้ของครูฉลวย จิยะจันทน์ เพลงเพลงทยอยนอก สำมชั้น
 ชาคริต เฉลิมสุข  1677

  กำรพัฒนำวิธีกำรใหม่ส�ำหรับกำรกู้หมำยเลขทะเบียนที่ถูกลบบนพื้นผิวโลหะ
 ฐิติมา ชูคดี 1685

  สื่อเสริมทักษะกำรร้องโน้ตสำกล: ชุดแบบฝึกกำรร้องโน้ตสำกลส�ำหรับเด็ก 
 ดรุณี อนุกูล  1692

  โปรแกรมประยุกต์ IoT เพื่อสนับสนุนกำรเพำะปลูกส�ำหรับคนในเมือง
 เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์  1700

  เศษ - ส่วน
 ธนิษฐา นันทาพจน์  1708

  กำรจดักำรเรยีนรูแ้ละถ่ำยทอดกำรแสดงโนรำส�ำหรบัเยำวชนของเทศบำลต�ำบลโตนดด้วน อ�ำเภอควนขนนุ จงัหวดัพทัลงุ
 ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์  1716

  บทเพลงรองเง็งส�ำหรับกีตำร์คลำสสิก: กีตำร์เบอร์ซำตู 
 ปรีชา กุลตัน  1722

  กำรสร้ำงสรรค์นำฏศิลป์ร่วมสมัย ชุด ขัณฑีศรีปลัยวัล
 ปัจชิมา สีสุวรรณ์  1729

  กำรสร้ำงสรรค์กำรแสดงพื้นบ้ำนภำคใต้ตอนบน ชุด ชนโคกบำล
 ปาริชาติ สังขาชาติ 1739

  ควำมมืดกับพื้นที่ว่ำง
 มณี มีมาก 1747

  ควำมงำมจำกปรำกฏกำรณ์ แสงสีแห่งฤดูกำล
 ยอดชาย พรหมอินทร์ 1755

  กำรหำลำยนิ้วมือแฝงบนวัตถุพยำนโลหะโดยใช้เทคนิคทำงเคมีไฟฟ้ำ
 ยามีละห์ กาเร็ง  1763

  ศึกษำและออกแบบอุปกรณ์เสริมปรับควำมสูงใบเลื่อยวงเดือนมือถือ
 วรรณา ศักดิ์สงค์ 1771

  คุณลักษณ์ของเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ในเพลงของวงดนตรีโพลีแคท
 วริยาภรณ์ วิรุฬห์รัตน์ 1782

  ชุดกำรเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ
 วิทยา รัตนะ  1790

  กำรประพันธ์เพลงตับโฉมงำมกับเจ้ำชำยอสูร
 ศรัทธา จันทมณีโชติ  1798



  กำรออกแบบตรำสินค้ำและพัฒนำบรรจุภัณฑ์ลูกตำลลอยแก้วโศรยำ
 อัฏฐพล เทพยา 1808

Session การศึกษา

  กำรจดักำรเรยีนกำรสอนแบบมส่ีวนร่วมเพือ่สร้ำงควำมเชือ่มัน่ในตนเองของนสิติชัน้ปีที ่1 รำยวชิำทักษะดนตร ี1 
กลุ่ม 6 (High Brass) หลักสูตรดุริยำงคศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดุริยำงคศำสตร์สำกล คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยทักษิณ

 ไกรศิลป์ โสดานิล 1818

  กำรสอดแทรกภำษำอังกฤษในรำยวิชำเครือข่ำยทำงสังคมและกำรท�ำธุรกรรม
 จริยา เกิดไกรแก้ว  1826

  กำรพฒันำสือ่บทเรยีนอิเลก็ทรอนกิส์: กำรเข้ำรหสัและกำรถอดรหสัข้อมลู
 เจนจิรา หวังหลี  1832

  สมรรถนะของผูบ้รหิำรสถำนศกึษำตำมควำมคดิเหน็ของคร ูสงักดัส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมธัยมศกึษำเขต 12 
 ฉันทนา คงแป้น 1839

  ผลกำรใช้ชดุกจิกรรมกำรเรยีนกำรสอนโดยใช้อนิโฟกรำฟิก เรือ่งดำรำศำสตร์และอวกำศ ทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์ำงกำร
เรียนและควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนพิชัยรัตนำคำร จังหวัดระนอง

 ชลิตา ทองเพิ่ม 1847

  กำรบริหำรหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ตำมควำมคิดเห็นของครู สังกัดส�ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 

 ซายูตี เจ๊ะเด็ง  1855

  กำรด�ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนสุจริตของสถำนศึกษำ สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 15
 นครินทร์ เดาะหวัง  1863

  รูปแบบกำรเรยีนรูข้องนกัศกึษำคณะครศุำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภฏัภูเกต็
 เนตรนิยมาศ วรรณพยันต์  1871

  กำรพฒันำผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรยีนเรือ่ง กำรคณูและกำรหำร ส�ำหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่4 โดยใช้รปูแบบ
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และรูปแบบกำรสอนแนะให้รู้คิด (CGI) 

 เบญจวรรณ ดาบทอง 1879

  กำรจดักำรเรียนกำรสอนสูก่ำรบรกิำรวชิำกำรโรงเรยีนวดัไม้ฝำดเพ่ือกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื ตำมหลักปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง 
 ผ่องศรี พัฒนมณี 1896

  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กำรหำปริมำณควำมร้อนจำกปฏิกิริยำ
 ภัทราภรณ์ เสือแก้ว  1902

  กำรจดัสภำพแวดล้อมของสถำนศกึษำทีเ่อือ้ต่อกำรจดักำรเรียนรู ้ตำมควำมคดิเหน็ของครสูงักดัส�ำนักงำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำ ประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2

 มะดือเลาะ นาราพัฒน์  1910

  ผลกำรเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่ำนเว็บ Google Sites รำยวิชำคอมพิวเตอร์กรำฟิกของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนเดชะปัตตนยำนุกูล จังหวัดปัตตำนี

 ลุตฟี หะยีมะสาและ  1918

  ศกึษำสภำพและควำมต้องกำรสือ่กำรสอนของครผูู้สอน กลุม่สำระศลิปะ (ดนตร)ี ในโรงเรยีนอ�ำเภอเมอืง จงัหวดัสงขลำ
 วศิน ศรียาภัย  1926

  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ เรื่อง กำรคูณทศนิยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 โดยใช้สื่อสไลด์
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกำรใช้ Interactive Notebook 

 ศิริพร ศรีจันทะ 1934



  กำรจดักำรเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรกำรเรยีนรู ้7 ขัน้ร่วมกบัเทคนคิจิก๊ซอว์ วชิำชวีวทิยำ เรือ่ง กำรสบืพนัธุข์อง พชืดอก
และกำรเจริญเติบโต เพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำชีววิทยำและทักษะทำงสังคม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 5

 สุณิสา เกิดเกลี้ยง  1942

  กำรพฒันำทกัษะกำรสร้ำงสรรค์และนวตักรรมของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่3 เรือ่งสนกุกบัโครงงำนสะเตม็ศึกษำ 
โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรออกแบบเชิงวิศวกรรมตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ

 สุพรรณวดี ประสงค์ 1950

  กำรประเมนิควำมต้องกำรจ�ำเป็นในกำรบรหิำรโรงเรียนขนำดเลก็สังกดัส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำ
จังหวัดสงขลำ

 เสาวนีย์ คงยุนุ่ย 1958

  กำรใช้แบบฝึกพัฒนำทักษะกำรอ่ำนโน้ตในรำยวิชำ ทักษะดนตรี (PRACTICUM) ของนิสิต สำขำดุริยำงคศำสตร์ 
หลักสูตรดุริยำงคศำสตร์ คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ

 อภินันท์ รักนิ่ม  1969

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจทำงกำรศึกษำนิสิตหลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต (5ปี) มหำวิทยำลัยทักษิณ 
 อรวรรณ ธนูศร 1974

  ผลกำรใช้บทปฏิบัติกำรด้วยวิธีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง เรื่อง โครงสร้ำงและหน้ำที่ของพืชดอก ที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์และทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ขั้นบูรณำกำรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนพิชัยรัตนำคำร จังหวัดระนอง

 อัสมะ เจะดาฮิง 1983

Session มนุษยศาสตร์

  ศึกษำวิธีกำรขับร้องและกำรถ่ำยทอดอำรมณ์เพลงของ เปำวลี พรพิมล ในบทเพลงประกอบภำพยนตร์ พุ่มพวง
 สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร  1994

Session สังคมศาสตร์ 

  รูปแบบกำรบรหิำรกำรพฒันำและกำรเปิดหลักสตูรระยะสัน้แก่ผูส้งูอำย ุเพือ่กำรพึง่พำตนเอง
 จิราพร หาญกลับ  2004

  กำรรับรู้คุณภำพบริกำรนวดไทยเพื่อสุขภำพ คลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหิดล

 ณัฐนันท์ ศรีรักษ์  2014

  มำตรกำรป้องกันและแก้ไขในกำรซื้อสินค้ำผ่ำนทำงสื่ออิเลคทรอนิกส์

 ธนากร โกมลวานิช  2025

  แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมกำรด�ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของประชำชนบ้ำนไม้ฝำด 
อ�ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง

 ผ่องศรี พัฒนมณี  2032

  กำรทิ้งสุนัขในสังคมที่เปลี่ยนผ่ำน
 วรพิชชา ค�าทา  2039

 กำรสร้ำงชมุชนเข้มแขง็ด้วยกระบวนกำรจดักำรควำมรู ้ในกำรรวมกลุม่ผลติเครือ่งแกงของหมูบ้่ำนน�ำ้จำน ต�ำบล
อ่ำวลึกเหนือ อ�ำเภออ่ำวลึก จังหวัดกระบี่

 วัลลภา อินทรงค์  2046



Session เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรเลือกซื้อไข่ไก่ของร้ำนค้ำปลีก ประเภทโชห่วย กรณีศึกษำ อ�ำเภอทุ่งสง 
 จังหวัดนครศรีธรรมรำช
 กรกมล คชวรรณ์ 2056

  ปัจจยัทีมี่อทิธพิลต่อกำรเลือกใช้บริกำรเกสต์เฮำส์ ในมมุมองของนกัท่องเทีย่วชำวไทย ในเขตเทศบำลเมอืงป่ำตอง 
จังหวัดภูเก็ต

 กัลยรัตน์ สุขชาตรี 2065

  ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมทำงกำรเงินของผู้สูงอำยุในอ�ำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ 
 บุษกร ถาวรประสิทธิ์  2075

  กำรศึกษำคุณภำพชีวิตของผู้ทุพพลภำพจังหวัดสงขลำ 
 บุษกร ถาวรประสิทธิ์  2085

  กำรคอรัปชั่นและควำมเหลื่อมทำงรำยได้ กรณีศึกษำต่ำงประเทศ
 พงศภัค เเซ่เลี่ยว  2095

  กำรพฒันำบรรจภุณัฑ์และตรำสนิค้ำ ส�ำหรบัผลิตภณัฑ์น�ำ้พริกปลำท่องเทีย่ว กลุม่แปรรปูสตัว์น�ำ้ กรณศีกึษำบ้ำน
โคกเมือง ต�ำบลบำงเหรียง อ�ำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลำ

 จิราพร คงรอด  2104

  ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมีผลต่อกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจโฮสเทล กรณีศึกษำ อ�ำเภอหำดใหญ่
 พีรวัส หนูเกตุ  2112

  พฤติกรรมและทัศนคติที่มีต่อควำมตั้งใจในกำรใช้บริกำร SCB Easy Pay ของประชำชนในอ�ำเภอหำดใหญ่ 
 จังหวัดสงขลำ
 จิราพร คงรอด 2120

  ผลกระทบของกำรท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของครัวเรือนในเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
 วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ 2126

 ปัจจยัทีม่คีวำมสมัพนัธ์ต่อกำรตดัสนิใจศกึษำต่อในระดับอดุมศกึษำของ นกัเรยีนมธัยมศกึษำปีที ่6 โรงเรยีนขนำดใหญ่
ในจังหวัดสงขลำ

 วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์  2134

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจ�ำนวนคดีควำมยำเสพติดของเด็กและเยำวชน
 ศศิวิมล เนติเวชวิทยา  2142

  ควำมพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชำวต่ำงชำตต่ิอกำรให้บรกิำรข้อมลูข่ำวสำรกำรท่องเทีย่วจงัหวดัตรงั และจงัหวดัสตลู
 สัญชัย ลั้งแท้กุล 2150
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กำรสร้ำงสรรค์นำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ ชุด มโหระทึก : กลองส�ำริดส่งวิญญำณ

จตุพล บุนนาค1*
 
ภัททิยา ทัพภะ2

 
และอรวรรณ โภชนาธาร3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : กลองมโหระทึกเป็นโบราณวัตถุที่อยู่ในกลุ่มวัฒนธรรมดองซอน ( Dongzon) พบในแถบอุษาคเนย์ในช่วงเวลาประมาณ 

2,000 - 3,000 ปีมาแล้ว มีการค้นพบกลองมโหระทึกที่ อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลักษณะกลองมโหระทึกที่ค้นพบมี 

ลายนูนบนกลองส�าริดบอกเล่าเรื่องราวประกอบพิธีกรรมส่งคนตายกลับสู่บาดาล ในพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความตาย ผู้สร้างสรรค์

จึงน�ามาสร้างสรรค์ในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาลักษณะลวดลาย และการใช้กลองมโหระทึก ที่ค้นพบใน ต�าบลตลิ่งงาม อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัด

สุราษฎร์ธานี มาสร้างสรรค์เป็นผลงานการแสดงในรูปแบบของนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 

วิธีกำรสร้ำงสรรค์ : กระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ใช้หลักการออกแบบท่าร�าของรศ. ฉันทนา เอี่ยมสกุล มีขั้นตอนดังนี้ สร้าง

แรงบันดาลใจ ก�าหนดกรอบแนวความคิด ก�าหนดชื่อชุดการแสดง การประพันธ์เพลง การออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และ

ออกแบบกระบวนท่าร�า

ผลกำรสร้ำงสรรค์ : ผลงานสร้างสรรค์ชุด มโหระทึก : กลองส�าริดส่งวิญญาณ เป็นผลงานการแสดงในรูปแบบนาฏศิลป์ไทย

สร้างสรรค์ ที่แสดงเพื่อบอกเล่าเรื่องราวการท�ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความตาย ในยุคส�าริด แต่งกายด้วยชุดแต่งกายที่ออกแบบ

โดยอ้างอิงจากหลักฐานการแต่งกายในยุคส�าริด ใช้เวลาในการแสดง 7 นาที นักแสดงเป็นหญิงล้วน แสดงเป็นตัวเอก 1 คน แทน

สตรีเพศผู้ปกครองหมู่บ้าน และตัวรอง 10 คน แทนชาวบ้านและดวงวิญญาณ เป็นชุดการแสดงในอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการบูร

นาการเชื่อมโยงจากหลักฐานทางโบราณคดี กับศาสตร์ทางด้านศิลปะการแสดง ซึ่งผู้สร้างสรรค์เองมีความคาดหวังที่จะใช้ศิลปะการ

แสดงเป็นเครื่องกระตุ้นให้เห็นคุณค่าของโบราณวัตถุอันเป็นมรดกส�าคัญของชาติ 

ค�ำส�ำคัญ : มโหระทึก นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์

1 นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
2 นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
3 อ. สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
1 Bachelor Student, Performing Art, Faculty of Fine and Applied Arts, Thaksin University Songkhla 90000
2 Bachelor Student, Performing Art, Faculty of Fine and Applied Arts, Thaksin University Songkhla 90000
3 Lecturer, Faculty of Fine and Applied Arts, Thaksin University Songkhla 90000
* Corresponding author: Tel.: 084-8387032. E-mail address: jatupon142@hotmail.com
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The creation of Thai classical dance, a bronze drums series: bronze drums deliver spirits.

Jatupon Bunnark1* Pattiya Thappa2
 
and Orawan Phochanatan3

Abstract

Introduction : The bronze drum is an ancient artifact in Dongzon culture group. It found in Southeast Asia for 

about 2,000 - 3,000 years ago, it has been discovered at Ko-Samui district, Surat Thani. The appearance of a 

bronze drum found the embossed pattern on bronze drum tells the story of ritual, sending the dead back to 

the bowels. In rituals related to death. Therefore, the creators create in the form of creative Thai classical dance 

performances.

Objective : To study the pattern and the use of bronze drums found in Taling-Ngam Sub-district, Koh-Samui 

District, Surat Thani and to create a work of creative Thai classical dance.

Creative methods : The processes using the principle of posture design of Assoc. Chantana Eamsakul. The steps are: 

inspiration, define conceptual framework, define performance name, compose music, design costume and 

design dancing process.

Creative work : It is a work of Thai creative classical dance which shows the story of activities related to death 

in the Bronze Age, dressed in costumes designed by reference to the evidence of dressing in Bronze Age. It 

takes 7 minutes to perform. Actors are all female. There is 1 protagonist representing a village leader and an-

other 10 deputy representing villager and soul. It is a series of performances in another form caused by inte-

grating, linked from archaeological evidence with the art of performing arts. The creator expects to use per-

forming arts as an incentive to see the value of the antiquities which are the heritage of the ancient nation.

Keywords : Bronze drums, the creation of Thai classical dance
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ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมและผลงานสร๎างสรรค์ : นาฏศิลปไ์ทย 

 

แนวความคิดหลัก 
 ผู๎สร๎างสรรค์ศึกษาการใช๎กลองมโหระทึก ในการสํงดวงวิญญาณของผู๎ตายกลับสูํบาดาลในพิธีกรรมหลังความ
ตายของคนเกาะสมุย ในยุคส าริด เมื่อประมาณ 2,000 - 3,000 ปีมาแล๎ว ตามหลักฐานการขุดพบกลองมโหระทึกใน
ภาคใต๎ที่ ต าบลตลิ่งงาม อ าเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี น ามาออกแบบสร๎างสรรค์การแสดงให๎ปรากฏเป็นทําทาง
การเคลื่อนไหวในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค์ ผสมผสานนาฏศิลป์พ้ืนบ๎านประเภทโนรา  
 

ความส าคัญของการท างานสร้างสรรค์ 
 กลองมโหระทึกเป็นโบราณวัตถุช้ินส าคัญที่อยูํในกลุํมวัฒนธรรมดองซอน ( Dongzon) พบในแถบอุษาคเนย์ 
นิยมใช๎กันอยํางแพรํหลายในชํวงเวลาประมาณ 2,000 - 3,000 ปีมาแล๎ว ใช๎เพื่อประกอบพิธีกรรมทางความเช่ือของ
มนุษย ์ในประเทศไทยมีการค๎นพบกลองมโหระทึกท่ัวทุกภูมิภาค แหลํงท่ีพบกลองมโหระทึกสํวนใหญํ มักจะอยูํใกล๎แหลํง
น้ า และบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล แสดงให๎เห็นถึงการเลือกสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชน 
บริ เวณภาคใต๎ ได๎ค๎นพบกลองมโหระทึก หลายพื้นที่ด๎วยกัน เ ชํน อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร อ า เภอเมือง                
จังหวัดนครศรีธรรมราช อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นหลักฐานทาง
โบราณคดีทีแ่สดงให๎เห็นถึงการพัฒนาทางด๎านโลหะกรรมที่ส าคัญตํอการด ารงชีวิตของมนุษย์สมัยกํอนประวัติศาสตร์  

เนื่องด๎วยตัวผู๎สร๎างสรรค์เป็นคนในพื้นที่ อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงต๎องการน าเสนอให๎เห็นถึง
ความส าคัญของเกาะสมุย เป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีประวัติศาสตร์มาอยํางยาวนาน มีผู๎คนอาศัยอยูํตั้งแตํยุค
แรกเริ่มประวัติศาสตร์ มีการพัฒนาทางด๎านโลหะกรรม จึ งเลือกที่จะศึกษากลองมโหระทึกที่ค๎นพบ ที่วัดตลิ่งพัง         
(วัดคีรีวงการาม) ต าบลตลิ่งงาม  อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ลักษณะกลองมโหระทึกที่ค๎นพบ มีสภาพสมบูรณ์ 
สูง 53.5  เซนติเมตร มีเส๎นผําศูนย์กลางหน๎ากลองกว๎าง 70 เซนติเมตร สํวนบนเป็นหน๎ากลองรูปแบนกลม ด๎านข๎างโค๎ง
ออก สํวนกลางของกลองเป็นรูปกระบอกตัด สํวนลํางของกลองเป็นฐานรูปคล๎ายฝาบาตรคว่ า ข๎างในกลวง ข๎างนอกมีหูหิ้ว 
บริเวณตรงกลางของหน๎ากลองมีลวดลายเป็นรูปดวงดาวหรือดวงอาทิตย์ สํวนกระพุ๎งกลอง เป็นลวดลายรูปเรือทรงโค๎งไมํ
มีใบและมีรูปสัญลักษณ์คล๎ายคนอยูํบนกลองถัดมาเป็นสํวนกลางของกลองเป็นลวดลายลักษณะเป็นคนเชํนกัน ลวดลาย   
ที่กลําวถึงนี้เป็นลายนูนบนกลองส าริดบอกเลําถึงเรื่องราวประกอบพิธีกรรมสํงคนตายกลับสูํบาดาล ท า ให๎ต๎องการจะ
ถํายทอดการใช๎กลองมโหระทึกในพิธีกรรมที่เกี่ยวข๎องกับความตายนี้ ออกมาให๎ปรากฏเป็นทําทางการเคลื่อนไหว        
ในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค์ โดยมีจินตนาการจากหลักฐานทางโบราณคดี คือกลองมโหระทึก ที่ต าบลตลิ่งงาม    
อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

วัตถุประสงค์ 
 ศึกษาลักษณะลวดลาย และการใช๎กลองมโหระทึก ที่ค๎นพบใน  ต าบลตลิ่งงาม อ าเภอเกาะสมยุ           
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาสรา๎งสรรคเ์ป็นผลงานการแสดงในรูปแบบของนาฏศิลปไ์ทยสร๎างสรรค์  
 

กระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
  ผู๎สร๎างสรรค์ออกแบบกระบวนการผลิตผลงานสร๎างสรรค์โดยใช๎ หลักการออกแบบทําร าของรองศาสตราจารย์ 
ฉันทนา  เอี่ยมสกุล ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 
 1.  แรงบันดาลใจของการแสดง 
 ผู๎สร๎างสรรค์มีความประทับใจในลักษณะรูปรํางและลวดลายของกลองมโหระทึกที่ขุดพบใน ต าบลตลิ่งงาม 
อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่สะท๎อนให๎เห็นถึงพิธีกรรมหลังความตาย ในการสํง  ดวงวิญญาณของผู๎ตาย     
กลับสูํบาดาล เมื่อประมาณ 2,000 - 3,000 ปีที่ผํานมา 
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ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมและผลงานสร๎างสรรค์ : นาฏศิลปไ์ทย 

 

แนวความคิดหลัก 
 ผู๎สร๎างสรรค์ศึกษาการใช๎กลองมโหระทึก ในการสํงดวงวิญญาณของผู๎ตายกลับสูํบาดาลในพิธีกรรมหลังความ
ตายของคนเกาะสมุย ในยุคส าริด เมื่อประมาณ 2,000 - 3,000 ปีมาแล๎ว ตามหลักฐานการขุดพบกลองมโหระทึกใน
ภาคใต๎ที่ ต าบลตลิ่งงาม อ าเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี น ามาออกแบบสร๎างสรรค์การแสดงให๎ปรากฏเป็นทําทาง
การเคลื่อนไหวในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค์ ผสมผสานนาฏศิลป์พ้ืนบ๎านประเภทโนรา  
 

ความส าคัญของการท างานสร้างสรรค์ 
 กลองมโหระทึกเป็นโบราณวัตถุช้ินส าคัญที่อยูํในกลุํมวัฒนธรรมดองซอน ( Dongzon) พบในแถบอุษาคเนย์ 
นิยมใช๎กันอยํางแพรํหลายในชํวงเวลาประมาณ 2,000 - 3,000 ปีมาแล๎ว ใช๎เพื่อประกอบพิธีกรรมทางความเช่ือของ
มนุษย ์ในประเทศไทยมีการค๎นพบกลองมโหระทึกท่ัวทุกภูมิภาค แหลํงท่ีพบกลองมโหระทึกสํวนใหญํ มักจะอยูํใกล๎แหลํง
น้ า และบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล แสดงให๎เห็นถึงการเลือกสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชน 
บริ เวณภาคใต๎ ได๎ค๎นพบกลองมโหระทึก หลายพื้นที่ด๎วยกัน เ ชํน อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร อ า เภอเมือง                
จังหวัดนครศรีธรรมราช อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นหลักฐานทาง
โบราณคดีทีแ่สดงให๎เห็นถึงการพัฒนาทางด๎านโลหะกรรมที่ส าคัญตํอการด ารงชีวิตของมนุษย์สมัยกํอนประวัติศาสตร์  

เนื่องด๎วยตัวผู๎สร๎างสรรค์เป็นคนในพื้นที่ อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงต๎องการน าเสนอให๎เห็นถึง
ความส าคัญของเกาะสมุย เป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีประวัติศาสตร์มาอยํางยาวนาน มีผู๎คนอาศัยอยูํตั้งแตํยุค
แรกเริ่มประวัติศาสตร์ มีการพัฒนาทางด๎านโลหะกรรม จึ งเลือกที่จะศึกษากลองมโหระทึกที่ค๎นพบ ที่วัดตลิ่งพัง         
(วัดคีรีวงการาม) ต าบลตลิ่งงาม  อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ลักษณะกลองมโหระทึกที่ค๎นพบ มีสภาพสมบูรณ์ 
สูง 53.5  เซนติเมตร มีเส๎นผําศูนย์กลางหน๎ากลองกว๎าง 70 เซนติเมตร สํวนบนเป็นหน๎ากลองรูปแบนกลม ด๎านข๎างโค๎ง
ออก สํวนกลางของกลองเป็นรูปกระบอกตัด สํวนลํางของกลองเป็นฐานรูปคล๎ายฝาบาตรคว่ า ข๎างในกลวง ข๎างนอกมีหูหิ้ว 
บริเวณตรงกลางของหน๎ากลองมีลวดลายเป็นรูปดวงดาวหรือดวงอาทิตย์ สํวนกระพุ๎งกลอง เป็นลวดลายรูปเรือทรงโค๎งไมํ
มีใบและมีรูปสัญลักษณ์คล๎ายคนอยูํบนกลองถัดมาเป็นสํวนกลางของกลองเป็นลวดลายลักษณะเป็นคนเชํนกัน ลวดลาย   
ที่กลําวถึงนี้เป็นลายนูนบนกลองส าริดบอกเลําถึงเรื่องราวประกอบพิธีกรรมสํงคนตายกลับสูํบาดาล ท า ให๎ต๎องการจะ
ถํายทอดการใช๎กลองมโหระทึกในพิธีกรรมที่เกี่ยวข๎องกับความตายนี้ ออกมาให๎ปรากฏเป็นทําทางการเคลื่อนไหว        
ในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค์ โดยมีจินตนาการจากหลักฐานทางโบราณคดี คือกลองมโหระทึก ที่ต าบลตลิ่งงาม    
อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

วัตถุประสงค์ 
 ศึกษาลักษณะลวดลาย และการใช๎กลองมโหระทึก ที่ค๎นพบใน  ต าบลตลิ่งงาม อ าเภอเกาะสมยุ           
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาสรา๎งสรรคเ์ป็นผลงานการแสดงในรูปแบบของนาฏศิลปไ์ทยสร๎างสรรค์  
 

กระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
  ผู๎สร๎างสรรค์ออกแบบกระบวนการผลิตผลงานสร๎างสรรค์โดยใช๎ หลักการออกแบบทําร าของรองศาสตราจารย์ 
ฉันทนา  เอี่ยมสกุล ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 
 1.  แรงบันดาลใจของการแสดง 
 ผู๎สร๎างสรรค์มีความประทับใจในลักษณะรูปรํางและลวดลายของกลองมโหระทึกที่ขุดพบใน ต าบลตลิ่งงาม 
อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่สะท๎อนให๎เห็นถึงพิธีกรรมหลังความตาย ในการสํง  ดวงวิญญาณของผู๎ตาย     
กลับสูํบาดาล เมื่อประมาณ 2,000 - 3,000 ปีที่ผํานมา 
 

 2. แนวคิดของการแสดง 
 การแสดงนาฏศิลปไ์ทยสร๎างสรรคท์ี่ถํายทอดเรื่องราวการใช๎กลองมโหระทึก เพื่อสํงดวงวิญญาณของผู๎ตาย   
กลับสูํบาดาล ในพิธีกรรมหลังความตาย ของคนเกาะสมุย ในยุคส ารดิ เมื่อประมาณ 2,000 - 3,000 ปีที่ผํานมา  
 3. การก าหนดรูปแบบของการแสดง 
 ผู๎สร๎างสรรค์ได๎ก าหนดรูปแบบการแสดงชุด มโหระทึก : กลองส าริดสํงวิญญาณ ออกมาให๎ปรากฏเป็นทําทาง
การเคลื่อนไหวในรูปแบบของนาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค์ ผสมผสานนาฏศิลป์พื้นบ๎านโนรา ใช๎เวลาในการแสดงประมาณ    
7 นาที และใช๎นักแสดงผู๎หญิงล๎วน จ านวน 11 คน แบํงการแสดงออกเป็น 3 ชํวง ดังนี้ 

ชํวงที่ 1 สื่อถึงสตรีเพศผู๎เป็นหัวหน๎าเผําพันธุ์ มีอ านาจในการปกครอง ท าหน๎าที่เป็นหัวหน๎าพิธีกรรม 
เปรียบเสมือนกลองมโหระทึก  
 ชํวงที่ 2 สื่อให๎เห็นถึงดวงวิญญาณของผู๎ตายก าลังเดินทางกลับไปสูํบาดาลด๎วยพลังอ านาจของเสยีงกลอง
มโหระทึก  
 ชํวงที่ 3 สื่อให๎เห็นถึงการเฉลมิฉลองหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมด๎วยกลองมโหระทึกเพื่อบํงบอกถึงความเชื่อความ
ศรัทธาของคนกับกลองมโหระทึกที่สานสืบกันตํอมา 
 4. การประพันธ์เพลง 
 การออกแบบดนตรีประกอบการแสดง ผู๎สร๎างสรรค์ได๎ก าหนดรูปแบบการน าเสนอในลักษณะของการรํายร าเพื่อ
ประกอบเสียงกลองมโหระทึกในพิธีกรรมหลังความตาย ผู๎สร๎างสรรค์จึงก าหนดให๎เป็นดนตรีตามอารยะธรรม            
สมัยวัฒนธรรมส าริดของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ โดยมีเสียงดนตรีหลัก คือเสียงกลองมโหระทึก และเครื่องดนตรี
ประกอบจังหวะ คือ ฆ๎อง กังสดาล ฉิ่ง และกลองทน  ใช๎ปี่ชวาและปี่กาหลอ ในการบรรเลงท านองเพื่อสื่ออารมณ์ในชํวง
ตํางๆ มีโครงสร๎างของดนตรีดังนี ้

ชํวงที่ 1 เริ่มจากการใช๎กลองมโหระทึก ฆ๎อง กังสดาล ฉิ่ง และกลองทน ในการก ากับจังหวะใช๎ปี่ชวาบรรเลง
เพลงสาวสอดแหวนซึ่งเป็นหนึ่งในเพลงชุดนางหงส์ ใช๎หน๎าทับแปลงมาจากจังหวะป่ีโทนย าหยวกวงกาหลอโบราณ     
แล๎วจึงบรรเลงด๎วยเครื่องดนตรีเต็มวง ใช๎อัตราจังหวะ 3 ช้ัน แสดงให๎เห็นผู๎มีอ านาจเป็นหัวหน๎าเผําพันธุ์ เปรียบเสมือน
กลองมโหระทึก  
 ชํวงที่ 2 ใช๎ปี่กาหลอบรรเลง เพลงแมํนาย เพลงตาวัน เพลงนกยาง เพลงเรือน๎อย เพลงร๎องร า  ซึ่งเป็นหนึ่งใน
เพลงชุดกาหลอ แล๎วจึงบรรเลงด๎วยเครื่องดนตรีเต็มวง ใช๎อัตราจังหวะ 2 ช้ัน  แสดงให๎เห็นถึงการเดินทางของ           
ดวงวิญญาณ 

ชํวงที่ 3 ใช๎กลองมโหระทึก ฆ๎อง กังสดาล ฉิ่ง และกลองทน ในการประโคมเรํงเร๎าจังหวะสนุกสนาน มีการ    
รุกจังหวะในตอนท๎าย และจบด๎วยรัวกลองมโหระทึก 12 ครั้ง ใช๎อัตราจังหวะช้ันเดียว  แสดงให๎เห็นการเฉลิมฉลองด๎วย
กลองมโหระทึก  
 5. การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
 ผู๎สร๎างสรรค์ศึกษาค๎นคว๎าจากการแตํงกายของศพหญิงสาวที่ถูกแตํงกายอยํางสวยงามด๎วยผ๎าแถบ และ       
สวมเครื่องประดับส ารดิ และลูกปัดแก๎วสีตํางๆ ในยุคส าริดที่ขุดค๎นพบท่ีชุมชนโบราณ เขาสามแก๎ว จังหวัดชุมพร ซึ่งอยูํใน
ยุคเดียวกับกลองมโหระทึก มาเป็นต๎นแบบในการออกแบบชุดแตํงกาย  
 การแตํงกายได๎ด าเนินการออกแบบตามกลุํมนักแสดง คือ ตัวเอก และตัวรอง 

ตัวเอก คือ  สตรีเพศผู๎เป็นหัวหน๎าเผําพันธุ์ มีอ านาจ เปรียบเสมือนกลองมโหระทึก จึงออกแบบให๎แตํงกายที่มี
ลักษณะเหมาะสมกับความเป็นผู๎น า โดยเลือกใช๎สีด า ที่ได๎จากเศษถําน และสีแดง ที่ได๎จากดิน เพื่อให๎ใกล๎ เคียงกับสีของ
เครื่องนุํงหํมในยุคส าริดและออกแบบเครื่องประดับโดยใช๎วัสดุท าเทียมเลียนแบบส าริด และใช๎โครงสร๎างของกลอง
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มโหระทึก ที่มีสัดสํวนใกล๎เคียงกับรูปรํางของสตรีมาออกแบบจัดวางลงบนสรีระของนักแสดง และใช๎ลวดลายของกลองมา
ตกแตํงบนชุดแตํงกาย ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ภาพรํางการแตํงกายของตัวเอก   ภาพที่ 2 ภาพการแตํงกายของตัวเอก  
 ที่มา : จตุพล  บุนนาค    ที่มา : จตุพล  บุนนาค 
 

ตัวรอง คือ มีสถานภาพเป็นชาวบ๎านและแปรสภาพเป็นวิญญาณ จึงออกแบบให๎แตํงกายด๎วย ผ๎าแถบเป็นสีพื้น
คือ สีด า และสีแดง สวมเครื่องประดับส าริด และลูกปัดแก๎วสีตํางๆ ที่เอวสวมหํวงเอวส าริดซึ่งเป็นเครื่องประดับส าหรับ
คนตาย ตามหลักฐานที่ขุดพบในหลุมฝังศพยุคส าริด ดังภาพ 
 
 
 

 

  

 
 
 
 

 ภาพที่ 3 ภาพรํางการแตํงกายของตัวรอง   ภาพที่ 4 ภาพรํางการแตํงกายของตัวรอง  
  ที่มา : จตุพล  บุนนาค    ที่มา : จตุพล  บุนนาค 
 

 ในกระบวนการผลิตเครื่องแตํงกาย ผู๎สร๎างสรรค์ได๎จัดท าขึ้นเองทั้งหมดโดยใช๎ความรู๎ทางด๎านทัศนศิลป์ และ  
งานชํางฝีมือ ซึ่งเป็นองค์ความรู๎เดิมของผู๎สร๎างสรรค์ และการสร๎างสรรค์เครื่องประดับด๎วยวัสดุเหลือใช๎ คือ กระป๋องนม 
และไม๎แขวนเสื้อ มาแปรรูปใหมํเป็นก าไล ภายใต๎แนวคิด การรีไซเคิลหรือการแปรรูปใช๎ใหมํ  เพื่อเป็นการลดคําใช๎จําย
และสร๎างมูลคําให๎กับของเหลือใช๎ภายในครัวเรือน 
 6. การออกแบบกระบวนท่าร า 
  6.1 ลักษณะท่าร า 
  กระบวนการออกแบบทําร าในการแสดงชุด มโหระทึก : กลองส าริดสํงวิญญาณ  ผู๎สร๎างสรรค์ได๎
ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร๎างทําร าจากภาพลายนูนรูปคนที่ปรากฏบนกลองมโหระทึกและเครื่องมือส าริด  
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ภาพที่ 5 ภาพลายเส๎นการฟ้อนเตน๎ในพิธีกรรมดึกด าบรรพย์ุคโลหะ  
ที่มา : สุจิตต์  วงษ์เทศ 

 

ซึ่งเป็นการฟ้อนเต๎นในพิธีกรรมดึกด าบรรพ์ยุคโลหะ เป็นทําร าแบบ “สามัญลักษณะ” และใช๎โครงสร๎างทําร าของ
นาฏศิลป์ไทยแบบราชส านัก มีลักษณะ คือ การเคลื่อนไหวมือ เชํน มือจีบ มือวง และการเคลื่อนไหวเท๎า เชํน กระดกเท๎า  
กระทุ๎งเท๎า  ขยั่นเท๎า เป็นต๎น และน าการทรงตัวที่เป็นลักษณะเฉพาะของโนรา เชํน หลังแอํน คอตั้ง หน๎าเชิด และ
ลักษณะของวงเหลี่ยม หรือที่เรียกวํา “ฉาก” ที่แสดงให๎เห็นถึงความแข็งแรงมั่นคงมาออกแบบเป็นทําร า การประดิษฐ์
หรือปรุงแตํงทําร าให๎เกิดความสงํางามและมีสุนทรียะ เพื่อสื่อความหมายของทําร าใน “ เชิงสัญลักษณ์” และสื่อ
ความหมายตามเนื้อหาของการแสดง  

ชํวงที่ 1 เป็นการแสดงกระบวนทําร าของตัวเอก ที่เป็นหัวหน๎าเผําพันธุ์ กระบวนทําในชํวงนี้เน๎นทําร า ที่สื่อ
ความหมายใน “ เชิงสัญลักษณ์” ที่มีทําร าพื้นฐานมาจากนาฏศิลป์ไทย และโนรา มาร๎อยเรียงกระบวนทําร าเพื่อสื่อสาร
เรื่องราว ประกอบด๎วยทําร าตัวเอก 8 ทํา ทําร าตัวรอง 6 ทํา 
 ชํวงที่ 2 เป็นกระบวนการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง กระบวนทําในชํวงนี้เน๎นทําร าที่มีความนิ่งและ
เคลื่อนไหวทําร าไปอยํางช๎าๆ อยํางแนํวแนํ โดยใช๎ทําร าเชิงสัญลักษณ์ ทําร าแบบสามัญลักษณะ และทําร าโนรา  มาร๎อย
เรียงกระบวนทําร าเพื่อสื่อสารเรื่องราว ประกอบด๎วยทําร าตัวเอก 6 ทํา ทําร าตัวรอง 5 ทํา 
 ชํวงที่ 3 เป็นการเฉลิมฉลอง กระบวนทําในชํวงนี้เน๎นทําร าที่มีความสนุกสนาน เคลื่อนไหวทําร าอยํางรวดเร็ว 
โดยใช๎ ทําร าแบบสามัญลักษณะ และทําร าโนรา  มาร๎อยเรียงกระบวนทําร าเพื่อสื่อสารเรื่องราว ประกอบด๎วยทําร าตัว
เอก 8 ทํา ทําร าตัวรอง 7 ทํา 
  6.2 ลักษณะการใช้พ้ืนที่บนเวท ี
  ผู๎สร๎างสรรค์มีจุดมุํงหมายในการใช๎พื้นที่บนเวทีเพื่อการสื่อสารอารมณ์ตามรูปแบบของการแสดงดังน้ี  

 ชํวงที่ 1 สื่อให๎เห็นถึงความเป็นผู๎น า ใช๎การเคลื่อนที่เข๎าหาคนดู ปะทะกับคนดู หรือการเคลื่อนที่แบบ
หน๎าอัด สร๎างความนําเกรงขาม แสดงความยิ่งใหญํ 
  ชํวงที่ 2 สื่อให๎เห็นถึงการเดินทาง ใช๎การเคลื่อนที่ไปในแนวราบ ขนานกับเวที เพื่อเป็นการน าสายตา
คนดูไปสูํอีกจุดหนึ่ง 
  ชํวงที่ 3 สื่อให๎เห็นถึงการเฉลิมฉลอง ใช๎การเคลื่อนที่วนเป็นวง เป็นการแสดงความผูกพัน ความ
สามัคคี 
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 7. การเลือกคัดนักแสดง 
 ผลงานสร๎างสรรค์ชุด มโหระทึก : กลองส าริดสํงวิญญาณ  ผู๎สร๎างสรรค์คัดเลือกนักแสดงโดยใช๎ผู๎หญิงล๎วน
จ านวน 11 คน นักแสดงจะต๎องมีหน๎าตาที่สวยงามใกล๎เคียงกัน มีสรีระรูปรํางสัดสํวนที่ดี และมีทักษะความรู๎พื้นฐาน
ทางด๎านนาฏศิลป์ไทยเบื้องต๎น 
 8. การถ่ายทอดกระบวนท่าร า 
 1. ผู๎สร๎างสรรค์เริ่มจากการชี้แจงรายละเอียดข๎อมูลพื้นฐาน ภูมิหลัง ของการแสดง และสร๎างอารมณ์ความรู๎สึก
ของนักแสดงให๎ไปในทิศทางเดียวกันกับรูปแบบการแสดง  
 2. ใช๎วิธีการสาธิต ให๎นักแสดงฝึกปฏิบัติตาม   
 3. ปฏิบัติทําร าเข๎ากับเพลง ปรับแตํงทําร าให๎สอดคล๎องกับเพลง 
 4. แก๎ไขจุดบกพรํองที่เกิดขึ้นทันทีเมื่อพบวํานักแสดงเกิดข๎อผิดพลาด และแยกฝึกซ๎อมเพื่อแก๎ไขเป็นรายบุคคล
โดยไมํปลํอยผําน 
 9. การฝึกซ้อมนักแสดง  
 ผู๎สร๎างสรรค์วางแผนตารางการฝึกซ๎อม และกํอนการฝึกซ๎อมการแสดง ผู๎สร๎างสรรค์ท าความเข๎าใจกับนักแสดง
ได๎เข๎าใจถึงความหมายส าคัญของการแสดง รูปแบบในการแสดงหรือโครงสร๎างตํางๆ ที่มีสํวนส าคัญกับการแสดง         
จึงเริ่มท าการฝึกซ๎อมยํอยและฝึกซ๎อมใหญํ โดยแยกนักแสดงออกเป็นสองกลุํม คือ ตัวเอก และตัวรอง ในการฝึกปฏิบัติทํา
ร า แล๎วจึงมาซ๎อมรวมกลุํมกันเพ่ือความเป็นเอกภาพ หากพบข๎อผิดพลาดจะแก๎ไขข๎อบกพรํองเป็นรายบุคคลในทันที  
 10. การน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ 
 น าเสนอผลงานสร๎างสรรค์ในรูปแบบการจัดแสดงเผยแพรํตํอสาธารณะชน โดยมีการพิจา รณาจาก
คณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ ด๎านศิลปะการแสดง เป็นผู๎รํวมประเมินและวิพากษ์ เพื่อการพัฒนาในล าดับตํอไป 
 

ผลงานสร้างสรรค์ 
 จากการศึกษากระบวนการสร๎าสรรค์ผลงานชุด มโหระทึก : กลองส าริดสํงวิญญาณ   ผู๎สร๎างสรรค์ต๎องอาศัย
กระบวนการคิดการวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข๎อมูลอยํางมีระบบ มีความแมํนย าในองค์ความรู๎ของนาฏศิลป์ไทย
สร๎างสรรค์เป็นอยํางดีจึงจะชํวยให๎กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพ ผลงานสร๎างสรรค์ชุด มโหระทึก : กลองส าริดสํง
วิญญาณ เป็นผลงานการแสดงในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค์ ที่พัฒนามาจากหลักฐานทางโบราณคดีในยุคส าริด    
คือกลองมโหระทึก ที่แสดงเพื่อบอกเลําเรื่องราวการท ากิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับความตายของคนเกาะสมุย ในยุคส าริด   
เมื่อ 2,000 - 3,000 ปีที่ผํานมา แตํงกายด๎วยชุดแตํงกายที่เกิดจากจินตนาการของผู๎สร๎างสรรค์ โดยอ๎างอิงจากหลักฐาน
การแตํงกายในยุคส าริด โดยออกแบบให๎ชุดแตํงกายชํวยสร๎างเสริมความโดดเดํนของนักแสดง ใช๎เวลาในการแสดง 7 นาที 
นักแสดงเป็นหญิงล๎วน จ านวน 11 คน แสดงเป็นตัวเอก 1 คน แทนสตรีเพศผู๎ปกครองหมูํบ๎าน และตัวรอง 10 คน    
แทนชาวบ๎านและดวงวิญญาณ เป็นชุดการแสดงในอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการบูรนาการเช่ือมโยงจากหลักฐานทาง
โบราณคดี กับศาสตร์ทางด๎านศิลปะการแสดง ซึ่งผู๎สร๎างสรรค์เองมีความคาดหวังท่ีจะใช๎ศิลปะการแสดงเป็นเครื่องกระตุ๎น
ให๎เห็นคุณคําของโบราณวัตถุอันเป็นมรดกส าคัญของชาติ ที่จะต๎องชํวยกันบ ารุงรักษาไว๎อนุชนรุํนหลังได๎ศึกษาหาความรู๎
และช่ืนชมยินดีกับมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ าคําสืบไป 
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เกี่ยวกับดนตรีประกอบการแสดงตลอดจนประพันธ์เพลงและท านอง  และ อาจารย์กัลยา  เพชรเกลี้ยง ที่ให๎ค าปรึกษาข๎อมูล
พื้นฐาน คณาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปะการแสดงรวมถึงเจ๎าหน๎าที่ส านักงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตสงขลา ทุกทํานที่ ให๎ค าปรึกษาในการเขียนบทความ ตลอดจนเจ๎าหน๎าที่พิพิธภัณฑ์สถานแหํงชาติไชยา                
และคณะกรรมการวัดตลิ่งพัง ต าบลตลิ่งงาม อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ให๎ความอนุเคราะห์ข๎อมูลภาคสนาม    
และขอขอบคุณนักแสดงจากสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา ที่ท าให๎การท างาน
ครั้งนี้ส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี ซึ่งผู๎สร๎างสรรค์ซาบซึ้งในความกรุณาอันใหญํยิ่งจากทําน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี  
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บัญจรัตน์ โจลานันท์1* และเกศสุดา สิทธิสันติกุล2

บทคัดย่อ

บทน�ำ: กลุม่เกษตรปลอดสารพษิชุมชนออนใต้ ประสบปัญหาขาดแคลนมลูสัตว์ส�าหรบัใช้เป็นแหล่งธาตุอาหารในการผลิตปุย๋อินทรย์ี 

เนื่องด้วยเทศบาลต�าบลออนใต้เป็นแหล่งปลูกพืชยาสูบจึงมีวัสดุเหลือทิ้งยาสูบในปริมาณสูง ซึ่งจ�าเป็นต้องก�าจัดอย่างเหมาะสมตาม

หลักวิชาการ ดังน้ันการศึกษาน้ีจึงมีแนวคิดการจัดการวัสดุเหลือทิ้งยาสูบสู่การใช้ประโยชน์เป็นแหล่งธาตุไนโตรเจนในการผลิตปุ๋ย

อินทรีย์ให้แก่กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษชุมชนออนใต้

วัตถุประสงค์: เพ่ือใช้วัสดุเหลือทิ้งยาสูบเป็นแหล่งธาตุไนโตรเจนในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่ชุมชนโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกอง

สถิตย์ดูดอากาศ

วิธีกำรศึกษำ: การศึกษาน้ีเป็นขั้นน�าร่องขนาด 1-1.5 ตันต่อกอง (จ�านวน 2 ซ�้า) วัสดุเหลือทิ้งยาสูบและเศษใบไม้แห้งถูกผสมที่

อัตราส่วน 1:1 โดยมวล ผสมปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดร้อยละ 3-5 เป็นต้นเชื้อจุลินทรีย์ โดยก�าหนดค่า C/N และค่าความชื้นเริ่มต้นอยู่ใน

ช่วง 20-25 และ 60-65% ท�าการศึกษาประสิทธิผลของเทคโนโลยีกองสถิตย์ดูดอากาศและคุณภาพปุ๋ยหมัก โดยประเมินการ

เปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของปุ๋ยหมักจนสิ้นสุดการสังเกตการณ์ (60 วัน)

ผลกำรศึกษำ: พบว่าการหมักวัสดุเหลือท้ิงยาสูบร่วมกับเศษใบไม้แห้งโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบกองสถิตย์ดูดอากาศให้

ประสทิธภิาพการย่อยสลายค่อนข้างเร็ว การพฒันาอณุหภมูขิองกองหมกัค่อนข้างสงูเข้าสูช่่วงการหมักแบบเทอร์โมฟิลคิ (61.7-63 ºC) 

อย่างรวดเรว็ จงึส่งผลต่อประสทิธภิาพในการก�าจดัและลดปรมิาณเชือ้โรคในกองหมกั นอกจากนีย้งัพบว่าวสัดเุหลอืทิง้ยาสบูสามารถ

ใช้เป็นแหล่งธาตุไนโตรเจนทดแทนมูลสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิผลและคุณภาพของปุ๋ยหมักผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีกรมวิชาการเกษตร

ก�าหนด (พ.ศ.2551)
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Tobacco waste residue as the N-source for composting

Banjarata Jolanun1* and Katesuda Sitthisantikul

Abstract

Introduction: Nowadays a toxic free farming group of On-Tai local community lacks of dungs which are composed 

of essential nutrients for producing compost. However, the On-Tai municipality is the source of tobacco cultivation 

which is promoted the numerous quantities of tobacco residual materials and required proper handling of 

wastes. Thus, this study by integrating the concept of waste disposal and waste utilization is achieved by 

recycling tobacco waste residues as the N-source for composting of On-Tai toxic free farming group.

Objectives: To apply the tobacco waste residues as the N sources for community-based composting by forced 

aeration with negative pressure mode. 

Methods: The pilot scale (1-1.5 ton/pile) of two replicates composting piles was investigated. The mixture was 

piled with tobacco waste residues: dry leaves at the ratio of 1:1 (by mass) and the organic pellet fertilizer was 

added (3-5% by mass) and used as the inoculums. The initial C/N ratio and moisture content of the mixture 

were about of 20-25 and 60-65%, respectively. During the composting, physical and chemical changes are 

monitored and the effectiveness of the negative pressure mode composting was also evaluated until the end 

of observation (60 days).

Results: Results revealed that composting of tobacco waste residues with dry leaves by using negative pressure 

mode was an appropriate technology in this investigation. For the composting performance, it was found that 

the thermophilic temperatures (61.7-63 ºC) were enhanced rapidly as well as the activity of biodegradation, 

thus satisfying the PFRPs (Process to Further Reduce Pathogens). Results agreed that the tobacco waste residues 

can be applied as the N-source for composting instead of dungs practically, and the qualities of final compost 

were acceptable to the recommended criteria regulated by Department of Agriculture of Thailand (2551 B.E.).

Keywords: tobacco residues, nitrogen source, compost, composting
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การใชวัสดุเหลือท้ิงยาสูบเปนแหลงธาตุไนโตรเจนสําหรับการผลิตปุยอินทรีย 
Tobacco waste residue as the N-source for composting 

 
1 ประเภทผลงานสรางสรรค  เทคโนโลยีและผลิตภัณฑรักษสิ่งแวดลอม 
 
2 แนวความคิด 

กรอบแนวคิด (ภาพท่ี 1) การประยุกตใชเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมอยางสรางสรรคเพ่ือแกไขปญหาการ
ขาดแคลนปจจัยการผลิต (มูลสัตว) ใหแกกลุมเกษตรปลอดสารพิษ เทศบาลตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม ตั้งอยูบนหลักของการคํานึงถึงสภาพบริบทชุมชน ความเชื่อมโยงของสภาพปญหาและแนว
ทางการจัดการท่ีเหมาะสม พบวาการประยุกตใชเทคโนโลยีกองสถิตยดูดอากาศ (Negative pressure mode 
composting) เปนเทคโนโลยีทางเลือกท่ีเหมาะสม (ใชพลังงานต่ํา ตนทุนต่ํา ใชแรงงานนอย และไมตองการ
ผูเชี่ยวชาญควบคุมระบบ) ในการจัดการวัสดุเหลือท้ิงยาสูบในชุมชนโดยใชเปนแหลงธาตุไนโตรเจนสําหรับการ
ผลิตปุยอินทรีย ใหแกกลุมเกษตรปลอดสารพิษ เทศบาลตําบลออนใตไดอยางมีประสิทธิผล ดังนั้น การผลิตปุย
อินทรียจากวัสดุเหลือท้ิงยาสูบ (ผลิตภัณฑรักษสิ่งแวดลอม) สามารถสงผลบวกโดยรวมใหแกชุมชนเกษตรกร
ออนใต ท้ังในดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม อาชีพ รายไดครัวเรือน และการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 
 

 

หมายเหตุ: เสนประ แสดงทิศทางการไหลของวัสดุเหลอืท้ิง (waste flow) 
 เสนทึบ แสดงทิศทางการไหลการใชประโยชนของผลผลิตและผลลัพธ (benefit flows) 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด 

 

กลุ่มใบยาสูบ/บ่มยา

ชุมชนตําบลออนใต้

เกษตรปลอดสารพิษ

เทคโนโลยีการหมักปุ๋ย

ปุ๋ยอินทรียธ์าตุอาหารสูง
สารชีวภณัฑ์ป้องกันศตัรูพืช

อาหารปลอดภยั
การผลิตที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม

การจัดการชีวมวลเหลือทิ�งยาสูบที�ถกูต้อง
ตามหลกัวิชาการ

การเพิ� มมูลค่าชีวมวลเหลือทิ� งยาสูบ

พืชใช้นํ�าน้อย/ลดความเสี�ยงภยัแล้ง

สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

ชีวมวลเหลือ

ทิ�งยาสูบ

ชีวมวล

เหลือทิ�งใน

การเกษตร
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Tobacco waste residue as the N-source for composting 

 
1 ประเภทผลงานสรางสรรค  เทคโนโลยีและผลิตภัณฑรักษสิ่งแวดลอม 
 
2 แนวความคิด 

กรอบแนวคิด (ภาพท่ี 1) การประยุกตใชเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมอยางสรางสรรคเพ่ือแกไขปญหาการ
ขาดแคลนปจจัยการผลิต (มูลสัตว) ใหแกกลุมเกษตรปลอดสารพิษ เทศบาลตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม ตั้งอยูบนหลักของการคํานึงถึงสภาพบริบทชุมชน ความเชื่อมโยงของสภาพปญหาและแนว
ทางการจัดการท่ีเหมาะสม พบวาการประยุกตใชเทคโนโลยีกองสถิตยดูดอากาศ (Negative pressure mode 
composting) เปนเทคโนโลยีทางเลือกท่ีเหมาะสม (ใชพลังงานต่ํา ตนทุนต่ํา ใชแรงงานนอย และไมตองการ
ผูเชี่ยวชาญควบคุมระบบ) ในการจัดการวัสดุเหลือท้ิงยาสูบในชุมชนโดยใชเปนแหลงธาตุไนโตรเจนสําหรับการ
ผลิตปุยอินทรีย ใหแกกลุมเกษตรปลอดสารพิษ เทศบาลตําบลออนใตไดอยางมีประสิทธิผล ดังนั้น การผลิตปุย
อินทรียจากวัสดุเหลือท้ิงยาสูบ (ผลิตภัณฑรักษสิ่งแวดลอม) สามารถสงผลบวกโดยรวมใหแกชุมชนเกษตรกร
ออนใต ท้ังในดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม อาชีพ รายไดครัวเรือน และการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 
 

 

หมายเหตุ: เสนประ แสดงทิศทางการไหลของวัสดุเหลอืท้ิง (waste flow) 
 เสนทึบ แสดงทิศทางการไหลการใชประโยชนของผลผลิตและผลลัพธ (benefit flows) 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด 

 

กลุ่มใบยาสูบ/บ่มยา

ชุมชนตําบลออนใต้

เกษตรปลอดสารพิษ

เทคโนโลยีการหมักปุ๋ย

ปุ๋ยอินทรียธ์าตุอาหารสูง
สารชีวภณัฑ์ป้องกันศตัรูพืช

อาหารปลอดภยั
การผลิตที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม

การจัดการชีวมวลเหลือทิ�งยาสูบที�ถกูต้อง
ตามหลกัวิชาการ

การเพิ� มมูลค่าชีวมวลเหลือทิ� งยาสูบ

พืชใช้นํ�าน้อย/ลดความเสี�ยงภยัแล้ง

สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

ชีวมวลเหลือ

ทิ�งยาสูบ

ชีวมวล

เหลือทิ�งใน

การเกษตร

3 ความสําคัญของการทํางานสรางสรรค 
 ผลิตองคความรูและเทคโนโลยีการใชวัสดุเหลือท้ิงยาสูบเปนแหลงธาตุไนโตรเจน ในการผลิตปุย

อินทรีย ซ่ึงกลุมเกษตรปลอดสารพิษเทศบาลตําบลออนใตสามารถนําไปปฏิบัติและใชประโยชน
ไดจริง 

 ผลิตภัณฑรักษสิ่งแวดลอม ปุยอินทรียไนโตรเจนสูง (N-rich) จากวัสดุเหลือท้ิงยาสูบ 
 สงเสริมการเกษตรปลอดสารพิษท่ีเปนมิตรตอผูบริโภคและคุณภาพสิ่งแวดลอมของชุมชน

เทศบาลตําบลออนใต 
 
4 วัตถุประสงคของการผลิตผลงานสรางสรรค 

 เพ่ือประยุกตใชวัสดุเหลือท้ิงยาสูบเปนแหลงธาตุไนโตรเจนสําหรับการผลิตปุยอินทรียระดับ
ชุมชน 

 เพ่ือประเมินประสิทธิผลเทคโนโลยี Negative pressure mode composting และคุณภาพ
ปุยอินทรียจากวัสดุเหลือท้ิงยาสูบสําหรับการเกษตรปลอดสารพิษ 

 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานปจจัยการผลิตใหแกกลุมเกษตรปลอดสารพิษรวมท้ังอนุรักษคุณภาพ
สิ่งแวดลอมโดยรวมของชุมชนเทศบาลตําบลออนใต 

 
5 กระบวนการของการผลิตผลงานสรางสรรค 
กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑรักษสิ่งแวดลอมปุยอินทรียไนโตรเจนสูง (N-rich) จากวัสดุเหลือท้ิง
ยาสูบ ประกอบดวย 4 ข้ันตอนหลัก (ภาพท่ี 2) สําหรับข้ันตอนการศึกษาประสิทธิภาพเทคโนโลยีแบบกอง
สถิตยดูดอากาศ แสดงดังภาพท่ี 3 ดังนี้ 

 
ภาพท่ี 2 ข้ันตอนหลักของกระบวนการผลิตผลงานสรางสรรค 

 
 
 

• รวบรวมวัตถุดิบ 
• วิเคราะหสมบัติทาง
กายภาพและทางเคมี
ของวัตถุดิบ 

1 

• ออกแบบ จัดสราง
เทคโนโลยีกองสถิตย
ดูดอากาศ 
(Negative 
pressure mode 
composting) และ
ดําเนินระบบ 

2 
• ศึกษาประสิทธิผล
ของเทคโนโลยีกอง
สถิตยดูดอากาศ 

• วิเคราะหคุณภาพปุย
อินทรียจากวัสดุเหลือ
ท้ิงยาสูบ 

3 

• วิเคราะหและ
ประเมินผล 

• สรุปผล 

4 



38

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Raw materials

Tobacco waste residues Bulking agent

Property analyses

(Physical and Chemical analyses)

Proper composting condition

C/N 20-25,%MC 60-65%

Negative Pressure Mode Composting

1-1.5 ton/pile, air 0.3 cum/min/pile

tobacco waste residues: bulking agent  (1:1)

Inoculums 3-5% (by mass)  

Monitoring and evaluating process

CompostComposting process

Conclusion 

Physical changes

Chemical changes

Final Quality

Phytotoxicity Test

ภาพท่ี 3 ข้ันตอนการศึกษาประสิทธิภาพเทคโนโลยีแบบกองสถิตยดูดอากาศ 
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6 อุปกรณในการดําเนินการผลิตผลงานสรางสรรค 
ในการศึกษานี้ประยุกตใชเทคโนโลยีระบบกองสถิตยดูดอากาศ (ภาพท่ี 4) สําหรับการใชวัสดุเหลือท้ิง

ยาสูบเปนแหลงธาตุไนโตรเจนในการผลิตปุยอินทรียใหแกกลุมเกษตรปลอดสารพิษ เทศบาลตําบลออนใต โดย
ระบบนี้จะเปนระบบท่ีมีการใชพัดลมดูดอากาศ (Blower, negative pressure mode) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเติมอากาศและการยอยสลายสารอินทรียใหแกกองหมัก ซ่ึงขอดีของระบบเทคโนโลยีกองสถิตยดูดอากาศ 
ไดแก ระบบการหมักสามารถประยุกตใชกับวัสดุเหลือท้ิงไดหลายชนิดและมีปริมาณมาก โดยเฉพาะขยะอินทรีย
ท่ีมีความชื้นสูง การดําเนินระบบไมยุงยากไมซับซอน ใชพลังงานนอย ไมตองการแรงงานในการดําเนินระบบ 
การดูแลรักษาระบบคอนขางงาย รวมถึงไมตองมีผูเชี่ยวชาญในการควบคุมดูแลระบบ จึงจัดเปนเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมตอการถายทอดสูชุมชนทองถ่ิน (Appropriate community-base technology) 
 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3 เทคโนโลยรีะบบกองสถิตยดูดอากาศในการดําเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 

E-1

ทิศทางการไหล

ของอากาศ

วัสดุหมัก

ฐานกระจายอากาศสามเหล่ียมเพ่ือ

ปองกันการอุดตันและลดการ

สูญเสียความดันในเสนทอ ทอ PVC ∅ 3”

เจาะรูกระจาย

อากาศ

วัสดุหมัก

วาวลปด -เปด

วาวลปด -เปด

ทอ PVC ∅ 3”เจาะรู

กระจายอากาศ

Blower ดูดอากาศ ½ 

แรงมา

ทอ PVC ∅ 4”
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7 ผลงานสรางสรรค 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
8 คําขอบคุณ 

โครงการนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากศูนยสงเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพ่ือการศึกษา
ข้ันสูง ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะผูดําเนินการขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ 
 
9 เอกสารอางอิง 

กรมวิชาการเกษตร (2561). มาตรฐานปุยอินทรีย 2551 http://www.doa.go.th .online: 
[Retrieved: November 12 th 2018]. 

 
 

ผลิตภัณฑรักษส่ิงแวดลอม 
ปุยอินทรียไนโตรเจนสูง (N-rich) 

จากวัสดุเหลือทิ้งยาสบู 

pH   8.4 
อินทรียวัตถุ (OM) 52% โดยน้ําหนัก 
ไนโตรเจน (N) 4.6% โดยน้ําหนัก 
การนําไฟฟา (EC) 0.46  dS/m 
ดัชนีการงอก (GI) 86% 

มาตรฐานปุยอินทรีย กรมวิชาการเกษตร 
(2551) 
pH   5.5-8.5 
อินทรียวัตถุ (OM) ≥30% โดยนํ้าหนัก 
ไนโตรเจน (N) ≥1% โดยนํ้าหนัก 
การนําไฟฟา (EC) ≤6  dS/m 
ดัชนีการงอก (GI) ≥80% 
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1 

การประพันธทางเดี่ยวฆองวงใหญ เพลงเหราเลนน้ํา สามช้ัน 

ปาหนัน  กฤษณรมย01* เหมวดี  ชูดาํ1

2 

 

บทคัดยอ 

บทนํา : การประพันธทางเดีย่วฆองวงใหญ เพลงเหราเลนนํ้า สามช้ัน  มีโครงสรางทํานองมาจากสมยัอยุธยา และ

เปนเพลงสดุทายในตับลมพัดชายเขา 

วัตถุประสงค : เพ่ือศึกษาบริบทของเพลงเหราเลนนํ้า สามช้ัน  เพ่ือประพันธทางเดี่ยวฆองวงใหญ เพลงเหราเลนนํ้า 

สามช้ัน 

วิธีการศึกษา : เปนการวิจยัเชิงคุณภาพ  รวบรวมขอมูลเอกสาร ประวัติความเปนมา การสมัภาษณนักดนตรี 

ผูเช่ียวชาญ นักวิชาการท่ีเก่ียวของ  

ผลการศึกษา :  พบวาเปนเพลงทอนเดียว  อัตราจังหวะสามช้ัน มีโครงสรางทํานองมาจากสมัยอยุธยา และเปน

เพลงสุดทายในตับลมพัดชายเขา ใชกลุมเสียงปญจมูล ซลทxรมx  มี 8 ประโยค 4 หนาทับจังหวะปรบไก  มี 7 

รูปแบบทํานอง  ทํานองท่ีพบซ้ํามากท่ีสุดคือประโยคท่ี 3 เพลงน้ีเปนเพลงทอนเดียว ผูวิจัยไดทําการประพันธเปน 2 

เท่ียว ในเท่ียวแรก คือ 1) ใชกลวิธีการสะบัด การตีเร็วและการกวาดเปนชุดแทรก ในสํานวนกลอน และตอนทาย

ของเท่ียวแรก  2) ประพันธใหทํานองเพลงคาดเดาไดยาก สื่อใหรูสึกถึงอารมณการเลนนํ้าของตัวเหรา โดยใชกลวิธี

การตีไขวมือ, การตีกรอด, การตีปริบ, ตีหนอดและการตีหนึบ 3) เท่ียวกลับใชกลวิธีการเดินกลอน ท่ีซับซอน โดย

เลือกใชกลเม็ดตาง ๆ ท่ีแสดงใหเห็นถึงความเช่ียวชาญของผูบรรเลงและความเขมขนของทางเพลง  

สรุป : ในการประพันธครั้งน้ีมีทํานองสั้นเกินไปไมสามารถแสดงฝมือผูบรรเลงไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

 

คําสําคัญ : การประพันธ เพลงไทย  

 

  

1 อ.ดร., สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ สงขลา 90000 
2 นิสิตหลกัสูตรดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ สงขลา 90000
1 Lecture, Music Department, Faculty of Fine Arts, Thaksin University, Songkhla, 90000, Thailand
2 Student, Music Department, Faculty of Fine Arts, Thaksin University, Songkhla, 90000, Thailand 
* Corresponding author: E-mail address: phanan_k@hotmail.com 
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บทนํา 

 เพลงเดี่ยว เปนวิธีการดําเนินทํานองอยางพิเศษของเครื่องดนตรีแตละชนิด การเดี่ยวโดยท่ัวไปน้ันเขาใช

เครื่องทําทํานองตาง ๆ ไดแก ขลุย ซออู ซอดวง จะเข  ระนาดเอก ระนาดทุม ฆองวงใหญและฆองวงเล็กเปนตน การ

เดี่ยวน้ีผิดกับการบรรเลงคนเดียว จะเปนการเดี่ยวก็ตอเมื่อเขาอยูในลักษณะตาง ๆ ดังน้ี 1) เปนการอวดทางหรือวิธี

ดําเนินทํานองอยางพิเศษของเครื่องดนตรีชนิดน้ัน ๆ 2) เปนการอวดฝมือในการบรรเลง 3) เปนการอวดความ

แมนยําสําหรับเพลงท่ีเดี่ยวน้ัน (อุทิศ นาคสวัสดิ์. 2530 : 47) ดงัน้ัน เพลงเดี่ยว เปนเพลงท่ีใชในการอวดทํานองเพ่ือ

โชวลักษณะเดนเฉพาะของเครื่องดนตรีท่ีผูวิจัยตองการแสดงใหเห็น ซึ่งตองใชทักษะความชํานาญและความรูข้ันสูง

ของผูวิจัย ท้ังยังเปนการอวดศักยภาพของผูบรรเลง ท่ีตองใชความสามารถในการจดจําและฝกฝนวิธีการบรรเลง โดย

ไมใหเกิดขอผิดพลาด  

 ฆองวงใหญ เปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีอยูในวงปพาทยโดยทําหนาท่ีดําเนินแมบทหรือหลักอันเปน

ทํานองเพลงท่ีแทจริง มีท้ังหมด 16 ลูก นอกจากน้ีฆองวงใหญยังนิยมนํามาบรรเลงเดี่ยว เพ่ือการแขงขันและการ

ประชันอวดฝมืออวดศักยภาพของผูบรรเลง  

 เพลงเหราเลนนํ้า เปนเพลงอัตราจังหวะ สองช้ัน ทํานองเกาสมัยอยุธยา ประเภทหนาทับปรบไก  มีทอน

เดียว 4 จังหวะหนาทับ ตอมาหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) ไดนําเพลงเหราเลนนํ้า สองช้ัน มาแตง

ขยายและแตงตัดครบเพลงเถา เมื่อ พ.ศ. 2475 และไดบรรเลงถวายสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมหลวง

ลพบุรีราเมศวร ท่ีพระตําหนักบางคอแหลมเปนครั้งแรก  

 การประพันธในรูปแบบเพลงเดี่ยวน้ี ผูวิจัยไดทําการเลือกเพลงเหราเลนนํ้า สามช้ัน  นํามาประพันธเปน

ทางเดี่ยวฆองวงใหญ โดยพิจารณาคุณสมบัติของเพลง พบวาเปนเพลงทอนเดียว มี 4 จังหวะหนาทับ ปรบไก อัตรา

จังหวะสามช้ัน มีโครงสรางทํานองท่ีนาสนใจ มีเทาครึ่งซอนอยูตรงหัว มีเทาเพลงมีการซ้ําสํานวนกลอน เปนเพลงท่ีมี

ปญหาตอการดําเนินสํานวนกลอน ซึ่งตรงตามคุณสมบัติโบราณาจารยไดวางรูปแบบไวเปนแบบแผน ผูวิจัยจึงนํา

เพลงเหราเลนนํ้า สามช้ัน มาประดิษฐเปน ทางเดี่ยว เพ่ือแสดงอัตลักษณของฆองวงใหญอยางสูงสุด อีกท้ังเพลงเหรา

เลนนํ้า สามช้ัน ยังไมพบทาง เดี่ยวฆองวงใหญของเกามากอน จากเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยมีแรงบันดาลใจในการ

ประพันธทางเดี่ยวฆองวงใหญ เพลงเหราเลนนํ้า สามช้ัน โดยมีแนวคิดการประพันธในเท่ียวแรก ใชกลวิธีการสะบัด 

การตีเร็วและการตีกวาดเปนชุดแทรกในสํานวนกลอน และตอนทายของเท่ียวแรก ประพันธใหทํานองเพลงคาดเดา

ไดยาก สื่อใหรูสึกถึงอารมณการเลนนํ้าของตัวเหราโดยใชกลวิธีการตีไขวมือ, การตีกรอด, การตีปริบ, ตีหนอดและ

การตีหนึบ ในสวนเท่ียวกลับผูวิจัยใชกลวิธีการเดินกลอนท่ีซับซอน โดยเลือกใชกลเม็ดตาง ๆ ท่ีแสดงใหเห็นถึงความ

เช่ียวชาญของผูบรรเลงและความเขมขนของทางเพลง จึงทําใหผูวิจัยมีแรงบันดาลใจในการประพันธเพลงเดี่ยวเหรา

เลนนํ้า สามช้ัน  

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือศึกษาบริบทของเพลงเหราเลนนํ้า สามช้ัน 

 2. เพ่ือประพันธทางเดี่ยวฆองวงใหญ เพลงเหราเลนนํ้า สามช้ัน 

วิธีดําเนินการ 

งานวิจัยเรื่อง “การประพันธทางเดี่ยวฆองวงใหญ เพลงเหราเลนนํ้า สามช้ัน” ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัย 

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาจากบุคคลขอมูลซึ่งเปนศิลปน นักวิชาการ ตลอดจนศิลปนผูมีความ

Composition Solo Khong Wong Yai Haralennum Sam Chan 

Panan Kritsanarom1  Hemwadee Choodam2 

 

 Abstract 

Introduction : Solo Khong Wong Yai Haralennum Sam Chan Composition is a single part song 

with 3 layer of rhythm and have a base from Ayutthaya period. And was the last song in “Tub 

Lom Put Chai Khao”. 

Objective : Research. To learn more about Haralennum Sam Chan in order to compose solo 

Khong Wong Yai. Haralennum Song. 

Methods : Composition is quality research . By collecting information and histories about the 

song. 

Results : Composition is a single part song with 3 layer of rhythm and have a base from 

Ayutthaya period. And was the last song in “Tub Lom Put Chai Khao”. Using Punjamul sound 

group : “GABxDE” With 8 Sentences and 4 Na thap prop gai rhythm. Also with 7 style of music. 

The sentence that got the most copied was the 3rd one which is single part music. Researcher 

divided into 2 sections when composing. 1 : By “By using “Sabat” technique, Fast hitting and 

sweeping into track in the “Kron” and last part of first track. 2: Compose the song that is hard to 

guess so you can feels what song wanted you to feels about playing in water. Using Crosshands 

“Teekrod” ,”TeePrip”,  “TeeNoad” and “Tee Nhub” 3: Return to using complicated technique 

called “Durn Klon” By using multiple technique that show about profession of the musicians and 

the intensities of the composition.  

Conclusion : Composer is to compose more because its short nature that render skilled musician 

unable to show his skill on stage. 

Keywords: Composition, Thai Music. 
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บทนํา 

 เพลงเดี่ยว เปนวิธีการดําเนินทํานองอยางพิเศษของเครื่องดนตรีแตละชนิด การเดี่ยวโดยท่ัวไปน้ันเขาใช

เครื่องทําทํานองตาง ๆ ไดแก ขลุย ซออู ซอดวง จะเข  ระนาดเอก ระนาดทุม ฆองวงใหญและฆองวงเล็กเปนตน การ

เดี่ยวน้ีผิดกับการบรรเลงคนเดียว จะเปนการเดี่ยวก็ตอเมื่อเขาอยูในลักษณะตาง ๆ ดังน้ี 1) เปนการอวดทางหรือวิธี

ดําเนินทํานองอยางพิเศษของเครื่องดนตรีชนิดน้ัน ๆ 2) เปนการอวดฝมือในการบรรเลง 3) เปนการอวดความ

แมนยําสําหรับเพลงท่ีเดี่ยวน้ัน (อุทิศ นาคสวัสดิ์. 2530 : 47) ดงัน้ัน เพลงเดี่ยว เปนเพลงท่ีใชในการอวดทํานองเพ่ือ

โชวลักษณะเดนเฉพาะของเครื่องดนตรีท่ีผูวิจัยตองการแสดงใหเห็น ซึ่งตองใชทักษะความชํานาญและความรูข้ันสูง

ของผูวิจัย ท้ังยังเปนการอวดศักยภาพของผูบรรเลง ท่ีตองใชความสามารถในการจดจําและฝกฝนวิธีการบรรเลง โดย

ไมใหเกิดขอผิดพลาด  

 ฆองวงใหญ เปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีอยูในวงปพาทยโดยทําหนาท่ีดําเนินแมบทหรือหลักอันเปน

ทํานองเพลงท่ีแทจริง มีท้ังหมด 16 ลูก นอกจากน้ีฆองวงใหญยังนิยมนํามาบรรเลงเดี่ยว เพ่ือการแขงขันและการ

ประชันอวดฝมืออวดศักยภาพของผูบรรเลง  

 เพลงเหราเลนนํ้า เปนเพลงอัตราจังหวะ สองช้ัน ทํานองเกาสมัยอยุธยา ประเภทหนาทับปรบไก  มีทอน

เดียว 4 จังหวะหนาทับ ตอมาหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) ไดนําเพลงเหราเลนนํ้า สองช้ัน มาแตง

ขยายและแตงตัดครบเพลงเถา เมื่อ พ.ศ. 2475 และไดบรรเลงถวายสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมหลวง

ลพบุรีราเมศวร ท่ีพระตําหนักบางคอแหลมเปนครั้งแรก  

 การประพันธในรูปแบบเพลงเดี่ยวน้ี ผูวิจัยไดทําการเลือกเพลงเหราเลนนํ้า สามช้ัน  นํามาประพันธเปน

ทางเดี่ยวฆองวงใหญ โดยพิจารณาคุณสมบัติของเพลง พบวาเปนเพลงทอนเดียว มี 4 จังหวะหนาทับ ปรบไก อัตรา

จังหวะสามช้ัน มีโครงสรางทํานองท่ีนาสนใจ มีเทาครึ่งซอนอยูตรงหัว มีเทาเพลงมีการซ้ําสํานวนกลอน เปนเพลงท่ีมี

ปญหาตอการดําเนินสํานวนกลอน ซึ่งตรงตามคุณสมบัติโบราณาจารยไดวางรูปแบบไวเปนแบบแผน ผูวิจัยจึงนํา

เพลงเหราเลนนํ้า สามช้ัน มาประดิษฐเปน ทางเดี่ยว เพ่ือแสดงอัตลักษณของฆองวงใหญอยางสูงสุด อีกท้ังเพลงเหรา

เลนนํ้า สามช้ัน ยังไมพบทาง เดี่ยวฆองวงใหญของเกามากอน จากเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยมีแรงบันดาลใจในการ

ประพันธทางเดี่ยวฆองวงใหญ เพลงเหราเลนนํ้า สามช้ัน โดยมีแนวคิดการประพันธในเท่ียวแรก ใชกลวิธีการสะบัด 

การตีเร็วและการตีกวาดเปนชุดแทรกในสํานวนกลอน และตอนทายของเท่ียวแรก ประพันธใหทํานองเพลงคาดเดา

ไดยาก สื่อใหรูสึกถึงอารมณการเลนนํ้าของตัวเหราโดยใชกลวิธีการตีไขวมือ, การตีกรอด, การตีปริบ, ตีหนอดและ

การตีหนึบ ในสวนเท่ียวกลับผูวิจัยใชกลวิธีการเดินกลอนท่ีซับซอน โดยเลือกใชกลเม็ดตาง ๆ ท่ีแสดงใหเห็นถึงความ

เช่ียวชาญของผูบรรเลงและความเขมขนของทางเพลง จึงทําใหผูวิจัยมีแรงบันดาลใจในการประพันธเพลงเดี่ยวเหรา

เลนนํ้า สามช้ัน  

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือศึกษาบริบทของเพลงเหราเลนนํ้า สามช้ัน 

 2. เพ่ือประพันธทางเดี่ยวฆองวงใหญ เพลงเหราเลนนํ้า สามช้ัน 

วิธีดําเนินการ 

งานวิจัยเรื่อง “การประพันธทางเดี่ยวฆองวงใหญ เพลงเหราเลนนํ้า สามช้ัน” ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัย 

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาจากบุคคลขอมูลซึ่งเปนศิลปน นักวิชาการ ตลอดจนศิลปนผูมีความ
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เช่ียวชาญในการบรรเลงฆองวงใหญ โดยรวบรวมขอมูลจากเอกสาร เพ่ือนํามาประมวลผล และวิเคราะหขอมูลดวย

วิธีการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) โดยผูวิจัยแบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี  

สวนท่ี 1 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ไดแก นําขอมูลท่ีไดจาการรวบรวมขอมูล มาจัดเปนหมวดหมู

เอกสาร โดยมีประเด็นในการศึกษา 1) เอกสารท่ีเก่ียวของกับหลักของการประพันธเพลง 2) เอกสารท่ีเก่ียวของกับ

เพลงเหราเลนนํ้า สามช้ัน 3) เอกสารท่ีเก่ียวของการวิเคราะหเพลงไทย 4) งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย   แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง เปนการสัมภาษณท่ีไมไดกําหนดคําถาม

ไวแนนอน การสัมภาษณจะยืดหยุนเปดกวาง ไมเปนทางการใหอิสระแกผูสัมภาษณในการถามตอบอยางเต็มท่ีโดย

กําหนดเพียงแนวหรือหัวขอการสัมภาษณกวางๆ ผูสัมภาษณอาจใชคําถามเจาะลึกหรือ คําถามก่ีคําถามก็ไดจนได

คําตอบเปนท่ีพอใจและไมจําเปนตองใชคําถามท่ีเหมือนกันหมดกับผูใหสัมภาษณ  ทุกคน อาจเพ่ิมขอคําถามไดทันที

จากคําใหสัมภาษณซึ่งทําใหเกิดประเด็นความคิดทําใหมขอคําถามไดอยางอิสระ 

 สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลในสวนตางๆ ไดแก 1)  หลักการประพันธเพลงเดี่ยว  2) ประวัติเพลงเหรา

เลนนํ้า สามช้ัน  3) จังหวะหนาทับ  4) โครงสรางเพลง  5) ทํานองเพลง  6) ลูกตก  7) การดําเนินทํานอง 

 สวนท่ี 3 การประพันธทางเดี่ยวฆองวงใหญ เพลงเหราเลนนํ้า สามช้ัน  ใชกลวิธีพิเศษของฆองวงใหญ ใน

การประดิษฐทางเดี่ยวเพลงเหราเลนนํ้า สามช้ัน โดยคํานึงถึงทวงทํานอง จังหวะและอารมณของเพลงไดมีข้ันตอน 

ดังน้ี 1) ออกแบบโดยใหตอนข้ึนของการบรรเลงเดี่ยว มีความเรียบรอยสงางาม 2) ออกแบบสําหรับเท่ียวแรกของ

เพลงเปนทางเรียบ ๆ โดยใสกลวิธีพิเศษตาง ๆ ของฆองวงใหญท่ีเหมาะสมกับเพลงในเท่ียวแรก 3) ออกแบบสําหรับ

เท่ียวกลับของเพลงเปนทางเก็บ ใหมีความสนุกสนาม ตื่นเตน  โดยใสกลวิธีพิเศษตาง ๆ ของฆองวงใหญท่ีเหมาะสม

กับเพลงในเท่ียวกลับ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 การวิเคราะหทํานองหลักและทางเดี่ยว เพลงเหราเลนนํ้า สามช้ันมีรายละเอียดและประเด็นในการ

วิเคราะห ดังน้ี  1) จังหวะ (Rhythm) 2) สังคีตลักษณ (Form) 3) บันไดเสียง (Scale) 4) ทํานอง (Melody)   

 1) จังหวะ (Rhythm)  การเดี่ยวฆองวงใหญเพลงเหราเลนนํ้า สามช้ัน จังหวะจะประกอบไปดวย จังหวะฉ่ิง

และจังหวะ หนาทับปรบไก สามช้ัน 

 2) สังคีตลักษณ (Form)  การเดี่ยวฆองวงใหญ เพลงเหราเลนนํ้า สามช้ัน เปนเพลงประเภทเพลงทอนเดยีว 

ใชหนาทับปรบไก สามช้ัน มีท้ังหมด 4 จังหวะหนาทับ ผูวิจัยใชพยัญชนะไทยแทนสังคีตลักษณของเพลง เมื่อทําการ

วิเคราะหสังคีตลักษณเพลงเหราเลนนํ้า สามช้ัน สามารถเขียนสัญลักษณแทนสังคีตลักษณได  ดังน้ี  

      ก  แทน ทํานองท้ังหมด 

 3) กลุมเสียงปญจมูล (Pentacentric) 

 กลุมเสียงปญจมูลในการวิเคราะหครั้งน้ี หมายถึง การกําหนดทางหรือระดับเสียงของเครื่องดนตรี ซึ่ง

ผูวิจัยไดกําหนดบันไดเสียงตามลักษณะของวงปพาทยเปนหลัก  

 จากการวิเคราะหบันไดเสียงของทํานองหลักและทางเดี่ยว เพลงเหราเลนนํ้า สามช้ันพบวามีกลุมเสียงปญจ

มูล (Pentacentric) ท่ีปรากฏแคเสียงเดียว คือ เสียงใน ซ ล ท X ร ม X ตั้งแตประโยคแรกเปนเชนน้ีจนจบเพลง 
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 4) ทํานอง (Melody) ในเพลงเหราเลนนํ้า สามช้ันน้ี มีท้ังหมด 8 ประโยค มี 4 จังหวะหนาทับปรบไก 

การวิเคราะหเริ่มจากรูปแบบของการดําเนินทํานองในวรรคทาและวรรครับ ลูกตก บันไดเสียง  การเคลื่อนท่ีของ

ทํานอง และการใชกลวิธีของฆองวงใหญ ดังน้ี 

ทํานองหลัก  เพลงเหราเลนน้ํา สามชั้น 

ประโยคท่ี 1  

-  ท   -   - ล  ล  -   - ท  ท  -   - รํ  รํ   -  ม ํ -  ท   -   ร ํ -  มํ  -  ม ํ -  มํ  -  มํ      -  มํ  -  ร ํ

-  ทฺ   -  ล ฺ -   -   -  ทฺ      -   -   -  ร -   -   -  ม -  ฟ   -   ร -  ม  -  ซ -  ล  -  ซ -  ม  -  ร 

ประโยคท่ี 2 

-   -  มํ  ม ํ -  มํ  -   - รํ  รํ   -   - ดํ  ดํ  -   - ซ ซ  -   - ล  ล  -   - ท  ท  -   - ดํ  ดํ  -  ร ํ

-   ม  -   - -  ซ  -  ร -   -   -  ด -   -   -  ซ ฺ -   -   -   ล ฺ -   -   -  ทฺ -   -   -   ด -   -   -  ร 

ประโยคท่ี 3 

-  ท  -   - ล  ล  -   - ท  ท  -   - รํ  รํ  -  มํ     -   -  ท  -  ท  -  ล  -  ซ  -  ล  - ล  -  ซ  - 

-  ทฺ  -   ล ฺ -   -   -  ทฺ  -   -   -   ร     -   -   -  ม -   -   -   ล -   ซ  -  ม -  ม  -  ซ      -  ม   -  ร 

ประโยคท่ี 4  

-  ม  -  - ร  ทฺ  -   - ซ  ซ  -   - ล  ล  -  ท -  รํ  -  ม ํ -   รํ  -   - ท  ท  -   - ล  ล  -  ซ 

-   -   ร  ทฺ -   -  ลฺ  ซฺ   -   -   -   ล ฺ -   -   -  ทฺ -  ร  -  ม -   ร  -  ทฺ -   -   -  ล ฺ -   -   -  ซ ฺ

ประโยคท่ี 5  

-   -  ซ  ม -   -  ซ  ซ -   -  ล  ซ -   -  ล  ล -   -  ท  ล -   -  ท  ท -   รํ  -    - มํ  มํ  -  ร ํ

-   -  ซ ฺ ทฺ -  ซฺ  -   - -   -  ลฺ  ซ ฺ -  ลฺ  -   - -   -  ทฺ  ล ฺ -  ทฺ  -   - -   ร  -  ม -   -   -  ร 

ประโยคท่ี 6 

-  ม  -  - ร  ทฺ  -   -    ซ  ซ  -   - ล  ล  -  ท -  รํ  -  ม ํ -  รํ   -   - ท  ท  -   -    ล  ล  -  ซ 

-   -   ร  ทฺ -   -  ลฺ  ซ ฺ -   -   -  ล ฺ -   -   -  ทฺ -  ร  -  ม -  ร   -  ทฺ -   -   -  ล ฺ -   -   -  ซ ฺ

ประโยคท่ี 7  

-   -   ร  ม -  ซ  -  ม -   -  ร  ม -  ซ  -  ล -  ท  -  ร ํ -  ท  -   - ล  ล  -   - ซ  ซ  - ม 

-  ทฺ  -   - ร  -  ร  - ร  ทฺ  -   - -  ซฺ  -  ล ฺ -  ทฺ  -  ร -  ทฺ  -  ล ฺ -   -   -  ซ ฺ -   -   -  ทฺ 

ประโยคท่ี 8 

-  -  - ล ท -  รํ  -  ม ํ -  มํ  -  ม ํ -  รํ  -  ท -  -  - ล ท -  รํ  -  ม ํ -  มํ  -  ม ํ -  มํ  -  ร ํ

-  -  ซ  - -  ร  -  ม -  ซ  -  ม -  ร  -  ทฺ -  -  ซ  - -  ร  -  ม -  ล  -  ซ -  ม  -  ร 
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ประโยคท่ี 12 

ซฺลฺทฺ - - - - - ลท - ล ทดํ - ท รํมํ - ร ํ ทรํ - ท ลท - ล ซล - ซ 

- - - ม รทฺลฺซ ฺ - - ลฺ - - - ทฺ - - - ร - - - ทฺ - - - ลฺ - - - ซฺ - 

ประโยคท่ี 13  

ลซ - ซ - รมฟ - ทล - ล - มฟซ- ดํท - ท - ฟซล- ซลท - รํรํรํ - 

- ซฺ - ด - - - ซ ฺ - ลฺ - ร - - - ล ฺ - ทฺ - ม - - - ทฺ - - - มํ - - -ร 

ประโยคท่ี 14  

 มํรํ - - ท - ล - ซ - ซ ทล - - - - - ซลท - รํรํรํ - ทลซ - ซซซ - 

-  ท ล - ซ - ฟ - ร - - ซ ฟมรทฺ - - - ม ํ - - - ร - - - ม - - - ซ ฺ

ประโยคท่ี 15 

ทฺทฺทฺ - ทฺทฺทฺ - รรร - มมม - ซซซ - ลลล - ทลซ - มมม - 

- - - ร - - - ม - - - ซ - - - ล - - - ท - - - ล ฺ - - - ร - - - ม ฺ

ประโยคท่ี 16 

ซลทด ํ - - - - ลทดํร ํ - - - - มร - ทฺลฺ - - ซฺ - ลฺท ฺ ด  มร - - ลฺทฺดร 

- - - - รดทฺล ฺ - - - - มรดทฺ - ทฺ - ซฺ รฺ - ซฺ - ซฺ - ด ซ ฺ - - - รฺ 

ประโยคท่ี 17  

- - - ล ฺ - - - ล - - - ร - - - ร ํ - - - ร ํ   มํรํ - มํม ํ มํมํมํม ํ - มํ - ร ํ

- - - ม ฺ - - - ล ฺ - - - ล ฺ - - - ร - - - ร   - ร มซ ลทลซ - ม - ร 

ประโยคท่ี 18 

- - - ม ํ - มํ - รํ ดํทดํร ํ - ดํ - ซ - ร - ซ - - ลท - ล - ท - ดํ - รํ 

- -  -ม - ม - ร ดทฺดร - ด - ซฺ - ลฺ - ซฺ - - - ทฺ - ลฺ - ทฺ - ด - ร 

จบ 

  

โนตทางเด่ียวฆองวงใหญ เพลงเหราเลนน้ํา สามชัน้ 

ประโยคท่ี 1 เท่ียวแรก  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ประโยคท่ี 2 

- - - รม ซล ซ- - - ซ - ม - - - ลซฟ - - ทลซ - - ดํทล - - รํดํท - - 

- - ด - ฟ - - - ร- ด - - รด - ซ ฺ - - ฟฺซฺล ฺ - - ซฺลฺทฺ - - - ลฺทฺด - - ทฺดร 

ประโยคท่ี 3 

- - - ล ฺ - ล - ท - รํรํ มรํ ํ มํ มํ - ม ํ ซลท - -  มซล - - ซฺลฺทฺ-รมร ทลซ-รมร 

- - - ล ฺ - ลฺ - ทฺ ร -  มร - ซ - ม - - ทฺลฺซ ฺ - - ลฺซฺม ฺ -  รฺ  -  ร ฺ -  ทฺ  -  ร ฺ

ประโยคท่ี 4 

ฟม ม - มฟซ-ฟ ฟซล-ซ ซลท-ล  ลท - รํ ม ํ รํดํทล ซฟ - - - - - - 

- ร - ฟฺ -  ม  -  ซ ฺ -  ฟ  -  ล ฺ -  ซ  -  ทฺ  ซ   -  ร ม รดทฺลฺ  - - มร ดทฺลฺซ ฺ

ประโยคท่ี 5 

รมฟซ - - - - มฟซล - - - - ฟซลท - - - - ลทดํร ํ - - - - 

- - - - รฺมฺฟฺซ ฺ - - - - มฺฟฺซฺล ฺ - - - - ฟฺซฺลฺทฺ - - - - ลฺทฺดร 

ประโยคท่ี 6 

มร -  - ทฺ -  ลฺ  -  ซ ฺ - - - ซ ฺ - -  ลฺท ฺ - ลฺทฺ -  รม ลซ - - - มร ทฺ - - ลฺ - ซฺ 

-  ทฺ ลฺ -  ซฺ  -  ฟฺ ร ฺ - รฺ - ฟฺ    - - ซฺ -  ซฺ -  - ด   ม - รทฺ - ซฺ - ล ฺ - ซฺ รฺ - 

ประโยคท่ี 7 

- - -  ลฺท ฺ ร - ทฺลฺ ม -  รม ซ -   ฟ   - ล - -  ลท ม ํ รํดํทล ทท ลซ - ซ - ม 

  - - ซฺ -  รฺ -   ซฺ ม ฺ  - ด    ซฺ -    มร - ลฺ -   - ซ  - ม รดทฺล ฺ ทฺ - ลฺซ ฺ - มฺ - - 

ประโยคท่ี 8 

- ลฺทฺ ร - ซ- - รม ลซ - - ม - ร - ทฺ - ลฺท ฺร - ซ - - รม - ล ซ - - ม - - 

ซฺ - - ทฺ - ทฺ ด - -ม ร - ทฺ - ลฺ - ซฺ - - ทฺ - ทฺ ด - ม -ร - - - - ร 

ประโยคท่ี 9  เท่ียวกลับ 

ซลท - รํรํรํ - ทลซ- มมม- ซมร- รรร - รรร - รรร - 

- - -มํ - - - ร - - - ร - - - มํ - - -ทฺ  - - - ม - - - ทฺ - - - รฺ 

ประโยคท่ี 10 

ดดด - รรร ซลท - ททท - ลทดํ - ดํดํดํ - ทดํรํ - รํรํร-ํ 

- - - -ม - - - ร ฺ - - - ดํ - - - ทฺ - - - ร ํ - - - ด - - - ม ํ - - - ร 

ประโยคท่ี 11 

 ทล  - ล - ดํท - ท -   มํรํ - รํ - มํ - มํ - ซลท - - - - - รมซ - - - - - 

   -  ลฺ -  ล ฺ   - ทฺ - ทฺ   - ร - ร - ม - ม - - - รํ ทลซม - - - ล ซฟมร 
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ประโยคท่ี 12 

ซฺลฺทฺ - - - - - ลท - ล ทดํ - ท รํมํ - ร ํ ทรํ - ท ลท - ล ซล - ซ 

- - - ม รทฺลฺซ ฺ - - ลฺ - - - ทฺ - - - ร - - - ทฺ - - - ลฺ - - - ซฺ - 

ประโยคท่ี 13  

ลซ - ซ - รมฟ - ทล - ล - มฟซ- ดํท - ท - ฟซล- ซลท - รํรํรํ - 

- ซฺ - ด - - - ซ ฺ - ลฺ - ร - - - ลฺ - ทฺ - ม - - - ทฺ - - - มํ - - -ร 

ประโยคท่ี 14  

 มํรํ - - ท - ล - ซ - ซ ทล - - - - - ซลท - รํรํรํ - ทลซ - ซซซ - 

-  ท ล - ซ - ฟ - ร - - ซ ฟมรทฺ - - - ม ํ - - - ร - - - ม - - - ซ ฺ

ประโยคท่ี 15 

ทฺทฺทฺ - ทฺทฺทฺ - รรร - มมม - ซซซ - ลลล - ทลซ - มมม - 

- - - ร - - - ม - - - ซ - - - ล - - - ท - - - ล ฺ - - - ร - - - ม ฺ

ประโยคท่ี 16 

ซลทด ํ - - - - ลทดํร ํ - - - - มร - ทฺลฺ - - ซฺ - ลฺทฺ ด  มร - - ลฺทฺดร 

- - - - รดทฺล ฺ - - - - มรดทฺ - ทฺ - ซฺ รฺ - ซฺ - ซฺ - ด ซ ฺ - - - รฺ 

ประโยคท่ี 17  

- - - ล ฺ - - - ล - - - ร - - - ร ํ - - - ร ํ   มํรํ - มํม ํ มํมํมํม ํ - มํ - ร ํ

- - - ม ฺ - - - ล ฺ - - - ล ฺ - - - ร - - - ร   - ร มซ ลทลซ - ม - ร 

ประโยคท่ี 18 

- - - ม ํ - มํ - รํ ดํทดํร ํ - ดํ - ซ - ร - ซ - - ลท - ล - ท - ดํ - รํ 

- -  -ม - ม - ร ดทฺดร - ด - ซฺ - ลฺ - ซฺ - - - ทฺ - ลฺ - ทฺ - ด - ร 

จบ 

  

โนตทางเด่ียวฆองวงใหญ เพลงเหราเลนน้ํา สามชัน้ 

ประโยคท่ี 1 เท่ียวแรก  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ประโยคท่ี 2 

- - - รม ซล ซ- - - ซ - ม - - - ลซฟ - - ทลซ - - ดํทล - - รํดํท - - 

- - ด - ฟ - - - ร- ด - - รด - ซ ฺ - - ฟฺซฺล ฺ - - ซฺลฺทฺ - - - ลฺทฺด - - ทฺดร 

ประโยคท่ี 3 

- - - ล ฺ - ล - ท - รํรํ มรํ ํ มํ มํ - ม ํ ซลท - -  มซล - - ซฺลฺทฺ-รมร ทลซ-รมร 

- - - ล ฺ - ลฺ - ทฺ ร -  มร - ซ - ม - - ทฺลฺซ ฺ - - ลฺซฺม ฺ -  รฺ  -  ร ฺ -  ทฺ  -  ร ฺ

ประโยคท่ี 4 

ฟม ม - มฟซ-ฟ ฟซล-ซ ซลท-ล  ลท - รํ ม ํ รํดํทล ซฟ - - - - - - 

- ร - ฟฺ -  ม  -  ซ ฺ -  ฟ  -  ล ฺ -  ซ  -  ทฺ  ซ   -  ร ม รดทฺลฺ  - - มร ดทฺลฺซ ฺ

ประโยคท่ี 5 

รมฟซ - - - - มฟซล - - - - ฟซลท - - - - ลทดํร ํ - - - - 

- - - - รฺมฺฟฺซ ฺ - - - - มฺฟฺซฺล ฺ - - - - ฟฺซฺลฺทฺ - - - - ลฺทฺดร 

ประโยคท่ี 6 

มร -  - ทฺ -  ลฺ  -  ซ ฺ - - - ซฺ - -  ลฺทฺ - ลฺทฺ -  รม ลซ - - - มร ทฺ - - ลฺ - ซฺ 

-  ทฺ ลฺ -  ซฺ  -  ฟฺ ร ฺ - รฺ - ฟฺ    - - ซฺ -  ซฺ -  - ด   ม - รทฺ - ซฺ - ล ฺ - ซฺ รฺ - 

ประโยคท่ี 7 

- - -  ลฺทฺ ร - ทฺลฺ ม -  รม ซ -   ฟ   - ล - -  ลท ม ํ รํดํทล ทท ลซ - ซ - ม 

  - - ซฺ -  รฺ -   ซฺ ม ฺ  - ด    ซฺ -    มร - ลฺ -   - ซ  - ม รดทฺล ฺ ทฺ - ลฺซ ฺ - มฺ - - 

ประโยคท่ี 8 

- ลฺท ฺร - ซ- - รม ลซ - - ม - ร - ทฺ - ลฺท ฺร - ซ - - รม - ล ซ - - ม - - 

ซฺ - - ทฺ - ทฺ ด - -ม ร - ทฺ - ลฺ - ซฺ - - ทฺ - ทฺ ด - ม -ร - - - - ร 

ประโยคท่ี 9  เท่ียวกลับ 

ซลท - รํรํรํ - ทลซ- มมม- ซมร- รรร - รรร - รรร - 

- - -มํ - - - ร - - - ร - - - มํ - - -ทฺ  - - - ม - - - ทฺ - - - ร ฺ

ประโยคท่ี 10 

ดดด - รรร ซลท - ททท - ลทดํ - ดํดํดํ - ทดํรํ - รํรํร-ํ 

- - - -ม - - - ร ฺ - - - ดํ - - - ทฺ - - - ร ํ - - - ด - - - ม ํ - - - ร 

ประโยคท่ี 11 

 ทล  - ล - ดํท - ท -   มํรํ - รํ - มํ - มํ - ซลท - - - - - รมซ - - - - - 

   -  ลฺ -  ล ฺ   - ทฺ - ทฺ   - ร - ร - ม - ม - - - รํ ทลซม - - - ล ซฟมร 
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อภิปรายผล 

 การประพันธทางเดี่ยวฆองวงใหญ เพลงเหราเลนนํ้า สามช้ัน มีวัตถุประสงค เพ่ือนําเสนอผลงานการ

สรางสรรคในรูปแบบเอกสารงานวิจัย จากผลการวิจัยจะเห็นไดวา ผูวิจัยไดยึดทํานองหลักของเพลงเหราเลนนํ้า สาม

ช้ัน มาเปนองคประกอบในการแตงเพลงเดี่ยวฆองวงใหญ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของพิชิต  ชัยเสรี (2556 : 3)  ใน

หนังสือรูปแบบการประพันธเพลงไทย ท่ีไดกลาวถึงการประพันธเพลงเดี่ยว ตองศึกษาเพลงโครงสรางเพลง วาเปน

เพลงประเภทอะไร ใชหนาทับอะไร เปนเพลงก่ีทอน รูทํานองหลัก รูลูกตกของแตละหองเพลง รูสําเนียงเพลง โดยหา

ความรูจากการฟงเน้ือรอง สามารถใชกลวิธีพิเศษจากคนรองท่ี มาประดิษฐเปนทางเดี่ยวโดยคํานึงถึงเครื่องมือ วา

สามารถใชกลวิธีพิเศษใดไดบาง ท่ีสําคัญเสียงตองไมผิดเพ้ียนไปจากทํานองหลัก สอดคลองกับ    ณรงชัย  ปฎกรัชต 

(2534 : 27) วิจัยเรื่องการวิเคราะหทางฆองเพลงสาธุการ และบุญชวย โสวัตร ( 2538 : 58) วิจัยเรื่องการวิเคราะห

ทํานองหลักเพลงแขกมอญบางขุนพรหม คือ การท่ีจะประพันธทางเดี่ยวได ตองมีการวิเคราะหทํานองหลัก, ลูกตก, 

กลุมเสียงปญจมูล, และจังหวะหนาทับ กอนถึงจะประพันธเปนทางเดี่ยวได  

สรุปผล 

 การประพันธทางเดี่ยวฆองวงใหญ เพลงเหราเลนนํ้า สามช้ัน วัตถุประสงคขอท่ี 1  บริบทของเพลงเหรา

เลนนํ้า  สามช้ัน พบวา 1) เปนเพลงอัตราจังหวะ สองช้ัน ทํานองเกาสมัยอยุธยา มีทอนเดียว 4 จังหวะหนาทับปรบ

ไก ครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) นํามาแตงขยายเปนเพลงเถา และเมื่อ พ.ศ. 2474 ครูมนตรี ตรา

โมท นําเพลงเหราเลนนํ้า สามช้ัน มาเรียบเรียงเปนเพลงตับ ในชุดตับลมพัดชายเขา  วัตถุประสงคขอท่ี  2 การ

ประพันธเพลงเดี่ยวฆองวงใหญ เพลงเหราเลนนํ้า สามช้ัน ไดยึดทํานองหลัก มีการรวบรวมกลวิธีพิเศษของฆองวง

ใหญ การใชกลวิธีพิเศษตาง ๆ คือ การตีขยี้, การตีสะบัด, การตีสะเดาะ, การตีกวาด, การตีไขวมือ, การตีกรอด, การ

ตีปริบ, การตีหนอดและการตีหนึบ  แตจะมีบางสํานวนกลอนท่ีเคลื่อนท่ีสวนทางกับทํานองหลักอยูบาง เน่ืองจาก

เปนการผูกสํานวนกลอนเพ่ือใหใชชวงเสียงของฆองวงใหญใหครบถวน  มีเสียงจรเคลื่อนท่ีเขามาในกลุมเสียงปญจมูล 

คือ ด กับ ฟ ซึ่งพบวาไมได มีการเปลี่ยนกลุมเสียงปญจมูลแตอยางใด และผูวิจัย สื่อใหรูสึกถึงอารมณการเลนนํ้าของ

ตัวเหรา โดยมีแนวคิดการประพันธในเท่ียวแรก คือ 1) ใชกลวิธีการสะบัด การตีเร็วและการกวาดเปนชุดแทรกใน

สํานวนกลอน และตอนทายของเท่ียวแรก 2) ประพันธเท่ียวกลับใหมีความกระชับ ฉับไวเปนการอวดสํานวนกลอนท่ี

เปนไปตามขนบธรรมเนียมของเพลงเดี่ยวตามแบบโบราณ   

เอกสารอางอิง 

[1] Pidokrat, N. (1991). Alternative : Sadhukarn : analysis of Gong Wong Yai Melody. Master of  

Arts Program in Cultural Studies, Faculty of Graduate Studies, Mahidol University. (In Thai) 

[2] Sovat, B. (1995) Analysis of Kheak Mon Bangkhumpom Melody. Master of Arts Program in  

Cultural Studies, Faculty of Graduate Studies, Mahidol University. (In Thai) 

[3] Chaiseri, P. (2013). Thai Musical composition. Bankok: Chulalongkorn University Press. (In Thai) 
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1 

การประพันธทางเดี่ยวระนาดทุม  เพลงพญารําพึง สามช้ัน 

ปาหนัน  กฤษณรมย01* ฉัตรประภา ทวีทรัพย12 

 

บทคัดยอ 

บทนํา : การประพันธทางเดี่ยวไดหยิบยกเพลงพญารําพึงจาก  เพลงเรื่องพญาโศก ซึ่งมีรูปแบบการดําเนินทํานอง

ตามรอยแบบเพลงพญาโศก ถือเปนเพลงท่ีวาดวยเรื่องของลูกเทา 

วัตถุประสงค : เพ่ือศึกษาวิเคราะหทํานองหลักเพลงพญารําพึง สามช้ันและเพ่ือประพันธทางเดี่ยวระนาดทุม เพลง

พญารําพึง สามช้ัน 

วิธีการศึกษา : เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิเคราะหทํานองหลัก เพ่ือประพันธทางเดี่ยว

ระนาดทุม ใชวิธีการรวบรวมขอมูลเอกสาร แลวนํามาวิเคราะห 

ผลการศึกษา : พบวา มีรูปแบบการดําเนินทํานองตามรอยแบบเพลงพญาโศก ทํานองหลักเปนเพลงทอนเดียว มี 13 

ประโยค 4 บันไดเสียงไดแก  (ด ร ม x  ซ ล x ) ทางเสียงนอก สําเนียงลาว (ซ ล ท x ร ม x)  ทางเสียงใน (ท ด ร x 

ฟ ซ x) ทางเสียงเพียงออลางสําเนียงมอญ และ (ร ม ฟ x ล ท x) ทางเสียงกลางแหบมี 6 จังหวะ ใชหนาทับปรบไก 

สามช้ัน ทํานองท่ีพบซ้ํามากไดแกประโยคท่ี 11  มีการซ้ําทํานองจํานวน 5 ครั้ง และ พบในทํานองท่ี 12, 19,20 

,21,24 เพลงพญารําพึงถือเปนเพลงท่ีวาดวยเรื่องของลูกเทา ผูวิจัยประพันธดังน้ี   คือ 1) เท่ียวแรกการดําเนิน

ทํานองเรียบรอยเพ่ืออวดการดําเนินทํานองอยางมีแบบแผนจนถึงชวงใกลกลับตนจึงมีการกระชับแนวใหมีความ

สนุกสนาน 2) เท่ียวท่ีสองมีการลักจังหวะ มีการโขกการดูด เพ่ือแสดงกลวิธีของระนาดทุม  

สรุป : มีการดําเนินกลอน ตามแบบแผน คือจบซายเริ่มขวา จบขวาเริ่มซาย โดยใชกลวิธี การดําเนินกลอนท่ีซับซอน

และกลเม็ดตาง ๆ ของระนาดทุม  

 

คําสําคัญ : การประพันธ เพลงไทย  

  

1 อ.ดร., สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ สงขลา 90000 
2 นิสิตหลกัสูตรดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ สงขลา 90000
1 Lecture, Music Department, Faculty of Fine Arts, Thaksin University, Songkhla, 90000, Thailand
2 Student, Music Department, Faculty of Fine Arts, Thaksin University, Songkhla, 90000, Thailand 
* Corresponding author: E-mail address: phanan_k@hotmail.com 
 

อภิปรายผล 

 การประพันธทางเดี่ยวฆองวงใหญ เพลงเหราเลนนํ้า สามช้ัน มีวัตถุประสงค เพ่ือนําเสนอผลงานการ

สรางสรรคในรูปแบบเอกสารงานวิจัย จากผลการวิจัยจะเห็นไดวา ผูวิจัยไดยึดทํานองหลักของเพลงเหราเลนนํ้า สาม

ช้ัน มาเปนองคประกอบในการแตงเพลงเดี่ยวฆองวงใหญ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของพิชิต  ชัยเสรี (2556 : 3)  ใน

หนังสือรูปแบบการประพันธเพลงไทย ท่ีไดกลาวถึงการประพันธเพลงเดี่ยว ตองศึกษาเพลงโครงสรางเพลง วาเปน

เพลงประเภทอะไร ใชหนาทับอะไร เปนเพลงก่ีทอน รูทํานองหลัก รูลูกตกของแตละหองเพลง รูสําเนียงเพลง โดยหา

ความรูจากการฟงเน้ือรอง สามารถใชกลวิธีพิเศษจากคนรองท่ี มาประดิษฐเปนทางเดี่ยวโดยคํานึงถึงเครื่องมือ วา

สามารถใชกลวิธีพิเศษใดไดบาง ท่ีสําคัญเสียงตองไมผิดเพ้ียนไปจากทํานองหลัก สอดคลองกับ    ณรงชัย  ปฎกรัชต 

(2534 : 27) วิจัยเรื่องการวิเคราะหทางฆองเพลงสาธุการ และบุญชวย โสวัตร ( 2538 : 58) วิจัยเรื่องการวิเคราะห

ทํานองหลักเพลงแขกมอญบางขุนพรหม คือ การท่ีจะประพันธทางเดี่ยวได ตองมีการวิเคราะหทํานองหลัก, ลูกตก, 

กลุมเสียงปญจมูล, และจังหวะหนาทับ กอนถึงจะประพันธเปนทางเดี่ยวได  

สรุปผล 

 การประพันธทางเดี่ยวฆองวงใหญ เพลงเหราเลนนํ้า สามช้ัน วัตถุประสงคขอท่ี 1  บริบทของเพลงเหรา

เลนนํ้า  สามช้ัน พบวา 1) เปนเพลงอัตราจังหวะ สองช้ัน ทํานองเกาสมัยอยุธยา มีทอนเดียว 4 จังหวะหนาทับปรบ

ไก ครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) นํามาแตงขยายเปนเพลงเถา และเมื่อ พ.ศ. 2474 ครูมนตรี ตรา

โมท นําเพลงเหราเลนนํ้า สามช้ัน มาเรียบเรียงเปนเพลงตับ ในชุดตับลมพัดชายเขา  วัตถุประสงคขอท่ี  2 การ

ประพันธเพลงเดี่ยวฆองวงใหญ เพลงเหราเลนนํ้า สามช้ัน ไดยึดทํานองหลัก มีการรวบรวมกลวิธีพิเศษของฆองวง

ใหญ การใชกลวิธีพิเศษตาง ๆ คือ การตีขยี้, การตีสะบัด, การตีสะเดาะ, การตีกวาด, การตีไขวมือ, การตีกรอด, การ

ตีปริบ, การตีหนอดและการตีหนึบ  แตจะมีบางสํานวนกลอนท่ีเคลื่อนท่ีสวนทางกับทํานองหลักอยูบาง เน่ืองจาก

เปนการผูกสํานวนกลอนเพ่ือใหใชชวงเสียงของฆองวงใหญใหครบถวน  มีเสียงจรเคลื่อนท่ีเขามาในกลุมเสียงปญจมูล 

คือ ด กับ ฟ ซึ่งพบวาไมได มีการเปลี่ยนกลุมเสียงปญจมูลแตอยางใด และผูวิจัย สื่อใหรูสึกถึงอารมณการเลนนํ้าของ

ตัวเหรา โดยมีแนวคิดการประพันธในเท่ียวแรก คือ 1) ใชกลวิธีการสะบัด การตีเร็วและการกวาดเปนชุดแทรกใน

สํานวนกลอน และตอนทายของเท่ียวแรก 2) ประพันธเท่ียวกลับใหมีความกระชับ ฉับไวเปนการอวดสํานวนกลอนท่ี

เปนไปตามขนบธรรมเนียมของเพลงเดี่ยวตามแบบโบราณ   

เอกสารอางอิง 

[1] Pidokrat, N. (1991). Alternative : Sadhukarn : analysis of Gong Wong Yai Melody. Master of  
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Composition Solo Ranad Tum Phaya Rumpung Sam Chan 

Panan Kritsanarom1  Chatprapa Thaweesap2 

 

Abstract 

Introduction : Compositions picked “Payarumpung” from story “Payasoak”. the music that filled 

with story of “Luag Tao”. 

Objective : Research. Meant to analysis and explore about main tune for composing.  

Methods : Is quality- research. Meant to analysis and explore about main tune for composing. 

Results : Into single tune. Which has 4 sound “stairs (Level)” Are : (C D E x G A x)  For “Tang 

Sieng nork in Lao Accent” , ( G A B x D E x) For Tang seung nai. (B C D x F G) for Tang Seung oor 

lang with mon accent. And (D E F x A B x) tang seang glang havb which have 6 rhythm types. 

Using Nathub PropKai 3 Layer Rhythm. Tune that usually found duplicate with each other is 

sentence 11 with 5 duplicates found in 12th 19th 20th 21st and 24th tune set. From deeper analysis 

the main tune show us researchers that “Payarumpung” is considered as the music that filled 

with story of “Luag Tao”. Compose: 1. First part we will have them neatly planned and arranged 

until “Tonsub” where we adjust the part to be more entertaining. 2: We will have something 

called “Lug Jangwa” and “Koak Gan Doud”. This is opportunity to show tricks from Ranard 

Thump.  

Conclusion : But still following planned notes. Which are : End from the left and begin from the 

right. Or End from the right and begin from the left.Using sophisticated and multiple tricks used 

on Ranard thum. 

 

Keywords: Composition, Thai Music. 
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บทนํา 

เพลงเดี่ยว ถือวาเปนเพลงท่ีถูกสรางสรรคข้ึนเปนพิเศษจากโครงสรางทํานองเพลงปกติ สําหรับบรรเลง

เฉพาะเครื่องดนตรี ใชบรรเลงในวาระสําคัญ โดยสอดแทรกกลเม็ดตาง ๆ เฉพาะเครื่องมือน้ัน เพ่ือสรางความ

เพลิดเพลินใจ ความตื่นตาใจอันเปนผลมาจากความคิดสรางสรรคของผูแตง โดยการบรรเลงเดี่ยวมีความมุงหมายท่ี

สําคัญ 3 อยาง คือ อวดทาง (วิธีการดําเนินทํานอง) ของผูแตง อวดความแมนยําของผูบรรเลง และอวดฝมือของผู

บรรเลงโดยการบรรเลงเพลงเดี่ยวน้ันผูบรรเลงจึงตองมีทักษะทางดนตรีท่ีดี ซึ่งอยูในระดับท่ีสามารถอวดฝมือและ

แสดงศักยภาพของเพลงท่ีวิจิตรพิสดารสลับซับซอน น้ันตามท่ีผูแตงสรางสรรคข้ึน (มนตรี ตราโมท , 2538 : 51)  

 เพลงพญารําพึง จัดอยูในเพลงเรื่องพญาโศก จึงถือไดวาเปนเพลงท่ีแสดงความซับซอนในการดําเนิน 

ทํานองท่ีมีการเปลี่ยนทางเสียงอยางชัดเจนภายในทอน แมจะมีทอนเดียวแตมีลักษณะของสํานวนเพลงและทางเสียง

ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเกือบตลอดภายในทอนทําให เพลงพญารําพึงโดดเดนในเรื่องสํานวนกลอนและทางเสียง แต

หากแตเพลงพญาตระกูลทอนเดียวท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับพญารําพึงยังมีอีก 5 เพลงท่ีรวมอยูในเพลงเรื่องพญาโศก

โดยมีวิธีการเรียงรอยช่ือเพลงเปนเรื่องราว ดังน้ี 1) พญาฝน คือ ฝนถึงเรื่องราย 2) พญาโศก คือเมื่อฝนรายจึงตื่น

มาถึงโศกเศรารองไห 3) พญาครวญ คือ เมื่อโศกเศราจึงครวญคร่ํา 4) พญาตรึก คือ ครวญคร่ําจนรูสึกคิดถึง และ 5) 

พญารําพึง คือ คิดถึงจนตองคนึงหาโดยบางสํานักอาจมีเพลงตามกวางอีกเพลงเสริมเขามาอยูในเรื่องพญาโศกน้ีดวย 

จากกลาวมาขางตน เพลงเดี่ยวน้ันมีความสําคัญตอวงการดนตรีไทยเปนอยางมากถือเปนศิลปะข้ันสูงท่ีมีความ

ละเอียดออนท่ีผูแตงไดสรางสรรคข้ึนอยางวิจิตรงดงาม ดวยภูมิปญญา ความสามารถและเทคนิควิธีการ ของ

กระบวนการบรรเลงดนตรีไทย ในสมัยน้ีท่ีมักนิยมนํามาประกอบความบันเทิงท้ังยังเปนการอวดเม็ดพรายของ

ผูประพันธและผูบรรเลงโดยระนาดทุมเปนเครื่องดนตรีชนิดหน่ึงท่ีนิยมใชบรรเลงเพลงเดี่ยว มีวิธีการบรรเลงท่ี

แตกตางไปจากการบรรเลงหมู เชน การตีสะบัด ขยี้ รวมท้ังการดําเนินทํานองพิเศษคือบรรเลงแบบโลดโผนรุกเรา

อยางสนุกสนานและมีช้ันเชิงนาสนใจ  และเน่ืองดวยเพลงพญารําพึงถือเปนเพลงท่ีมีการถูกสรางเปนเดี่ยวนอยท่ี

สําคัญยังเปนเพลงท่ีมีรูปแบบการดําเนินทํานองท่ีมีรูปแบบตามรอยเพลงพญาโศกจึงถือเปนประโยชนตอผูท่ีไดศึกษา 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาวิเคราะหทํานองหลักเพลงพญารําพึง สามช้ัน 

2. เพ่ือประพันธทางเดี่ยวระนาดทุม เพลงพญารําพึง สามช้ัน 

วิธีดําเนินการ 

งานวิจัยเรื่อง “การประพันธทางเดี่ยวระนาดทุม เพลงพญารําพึง 3 ช้ัน” ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัย เชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาจากบุคคลขอมูลซึ่งเปนศิลปน นักวิชาการ ตลอดจนศิลปนผูมีความ

เช่ียวชาญในการบรรเลงระนาดทุม โดยรวบรวมขอมูลจากเอกสาร เพ่ือนํามาประมวลผล และวิเคราะหขอมูลดวย

วิธีการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) โดยผูวิจัยแบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี  

สวนท่ี 1 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ไดแก นําขอมูลท่ีไดจาการรวบรวมขอมูล มาจัดเปนหมวดหมู

เอกสาร โดยมีประเด็นในการศึกษา 1) เอกสารท่ีเก่ียวของกับหลักของการประพันธเพลง  2) เอกสารท่ีเก่ียวของกับ

เพลงพญารําพึงสามช้ัน 3) เอกสารท่ีเก่ียวของการวิเคราะหเพลงไทย 4) งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย   แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง เปนการสัมภาษณท่ีไมไดกําหนดคําถาม

ไวแนนอน การสัมภาษณจะยืดหยุนเปดกวาง  
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 สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลในสวนตางๆ ไดแก 1)  หลักการประพันธเพลงเดี่ยว  2) ประวัติเพลงพญา

รําถึง สามช้ัน  3) จังหวะหนาทับ  4) โครงสรางเพลง  5) ทํานองเพลง  6) ลูกตก  7) การดําเนินทํานอง 

 สวนท่ี 3 การประพันธ ใชกลวิธีพิเศษของระนาดทุมในการประดิษฐทางเดี่ยว โดยคํานึงถึงทวงทํานอง 

จังหวะและอารมณของเพลงไดมีข้ันตอน ดังน้ี คือ 1) เท่ียวแรกมีการดําเนินทํานองเรียบรอยเพ่ืออวดการทําเนิน

ทํานองอยางมีแบบแผนจนถึงชวงใกลกลับตนจึงมีการกระชับแนวใหมีความสนุกสนาน  2) เท่ียวท่ีสองมีการลัก

จังหวะมีการโขกมีการดูดเพ่ือแสดงเทคนิคของระนาดทุมแตยังมีการดําเนินกลอนตามแบบแผน คือ จบซายเริ่มขวา 

จบขวาเริ่มซายโดยผูวิจัยใชกลวิธีการเดินกลอนท่ีซับซอนใชกลเม็ดตางๆ ท่ีแสดงใหเห็นถึงความเช่ียวชาญ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 การวิเคราะหทํานองหลักและทางเด่ียว เพลงพญารําพึง สามชั้น มีดังนี้ 

 1. จังหวะ (Rhythm) การเดี่ยวระนาดทุมเพลงพญารําพึง สามช้ัน จังหวะจะประกอบไปดวย จังหวะฉ่ิง

และจังหวะหนาทับปรบไก สามช้ัน 

 2. สังคีตลักษณ  (Form)  เปนเพลงประเภทเพลง ทอนเดียวใชหนาทับปรบไก สามช้ัน มีท้ังหมด 6 

จังหวะหนาทับ ผูวิจัยใชพยัญชนะไทยแทนสังคีตลักษณ  ของเพลง เมื่อทําการวิเคราะหสังคีตลักษณเพลงพญารําพึง 

สามช้ัน สามารถเขียนสัญลักษณแทนสังคีตลักษณ   ไดดังน้ี              ก  แทน ทํานองท้ังหมด 

 3. บันไดเสียงกลุมปญจมูล (Scale) กําหนดบันไดเสียงตามลักษณะของวงปพาทย   จากการวิเคราะห

บันไดเสียงของทํานองหลักและทางเดี่ยว เพลงพญารําพึง สามช้ันพบวามีกลุมเสียงปญจมูล (Pentacentric) ท่ี

ปรากฏ 2 กลุมเสียง คือ บันไดเสียงทางใน ซ ล ท x ร ม  x ในประโยคแรกโดยมีเสียง ด เปนเสียงจร และพบ บันได

เสียงนอก  ด ร ม x ซ ล x ในประโยคท่ี 2 มีการตีเทาเสียง ร ใน 4 หองแรกเพ่ือเปนการย้ํากอนจะเปลี่ยนบันไดเสียง 

ด ร ม x ซ ล x จากบันไดเสียง ซ ล ท x ร ม x 

 4. ทํานองหลัก (Basic melody) 

ทํานองหลักเพลงพญาราํพึง สามชั้น 
 

- - มํ ม ํ - มํ - - รํ รํ - - ดํ ดํ - - ซํ ซํ - - ลํ ลํ - - ท ท - - ด ด - รํ 

- ม - - - ซ - ร - - - ด - - - ซ - - - ล - - - ท - - - ด - - - ร 
 

- - ร ร - - ร ร - - ร ร - - ร ร - - - - - - ร ม - ซ - - ล ล - ซ 

- ล - - - ล - - - ล - - - ล - - - ล - ท - ด - - - ซ - ล - - - ซ 
 

- - ซ ซ - - ซ ซ - - ซ ซ - - ซ ซ - ล ท ล - - - - - - - - ร ม - ซ 

- ซ - - - ซ - - - ซ - - - ซ - - - - - - ซ ฟ ม ร - ท - ด - - - ซ 
 

- ร - ซ - - ล ท - รํ - ท - ล - ซ - ม - - ร ร - - ซ ซ - - ล ล - ท 

- ล - ซ - - - ท - ร - ท - ล - ซ - ท - ล - - - ซ - - - ล - - - ท 
 

- ท - - ล ล - - ท ท - - รํ รํ - มํ - - ท - ท - ล - ซ - ล - ล - ซ - 

- ท - ล - - - ท - - - ร - - - ม - - - ล - ซ - ม - ม - ซ - ม - ร 
 

- - ม - ซ ฟ - - - ร - ร ซ ฟ - - - - ร ม - - ฟ ซ - ล - - ซ ฟ - - 

- ร - ร - - ม ร ด - ม - - - ม ร - ด - - ร ม - - ฟ - ซ ฟ - - ม ร 
 

- ซ - ดํ - - รํ ม ํ - มํ - มํ - รํ - ดํ - ซ - ซ - ซ - ดํ - มํ รํ ดํ - ท - ล 

- ร - ด - - - ม - ซ - ม - ร - ด - ร - - ร - - ดํ - ม ร ด - ท - ล 
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- - ล ซ - - ล ล - - ล ท - - ล ล - ร - ซ - - ล ท - รํ - ท - ล - ซ 

- - ล ซ - ล - - - - ล ท - ล - - - ล - ซ - - - ท - ร - ท - ล - ซ 
 

- - - ท - - ล ท - รํ - ท - ล - ซ - - ท - ท - ล - ซ - ล - ล - ซ - 

- ท - - - ซ - - - ร - ท - ล - ซ - - - ล - ซ - ม - ม - ซ - ม - ร 
 

- - ม -  ซ ฟ - - - ร - ร ซ ฟ - - - - ร ม - - ฟ ซ - ล - - ซ ฟ - - 

- ร - ร - - ม ร ด - ม - - - ม ร - ด - - ร ม - - ฟ - ซ ฟ - - ม ร 
 

- ล - - ล ซ - - ซ ม - - ม ร - - - ท - - ล ท - ท - - ล ท - - ด ร 

- - ซ ม - - ม ร - - ร ด - - ด ท - - ล ซ - - - ล ล ซ - - ล ท - - 
 

- ล - ล - ฟ - - - - - ร - - ม ฟ - - ล ท รํ ท - - ท ล - - ล ฟ - - 

- - - ฟ - - ม ร - ล - - - ร - - - ฟ - - - - ล ฟ - - ฟ ม - - ม ร 
 

- - ร ม - ซ - - - ซ - - ร - - - ซ ซ - - ล ล - - ท ท - - ด ด - รํ 

- ด - - - - - ร - ด - ม - ด - ซ - - - ล - - - ท - - - ด - - - ร 
 

เพลง เด่ียวพญารําพึง สามชั้น  ทางระนาดทุม 

- - - รม ซ ล ซ - - - ซ - ม - - - ซ ซ - - ล ล - - ท ท - - ดํ ดํ - รํ 

- - - ด - ฟ - ร - - ด - - รด - ซฺ - - - ลฺ - - - ทฺ - - - ด - - - ร 
 

- - - ซฺซฺ - ทฺทฺ ร - - ซซ ท - - รํ - - - ทท รํ - - รร ซ - - ทท ร - - ซ - - 

- ร - ซฺ - ทฺ - ซ - ซ - ร - ร - - - ท - ซ - ร - ท - ท - ซฺ - ซ - - 
 

ซ ดํ - - ซ ดํ - - ซ ดํ - - - ซ - - ซ ม - - - ท - - ร ทฺ - - - ซ - - 

- - รฺ ซฺ - - ร ซฺ - - ร ซฺ - ซฺ - - - - ร ทฺ - ทฺ - รฺ - - ลฺ ซฺ - ซฺ - ซ 
 

- - - มม ซ ม - - ร ทฺ - - - ซ - - - - - รร - ม ฟ ซ - - - ม ฟ ซ ล ท 

- - - ม - - ร ท ฺ - - ลฺ ซฺ - ซฺ - ซฺ - - - ร - - - - - ร - - - - - - 
 

- - - ล - - ล ท - - - รํ - - รํ ม ํ - - - ลล ท ล - - - ม - - - ซ - - 

- - ฟ - ม ฟ - ฟ - - ท - ล ท - ท - - - ล - - ซ ม - - ร ท - - ม ร 
 

- ซ - - - รํ - ซ - - - รํ - - - - ซ - ร ฟ ฟ ซ ล - ลฺ ทฺ ด ม - - - ร 

- - ม ร - ร - - ม ร - ร - ร - - - ด - - - - - ซฺ - - - - - ร - ลฺ 
 

- - - ลล ดํ ล - - ซ ม - - ร - - ด - - - ซ - ม - - ร ด - - - ล - - 

- - - ล - - ซ ม - - ร ด - ด - ซฺ - - ม - ด - ร ด - - ทฺ ลฺ - ลฺ - - 
 

- ท - - - ล - - - ล - - - ล - - ซ - - ม - ร - - - ร - ท ฺ - ลฺ - - 

ทฺ - ร ทฺ - - ลฺ ท ฺ - - ซฺ ลฺ - ลฺ - - - - ม - ร - - ท ฺ - - ทฺ - ลฺ - - ซฺ 
 

- - - มม ซ ม - - ร ทฺ - - ล - - ซ - - - ลล ท ล - - ล ซ - - - รํ - - 

- - - ม - - ร ท ฺ - - ล ซ - ซ - ซฺ - - - ล - - ซ ม - - ม ร - ร - ร 
 

 

 

- - - รํ - ร - - - รํ - ร - - - รํ - - ซ - ร ม ฟ ซ ล - ลฺ ฟ ฺ ด ม - - 

- - ร - ร - - ร - - ร - - ร - ร - - - ด - - - - - ซฺ - - - - - ร 
 

- มํ - - - มํ - - - รํ - - - ดํ - - - ซ - - - ล - - - ท - - - ดํ - - 

 สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลในสวนตางๆ ไดแก 1)  หลักการประพันธเพลงเดี่ยว  2) ประวัติเพลงพญา

รําถึง สามช้ัน  3) จังหวะหนาทับ  4) โครงสรางเพลง  5) ทํานองเพลง  6) ลูกตก  7) การดําเนินทํานอง 

 สวนท่ี 3 การประพันธ ใชกลวิธีพิเศษของระนาดทุมในการประดิษฐทางเดี่ยว โดยคํานึงถึงทวงทํานอง 

จังหวะและอารมณของเพลงไดมีข้ันตอน ดังน้ี คือ 1) เท่ียวแรกมีการดําเนินทํานองเรียบรอยเพ่ืออวดการทําเนิน

ทํานองอยางมีแบบแผนจนถึงชวงใกลกลับตนจึงมีการกระชับแนวใหมีความสนุกสนาน  2) เท่ียวท่ีสองมีการลัก

จังหวะมีการโขกมีการดูดเพ่ือแสดงเทคนิคของระนาดทุมแตยังมีการดําเนินกลอนตามแบบแผน คือ จบซายเริ่มขวา 

จบขวาเริ่มซายโดยผูวิจัยใชกลวิธีการเดินกลอนท่ีซับซอนใชกลเม็ดตางๆ ท่ีแสดงใหเห็นถึงความเช่ียวชาญ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 การวิเคราะหทํานองหลักและทางเด่ียว เพลงพญารําพึง สามชั้น มีดังนี้ 

 1. จังหวะ (Rhythm) การเดี่ยวระนาดทุมเพลงพญารําพึง สามช้ัน จังหวะจะประกอบไปดวย จังหวะฉ่ิง

และจังหวะหนาทับปรบไก สามช้ัน 

 2. สังคีตลักษณ  (Form)  เปนเพลงประเภทเพลง ทอนเดียวใชหนาทับปรบไก สามช้ัน มีท้ังหมด 6 

จังหวะหนาทับ ผูวิจัยใชพยัญชนะไทยแทนสังคีตลักษณ  ของเพลง เมื่อทําการวิเคราะหสังคีตลักษณเพลงพญารําพึง 

สามช้ัน สามารถเขียนสัญลักษณแทนสังคีตลักษณ   ไดดังน้ี              ก  แทน ทํานองท้ังหมด 

 3. บันไดเสียงกลุมปญจมูล (Scale) กําหนดบันไดเสียงตามลักษณะของวงปพาทย   จากการวิเคราะห

บันไดเสียงของทํานองหลักและทางเดี่ยว เพลงพญารําพึง สามช้ันพบวามีกลุมเสียงปญจมูล (Pentacentric) ท่ี

ปรากฏ 2 กลุมเสียง คือ บันไดเสียงทางใน ซ ล ท x ร ม  x ในประโยคแรกโดยมีเสียง ด เปนเสียงจร และพบ บันได

เสียงนอก  ด ร ม x ซ ล x ในประโยคท่ี 2 มีการตีเทาเสียง ร ใน 4 หองแรกเพ่ือเปนการย้ํากอนจะเปลี่ยนบันไดเสียง 

ด ร ม x ซ ล x จากบันไดเสียง ซ ล ท x ร ม x 

 4. ทํานองหลัก (Basic melody) 

ทํานองหลักเพลงพญาราํพึง สามชั้น 
 

- - มํ ม ํ - มํ - - รํ รํ - - ดํ ดํ - - ซํ ซํ - - ลํ ลํ - - ท ท - - ด ด - รํ 

- ม - - - ซ - ร - - - ด - - - ซ - - - ล - - - ท - - - ด - - - ร 
 

- - ร ร - - ร ร - - ร ร - - ร ร - - - - - - ร ม - ซ - - ล ล - ซ 

- ล - - - ล - - - ล - - - ล - - - ล - ท - ด - - - ซ - ล - - - ซ 
 

- - ซ ซ - - ซ ซ - - ซ ซ - - ซ ซ - ล ท ล - - - - - - - - ร ม - ซ 

- ซ - - - ซ - - - ซ - - - ซ - - - - - - ซ ฟ ม ร - ท - ด - - - ซ 
 

- ร - ซ - - ล ท - รํ - ท - ล - ซ - ม - - ร ร - - ซ ซ - - ล ล - ท 

- ล - ซ - - - ท - ร - ท - ล - ซ - ท - ล - - - ซ - - - ล - - - ท 
 

- ท - - ล ล - - ท ท - - รํ รํ - มํ - - ท - ท - ล - ซ - ล - ล - ซ - 

- ท - ล - - - ท - - - ร - - - ม - - - ล - ซ - ม - ม - ซ - ม - ร 
 

- - ม - ซ ฟ - - - ร - ร ซ ฟ - - - - ร ม - - ฟ ซ - ล - - ซ ฟ - - 

- ร - ร - - ม ร ด - ม - - - ม ร - ด - - ร ม - - ฟ - ซ ฟ - - ม ร 
 

- ซ - ดํ - - รํ ม ํ - มํ - มํ - รํ - ดํ - ซ - ซ - ซ - ดํ - มํ รํ ดํ - ท - ล 

- ร - ด - - - ม - ซ - ม - ร - ด - ร - - ร - - ดํ - ม ร ด - ท - ล 
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- - ซ ม - - ม ร - - ร ด - - ด ซฺ - - ทฺ ลฺ - - ด ท ฺ - - ร ด - - ม ร 
 

- ฟฟ - ล ท รํ - - - ม ฟ ล - - - - มํ รํ - - รํ ท - - ล ฟ - - - รํ - - 

- ฟ - - - ร - ร - - - ฟ - ฟ - - - - ฟ ล - - ล ฟ - - ม ร - ร - - 
 

มํ - - - รํ - - - ดํ - - - ท - - - ล - - - ท - - - ดํ - - - รํ - - - 

- ด ร ม - ทฺ ด ร - ลฺ ทฺ ดฺ - ซฺ ลฺ ท ฺ - ฟฺ ซฺ ลฺ - ซ ล ท - ล ท ด - ท ด ร 

จบเที่ยวแรก 

รํ ท - - รํ ท - - รํ ท - - - รํ - - มํ - - รํ - ท - - - ซ - ร - - - ซ 

- - - ร - - - ร - - - ร - ร - - - - ร - ทฺ - - ร - - รฺ - - ซฺ - - 
 

- - - ซ - ซฺ - - - ซ - ซฺ - - - ซ - - - ซ - ร - - - รํ - ซ - - - ซ 

- - ซฺ - ซฺ - - ซฺ - - ซฺ - - ซฺ - ซฺ - - ซฺ - ลฺ - - ร - - ร - - ซ - ซ 
 

- - มม - ซ ล ท - ร ซ - - - ซ - - ซ ร - - ซ ล - - ซ ม - - - ท - - 

- - - ม - - - ทฺ - - รฺ ซฺ - ซ - - - - รฺ ซ - - รฺ ซ - - ร ทฺ - ทฺ - - 
 

ท ล - - - รํ - - มํ รํ - - - มํ - - - - ลล - ท ล - - ซ – ม - - รํ - - 

- - ฟฺ ลฺ ทฺ ร - ท ฺ - - ทฺ ร ม ซ - ม - - - ล - - ซ ม - ด - ร - ร - ร 
 

- - รํ - ล ท ดํ รํ - - ร - ลฺ ทฺ ด ร - - ซ - ร ม ฟ ซ - - ล ท ดํ รํ - - 

- - - ซ - - - - - - - ซฺ - - - - - - - ด - - - - - ซ - - - - - ร 
 

ดํ ล - - มํ มํ มํ ม ํ - - - - - ดํ - - รํ มํ - - ดํ รํ - - ท ดํ - - ล ท - - 

- - ซ ม - - - - ซฺ ลฺ ทฺ ด - ด - - - - ร ร - - ด ด - - ทฺ ท ฺ - - ลฺ ลฺ 
 

ล รํ - - ล รํ - - ล รํ - - - ล - - - ท - - - ท - - - ท - - - ท - - 

- - รฺ ล - - รฺ ล - - รฺ ล - ลฺ - - ทํ – ทํ ร - - ร ม - - ม ฟ - - ฟ ซ 
 

- - - รํ - ท - - - รํ - ซ - - - ซ - - - ซ - ม - - - ซ - ร - - - ร 

- - ร - ฟ - - ท - - ร - - ซ - ร - - ซฺ - ทฺ - - ม - - ซ - - ร - ลฺ 
 

- - - - ร ซ - - ร ซ - - ร ซ - - - - - - ท รํ - - - - - - ร ซ - - 

- - รฺ ซฺ - - รฺ ซ - - รฺ ซฺ - - - ร - - ร ซ - - - ร - - ซฺ ท ฺ - - - รฺ 
 

ดํ ล - - ฟ ซ ล - ม ฟ ซ - ร ม ฟ - ลฺ ทฺ ด ร ม – ลฺ ท ฺ ด ร ม - ลฺ ทฺ ด ร 

- - ซ ม - - - ร - - - ด - - - ซฺ - - - - - ซฺ - - - - - ซฺ - - - - 
 

ร – ท - ร – ม - ฟ – ล - - ฟ - - - ฟ - ฟ - ฟ – ล ฟ - - - - รํ - - 

- ฟฺ - ลฺ - ทฺ - ร - ม - ฟ - ฟ - - - - ฟ ลฺ - ฟฺ - - ฟ – ฟ ล - ร - ร 
 

- - - รม - ซ - - - ซ - - ม - - ซ - - - - - ร - ซ - - ร ซ ล ท  ดํ รํ 

- - - ด - - - - ร - ซฺ - - - รด - ซฺ - รฺ - ซฺ - - - - รฺ ซ - - - - - - จบ
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อภิปรายผล 

 การสรางสรรคประพันธทางเดี่ยวระนาดทุม เพลงพญารําพึง สามช้ัน มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอผลงาน

การสรางสรรคในรูปแบบเอกสารงานวิจัย ผูวิจัยไดนําเพลงพญารําพึง สามช้ัน จากเพลงเรื่องพญาโศกมาประพันธ

เปนทางเดี่ยวระนาดทุม เพลงพญารําพึง สามช้ัน สอดคลองกับ วิชัย ภูเพ็ชร (2560 : 291-294) วิจัยเรื่อง การ

วิเคราะห เดี่ยวระนาดทุม เพลงลาวแพนทางครูสมาน ทองสุโชติ , สิริขวัญ โพธ์ิสะอาด (2557 : 100) เรื่องวิเคราะห

เดี่ยวระนาดทุม เพลงสารถี สามช้ัน กรณีศึกษา ทางครูสุเชาว  หริมพานิช , นตทนันทิ เจริญ ( 2552 : 65 ) วิจัย

เรื่อง วิเคราะหเดี่ยวระนาดทุม เพลงกราวใน : กรณีศึกษาครูอุทัย แกวละเอียด , สุรัตนชัย สิริรัตนชัยกุล  (2549 : 

56)  วิจัยเรือ่ง วิเคราะหเดี่ยวระนาดทุม เพลงสารถี 3 ช้ัน ทางครูสมภพ ขําประเสริฐ และภูริภัสสร  มังกร (2550 : 

73) วิจัยเรื่อง วิเคราะหเดี่ยวระนาดทุม เพลงทยอยเดี่ยว : กรณีศึกษา ทางอาจารยสืบศักดิ์ ดุริยประณีต ไดศึกษา 

และวิเคราะหทํานองเดี่ยวระนาดทุมทํานองหลัก พบวา ทํานองหลัก ดําเนินทํานองเพลงสวนมากใชกลวิธีผูกสํานวน

กลอนสัมผัสเสียงแบบตาง ๆ สํานวนกลอนท่ีลอเลียนกันในประโยค บางสํานวนกลอนดําเนินทํานองไปแนวเดียวทาง

เดียวกับทํานองหลักหรือมือฆองมาผสมผสาน ทําใหมีความไพเราะและใหความหมายท่ีลึกซึ้ง มีช้ันเชิง ทางระนาด

ทุม มีท้ัง การสะบัด การสะเดาะ การตีลวงหนา การตีดูดเสียง การตีถาง  ในดานของกลเม็ดและวิธีการบรรเลง ซึ่ง

ตองใชความสามารถทักษะของผูบรรเลง มีการใชกลอนแบบรอยเรียงกัน โดยทํานองลักษณะน้ีจะเนนความสําคัญไป

ท่ีความชัดเจนของเสียงระนาดทุมและทางบรรเลงหรือสํานวนกลอนท่ีรอยเรียงอยางเหมาะสมกลมกลืนทําใหมีความ

ไพเราะนาฟง ซึ่งเก่ียวของกับแนวคิดของวิจัยการประพันธทางเดี่ยวระนาดทุม เพลงพญารําพึง สามช้ัน สอดคลอง

กับ ดุษฎี มีปอม ( 2556 : 34) วิจัยเรื่องการสืบทอดเพลงเดี่ยวระนาดทุมทาง  ครูพุม บาปุยะวาทย  พบวา การ

ประพันธเพลงเดี่ยวตองเลือกเพลงท่ีมีความเหมาะสม เพลงเดี่ยวสวนใหญ  มักจะเปนเพลงประเภท ทางพ้ืน เพลง

ทางเดี่ยวควรมีลักษณะดังน้ี 1) มีทํานองไพเราะ  2) มีเสียงครบ 7 เสียง 3) เปนเพลงท่ีมีทํานองซ้ํา ๆ 4) เปนเพลงท่ี

มีความยากในเรื่องของการใชเสียง  5) เปนเพลงท่ีมีการยายระดับเสียงหรือเปลี่ยนบันไดเสียง  จากท่ีกลาวมาขางตน

ผูวิจัยจึงไดพิจารณาคุณสมบัติของเพลงเพลงพญารําพึง สามช้ัน พบวาเปนเพลงทอนเดียว มี 6 จังหวะหนาทับ ปรบ

ไก  อัตราจังหวะสามช้ัน มีโครงสรางทํานองท่ีนาสนใจคือ 1)  มีทํานองไพเราะ 2)  มีเสียงครบ 7 เสียง เพ่ือใหมีการ

ใชเสียงและดําเนินทํานองไดอยางกวางขวาง  3)  เปนเพลงท่ีมีทํานองซ้ําๆ กัน เพ่ือใหนักดนตรีใชความสามารถคิด

ทางเดี่ยวใหมีทํานองแตกตางกันออกไปโดยไมซ้ํากัน 4)  เปนเพลงท่ีมีความยากในเรื่อง การใชเสียงและการผูกกลอน 

เพ่ือใหนักดนตรีแสดงความสามารถวาจะแกไขอยางไร 5) เปนเพลงท่ีมีการยายระดับเสียงหรือเปลี่ยนบันไดเสียง 

เพ่ือแสดงความสามารถในการดําเนินทํานองหรือผูกกลอนวามีความสนิทสนมกลมกลืนหรือไพเราะเพียงใดซึ่งตรง

- - ซ ม - - ม ร - - ร ด - - ด ซฺ - - ทฺ ลฺ - - ด ทฺ - - ร ด - - ม ร 
 

- ฟฟ - ล ท รํ - - - ม ฟ ล - - - - มํ รํ - - รํ ท - - ล ฟ - - - รํ - - 

- ฟ - - - ร - ร - - - ฟ - ฟ - - - - ฟ ล - - ล ฟ - - ม ร - ร - - 
 

มํ - - - รํ - - - ดํ - - - ท - - - ล - - - ท - - - ดํ - - - รํ - - - 

- ด ร ม - ทฺ ด ร - ลฺ ทฺ ดฺ - ซฺ ลฺ ท ฺ - ฟฺ ซฺ ลฺ - ซ ล ท - ล ท ด - ท ด ร 

จบเที่ยวแรก 

รํ ท - - รํ ท - - รํ ท - - - รํ - - มํ - - รํ - ท - - - ซ - ร - - - ซ 

- - - ร - - - ร - - - ร - ร - - - - ร - ทฺ - - ร - - รฺ - - ซฺ - - 
 

- - - ซ - ซฺ - - - ซ - ซฺ - - - ซ - - - ซ - ร - - - รํ - ซ - - - ซ 

- - ซฺ - ซฺ - - ซฺ - - ซฺ - - ซฺ - ซฺ - - ซฺ - ลฺ - - ร - - ร - - ซ - ซ 
 

- - มม - ซ ล ท - ร ซ - - - ซ - - ซ ร - - ซ ล - - ซ ม - - - ท - - 

- - - ม - - - ทฺ - - รฺ ซฺ - ซ - - - - รฺ ซ - - รฺ ซ - - ร ท ฺ - ทฺ - - 
 

ท ล - - - รํ - - มํ รํ - - - มํ - - - - ลล - ท ล - - ซ – ม - - รํ - - 

- - ฟฺ ลฺ ทฺ ร - ทฺ - - ทฺ ร ม ซ - ม - - - ล - - ซ ม - ด - ร - ร - ร 
 

- - รํ - ล ท ดํ รํ - - ร - ลฺ ทฺ ด ร - - ซ - ร ม ฟ ซ - - ล ท ดํ รํ - - 

- - - ซ - - - - - - - ซฺ - - - - - - - ด - - - - - ซ - - - - - ร 
 

ดํ ล - - มํ มํ มํ ม ํ - - - - - ดํ - - รํ มํ - - ดํ รํ - - ท ดํ - - ล ท - - 

- - ซ ม - - - - ซฺ ลฺ ทฺ ด - ด - - - - ร ร - - ด ด - - ทฺ ท ฺ - - ลฺ ลฺ 
 

ล รํ - - ล รํ - - ล รํ - - - ล - - - ท - - - ท - - - ท - - - ท - - 

- - รฺ ล - - รฺ ล - - รฺ ล - ลฺ - - ทํ – ทํ ร - - ร ม - - ม ฟ - - ฟ ซ 
 

- - - รํ - ท - - - รํ - ซ - - - ซ - - - ซ - ม - - - ซ - ร - - - ร 

- - ร - ฟ - - ท - - ร - - ซ - ร - - ซฺ - ทฺ - - ม - - ซ - - ร - ลฺ 
 

- - - - ร ซ - - ร ซ - - ร ซ - - - - - - ท รํ - - - - - - ร ซ - - 

- - รฺ ซฺ - - รฺ ซ - - รฺ ซฺ - - - ร - - ร ซ - - - ร - - ซฺ ท ฺ - - - รฺ 
 

ดํ ล - - ฟ ซ ล - ม ฟ ซ - ร ม ฟ - ลฺ ทฺ ด ร ม – ลฺ ท ฺ ด ร ม - ลฺ ทฺ ด ร 

- - ซ ม - - - ร - - - ด - - - ซฺ - - - - - ซฺ - - - - - ซฺ - - - - 
 

ร – ท - ร – ม - ฟ – ล - - ฟ - - - ฟ - ฟ - ฟ – ล ฟ - - - - รํ - - 

- ฟฺ - ลฺ - ทฺ - ร - ม - ฟ - ฟ - - - - ฟ ลฺ - ฟฺ - - ฟ – ฟ ล - ร - ร 
 

- - - รม - ซ - - - ซ - - ม - - ซ - - - - - ร - ซ - - ร ซ ล ท  ดํ รํ 

- - - ด - - - - ร - ซฺ - - - รด - ซฺ - รฺ - ซฺ - - - - รฺ ซ - - - - - - จบ
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ตามคุณสมบัติโบราณาจารย  ไดวางรูปแบบไวเปนแบบแผน ทําใหในการประพันธในแตละเท่ียวมีความแตกตางกัน

ดังน้ี คือ 1) เท่ียวแรกมีการดําเนินทํานองเรียบรอยเพ่ืออวดการทําเนินทํานองอยางมีแบบแผนจนถึงชวงใกลกลับตน

จึงมีการกระชับแนวใหมีความสนุกสนาน  2) เท่ียวท่ีสองมีการลักจังหวะมีการโขกมีการดูดเพ่ือแสดงเทคนิคของ

ระนาดทุมแตยังมีการดําเนินกลอนตามแบบแผน  
 

สรุปผล 

 ผลจากการศึกษาเรื่องการประพันธทางเดี่ยวระนาดทุม เพลงพญาราํพึง สามช้ัน ตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 

พบวา  เพลงพญารําพึงจัดอยูในเพลงเรื่องพญาโศกเปนเพลงท่ีอยูในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการเรียงลําดับเพลงเปน

เรื่องราว ดังน้ี 1) พญาฝน คือ ฝนถึงเรื่องราย 2) พญาโศก คือ เมื่อฝนรายจึงตื่นมาถึงโศกเศรารองไห 3) พญาครวญ 

คือ เมื่อโศกเศราจึงครวญคร่ํา 4) พญาตรึก ครวญคร่ําจนรูสึกคิดถึงและ 5) พญารําพึง คือ คิดถึงจนตองคะนึงหา 

โดยมีการแยกมารองประกอบมโหรีและการแสดงโขนในบทท่ีแสดงอารมณเศราสลด ซึ่งการเรียงลําดับน้ีถือเปน

รูปแบบการเรียงลําดับเพลงของสายสํานักพระยาเสนาะดุริยางค ซึ่งมีนํามาบรรเลงเปนทางเดี่ยวซอสามสายโดย

อาจารย เจริญใจ สุนทราวาทิน ไดใชทางของสายสํานักพระยาภูมีเสวิน (จิตร จิตตเสวี)ในการบรรเลง จนกระท่ังสมัย

ปลายรัชกาลท่ี 4 พระประดิษฐไพเราะ(ครูมีแขก) แตงข้ึนเปน สามช้ันสําหรับรับรองและบรรเลงมโหรีปพาทย 

สําหรับในรูปแบบการประพันธทางเดี่ยวในเครื่องปพาทยน้ันพบวา ครูบุญยงค เกตุคง เคยทําเปนทางเดี่ยวระนาด

เอกไวใหแกวงกรุงเทพฯ เคยมีการนํามาบรรเลงในงานสังคีตศาลา ดวยเหตุท่ีวาเพลงพญารําพึงมีรูปแบบการดําเนิน

ทํานองแบบเพลงพญาโศกในเรื่องการมีลูกเทาซ้ําเยอะ มีการเปลี่ยนบันไดเสียงเกือบตลอดเพลง ดังน้ันเพลงพญา

รําพึงจึงถือเปนเพลงท่ีนาดึงดูดเชนเพลงพญาโศก ขอท่ี 2 ผูวิจัยพบวาเพลงพญารําพึง สาม เปนเพลงทอนเดี่ยว จึงได

ประพันธทางเดี่ยว ระนาดทุม เพลงพญารําพึง สามช้ัน โดยการแบงเปน 2 เท่ียว ดวยกัน คือ 1) เท่ียวแรกมีการ

ดําเนินทํานองเรียบรอยเพ่ืออวดการทําเนินทํานองอยางมีแบบแผนจนถึงชวงใกลกลับตนจึงมีการกระชับแนวใหมี

ความสนุกสนาน 2) เท่ียวท่ีสองมีการลักจังหวะ ,การโขก และ การดูดเพ่ือแสดงเทคนิคของระนาดทุมแตยังมีการ

ดําเนินกลอนตามแบบแผน คือ จบซายเริ่มขวา จบขวาเริ่มซาย 
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ซอฟตแวรสําเร็จรูปสาํหรบัธรุกิจรานอาหารขนาดยอม 

สิริลักษณ  เกื้อวงค01*  ธีรโชติ  โมทอง1   อรยา ปรีชาพานิช2  และสุดา  เธียรมนตร1ี

2 

 

บทคัดยอ 

บทนํา : ธุรกิจขนาดยอมหรือ SME เปนธุรกิจท่ีดําเนินกิจกรรมการผลิต การบริการ หรือการจําหนาย ท่ีมีขนาดเล็กถึงขนาด

กลาง  มีการนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชในการดําเนินงาน ซอฟตแวรเปนหนึ่งในเทคโนโลยีท่ีมีการนํามาใช โดยเฉพาะซอฟตแวร

ท่ีมีคุณลักษณะตรงตามความตองการการใชงานของธุรกิจ 

วัตถุประสงค : เพ่ือพัฒนาซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจรานอาหารขนาดยอมในรูปแบบ responsive web application 

วิธีการศึกษา : 1) วิเคราะหและออกแบบดวยแนวคิดเชิงวัตถุท่ีแบงการทํางานเปนสวนยอยอิสระจากกัน ประกอบดวยการ

จัดการขอมูล a) เมนูอาหาร  b) การสั่งอาหาร c) การสงอาหาร d) สูตรอาหารและสินคาคงคลังท่ีบันทึกขอมูลสินคาคงเหลือ

ดวยวิธี first in first out inventory method  2) พัฒนาซอฟตแวร โดยเครื่องมือท่ีใช ประกอบดวย  a) PHP  b) MySQL  

c) Apache web server  d) Bootstrap framework สําหรับการทํางานท่ีรองรับ responsive web 

ผลการศึกษา : ซอฟตแวรสามารถทํางานไดและมีการทํางานแบบ responsive web รองรับอุปกรณประเภท smart device  

ผูใชสามารถเลือกใชหรือไมใชสวนการทํางานใด ๆ ได  ผูวิจัยไดทําการประเมินดวยวิธี black box testing และประเมินจาก

การทดลองใชงานและตอบแบบสอบถาม  พบวา ซอฟตแวรสามารถทํางานถูกตองตามกรณีท่ีใชในการทดสอบ และความพอใจ

ของผูประเมินท่ีมีตอการใชงานซอฟตแวรอยูในระดับดี 

วิจารณและสรุปผล : ผูประเมินมีความพอใจตอการใชงานซอฟตแวร โดยมีขอเสนอแนะใหเพ่ิมการทํางานในสวนการจองโตะ 

การจัดโปรโมชันการขาย และอ่ืนๆ  สําหรับงานในอนาคตสามารถดําเนินการพัฒนาสวนการทํางานเพ่ิมเติม เพ่ือใหการทํางาน

ของซอฟตแวรมีความสมบูรณมากขึ้น 

 

คําสําคัญ: ซอฟตแวรสําเร็จรูป  ซอฟตแวรรานอาหาร  ธุรกิจขนาดยอม 

1 นิสิตปริญญาตรี, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210 
2 ผศ., สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210 
1 Bachelor Student, Department of Information Technology, Faculty of Science, Thaksin University, Phatthalung, 93210 
2 Assist. Prof., Department of Computer and Information Technology, Faculty of Science, Thaksin University, Phatthalung, 

  93210 
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ตามคุณสมบัติโบราณาจารย  ไดวางรูปแบบไวเปนแบบแผน ทําใหในการประพันธในแตละเท่ียวมีความแตกตางกัน

ดังน้ี คือ 1) เท่ียวแรกมีการดําเนินทํานองเรียบรอยเพ่ืออวดการทําเนินทํานองอยางมีแบบแผนจนถึงชวงใกลกลับตน

จึงมีการกระชับแนวใหมีความสนุกสนาน  2) เท่ียวท่ีสองมีการลักจังหวะมีการโขกมีการดูดเพ่ือแสดงเทคนิคของ

ระนาดทุมแตยังมีการดําเนินกลอนตามแบบแผน  
 

สรุปผล 

 ผลจากการศึกษาเรื่องการประพันธทางเดี่ยวระนาดทุม เพลงพญาราํพึง สามช้ัน ตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 

พบวา  เพลงพญารําพึงจัดอยูในเพลงเรื่องพญาโศกเปนเพลงท่ีอยูในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการเรียงลําดับเพลงเปน

เรื่องราว ดังน้ี 1) พญาฝน คือ ฝนถึงเรื่องราย 2) พญาโศก คือ เมื่อฝนรายจึงตื่นมาถึงโศกเศรารองไห 3) พญาครวญ 

คือ เมื่อโศกเศราจึงครวญคร่ํา 4) พญาตรึก ครวญคร่ําจนรูสึกคิดถึงและ 5) พญารําพึง คือ คิดถึงจนตองคะนึงหา 

โดยมีการแยกมารองประกอบมโหรีและการแสดงโขนในบทท่ีแสดงอารมณเศราสลด ซึ่งการเรียงลําดับน้ีถือเปน

รูปแบบการเรียงลําดับเพลงของสายสํานักพระยาเสนาะดุริยางค ซึ่งมีนํามาบรรเลงเปนทางเดี่ยวซอสามสายโดย

อาจารย เจริญใจ สุนทราวาทิน ไดใชทางของสายสํานักพระยาภูมีเสวิน (จิตร จิตตเสวี)ในการบรรเลง จนกระท่ังสมัย

ปลายรัชกาลท่ี 4 พระประดิษฐไพเราะ(ครูมีแขก) แตงข้ึนเปน สามช้ันสําหรับรับรองและบรรเลงมโหรีปพาทย 

สําหรับในรูปแบบการประพันธทางเดี่ยวในเครื่องปพาทยน้ันพบวา ครูบุญยงค เกตุคง เคยทําเปนทางเดี่ยวระนาด

เอกไวใหแกวงกรุงเทพฯ เคยมีการนํามาบรรเลงในงานสังคีตศาลา ดวยเหตุท่ีวาเพลงพญารําพึงมีรูปแบบการดําเนิน

ทํานองแบบเพลงพญาโศกในเรื่องการมีลูกเทาซ้ําเยอะ มีการเปลี่ยนบันไดเสียงเกือบตลอดเพลง ดังน้ันเพลงพญา

รําพึงจึงถือเปนเพลงท่ีนาดึงดูดเชนเพลงพญาโศก ขอท่ี 2 ผูวิจัยพบวาเพลงพญารําพึง สาม เปนเพลงทอนเดี่ยว จึงได

ประพันธทางเดี่ยว ระนาดทุม เพลงพญารําพึง สามช้ัน โดยการแบงเปน 2 เท่ียว ดวยกัน คือ 1) เท่ียวแรกมีการ

ดําเนินทํานองเรียบรอยเพ่ืออวดการทําเนินทํานองอยางมีแบบแผนจนถึงชวงใกลกลับตนจึงมีการกระชับแนวใหมี

ความสนุกสนาน 2) เท่ียวท่ีสองมีการลักจังหวะ ,การโขก และ การดูดเพ่ือแสดงเทคนิคของระนาดทุมแตยังมีการ

ดําเนินกลอนตามแบบแผน คือ จบซายเริ่มขวา จบขวาเริ่มซาย 
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บทนํา 

ธุรกิจ SME [1] เปนธุรกิจท่ีดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ 1) การผลิตสินคาซ่ึงครอบคลุมถึงการผลิตท่ีเปนลักษณะของการ

ประกอบการอุตสาหกรรม รวมถึงการแปรรูปผลิตผลการเกษตรอยางงายท่ีมีลักษณะเปนการอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน และ

การผลิตท่ีเปนการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนอีกดวย 2) การบริการครอบคลุมถึง การศึกษา การสุขภาพ การบันเทิง 

การโรงแรมและหอพัก การภัตตาคาร การขายอาหาร การขายเคร่ืองด่ืมของภัตตาคารและรานอาหาร การใหบริการเชาสิ่ง

บันเทิงและการพักผอนหยอนใจ และ 3) กิจการคาสงและคาปลีก ครอบคลุมถึงการใหบริการเกี่ยวกับการคา ซ่ึงแบงออกเปน 

การคาสง หมายถึง การขายสินคาใหมและสินคาใชแลวใหแก ผูคาปลีก ผูใชในงานอุตสาหกรรม งานพาณิชยกรรม สถาบัน ผูใช

ในงานวิชาชีพ และรวมท้ังการขายใหแกผูคาสงดวยกันเอง  โดยขนาดของธุรกิจ SME จะมีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง  มีการนํา

เทคโนโลยีตาง ๆ มาใชในการดําเนินงาน ซอฟตแวรเปนหนึ่งในเทคโนโลยีท่ีมีการนํามาใช โดยเฉพาะซอฟตแวรท่ีมีคุณลักษณะ

ตรงตามความตองการการใชงานของธุรกิจ 

ในปจจุบันมีโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจท้ังท่ีใหใชงานฟรีและท่ีตองเสียคาใชจายอยูมากมาย โดยสวนใหญจะเนน

การทํางานไปดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ เชน โปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี EASY-ACC [2] ท่ีสามารถจัดการงานบัญชีท่ียุงยาก

ใหถูกตองตามหลักการบัญชีไดอยางสะดวก รวดเร็ว และ งายดายหรือโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการขายหนาราน Easy POS 

[3] ท่ีออกแบบมาพิเศษสําหรับรานคารานขายของขนาดเล็ก ท่ีไมตองการระบบท่ียุงยากซับซอน รวมถึงโปรแกรมสําเร็จรูป

บริหารสินคาคงคลัง (Inventory Control) [4] ท่ีสามารถควบคุมสตอกสินคา ทําใหเรื่องของการตรวจสอบจํานวนสินคา

คงเหลือเปนไปอยางรวดเร็ว หรือแมแตโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับรานอาหารของบริษัทนายเน็ต จํากัด [5] ไดพัฒนาโปรแกรม

รานอาหาร FR SME เปนระบบจัดการรานอาหารท่ีถูกออกแบบเพ่ือรองรับการใชงานสําหรับรานประเภท SME รองรับการ

ทํางานตั้งแตการเปดโตะ  สั่งอาหาร  และชําระเงิน มีระบบหนารานและหลังมีระบบผูกสูตรอาหารเพ่ือตัดสต็อกสามารถ

ควบคุมตนทุนวัตถุดิบได และสามารถพิมพรายงานสรุปได รวมถึงงานของบริษัท เดลตา ซอฟต (ประเทศไทย) จํากัด [6] ได

พัฒนาระบบรานอาหาร Deltafood ระบบรานอาหารท่ีใหลูกคาสามารถสั่งอาหาร และทราบคิวเหลืออีกกี่คิว สามารถยกเลิก

ไดหากยังไมทํา ลดรายจายในการจางพนักงาน ดูรายงานยอดขายแบบเรียลไทมได 

จากการศึกษางานท่ีเกี่ยวของ พบวาไดมีการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือใชสนับสนุนการทํางานเฉพาะดาน โดยสวนท่ีตาง

จากซอฟตแวรท่ีจะพัฒนาคือซอฟตแวรท่ีจะพัฒนาจะพัฒนาในรูปแบบท่ีสนับสนุนการทํางานท่ีหลากหลาย ผูใชสามารถเลือก

ฟงกชันท่ีตองการใชงานเองได ทําใหมีความยืดหยุนในการใชงานมากกวาโปรแกรมอ่ืน ๆ ท่ีกลาวมา ซ่ึงเหมาะสมกับผูท่ีเร่ิมการ

ดําเนินกิจการรานอาหารขนาดยอมท่ีมีความตองการใชงานระบบท่ีแตกตางกัน 

คณะผูวิจัยจึงไดพัฒนาซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจรานอาหารขนาดยอมในรูปแบบ responsive web 

application ประกอบดวยการจัดการขอมูลเมนูอาหาร  การสั่งอาหาร  การสงอาหาร  สูตรอาหารและสินคาคงคลังท่ีบันทึก

ขอมูลสินคาคงเหลือดวยวิธี first in first out inventory method  โดยเครื่องมือท่ีใช ไดแก ภาษาโปรแกรม PHP  ฐานขอมูล 

MySQL  และ Apache web server  รวมถึง Bootstrap framework [7] ซ่ึงเปน framework ท่ีรวม HTML, CSS และ JS 

เขาดวยกันสําหรับพัฒนาเว็บใหรองรับอุปกรณประเภท smart device หรือเรียกวาเปนการทํางานในรูปแบบ responsive 

web application  

 

วิธีการดําเนนิการ 

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความตองการใชงานและออกแบบซอฟตแวร โดยพิจารณาถึงการใชงานผาน

สวนติดตอผูใชท่ีใชงานงาย  

A software package for the Small and Medium Enterprises restaurant 

 

Sirilak  Kuawong1* Teerachot  Motong1  Oraya Preechapanich2 and Suda Thianmontri2 

 

Abstract 

Introduction : SME are small or medium businesses that carry out on production, service or distribution 

activities. The application of technology for business operations are various and software is one of the 

technology. Especially the software that meets the needs of the business. 

Objective : To develop the software package for the small and medium enterprises restaurant with the 

responsive web design. 

Methods : 1) software analysis and design with object-oriented concepts. The software function is divided 

into independent and consists of the information management for a) food menu b) food ordering c) food 

delivery d) recipes and inventory with first in first out inventory method 2) software development with the 

tools including of a) PHP b) MySQL c) Apache web server d) Bootstrap framework for responsive web 

design. 

Result : the software works with responsive web functionality that supports on smart device. Users 

choose or ignore any functions they want. We do the software evaluation with black box testing methods 

and evaluated from the questionnaire. The result shows this software works properly according to the test 

case. The satisfaction level for the software testing is good.  

Conclusion : The assessor is satisfied with the use of the software. The suggestions is to add more 

function as table reservation, sales promotion. For the future work will develop more additional functions 

to meet the software complete. 

 

Keywords: software package, restaurant software, SME 
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บทนํา 

ธุรกิจ SME [1] เปนธุรกิจท่ีดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ 1) การผลิตสินคาซ่ึงครอบคลุมถึงการผลิตท่ีเปนลักษณะของการ

ประกอบการอุตสาหกรรม รวมถึงการแปรรูปผลิตผลการเกษตรอยางงายท่ีมีลักษณะเปนการอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน และ

การผลิตท่ีเปนการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนอีกดวย 2) การบริการครอบคลุมถึง การศึกษา การสุขภาพ การบันเทิง 

การโรงแรมและหอพัก การภัตตาคาร การขายอาหาร การขายเคร่ืองด่ืมของภัตตาคารและรานอาหาร การใหบริการเชาสิ่ง

บันเทิงและการพักผอนหยอนใจ และ 3) กิจการคาสงและคาปลีก ครอบคลุมถึงการใหบริการเกี่ยวกับการคา ซ่ึงแบงออกเปน 

การคาสง หมายถึง การขายสินคาใหมและสินคาใชแลวใหแก ผูคาปลีก ผูใชในงานอุตสาหกรรม งานพาณิชยกรรม สถาบัน ผูใช

ในงานวิชาชีพ และรวมท้ังการขายใหแกผูคาสงดวยกันเอง  โดยขนาดของธุรกิจ SME จะมีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง  มีการนํา

เทคโนโลยีตาง ๆ มาใชในการดําเนินงาน ซอฟตแวรเปนหนึ่งในเทคโนโลยีท่ีมีการนํามาใช โดยเฉพาะซอฟตแวรท่ีมีคุณลักษณะ

ตรงตามความตองการการใชงานของธุรกิจ 

ในปจจุบันมีโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจท้ังท่ีใหใชงานฟรีและท่ีตองเสียคาใชจายอยูมากมาย โดยสวนใหญจะเนน

การทํางานไปดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ เชน โปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี EASY-ACC [2] ท่ีสามารถจัดการงานบัญชีท่ียุงยาก

ใหถูกตองตามหลักการบัญชีไดอยางสะดวก รวดเร็ว และ งายดายหรือโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการขายหนาราน Easy POS 

[3] ท่ีออกแบบมาพิเศษสําหรับรานคารานขายของขนาดเล็ก ท่ีไมตองการระบบท่ียุงยากซับซอน รวมถึงโปรแกรมสําเร็จรูป

บริหารสินคาคงคลัง (Inventory Control) [4] ท่ีสามารถควบคุมสตอกสินคา ทําใหเรื่องของการตรวจสอบจํานวนสินคา

คงเหลือเปนไปอยางรวดเร็ว หรือแมแตโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับรานอาหารของบริษัทนายเน็ต จํากัด [5] ไดพัฒนาโปรแกรม

รานอาหาร FR SME เปนระบบจัดการรานอาหารท่ีถูกออกแบบเพ่ือรองรับการใชงานสําหรับรานประเภท SME รองรับการ

ทํางานตั้งแตการเปดโตะ  สั่งอาหาร  และชําระเงิน มีระบบหนารานและหลังมีระบบผูกสูตรอาหารเพ่ือตัดสต็อกสามารถ

ควบคุมตนทุนวัตถุดิบได และสามารถพิมพรายงานสรุปได รวมถึงงานของบริษัท เดลตา ซอฟต (ประเทศไทย) จํากัด [6] ได

พัฒนาระบบรานอาหาร Deltafood ระบบรานอาหารท่ีใหลูกคาสามารถสั่งอาหาร และทราบคิวเหลืออีกกี่คิว สามารถยกเลิก

ไดหากยังไมทํา ลดรายจายในการจางพนักงาน ดูรายงานยอดขายแบบเรียลไทมได 

จากการศึกษางานท่ีเกี่ยวของ พบวาไดมีการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือใชสนับสนุนการทํางานเฉพาะดาน โดยสวนท่ีตาง

จากซอฟตแวรท่ีจะพัฒนาคือซอฟตแวรท่ีจะพัฒนาจะพัฒนาในรูปแบบท่ีสนับสนุนการทํางานท่ีหลากหลาย ผูใชสามารถเลือก

ฟงกชันท่ีตองการใชงานเองได ทําใหมีความยืดหยุนในการใชงานมากกวาโปรแกรมอ่ืน ๆ ท่ีกลาวมา ซ่ึงเหมาะสมกับผูท่ีเร่ิมการ

ดําเนินกิจการรานอาหารขนาดยอมท่ีมีความตองการใชงานระบบท่ีแตกตางกัน 

คณะผูวิจัยจึงไดพัฒนาซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจรานอาหารขนาดยอมในรูปแบบ responsive web 

application ประกอบดวยการจัดการขอมูลเมนูอาหาร  การสั่งอาหาร  การสงอาหาร  สูตรอาหารและสินคาคงคลังท่ีบันทึก

ขอมูลสินคาคงเหลือดวยวิธี first in first out inventory method  โดยเครื่องมือท่ีใช ไดแก ภาษาโปรแกรม PHP  ฐานขอมูล 

MySQL  และ Apache web server  รวมถึง Bootstrap framework [7] ซ่ึงเปน framework ท่ีรวม HTML, CSS และ JS 

เขาดวยกันสําหรับพัฒนาเว็บใหรองรับอุปกรณประเภท smart device หรือเรียกวาเปนการทํางานในรูปแบบ responsive 

web application  

 

วิธีการดําเนนิการ 

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความตองการใชงานและออกแบบซอฟตแวร โดยพิจารณาถึงการใชงานผาน

สวนติดตอผูใชท่ีใชงานงาย  
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Abstract 

Introduction : SME are small or medium businesses that carry out on production, service or distribution 

activities. The application of technology for business operations are various and software is one of the 

technology. Especially the software that meets the needs of the business. 

Objective : To develop the software package for the small and medium enterprises restaurant with the 

responsive web design. 

Methods : 1) software analysis and design with object-oriented concepts. The software function is divided 

into independent and consists of the information management for a) food menu b) food ordering c) food 

delivery d) recipes and inventory with first in first out inventory method 2) software development with the 

tools including of a) PHP b) MySQL c) Apache web server d) Bootstrap framework for responsive web 

design. 

Result : the software works with responsive web functionality that supports on smart device. Users 

choose or ignore any functions they want. We do the software evaluation with black box testing methods 

and evaluated from the questionnaire. The result shows this software works properly according to the test 

case. The satisfaction level for the software testing is good.  

Conclusion : The assessor is satisfied with the use of the software. The suggestions is to add more 

function as table reservation, sales promotion. For the future work will develop more additional functions 

to meet the software complete. 

 

Keywords: software package, restaurant software, SME 
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ภาพที่ 2  แผนภาพ sequence diagram การจัดการสั่งอาหาร 

 
ภาพที่ 3  แผนภาพ sequence diagram การจัดการสงอาหาร  

 

ภาพที่ 4  แผนภาพ class diagram ซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจรานอาหารขนาดยอม 

Responsive Web Design ถูกนํามาใชเปนเทคนิคการออกแบบเว็บไซตแบบใหม ซ่ึงจะมีการปรับเปลี่ยนขนาดของ

เว็บไซตใหเหมาะสมกับการแสดงผลบนหนาจอขนาดตาง ๆ และความละเอียดของหนาจอในอุปกรณท่ีแตกตางกัน เชน 

คอมพิวเตอร โนตบุค โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต เปนตน โดยใชโคดรวมกัน URL เดียวกัน 

First in first out inventory method [8] ถูกนํามาใชในการจัดการขอมูลสินคาคงเหลือ เพ่ือใหสินคาท่ีเขา

คลังสินคากอนก็หมุนเวียนออกไปกอน เปนการลดความเสี่ยงท่ีจะทําใหสินคาเสียหายจากการหมดอายุคาสต็อก เปนวิธีการใช

วัดตนทุนของสินคา โดยต้ังอยูในสมมติฐานวาสินคา หรือวัตถุท่ีซ้ือเขามาใชกอนตองถูกออกขายกอน หรือนํามาใชกอนเชนกัน 

แนวคิดการเขากอนออกเปนไปตามการคา โดยปกติท่ีบริษัทมักจะตองขาย หรือใชของเกาเสมดังนั้น ระบบการเขากอนออก

กอนมีตนทุนของวัตถุดิบท่ีซ้ือมากอนจะใชเปนตนทุนสินคาท่ีผลิตออกมากอนดวยเชนกัน 

ผลจากการวิเคราะหและออกแบบไดแสดงสวนการทํางานของซอฟตแวรดวยโครงสรางของระบบ ดังภาพท่ี 1 

 
 

ภาพที่ 1 โครงสรางซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจรานอาหารขนาดยอม 
 

โดยในการใชงานซอฟตแวรจะประกอบดวยผูใช 3 ประเภท คือ ผูดูแลระบบ พนักงาน ลูกคา และมีสวนการทํางาน

ของการจัดการเมนูอาหาร  สินคาคงคลงั  การสั่งอาหาร  การสงอาหาร  ชําระเงิน  ดูรายงาน  และการจัดการใชงานฟงกชัน 

ซ่ึงเปนสวนท่ีอนุญาตใหผูใชไดเลือกหรือไมเลือกสวนการทํางานใด ๆ ได และรายละเอียดของการจัดขอมูลการสั่งอาหาร การสง

อาหาร ไดแสดงดวยแผนภาพ sequence diagram ดังภาพท่ี 2 และ 3 และแสดงแผนภาพ class diagram ดังภาพท่ี 4  
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ภาพที่ 6  หนาจอการจัดการเมนูอาหาร 

  

ภาพที่ 7  หนาจอการสั่งอาหารท่ีแสดงผลผานคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือ 
 

ผลการประเมินพบวาซอฟตแวรสามารถทํางานถูกตองตามกรณีท่ีใชในการทดสอบ และคาเฉลี่ยความพอใจของผู

ประเมินท่ีมีตอการใชงานซอฟตแวรโดยรวมเทากับ 4.31 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45 

 
สรุปผลการวิจัย 

ซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจรานอาหารขนาดยอมสามารถทํางาน โดยมีการออกแบบการทํางานแบบ 

responsive web design และผูใชสามารถเลือกใชหรือไมใชสวนการทํางานใด ๆ ได  ผลการประเมินประสิทธิภาพการใชงาน 

ผูวิจัยไดทําการทดสอบดวยวิธีการ black box testing โดยใหผูเชี่ยวชาญทําการทดสอบการทํางานตามกรณีทดสอบ

ท่ีกําหนดไว และประเมินประสิทธิภาพการใชงานโดยนําทดลองใชงานและประเมินจากการทําแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการ

ทดสอบการประเมินประสิทธิภาพการใชงานคือคาเฉลี่ยเลขคณิตและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจรานอาหารขนาดยอมสามารถทํางานไดและรองรับการทํางานแบบ responsive 

web ในสวนการทํางานของซอฟตเวอรท่ีแยกกันอยางอิสระทําใหผูใชสามารถเลือกใชหรือไมใชสวนการทํางานใด ๆ ได  โดย

สวนการทํางานเริ่มตนท่ีมาพรอมกับซอฟตแวรคือการจัดการขอมูลเมนูอาหารและการสั่งอาหาร สวนท่ีเพ่ิมเติมใหผูใชเลือก คือ 

การจัดการขอมูลการสงอาหารและสินคาคลัง ซ่ึงในการจัดสงอาหารซอฟตแวรสามารถสงขอมูลรายการอาหารท่ีสั่งไปยังสาขาท่ี

ต้ังอยูใกลกับท่ีอยูของลูกคา และมีการบันทึกขอมูลสินคาคงเหลือดวยวิธี first in first out inventory method เพ่ือลดความ

เสี่ยงท่ีจะทําใหสินคาเสียหายจากการหมดอายุ   

ผลการพัฒนาซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจรานอาหารขนาดยอมแสดงหนาจอแรก หนาจอการจัดการเมนูอาหาร 

หนาจอการสั่งอาหารท่ีแสดงผลผานคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือ ดังภาพท่ี 5 6 และ 7 ตามลําดับ  
 

 
 

ภาพที่ 5  หนาจอแรก 
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โดยรวมเทากับ 4.31 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45 แปลผลไดวาประสิทธิภาพการใชงานโดยเฉลี่ยอยูในระดับดี 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต ผูประเมินใหขอเสนอแนะวาควรเพ่ิมฟงกชันในสวนการจองโตะ การจัดโปรโมชันการ

ขาย และอ่ืนๆ  สําหรับงานในอนาคตสามารถดําเนินการพัฒนาสวนการทํางานเพ่ิมเติม เพ่ือใหการทํางานของซอฟตแวรมีความ

สมบูรณมากขึ้น 
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กำรประยกุต์ใช้น�ำ้ยำงธรรมชำตใินงำนเพ้นท์ผ้ำเพ่ือประดษิฐ์ของทีร่ะลกึในชมุชนเพือ่กำรท่องเทีย่ว จงัหวดัสตลู

สุวิมล ศิริวงศ์1* จีรนันท์ แก้วมา1 และเกตวดี หมัดเด็น2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : น�้ายางธรรมชาติเป็นสินค้าทางการเกษตรหลักในจังหวัดสตูล ชาวสวนยางมักขายผลผลิตในรูปแบบวัตถุดิบ ซึ่งราคาค่อน

ข้างต�่าเมื่อเทียบกับการขายในรูปแบบผลิตภัณฑ์ยาง ดังนั้นหากมีการส่งเสริมให้น�าน�้ายางธรรมชาติมาแปรรูป จะช่วยเพิ่มมูลค่าของ

ยางได้

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาน�้ายางคอมปาวด์ส�าหรับเพ้นท์ผ้าเพื่อประดิษฐ์ของที่ระลึกในชุมชนท่องเที่ยว จังหวัดสตูล

วธิกีำรศกึษำ : ทดลองผสมน�า้ยางกบัสารเคมสีตูรต่างๆ รวมทัง้ศกึษาชนดิและปรมิาณสารเพิม่ความหนดื เพือ่ให้ได้ความหนดืทีเ่หมาะ

สมในการเพ้นท์ผ้าแต่ละชนิด สามารถยึดเกาะได้ดีระหว่างเนื้อยางกับเส้นใยผ้าเมื่อน�้ายางแห้งลง

ผลกำรศึกษำ : ความหนืดที่เหมาะสมของน�้ายางในการเพ้นท์ผ้าอยู่ในช่วงระหว่าง 1000 - 1100 เซนติพอยส์ (centipoise; cps) 

สูตรยางที่เหมาะสมในการเพ้นท์ผ้าสีเข้มที่สามารถเห็นเส้นยางชัดเจนคือ สูตรยางที่มีการผสมไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO
2
) ท�าให้ได้

เส้นสีที่สวยงามและเส้นยางไม่หดตัว 

วิจำรณ์และสรุป : การศึกษาครั้งนี้พบว่าการประยุกต์ใช้น�้ายางในการเพ้นท์เสื้อ กระเป๋าและผ้าบาติก ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคือ สูตร

ของน�้ายางคอมปาวด์สามารถน�ามาใช้ในการเพ้นท์ผ้าได้ดี

ค�ำส�ำคัญ : น�้ายางธรรมชาติ การเพ้นท์ผ้า จังหวัดสตูล
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โดยรวมเทากับ 4.31 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45 แปลผลไดวาประสิทธิภาพการใชงานโดยเฉลี่ยอยูในระดับดี 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต ผูประเมินใหขอเสนอแนะวาควรเพ่ิมฟงกชันในสวนการจองโตะ การจัดโปรโมชันการ

ขาย และอ่ืนๆ  สําหรับงานในอนาคตสามารถดําเนินการพัฒนาสวนการทํางานเพ่ิมเติม เพ่ือใหการทํางานของซอฟตแวรมีความ
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Application of natural rubber latex in fabric painting to create souvenirs in the community 

for tourism in Satun Province 

Suwimon Siriwong1* Jeeranan Keawma2 and Ketwadee Madden3

Abstract

Introduction: Natural rubber latex is the main agricultural product in Satun province. Rubber farmers often sell 

products in the form of raw rubber materials, which the price is relatively low compared to the price that can 

get by selling in the form of rubber products. Therefore, if the natural rubber product processing is encouraged, 

it will help the farmers to gain more salary.

Objective: To develop rubber compound to create souvenirs in the community for tourism in Satun Province

Methods: Experimental mixing latex with chemicals in various formulations Including studying the types and 

amount of viscosity additives to obtain the appropriate viscosity for each type of fabric painting leading to a 

good adhesion between rubber and fabric fibers when the latex is dry.

Results: The appropriate viscosity of latex in painting fabrics is in the range between 1000 - 1100 centipoise 

(cps). The suitable rubber formula for painting on dark fabrics obtained by using titanium dioxide (TiO
2
) because 

the color can be seen clearly and the dry rubber line doesn’t shrink. 

Conclusion: This study found that the natural rubber latex can be used in drawing patterns on batik fabric, 

painting on the shirts and bags. 

Keywords: Natural rubber latex, fabric painting, Satun province
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บทนํา 
น้ํายางธรรมชาติเปนสินคาทางการเกษตรหลักในจังหวัดสตูลซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 432,672 ไร รองลงมาคือปาลมมี

เนื้อที่ 106,456 ไร ขาวมีเนื้อที่ 26,216 ไร และผลไมอื่นๆ โดยพื้นท่ีเพาะปลกูยางมากท่ีสุดอยูในอําเภอเมืองมีเนื้อท่ี 94,773 ไร 

รองลงมาคืออําเภอควนกาหลงมีพื้นที่ 88,979 ไร อําเภอละงูมีพื้นที่ 67,461 ไร อําเภอทุงหวามีเนื้อที่ 58,936ไร และอําเภอ

อื่นๆ ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล (สํานักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล, 2561) ชาวสวนยางในจังหวัดสตูล

สวนใหญมักขายผลผลิตในรูปแบบน้ํายาง ซึ่งราคาคอนขางต่ํา โดยราคาน้ํายางสด ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 อยูระหวาง

กิโลกรัมละ 38-40 บาท (การยางแหงประเทศไทย, 2562) เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑยาง ดังนั้นหากมีการสงเสริมใหนําน้ํายาง

ธรรมชาติมาสูการแปรรูปเปนผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม จะทําใหน้ํายางธรรมชาติมีมูลคาที่สูงขึ้น นอกจากจะเปนการสราง

อาชีพและเพิ่มรายไดใหกับคนในชุมชนจังหวัดสตลูแลว ยังสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ในเปาหมายที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต (ราชกิจจานุเบกษา, 2561) 

องคการยูเนสโกไดประกาศใหจังหวัดสตูลเปนจังหวัดแรกในประเทศไทยที่ไดรับการขึ้นทะเบียนอุทยานมรดกโลก 

โดยมีชื่อวาอุทยานธรณีสตูล ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 4 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอละงู อําเภอมะนัง อําเภอทุงหวา และอําเภอ

เมือง ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความสําคัญและโดดเดนทางธรณีวิทยา ธรรมชาติวิทยาและวัฒนธรรม อีกทั้งมีทรัพยากรทองเที่ยวทาง

ธรณีที่งดงาม เชน เกาะหลีเปะ เกาะไข เกาะอาดัง เกาะตะรุเตา สันหลังมังกรและปราสาทหินพันยอด ปจจุบันมีแหลง

ทองเที่ยวใหมในชุมชนเกิดขึ้น และไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยว แตเมื่อนักทองเที่ยวเขามาแลว ชุมชนยัง

ขาดของที่ระลึกในชุมชนที่เกิดจากการประดิษฐจากคนในชุมชนเอง ของท่ีระลึกในชุมชนสวนใหญไมไดนําวัตถุดิบมาจากชุมชน 

เชน แปงขนมผูกรักที่นําเขามาจากมาเลเซีย ตุกตามานิพื้นเมืองในอําเภอมะนังไดสั่งอุปกรณดายไหมพรมมาจากแหลงอื่น (กลุม

งานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร, 2560) ซึ่งถามีการสนับสนุนใหชุมชนทองเที่ยวของจังหวัดสตูลสามารถผลิตของที่ระลกึได

เองและสามารถใชวัตถุดิบที่มีอยูในทองถ่ิน จะเปนการเพิม่มูลคาใหวัตถุดิบและสามารถสรางรายไดใหกับคนในชุมชนได ซึ่งของ

ที่ระลึกในชุมชนทองเที่ยวควรมีอัตลักษณของชุมชนหรือแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของพื้นที่อุทยานธรณี เชน รูปสัตวดึกดําบรรพ  

นอติลอยด  แอมโมไนต ไทรโลไบต (สํานักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล, 2561) และสถานที่ที่

สําคัญในชุมชน เชน เกาะไข เกาะตะรุเตา เปนตน ดังนั้น การวิจัยครั้งนีน้อกจากจะเปนการสงเสรมิการแปรรูปยางซึ่งเปนสินคา

ทางการเกษตรหลักของจังหวัดสตูลใหมีคามากขึ้นแลว ยังเปนการสงเสริมใหชุมชนสามารถสรางของที่ระลึกสําหรับจําหนาย

นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวชุมชนในจังหวัดสตูล ในขณะเดียวกันสามารถจัดกิจกรรมสรางสรรคใหนักทองเที่ยวได

ประดิษฐของที่ระลึกดวยตนเองในระหวางการทองเที่ยว ซึ่งกิจกรรมสรางสรรคนี้จะเปนสิ่งดึงดูดใจและเปนทางเลือกให

นักทองเที่ยวซื้อของที่ระลึกเพิ่มมากขึ้นดวย  

น้ํายางธรรมชาติเพนทเสื้อเปนผลิตภัณฑที่มีขายในปจจุบัน แตยังมีปญหาในเรื่องความคมชัดของลายเสนเมื่อเพนท

ลงบนเนื้อผาทําใหไดสีคล้ําไมสดใส อีกท้ังเมื่อน้ํายางแหงแลวเนื้อยางมีการหดตัว และอาจเกิดการหมักหมมของเชื้อแบคทีเรีย

บนผาไดอีกดวย จากการศึกษาเบื้องตนพบวา ไททาเนียมไดออกไซค (TiO2)  มีคุณสมบัติเปน Fluorescent Whitening 

Agents ทําใหเนื้อยางมีสีสวางมากขึ้น โดยมีคาการดูดกลืนแสงประมาณ 40% (Ciba Specialty Chemicals Additives, 

1999) ฆาเชื้อแบคทีเรีย (ชลดา ธีรการุณวงศ, 2555) และเพิ่มการปองกันรังสียูวี (Boonchai Seentrakoon and et.al., 

2013) ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกใช TiO2 เปนสารตัวเติมในการพัฒนาน้ํายางคอมปาวดสําหรับใชในการเพนทผา นอกจากน้ีการเพิ่ม 

TiO2 จะทําใหความเปนยางลดลง สงผลใหลดการหดตัวของยาง อยางไรก็ตามการใช TiO2 ที่มากเกินไปจะไมสงผลดีตอยาง

เพนทผา เนื่องจากจะทําใหยางแหงชาที่อุณหภูมิหอง และเปนสาเหตุทําใหเกิดฝาขาวบนเนื้อยางเพนทที่แหงแลวอีกดวย  

นอกจากนี้ ประเด็นเรื่องความหนืดก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ควรพิจารณาในการพัฒนาน้ํายางคอมปาวดสําหรับเพนทผา เนื่องจาก

ถาความหนืดของน้ํายางคอมปาวดเพนทผามีนอยเกินไป น้ํายางจะซึมลงไปในเนื้อผา ทําใหมองเห็นลายเสนที่เพนทไมชัดเมื่อน้ํา
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ยางแหง ทําใหเสนแตกหรือลายเสนใหญเกินไปไมสวยงาม แตหากมีความหนืดเกินไปก็อาจทําใหแหงชา ลายเสนไมแข็งแรง 

และไมสามารถยึดเกาะในรองผาไดดี เนื่องจากคาเนื้อยางในน้ํายางคอมปาวดลดลง ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเลือกใช 

Carboxymethyl Cellulose (CMC) ซึ่งเปนสารเพิ่มความหนืดในอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากมีราคาถูก มีคุณสมบัติละลาย

น้ําไดงายแมวาจะใชน้ําที่อุณหภูมิหอง มีความคงตัวในชวง pH ที่กวาง และไมตกตะกอนในชวง pH ของนํ้ายางคอมปาวด 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
เพื่อพัฒนาน้ํายางคอมปาวดสาํหรบัเพนทผาสําหรับประดิษฐของท่ีระลึกในชุมชนทองเที่ยว จังหวัดสตลู 

 

วิธีดําเนินการ 
 การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ เปนการทดลองน้ํายางคอมปาวดในรูปแบบตางกัน ประกอบดวย 4 ผลการทดลอง ดังน้ี 

การทดลองที่ 1 พิจารณาลักษณะของน้ํายางคอมปาวดบนกระดาษอารตมัน โดยการแปรปริมาณ TiO2 จากนั้นปรับความหนืดของ

น้ํายางคอมปาวดดวย 2% Carboxymethyl Cellulose (CMC) จนไดความหนืด 1280 และ 770 เซนติพอยส (centipoise; 

cps) ดังตารางที่ 1 จากนั้นผสมสีอิมัลชั่นในปริมาณที่เทากัน แลวทิ้งไวท่ีอุณหภูมิหอง  

ตารางที่ 1 น้ํายางคอมปาวดที่แปรปริมาณ TiO2 และความหนดื 

ยางและสารเคม ี ตัวอยางที่ 1 ตัวอยางที่ 2 ตัวอยางที่ 3 ตัวอยางที่ 4 

60%HA Latex 100 phr 100 phr 100 phr 100 phr 

10%KOH 0.4 phr 0.4 phr 0.4 phr 0.4 phr 

20%Potassium Oleate 0.4 phr 0.4 phr 0.4 phr 0.4 phr 

50%ZDEC 0.5 phr 0.5 phr 0.5 phr 0.5 phr 

50%Wingstay L 1 phr 1 phr 1 phr 1 phr 

50%ZnO 0.5 phr 0.5 phr 0.5 phr 0.5 phr 

50%S 1 phr 1 phr 1 phr 1 phr 

50%TiO2 1 phr 1 phr 0 phr 2 phr 
ปรับความหนืดดวย 2%CMC จนไดความ

หนืดเทากับ 
1250±50 cps 770±50 cps 770±50 cps  770±50 cps  

การทดลองที่ 2  

1. นําแบบพิมพจุมในตัวอยางที่ 1 เปนเวลา 20 วินาที แลวนําไปอบที่อุณหภูมิ 70 C เปนเวลา 5 นาที จากนั้นนําแบบพิมพ

เดิมมาจุมซ้ํารอบที่ 2 เปนเวลา 20 วินาที แลวนําไปอบจนแหง  ตัวอยางที่ 2-5 ทําเชนเดียวกันกับตัวอยางที่  1 แตจุมแบบ

พิมพในน้ํายางซ้ํา 3 รอบ นําไปอบจนแหง  

2.ทดสอบความหนาของฟลมยางแหงท่ีได 

3.ซอนแผนฟลมยาง 8 ชั้น แลวทดสอบความแข็งของยาง 

การทดลองที่ 3 เตรียมแผนฟลมยางจากตัวอยางท่ี 2-4 ดังตารางที่ 2 (ไมผสมสี) โดยการทําใหแหงบนแผนกระจก  แลววัดคาสี

ดวย เครื่องวัดสี ยี่หอ HunterLab รุน ColorFlex® EZ/Port insert ขนาด 1 นิ้ว และหาคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 

440 nm 
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ตารางที่ 2 น้ํายางคอมปาวดที่แปรปริมาณ TiO2 และความหนดืใหม 

ยางและสารเคม ี ตัวอยางที่ 1 ตัวอยางที่ 2 ตัวอยางที่ 3 ตัวอยางที่ 4 ตัวอยางที่ 5 

60%HA Latex 100 phr 100 phr 100 phr 100 phr 100 phr 

10%KOH 0.4 phr 0.4 phr 0.4 phr 0.4 phr 0.4 phr 

20%Potassium Oleate 0.4 phr 0.4 phr 0.4 phr 0.4 phr 0.4 phr 

50%ZDEC 0.5 phr 0.5 phr 0.5 phr 0.5 phr 0.5 phr 

50%Wingstay L 1 phr 1 phr 1 phr 1 phr 1 phr 

50%ZnO 0.5 phr 0.5 phr 0.5 phr 0.5 phr 0.5 phr 

50%S 1 phr 1 phr 1 phr 1 phr 1 phr 

50%TiO2 0 phr 0 phr 0.25 phr 0.5 phr 0.5 phr 
ปรับความหนืดดวย 2%CMC จนไดความ

หนืดเทากับ 
1050±50  

cps 

500±50  

cps 

500±50  

cps  

500±50  

cps  

1050±50 

cps 

การทดลองที่ 4 ทดลองนําน้ํายางคอมปาวดไปใชในการลงพื้นที่ที่อําเภอละงู และอําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล เพื่อใหประชาชน

ทดลองเพนทกระเปาสปนบอล ผาคอตตอน (เสื้อยืด) และผามัสลิน (ผาสําหรับงานบาติก) จากตัวอยางที่ 1-5 ในตารางท่ี 2 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการทดลองที่ 1 พบวานํ้ายางคอมปาวดทุกตัวอยางสามารถเกาะบนกระดาษอารตมันไดดี  นอกจากนี้ยังพบวา

ปริมาณ TiO2 และความหนืดที่มากขึ้น สงผลใหน้ํายางคอมปาวดเกาะกระดาษอารตมันหนาขึ้น ทําใหแหงชาที่อุณหภูมิหอง  

ซึ่งไมเหมาะสําหรับกิจกรรมท่ีจะใหนักทองเที่ยวเพนทลงบนผาแลวนํากลบับาน  เนื่องจากใชเวลานานเกินไป ประกอบกับ TiO2 

มีความสามารถในการดูดซับที่ดี ดังนั้นการมีปริมาณของ TiO2 ที่มากจะยิ่งสงผลใหยิ่งแหงชา ผูวิจัยจึงไดปรับสูตรน้ํายางคอม

ปาวดใหมีปริมาณ TiO2 ลดนอยลง ในการทดลองที่ 2 

 

รูปที่ 1 ผลการทดลองที่ 1 จุมกระดาษอารตมนัในน้ํายางคอมปาวด 

 จากการทดลองท่ี 2 พบวาความหนาของแผนฟลมยางตัวอยางที่ 1 มีความหนามากกวาตัวอยางที่ 2 แมวาจะจุมนอย

ครั้งกวา เนื่องจากความหนืดของน้ํายางคอมปาวดมีผลตอการเกาะติดแบบพิมพโดยความหนืดที่มากกวา สงผลใหฟลมยางที่ได

มีความหนามากกวา และเมื่อเปรียบเทียบตัวอยางท่ี 2-3 ซึ่งมีความหนืดเทากัน พบวาการเพิ่มปริมาณ TiO2 สงผลใหความหนา

ของแผนฟลมเพิ่มขึ้น แตเมื่อพิจารณาที่ตัวอยางที่ 3-4 พบวาความหนาของแผนฟลมมีคาไมตางกันอยางมีนัยสําคัญ อาจ

เนื่องมาจากความหนืดที่นอยนี้ทําใหการไหลออกจากโมลของน้ํายางคอมปาวดที่ผสม TiO2 ไมตางกันมากนัก แมวา TiO2 จะ

ยางแหง ทําใหเสนแตกหรือลายเสนใหญเกินไปไมสวยงาม แตหากมีความหนืดเกินไปก็อาจทําใหแหงชา ลายเสนไมแข็งแรง 

และไมสามารถยึดเกาะในรองผาไดดี เนื่องจากคาเนื้อยางในน้ํายางคอมปาวดลดลง ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเลือกใช 

Carboxymethyl Cellulose (CMC) ซึ่งเปนสารเพิ่มความหนืดในอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากมีราคาถูก มีคุณสมบัติละลาย

น้ําไดงายแมวาจะใชน้ําที่อุณหภูมิหอง มีความคงตัวในชวง pH ที่กวาง และไมตกตะกอนในชวง pH ของนํ้ายางคอมปาวด 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
เพื่อพัฒนาน้ํายางคอมปาวดสาํหรบัเพนทผาสําหรับประดิษฐของท่ีระลึกในชุมชนทองเที่ยว จังหวัดสตลู 

 

วิธีดําเนินการ 
 การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ เปนการทดลองน้ํายางคอมปาวดในรูปแบบตางกัน ประกอบดวย 4 ผลการทดลอง ดังน้ี 

การทดลองที่ 1 พิจารณาลักษณะของน้ํายางคอมปาวดบนกระดาษอารตมัน โดยการแปรปริมาณ TiO2 จากนั้นปรับความหนืดของ

น้ํายางคอมปาวดดวย 2% Carboxymethyl Cellulose (CMC) จนไดความหนืด 1280 และ 770 เซนติพอยส (centipoise; 

cps) ดังตารางที่ 1 จากนั้นผสมสีอิมัลชั่นในปริมาณที่เทากัน แลวทิ้งไวท่ีอุณหภูมิหอง  

ตารางที่ 1 น้ํายางคอมปาวดที่แปรปริมาณ TiO2 และความหนดื 

ยางและสารเคม ี ตัวอยางที่ 1 ตัวอยางที่ 2 ตัวอยางที่ 3 ตัวอยางที่ 4 

60%HA Latex 100 phr 100 phr 100 phr 100 phr 

10%KOH 0.4 phr 0.4 phr 0.4 phr 0.4 phr 

20%Potassium Oleate 0.4 phr 0.4 phr 0.4 phr 0.4 phr 

50%ZDEC 0.5 phr 0.5 phr 0.5 phr 0.5 phr 

50%Wingstay L 1 phr 1 phr 1 phr 1 phr 

50%ZnO 0.5 phr 0.5 phr 0.5 phr 0.5 phr 

50%S 1 phr 1 phr 1 phr 1 phr 

50%TiO2 1 phr 1 phr 0 phr 2 phr 
ปรับความหนืดดวย 2%CMC จนไดความ

หนืดเทากับ 
1250±50 cps 770±50 cps 770±50 cps  770±50 cps  

การทดลองที่ 2  

1. นําแบบพิมพจุมในตัวอยางที่ 1 เปนเวลา 20 วินาที แลวนําไปอบที่อุณหภูมิ 70 C เปนเวลา 5 นาที จากนั้นนําแบบพิมพ

เดิมมาจุมซ้ํารอบที่ 2 เปนเวลา 20 วินาที แลวนําไปอบจนแหง  ตัวอยางที่ 2-5 ทําเชนเดียวกันกับตัวอยางที่  1 แตจุมแบบ

พิมพในน้ํายางซ้ํา 3 รอบ นําไปอบจนแหง  

2.ทดสอบความหนาของฟลมยางแหงท่ีได 

3.ซอนแผนฟลมยาง 8 ชั้น แลวทดสอบความแข็งของยาง 

การทดลองที่ 3 เตรียมแผนฟลมยางจากตัวอยางท่ี 2-4 ดังตารางที่ 2 (ไมผสมสี) โดยการทําใหแหงบนแผนกระจก  แลววัดคาสี

ดวย เครื่องวัดสี ยี่หอ HunterLab รุน ColorFlex® EZ/Port insert ขนาด 1 นิ้ว และหาคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 

440 nm 
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เพิ่มจาก 0.25 phr เปน 0.50 phr ก็ตาม  และเมื่อพิจารณาที่ตัวอยางที่ 4-5 พบวาความหนืดที่ตางกันสงผลตอความหนาของ

แผนฟลมแมวาปริมาณ TiO2 จะเทากัน ซึ่งสามารถสรุปในภาพรวมจากการทดลองที่ 2 ไดวา ความหนืดและปริมาณ TiO2 ใน

น้ํายางคอมปาวดมีผลตอความหนาของฟลมยาง สามารถนําผลที่ไดจากการทดลองนี้ไปใชประมาณการในการเลือกความหนืด

และปริมาณ TiO2 ที่เหมาะสมในการเพนทผา โดยเฉพาะผาคอตตอนประเภทเสื้อยดื ในการทําของที่ระลึก หรือทําลวดลายเสน

ยางในอุตสาหกรรมบาติก (พาราบาติก) ซึ่งควรใชปริมาณ TiO2 0.25-0.50 phr ความหนืด 1050 cps ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความแข็ง

สุดทายหลังจากที่ยางแหงลงดวยเชนกัน  

เมื่อนําแผนฟลมที่ไดมาซอนกัน 8 ชั้นแลวหาคาความแข็ง  แมวาจะไมตรงตามมาตรฐานการวัดความแข็งที่ตองใช

ตัวอยางหนา 8 มิลลิเมตร  แตก็สามารถใชขอมูลมาเปรียบเทียบได  จากขอมูลความแข็งจะเห็นวาความแข็งของฟลมยางที่ได

จากตัวอยางที่ 1-4 มีคาใกลเคียงกัน แตตัวอยางที่ 5 ซึ่งมีความหนืดสูงจากการใชสารเพิ่มความหนืด (2% CMC) ที่เพิ่มขึ้น  

การใชสารเพิ่มความหนืดนี้ เปนเหมือนการเพิ่มน้ําเขาไปในน้ํายางคอมปาวด  เนื่องจาก CMC ละลายอยูในน้ําแค 2 %  ดังนั้น

การที่มีเนื้อยางในปริมาณที่ลดลงจะสงผลใหความแข็ง (ท่ีเปนผลมาจากยาง) ลดลงดวย แตคาความแข็งประมาณ 33 Shore A 

นี้ยังไมถือวามากเกินไป  เนื่องจากเมื่อทดลองนําตัวอยางที่ 5 ไปผสมสีแลวทดลองเพนทผาปรากฏวายังมีความแข็งแรง แตเมื่อ

ยางแหงลง ก็ไมสามารถฉีกแยกเนื้อยางออกจากผา หรือฉีกยางใหขาดออกจากกันดวยมือเปลาได  ดังนั้นสูตรน้ํายางคอมปาวด

ทีเ่หมาะสมสําหรับการใชเพนทผา จึงนาจะมีความหนืดอยูในชวง 1050 cps นี ้ 

จากการทดลองที่ 3 เปนการวัดสีของแผนฟลมยางจากตัวอยางท่ี 2-4 ดังตารางที่ 2 (ไมผสมสี) โดยการทําใหยางแหง

บนแผนกระจก แลววัดคาสี  จากผลการทดลองในตารางที่ 5 พบวาความสวาง (L*) และความเปนสีแดง (a*) ของสีของ

แผนฟลมยางเพิ่มขึ้นตามปริมาณ TiO2 ที่เพิ่มขึ้น สวนความเปนสีเหลือง (b*) เห็นไดชัดวาการใชปริมาณ TiO2 0.25 phr และ 

0.50 phr มีคาใกลเคียงกัน  และมีคาแตกตางจากการไมใส TiO2  

ตารางที่ 3 ความหนาของฟลมยางจากการจุมแบบพิมพ 

การทดสอบ ตัวอยางที่ 1 

0 phr/1050 

ตัวอยางที่ 2 

0 phr/500 

ตัวอยางที่ 3 

0.25 phr/500 

ตัวอยางที่ 4 

0.5 phr/500 

ตัวอยางที่ 5 

0.5 phr/1050 

ความหนา (mm) 0.40±0.03 0.34±0.02 0.55±0.05 0.58±0.03 1.0±0.00 

ตารางที่ 4 ความหนาและความแข็งของฟลมยางจากการจุมแบบพมิพที่ซอนกัน 8 ชั้น 

การทดสอบ ตัวอยางที่ 1 

0 phr/1050 

ตัวอยางที่ 2 

0 phr/500 

ตัวอยางที่ 3 

0.25 phr/500 

ตัวอยางที่ 4 

0.5 phr/500 

ตัวอยางที่ 5 

0.5 phr/1050 

ความหนา (mm) 2.59±0.04 2.73±0.04 4.45±0.02 3.55±0.04 5.60±0.07 

ความแข็ง (Shore A) 40.83±1.47 46.17±3.87 40.00±2.28 45.29±0.76 33.43±0.10 

เมื่อนําตัวอยาง 2-4 วัดคาการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคล่ืน 440 nm ซึ่งเปนชวงการดูดกลืนของ TiO2  ไดผล

การทดลองแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งพบวาคาการดูดกลืนแสงเพิ่มขึ้นตามปริมาณ TiO2 ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการใช TiO2 ผสมลงในน้ํายาง

คอมปาวดมากขึ้นจะสงผลใหยางสวางข้ึน    

ดังนั้นการใช TiO2 ในนํ้ายางคอมปาวดสําหรับเพนทผาจะเปนเพิ่มความสวางใหกับยาง  ทําใหสามารถเพนทยางบน

ผาสีเขมได  นอกจากนี้การใช TiO2 ในนํ้ายางคอมปาวด  จะเปนการลดปริมาณเนื้อยางลด  ทําใหลดการหดของยางหลังจากที่

ยางแหงแลวอีกดวย   
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหคาส ี

TiO2 (phr) L* a* b* 

0.00 51.40±0.22 -2.19±0.04 0.50±0.24 

0.25 64.90±0.91 -1.60±0.03 4.71±0.80 

0.50 70.09±0.45 -1.24±0.03 4.75±0.39 

 

 
รูปที่ 2 แสดงการดูดกลืนแสงของยางเมื่อใชปริมาณ TiO2 ในยางคอมปาวดที่แตกตางกัน 

จากการทดลองท่ี 4 เปนทดลองนาํน้ํายางคอมปาวดไปลงพ้ืนที่ท่ีอําเภอละงู และอําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล เพื่อให

ประชาชนทดลองเพนทกระเปาสปนบอล ผาคอตตอน (เสื้อยดื) และผามสัลิน (ผาสําหรับงานบาติก) จากตัวอยางท่ี 1-5   

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 ภาพกิจกรรมการเพนทผาในชุมชนทองเที่ยวอําเภอละงู และอําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล 
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ปริมาณ TiO2

เพิ่มจาก 0.25 phr เปน 0.50 phr ก็ตาม  และเมื่อพิจารณาที่ตัวอยางที่ 4-5 พบวาความหนืดที่ตางกันสงผลตอความหนาของ

แผนฟลมแมวาปริมาณ TiO2 จะเทากัน ซึ่งสามารถสรุปในภาพรวมจากการทดลองที่ 2 ไดวา ความหนืดและปริมาณ TiO2 ใน

น้ํายางคอมปาวดมีผลตอความหนาของฟลมยาง สามารถนําผลที่ไดจากการทดลองนี้ไปใชประมาณการในการเลือกความหนืด

และปริมาณ TiO2 ที่เหมาะสมในการเพนทผา โดยเฉพาะผาคอตตอนประเภทเสื้อยดื ในการทําของที่ระลึก หรือทําลวดลายเสน

ยางในอุตสาหกรรมบาติก (พาราบาติก) ซึ่งควรใชปริมาณ TiO2 0.25-0.50 phr ความหนืด 1050 cps ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความแข็ง

สุดทายหลังจากที่ยางแหงลงดวยเชนกัน  

เมื่อนําแผนฟลมที่ไดมาซอนกัน 8 ชั้นแลวหาคาความแข็ง  แมวาจะไมตรงตามมาตรฐานการวัดความแข็งที่ตองใช

ตัวอยางหนา 8 มิลลิเมตร  แตก็สามารถใชขอมูลมาเปรียบเทียบได  จากขอมูลความแข็งจะเห็นวาความแข็งของฟลมยางที่ได

จากตัวอยางที่ 1-4 มีคาใกลเคียงกัน แตตัวอยางที่ 5 ซึ่งมีความหนืดสูงจากการใชสารเพิ่มความหนืด (2% CMC) ที่เพิ่มขึ้น  

การใชสารเพิ่มความหนืดนี้ เปนเหมือนการเพิ่มน้ําเขาไปในน้ํายางคอมปาวด  เนื่องจาก CMC ละลายอยูในน้ําแค 2 %  ดังนั้น

การที่มีเนื้อยางในปริมาณที่ลดลงจะสงผลใหความแข็ง (ท่ีเปนผลมาจากยาง) ลดลงดวย แตคาความแข็งประมาณ 33 Shore A 

นี้ยังไมถือวามากเกินไป  เนื่องจากเมื่อทดลองนําตัวอยางที่ 5 ไปผสมสีแลวทดลองเพนทผาปรากฏวายังมีความแข็งแรง แตเมื่อ

ยางแหงลง ก็ไมสามารถฉีกแยกเนื้อยางออกจากผา หรือฉีกยางใหขาดออกจากกันดวยมือเปลาได  ดังนั้นสูตรน้ํายางคอมปาวด

ทีเ่หมาะสมสําหรับการใชเพนทผา จึงนาจะมีความหนืดอยูในชวง 1050 cps นี ้ 

จากการทดลองที่ 3 เปนการวัดสีของแผนฟลมยางจากตัวอยางท่ี 2-4 ดังตารางที่ 2 (ไมผสมสี) โดยการทําใหยางแหง

บนแผนกระจก แลววัดคาสี  จากผลการทดลองในตารางที่ 5 พบวาความสวาง (L*) และความเปนสีแดง (a*) ของสีของ

แผนฟลมยางเพิ่มขึ้นตามปริมาณ TiO2 ที่เพิ่มขึ้น สวนความเปนสีเหลือง (b*) เห็นไดชัดวาการใชปริมาณ TiO2 0.25 phr และ 

0.50 phr มีคาใกลเคียงกัน  และมีคาแตกตางจากการไมใส TiO2  

ตารางที่ 3 ความหนาของฟลมยางจากการจุมแบบพิมพ 

การทดสอบ ตัวอยางที่ 1 

0 phr/1050 

ตัวอยางที่ 2 

0 phr/500 

ตัวอยางที่ 3 

0.25 phr/500 

ตัวอยางที่ 4 

0.5 phr/500 

ตัวอยางที่ 5 

0.5 phr/1050 

ความหนา (mm) 0.40±0.03 0.34±0.02 0.55±0.05 0.58±0.03 1.0±0.00 

ตารางที่ 4 ความหนาและความแข็งของฟลมยางจากการจุมแบบพมิพที่ซอนกัน 8 ชั้น 

การทดสอบ ตัวอยางที่ 1 

0 phr/1050 

ตัวอยางที่ 2 

0 phr/500 

ตัวอยางที่ 3 

0.25 phr/500 

ตัวอยางที่ 4 

0.5 phr/500 

ตัวอยางที่ 5 

0.5 phr/1050 

ความหนา (mm) 2.59±0.04 2.73±0.04 4.45±0.02 3.55±0.04 5.60±0.07 

ความแข็ง (Shore A) 40.83±1.47 46.17±3.87 40.00±2.28 45.29±0.76 33.43±0.10 

เมื่อนําตัวอยาง 2-4 วัดคาการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่น 440 nm ซึ่งเปนชวงการดูดกลืนของ TiO2  ไดผล

การทดลองแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งพบวาคาการดูดกลืนแสงเพิ่มขึ้นตามปริมาณ TiO2 ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการใช TiO2 ผสมลงในน้ํายาง

คอมปาวดมากขึ้นจะสงผลใหยางสวางข้ึน    

ดังนั้นการใช TiO2 ในนํ้ายางคอมปาวดสําหรับเพนทผาจะเปนเพิ่มความสวางใหกับยาง  ทําใหสามารถเพนทยางบน

ผาสีเขมได  นอกจากนี้การใช TiO2 ในนํ้ายางคอมปาวด  จะเปนการลดปริมาณเนื้อยางลด  ทําใหลดการหดของยางหลังจากที่

ยางแหงแลวอีกดวย   
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สรุปผลการวิจัย 
จากผลการทดลองขางตน ทําใหทราบวาน้ํายางคอมปาวดทีเ่หมาะสมในการเพนทผาจะมีคาความหนืดของนํ้ายางอยู

ในชวงระหวาง 1000 - 1100 cps สูตรยางที่เหมาะสมในการเพนทผาสีเขมที่สามารถเห็นเสนยางชัดเจนคือ สูตรน้ํายางที่มีการ

ผสม TiO2 นอกจากจะไดเสนสีที่สวยงามแลว ยังทําใหยางไมหดตัวอีกดวย ซึ่งผลที่ไดรับสามารถนําไปเผยแพรใหกับชุมชนตางๆ 

ในจังหวัดสตูลที่สนใจ ตองการหารายได และทําเปนอาชีพเสริม โดยการประยุกตใชวัตถุดิบที่มีอยูในชุมชนมาใชใหเกิด

ประโยชน กิจกรรมการเพนทผาครั้งนีไ้ดรับความสนใจจากประชาชนในพ้ืนที่เปนอยางมาก บางชุมชนไดรวมตัวกันขึ้นเพื่อจัดทํา

ของท่ีระลึกจากการเพนทผาดวยน้ํายางธรรมชาตแิละจําหนายใหนักทองเที่ยวแลว และสามารถแนะนํานักทองเที่ยวที่เขามาใน

ชุมชนไดทดลองเพนทผาดวยตนเอง นอกจากนักทองเที่ยวจะสนุกและเพลิดเพลินกับการทํากิจกรรมแลว ประชาชนในชุมชนก็

ภูมิใจที่สามารถทําใหชุมชนเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวและมีกิจกรรมใหนักทองเที่ยวไดมีสวนรวมกับชุมชน ซึ่งในปจจุบันกลุม

ชุมชนบานวังตง ในพื้นท่ีอําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล ไดจดทะเบียนน้ํายางธรรมชาติเพนทผาใหเปนสินคา OTOP ชวยใหชุมชนมี

รายไดเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลักอีกทางหนึ่งดวย  

 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดี เนื่องดวยไดรับความกรุณาอยางสูงจากคุณสิรดนัย สุหลง ภาควิชาเทคโนโลยียาง

และพอลิเมอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ที่ชวยเตรียมน้ํายางและทดสอบเบื้องตน นอกจากนี้ผูวิจัย

ขอขอบคุณโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่อนุญาตใหทําการศึกษาวิจัยและใช

เครื่องมือตางๆ ในการทดลองงานในครั้งนี ้
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O7

กำรผลิตเส้นใยปอเทืองเพื่อใช้ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชน: 

กรณีศึกษำกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้ำนร�ำแดง อ�ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลำ

อมรรัตน์ บุญสว่าง1* พีรพงษ์ พันธะศรี2 นราวดี บัวขวัญ3 ธวัชชัย ศรีพรงาม3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ชุมชนบ้านร�าแดง อ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีการปลูกปอเทืองจ�านวนมากจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญ และมี

ความต้องการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนเพื่อสร้างรายได้เพิ่มจากเส้นใยปอเทือง 

วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อสกัดเส้นใยปอเทืองเป็นเส้นด้ายและเชือก 2) เพื่อทดสอบคุณสมบัติ ขนาดของเส้นใย ความเหนียวของเส้นใย 

และการยืดตัวของเส้นใยปอเทือง 3) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนจากเส้นใยปอเทือง 

วิธีกำรศึกษำ : เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการจัดเวทีประชุมระดมความคิดเห็นระหว่างชาวบ้าน นักออกแบบ และตัวแทนหน่วยงาน

ของรัฐ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลกำรศกึษำ : พบว่า การสกดัเส้นใยโดยการต้มใยปอเทอืงแบบผสมน�า้กบัโปรแตสเซียมไฮดรอกไซด์ เป็นทีพ่งึพอใจของผูม้ส่ีวนร่วม

ในกจิกรรมระดมความคิดเหน็มากทีส่ดุ ผลการทดสอบคณุสมบตัเิส้นใย พบว่า ขนาดเส้นใย (ดเีนยีร์) เท่ากบั 177.9 TENACITY (กรมั

แรงต่อดีเนียร์) เท่ากับ 1.51 แรงดึงขาด (กรัมแรง) 269.00 การยืดตัวขนาดขาด (ร้อยละ) 24.72 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความเหมาะสมของคุณสมบัติเส้นใยปอเทืองกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน มีความเหมาะสมในระดับ

มาก ( X =3.52) กลุ่มบรรจุภัณฑ์ส�าหรับผลิตภัณฑ์ในชุมชน มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ( X =3.12 ) และกลุ่มผลิตภัณฑ์

เครื่องแต่งกาย มีความเหมาะสมในระดับน้อย ( X =2.42)

วจิำรณ์และสรปุ : เส้นใยปอเทอืง 100% มคีวามหยาบกระด้าง เหมาะสมกับกลุ่มเคหะภัณฑ์มากกว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเส้ือผ้า สามารถ

ขึ้นรูปด้วยการถัก และการทอด้วยกี่ แต่มีปัญหาคือเส้นใยขาดง่าย 

ค�ำส�ำคัญ : เส้นใย ปอเทือง การออกแบบผลิตภัณฑ์

1  อาจารย์, สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา สงขลา 90000
2  ดร., สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา สงขลา 90000 
3 ดร., วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา สงขลา 90000 
1 Lecturer, Deppartment of Design, Faculty of Fine Arts, Songkhla Rajabhat, Songkhla, 90000, Thailand.
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สรุปผลการวิจัย 
จากผลการทดลองขางตน ทําใหทราบวาน้ํายางคอมปาวดทีเ่หมาะสมในการเพนทผาจะมีคาความหนืดของนํ้ายางอยู

ในชวงระหวาง 1000 - 1100 cps สูตรยางที่เหมาะสมในการเพนทผาสีเขมที่สามารถเห็นเสนยางชัดเจนคือ สูตรน้ํายางที่มีการ

ผสม TiO2 นอกจากจะไดเสนสีที่สวยงามแลว ยังทําใหยางไมหดตัวอีกดวย ซึ่งผลที่ไดรับสามารถนําไปเผยแพรใหกับชุมชนตางๆ 

ในจังหวัดสตูลที่สนใจ ตองการหารายได และทําเปนอาชีพเสริม โดยการประยุกตใชวัตถุดิบที่มีอยูในชุมชนมาใชใหเกิด

ประโยชน กิจกรรมการเพนทผาครั้งนีไ้ดรับความสนใจจากประชาชนในพ้ืนที่เปนอยางมาก บางชุมชนไดรวมตัวกันขึ้นเพื่อจัดทํา

ของท่ีระลึกจากการเพนทผาดวยน้ํายางธรรมชาตแิละจําหนายใหนักทองเที่ยวแลว และสามารถแนะนํานักทองเที่ยวที่เขามาใน

ชุมชนไดทดลองเพนทผาดวยตนเอง นอกจากนักทองเที่ยวจะสนุกและเพลิดเพลินกับการทํากิจกรรมแลว ประชาชนในชุมชนก็

ภูมิใจที่สามารถทําใหชุมชนเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวและมีกิจกรรมใหนักทองเที่ยวไดมีสวนรวมกับชุมชน ซึ่งในปจจุบันกลุม

ชุมชนบานวังตง ในพื้นท่ีอําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล ไดจดทะเบียนน้ํายางธรรมชาติเพนทผาใหเปนสินคา OTOP ชวยใหชุมชนมี

รายไดเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลักอีกทางหนึ่งดวย  

 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดี เนื่องดวยไดรับความกรุณาอยางสูงจากคุณสิรดนัย สุหลง ภาควิชาเทคโนโลยียาง

และพอลิเมอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ที่ชวยเตรียมน้ํายางและทดสอบเบื้องตน นอกจากนี้ผูวิจัย

ขอขอบคุณโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่อนุญาตใหทําการศึกษาวิจัยและใช

เครื่องมือตางๆ ในการทดลองงานในครั้งนี ้

 

เอกสารอางอิง 
Boonchai Seentrakoon, Benja Junhasavasdikul and Warinthorn Chavasiri. (2013). “Enhanced UV-protection 

and antibacterial properties of natural rubber/rutile-TiO2 nanocomposites”, Polymer 

Degradation and Stability. 98(2), 566–578. 

Ciba Specialty Chemicals Additives. (1999). Ciba Specialty Chemicals Pub. no. 016263.040. [online]. 1999. 

[cited 2019 February 15]; Edited in Switzerland. Available from http://www.mufong.com. 

กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร. (2562). บรรยายสรุปจังหวัดสตูล 2559. สํานักงานจังหวัดสตลู. [ออนไลน]. 2562 

[สืบคนเมื่อ 12 มกราคม 2562]; สืบคนจาก http://www.satun.go.th. 

การยางแหงประเทศไทย. (2562). ความเคลื่อนไหวราคายางชนิดตางๆ เดือนมกราคม 2562. [ออนไลน]. 2562. สืบคนเมื่อ 

15 กุมภาพันธ 2562]; สืบคนจาก http://www.rubber.co.th. 

ชลดา ธีรการุณวงศ. (2555). ไทเทเนียมไดออกไซด: วัสดุฆาเชื้อแบคทีเรีย ว.วิทย. มข. 40(4) 1049-1058.  

ประกาศเรื่อง ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580). (2561). ราชกิจจานุเบกษา. เลม 135, ตอนที่ 82 ก (13 ตุลาคม 2561): 

34-37.  

สํานักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตลู. 2561. ขอมูลพื้นฐาน (Big Data) จังหวัดสตูล สําหรับการ

พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล สูความเปนเลิศของจังหวัดสตูล. สตูล: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา วิทยาเขตสตลู. 

เอกฤกษ พุมนก. (2556). สีเพนทสกรีนจากยางธรรมชาติ. รายงานวิจัยวิจัยฉบับสมบูรณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย. [ออนไลน]. 2562 [สืบคนเมือ่ 12 มกราคม 2562]; สืบคนจาก 

elibraly.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5350038. 



74

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1. บทน ำ 
 การรวมกลุ่มขึ้นเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือAEC : Asean Economy Community ในปีพ.ศ. 2558 ท าให้ทุก
ภาคส่วนต้องปรับตัวในการผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อเตรียมความพร้อมไว้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่ง
ในขณะที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยจึงได้ร่วมกันน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อ
พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11 (พ.ศ. 2555–2559) ที่เน้น
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีอาชีพมีความเป็นอยู่ที่ดีมีงานท ามีรายได้น าทรัพยากรในชุมชนมาสร้าง
มูลค่าผลิตเป็นสินค้าชุมชนจ าหน่ายเกิดการสานต่อโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ชุมชนได้มีการรวมกลุ่มเป็น
วิสาหกิจชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดจ าหน่าย(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556)  กระแสการพัฒนาประเทศมุ่งสู่การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ หรือ
ที่เรียกว่า "เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) John Howkins เจ้าของแนวคิด ได้อธิบายว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
หมายถึง การสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิดของมนุษย์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์เกิดขึ้นเมื่อมีการใช้ความคิด (Ideas) ผลิตสินค้าและ
บริการ ซึ่งน่าสนใจและมีมูลค่า/คุณค่ามีวิธีทางที่หลากหลายในการที่คนมี แบ่งปันและขายความคิด ( Ideas) คือ เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์นั่นเองผลที่ตามมา คือ การเพิ่มขึ้นของราคาสินค้า/บริการ  GDP และค่าจ้างเฉลี่ย กล่าวโดยสรุปเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative Economy) หมายถึงการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการสร้างและใช้องค์ความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, 2554) 
 จังหวัดสงขลามีพื้นที่เกษตรที่อุดมด้วยทรัพยากรในหลายพื้นที่ เช่น พื้นที่ชุมชนเกษตรดั้งเดิมที่บ้านร าแดง อ.สิงหนคร
ในอดีตเกือบทุกครัวเรือนมีอาชีพท านา จึงเป็นข้อสันนิษฐานของชื่อ ต.ร าเเดง ที่อาจเกิดจากการที่ทุกบ้านสีข้าวท าให้ร าที่ร่วม
ลงรอบๆ บ้านเป็นสีเเดงมี ต.ร าแดง อ.สิงหนครบ้านเรือนจ านวน 656 หลังคาเรือนมีจ านวนประชากร 2,237 คน เเละมีพื้นที่
ประมาณ 6,800 ไร่ อาชีพหลักของชุมชนคือการท านา รองลงมาคือการเลี้ยงวัวพื้นเมือง เเละอาชีพรับจ้างทั่วไป มีหน่วยงาน
ท้องถิ่นบริหารดูเเลโดยองค์การบริหารส่วนต าบลร าเเดง ซึ่งมีนโยบายการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้มีประโยชน์มากที่สุด ไม่ว่าจะ
เป็นทางด้านกายภาพเเละชีวภาพ ตลอดจนด้านวัฒนธรรม มีการรณรงค์ให้ชุมชนยังคงวัฒนธรรมเเบบดั้งเดิมไว้ ในด้านการ
ท่องเที่ยวมีนโยบายช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน โดยท าการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จริง
ทั้งหมดมาเป็นสินค้า โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ให้เเก่ชุมชนเเละให้ชุมชนเรียนรู้จากบุคคลภายนอกที่เข้ามาด้วย (อุดม     
ทักขระ, 2557) ในภาคเกษตรนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลร าแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา ได้สนับสนุนการปลูกต้นปอเทืองใน
แปลงนาเพ่ือให้เป็นปุ๋ยพืชสดบ ารุงดิน ตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรง
แนะน าให้เกษตรกรท าปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสดใช้เองเพื่อลดต้นทุน และยังสามารถแก้ความเป็นกรดให้แก่พื้นที่ดินของเกษตรกร 
ในระหว่างที่ต้นปอเทืองออกดอกเหลืองอร่ามเต็มพื้นที่ในแปลงนา กว่า 300 ไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลร าแดง อ.สิงหนคร 
ได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ ต.ร าแดง โดยจัดงาน “ทุ่งปอเทืองบาน ณ บ้านร าแดง” โดยการท่องเที่ยวเเห่ง
ประเทศไทยก าหนดในปฏิทินการท่องเที่ยวให้เดือนสิงหาคมเป็นเดือนท่องเที่ยวชมดอกปอเทืองบ้านที่บ้านร าเเดง โดยได้รับ
การตอบรับจากนักท่องเที่ยวในพื้นที่ เเละนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นที่เดินทางผ่านอ าเภอสิงหนครเข้ามาชมจ านวนมาก 
 นอกจากนี้ปอเทืองเป็นพืชที่ให้เส้นใยส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและท ากระดาษ โดยประเทศที่ผลิตเส้นใยปอเทืองมาก
ที่สุดในโลกคือประเทศจีน (บ้านสวนพอเพียง. 2556) ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการน าปอเทืองมาสกัดเส้นใยส าหรับใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมส าหรับชุมชนบ้านร าแดง ซึ่งมีกลุ่มหัตถกรรมเดิมอยู่แล้ว หากสามารถน าปอเทืองมาใช้ประโยชน์

Production of Crotalaria Juncea Fiber for Handicraft Development : Case Study Handicraft 

Product of Ram Daeng Community, Singhanakhon District, Songkhla Province.

Amornrat Boonsawang1* Peerapong Pantasri,2 Narawadee Buakwan 3 and Thawatchai Sripornngam3

Abstract

Introduction : Ram Dang Community, Singha Nakorn District, Songkhla Province has growed a lots of sunhemp 

until it becomes a famous tourist attraction. This also increases the demand of local craft products which could 

earn more income from sunhemp fiber. 

Objective : 1) extract thread and robe from sun hemp fibers 2) test the qualification, fibers size, fibers toughness 

and the elastic of sun hemp fibers which was mixed with cotton fibers 3) develop community craft products 

from sun hemp fibers 4) deliver production and products development technology to the target group. 

Methods : The data collected by brainstorming conference participated by community, designers and govern-

ment officers. The statistic used for data analysis were means and standard deviation. 

Results : The participants were most satisfied the sun hemp fibers extracted by boiling in water and potassium 

hydroxide method. The fibers qualification test found that the fibers size (Denier) was 177.9, tenacity was 1.51 

gram/denier, tensile was 269.00 gram and elongation at break was 24.72 percentage. The research also found 

that the sun hemp fibers qualifications which were suitable to do products development were home decoration 

group, the suitability was considered as high level ( X  =3.52), packaging for community’s products group was 

considered as moderate level ( X =3.12) and garments group was considered as low ( X =2.42).

Conclusion : The 100% sunhemp fiber is rough which proper for making household products more than clothes. 

The fiber can forming by kniting and weaving but it is easy to torn.

Keywords: fiber, sunn hemp, product design
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1. บทน ำ 
 การรวมกลุ่มขึ้นเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือAEC : Asean Economy Community ในปีพ.ศ. 2558 ท าให้ทุก
ภาคส่วนต้องปรับตัวในการผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อเตรียมความพร้อมไว้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่ง
ในขณะที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยจึงได้ร่วมกันน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อ
พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11 (พ.ศ. 2555–2559) ที่เน้น
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีอาชีพมีความเป็นอยู่ที่ดีมีงานท ามีรายได้น าทรัพยากรในชุมชนมาสร้าง
มูลค่าผลิตเป็นสินค้าชุมชนจ าหน่ายเกิดการสานต่อโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ชุมชนได้มีการรวมกลุ่มเป็น
วิสาหกิจชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดจ าหน่าย(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556)  กระแสการพัฒนาประเทศมุ่งสู่การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ หรือ
ที่เรียกว่า "เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) John Howkins เจ้าของแนวคิด ได้อธิบายว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
หมายถึง การสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิดของมนุษย์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์เกิดขึ้นเมื่อมีการใช้ความคิด (Ideas) ผลิตสินค้าและ
บริการ ซึ่งน่าสนใจและมีมูลค่า/คุณค่ามีวิธีทางที่หลากหลายในการที่คนมี แบ่งปันและขายความคิด ( Ideas) คือ เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์นั่นเองผลที่ตามมา คือ การเพิ่มขึ้นของราคาสินค้า/บริการ  GDP และค่าจ้างเฉลี่ย กล่าวโดยสรุปเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative Economy) หมายถึงการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการสร้างและใช้องค์ความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, 2554) 
 จังหวัดสงขลามีพื้นที่เกษตรที่อุดมด้วยทรัพยากรในหลายพื้นที่ เช่น พื้นที่ชุมชนเกษตรดั้งเดิมที่บ้านร าแดง อ.สิงหนคร
ในอดีตเกือบทุกครัวเรือนมีอาชีพท านา จึงเป็นข้อสันนิษฐานของชื่อ ต.ร าเเดง ที่อาจเกิดจากการที่ทุกบ้านสีข้าวท าให้ร าที่ร่วม
ลงรอบๆ บ้านเป็นสีเเดงมี ต.ร าแดง อ.สิงหนครบ้านเรือนจ านวน 656 หลังคาเรือนมีจ านวนประชากร 2,237 คน เเละมีพื้นที่
ประมาณ 6,800 ไร่ อาชีพหลักของชุมชนคือการท านา รองลงมาคือการเล้ียงวัวพื้นเมือง เเละอาชีพรับจ้างทั่วไป มีหน่วยงาน
ท้องถิ่นบริหารดูเเลโดยองค์การบริหารส่วนต าบลร าเเดง ซึ่งมีนโยบายการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้มีประโยชน์มากที่สุด ไม่ว่าจะ
เป็นทางด้านกายภาพเเละชีวภาพ ตลอดจนด้านวัฒนธรรม มีการรณรงค์ให้ชุมชนยังคงวัฒนธรรมเเบบดั้งเดิมไว้ ในด้านการ
ท่องเที่ยวมีนโยบายช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน โดยท าการท่องเท่ียวที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จริง
ทั้งหมดมาเป็นสินค้า โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ให้เเก่ชุมชนเเละให้ชุมชนเรียนรู้จากบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาด้วย (อุดม     
ทักขระ, 2557) ในภาคเกษตรนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลร าแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา ได้สนับสนุนการปลูกต้นปอเทืองใน
แปลงนาเพื่อให้เป็นปุ๋ยพืชสดบ ารุงดิน ตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรง
แนะน าให้เกษตรกรท าปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสดใช้เองเพื่อลดต้นทุน และยังสามารถแก้ความเป็นกรดให้แก่พื้นที่ดินของเกษตรกร 
ในระหว่างที่ต้นปอเทืองออกดอกเหลืองอร่ามเต็มพื้นท่ีในแปลงนา กว่า 300 ไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลร าแดง อ.สิงหนคร 
ได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ ต.ร าแดง โดยจัดงาน “ทุ่งปอเทืองบาน ณ บ้านร าแดง” โดยการท่องเที่ยวเเห่ง
ประเทศไทยก าหนดในปฏิทินการท่องเที่ยวให้เดือนสิงหาคมเป็นเดือนท่องเที่ยวชมดอกปอเทืองบ้านที่บ้านร าเเดง โดยได้รับ
การตอบรับจากนักท่องเที่ยวในพื้นที่ เเละนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นที่เดินทางผ่านอ าเภอสิงหนครเข้ามาชมจ านวนมาก 
 นอกจากนี้ปอเทืองเป็นพืชที่ให้เส้นใยส าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและท ากระดาษ โดยประเทศที่ผลิตเส้นใยปอเทืองมาก
ที่สุดในโลกคือประเทศจีน (บ้านสวนพอเพียง. 2556) ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการน าปอเทืองมาสกัดเส้นใยส าหรับใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมส าหรับชุมชนบ้านร าแดง ซึ่งมีกลุ่มหัตถกรรมเดิมอยู่แล้ว หากสามารถน าปอเทืองมาใช้ประโยชน์
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อ.สิงหนคร จ.สงขลา จ านวน 20 คน และนักวิจัย และเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม โดยให้ผู้ เชี่ยวชาญประเมิน
คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากเส้นใยปอเทือง 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ทีมผู้วิจัยวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน โดยวิเคราะห์ความถี่ ร้อย
ละของข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการ และวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับสภาพปัญหาและความต้องการของ
ชาวบ้าน นอกจากนี้วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโดยการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  
 
5. สรุปผลกำรวิจยั 

สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 
5.1.1 ผลการสกัดเส้นใยปอเทือง  
 กระบวนการสกัดเส้นใยที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีการทดลอง จ านวน 4 ครั้ง ครั้งที่ได้ผลดีที่สุดคือครั้งที่ 4 โดย

มีวิธีการดังนี้ 1) น าใยปอเทืองที่ผ่านกระบวนการลอกเส้ยใยไปต้มกับน้ าเปล่า 30 นาที เพื่อก าจัดสิ่งสกปรก 2) ผสมน้ าเปล่า 
40 ลิตร กับโปรแตสเซียมไฮดรอกไซด์ครึ่งกิโลและน าใยปอเทืองต้มต่อไปประมาณ 4 ชั่วโมง 2 รอบ 3) น้ าเส้นใยที่ต้มกับโปร
แตสเซียมไฮดรอกไซด์ในรอบที่ 2 ไปล้างน้ าให้สะอาดแล้วน้ ามาต้มน้ าเปล่าอีก 2 รอบ เพื่อท าความสะอาดสารตกค้างที่เกาะกับ
เส้นใย 4) น าใยปอเทืองล้างน้ าสะอาดและน าไปแช่ในน้ าเปล่าผสมน้ าส้มสายชู โดยใช้น้ าเปล่า 1 กะละมังต่อน้ าส้มสายชู 2 
ขวดแช่ไว้ 2 ชั่วโมง เพื่อปรับค่าความเป็นกรดด่าง  5) น าเส้นใยปอเทืองที่แช่น้ าส้มสายชูล้างน้ าเปล่าให้สะอาดและน าไปแช่
น้ ายาปรับผ้านุ่ม 15-30 นาที และจึงน าไปตากให้แห้ง 6) น าเส้นใยปอเทืองไปสางและปั่นด้วยเครื่องปั่นมือ โดยใช้วิธีการแบ่ง
ใยปอเทืองเป็นช่อเล็กๆ แล้วน าเข้าเครื่องปั่นมือ และจัดเตรียมเส้นใยจ านวน 20 กิโลกรัมเพื่อส่งให้โรงงานผลิตเส้นใยน าไปปั่น
ด้าย (ดังภาพที่ 2) 

 
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการผลิตเส้นด้ายปอเทือง 

ที่มา : อมรรัตน์ บุญสว่าง, 2561 
 
5.1.2 ผลการทดสอบคุณสมบัติเส้นใยปอเทือง 
 ผลการสกัดเส้นใยโดยการต้มใยปอเทืองแบบผสมน้ ากับโปรแตสเซียมไฮดรอกไซด์ เป็นที่พึงพอใจของผู้มี

ส่วนร่วมในกิจกรรมระดมความคิดเห็นมากท่ีสุด ผลการทดสอบคุณสมบัติเส้นใยปอเทือง พบว่า ขนาดเส้นใย เท่ากับ 177.9    
ดีเนียร์ TENACITY  เท่ากับ 1.51 กรัมแรงต่อดีเนียร์ แรงดึงขาด เท่ากับ 269.00 กรัมแรง และการยืดตัวขนาดขาด เท่ากับ 
ร้อยละ  24.72 

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างเอกลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นจะช่วยส่งเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน สร้าง
อาชีพ และสร้างผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ที่ตอบสนองนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนด้วยเช่นกัน 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1.2.1) เพื่อสกัดเส้นใยปอเทืองเป็นเส้นด้ายและเชือก 
1.2.2) เพื่อทดสอบคุณสมบัติ ขนาดของเส้นใย ความเหนียวของเส้นใย และการยืดตัวของเส้นใยปอเทือง 
1.2.3) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนจากเส้นใยปอเทือง 

 
3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

งานวิจัยนี้เป็นการด าเนินงานที่ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม (PAR) มีกรอบแนวคิดในการ
ด าเนินงานวิจัย ดังภาพที่ 1 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ที่มา : อมรรัตน์ บุญสว่าง, 2561 

4. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
กลุ่มเป้ำหมำย : กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้ คือ ชาวบ้านและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลร าแดง          

อ.สิงหนคร จ.สงขลา จ านวน 21 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย : เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบบันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนทนากลุ่ม 

(Focus Group) และแบบประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากเส้นใยปอเทือง 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ทีมผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย

การสนทนากลุ่ม  (Focus Group) โดยการน าเสนอความคิดเห็นระหว่างชาวบ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลร าแดง    
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อ.สิงหนคร จ.สงขลา จ านวน 20 คน และนักวิจัย และเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม โดยให้ผู้ เช่ียวชาญประเมิน
คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากเส้นใยปอเทือง 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ทีมผู้วิจัยวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน โดยวิเคราะห์ความถี่ ร้อย
ละของข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการ และวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับสภาพปัญหาและความต้องการของ
ชาวบ้าน นอกจากนี้วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโดยการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  
 
5. สรุปผลกำรวิจยั 

สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 
5.1.1 ผลการสกัดเส้นใยปอเทือง  
 กระบวนการสกัดเส้นใยที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีการทดลอง จ านวน 4 ครั้ง ครั้งที่ได้ผลดีที่สุดคือครั้งที่ 4 โดย

มีวิธีการดังนี้ 1) น าใยปอเทืองที่ผ่านกระบวนการลอกเส้ยใยไปต้มกับน้ าเปล่า 30 นาที เพื่อก าจัดสิ่งสกปรก 2) ผสมน้ าเปล่า 
40 ลิตร กับโปรแตสเซียมไฮดรอกไซด์ครึ่งกิโลและน าใยปอเทืองต้มต่อไปประมาณ 4 ช่ัวโมง 2 รอบ 3) น้ าเส้นใยที่ต้มกับโปร
แตสเซียมไฮดรอกไซด์ในรอบที่ 2 ไปล้างน้ าให้สะอาดแล้วน้ ามาต้มน้ าเปล่าอีก 2 รอบ เพื่อท าความสะอาดสารตกค้างที่เกาะกับ
เส้นใย 4) น าใยปอเทืองล้างน้ าสะอาดและน าไปแช่ในน้ าเปล่าผสมน้ าส้มสายชู โดยใช้น้ าเปล่า 1 กะละมังต่อน้ าส้มสายชู 2 
ขวดแช่ไว้ 2 ชั่วโมง เพื่อปรับค่าความเป็นกรดด่าง  5) น าเส้นใยปอเทืองที่แช่น้ าส้มสายชูล้างน้ าเปล่าให้สะอาดและน าไปแช่
น้ ายาปรับผ้านุ่ม 15-30 นาที และจึงน าไปตากให้แห้ง 6) น าเส้นใยปอเทืองไปสางและปั่นด้วยเครื่องปั่นมือ โดยใช้วิธีการแบ่ง
ใยปอเทืองเป็นช่อเล็กๆ แล้วน าเข้าเครื่องปั่นมือ และจัดเตรียมเส้นใยจ านวน 20 กิโลกรัมเพื่อส่งให้โรงงานผลิตเส้นใยน าไปปั่น
ด้าย (ดังภาพที่ 2) 

 
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการผลิตเส้นด้ายปอเทือง 

ที่มา : อมรรัตน์ บุญสว่าง, 2561 
 
5.1.2 ผลการทดสอบคุณสมบัติเส้นใยปอเทือง 
 ผลการสกัดเส้นใยโดยการต้มใยปอเทืองแบบผสมน้ ากับโปรแตสเซียมไฮดรอกไซด์ เป็นท่ีพึงพอใจของผู้มี

ส่วนร่วมในกิจกรรมระดมความคิดเห็นมากที่สุด ผลการทดสอบคุณสมบัติเส้นใยปอเทือง พบว่า ขนาดเส้นใย เท่ากับ 177.9    
ดีเนียร์ TENACITY  เท่ากับ 1.51 กรัมแรงต่อดีเนียร์ แรงดึงขาด เท่ากับ 269.00 กรัมแรง และการยืดตัวขนาดขาด เท่ากับ 
ร้อยละ  24.72 
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ภาพที่ 3 ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนในกลุ่มงานถัก 

ที่มา : อมรรัตน์ บุญสว่าง, 2561 

  
ภาพที่ 4 ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนในกลุ่มงานตัดเย็บ 

ที่มา : อมรรัตน์ บุญสว่าง, 2561 
 

6. อภิปรำยผลกำรวิจัย 

 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายได้ว่า 
 5.2.1 กระบวนการสกัดเส้นใย กระบวนการสกัดที่ได้ผลดีที่สุดของการทดลองในงานวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับ
กระบวนการสกัดเส้นใยของต้นแฟลกซ์ (Flax) ซึ่งเป็นพืชใช้ท าเส้นใยผ้าลินิน นิยมปลูกกันมากในทวีปยุโรป เช่น เบลเยี่ยม 
ไอร์แลนด์ รัสเซีย ฯลฯ  โดยการน าต้นแฟลกซ์ที่ถอนแล้วมาหมักให้ต้นเปื่อยนุ่ม มัดเป็นฟ่อน ๆ ตากให้แห้ง เมื่อแห้งได้ที่แล้วจึง
ใช้ลูกกลิ้งขนาดใหญ่มาบดทับให้ต้นและก้านแตกแยกออกเป็นเส้นใยเส้นๆ ออกมา ต่อไปน าเส้นใยที่แตกออกมาแล้วเข้าเครื่อง
หวี หวีให้เส้นใยเรียบและแยกเอาเส้นใยสั้นๆ แล้วจึงน าไปปั่นเป็นเส้นใยและเส้นด้าย หากต้องการให้เส้นใยขาว ก็มักจะน าไป
ฟอกขาวก่อนน ามาปั่นเป็นเส้นด้ายเพื่อความรวดเร็ว (ruedee. ออนไลน์. 2561)  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับกระบวนการผลิต
เส้นใยกัญชงของชาวม้งในประเทศเวียดนาม โดยการลอกเปลือก (Scrunching) ตี (beating) จัดเส้นใยให้เป็นระเบียบ 
(straightening) ท าเกลียว (twisting) ปั่น (spinning) ตากให้แห้ง (drying) (fibre-evolution. ออนไลน์. 2651) แต่ในการ

  ผลที่ได้จากการส่งตรวจขนาดของเส้นใยปอเทืองในการทดลองผลิตเส้นใย พบว่า การผลิตครั้งที่ 4 การต้ม
ด้วยโปรแตสเซียมไฮดรอกไซด์มีขนาดเส้นใยใหญ่ท่ีสุด เท่ากับ 177.9 ดีเนียร์ รองลงมาคือ การผลิตครั้งที่ 1ที่หมักด้วย
โซเดียมไฮดรอกไซด์มีขนาดเส้นใย เท่ากับ 176.5 ดีเนียร์ การผลิตครั้งที่ 3 การหมักด้วยน้ าหมักชีวภาพมีขนาดเส้นใย เท่ากับ 
169.3 ดีเนียร์ และการผลิตครั้งที่ 2 การต้มด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์มีขนาดเส้นใยเล็กที่สุดเท่ากับ 83.1 ดีเนียร์ ตามล าดับ 

  ผลที่ได้จากการส่งตรวจความแข็งแรงของเส้นใยปอเทืองในการทดลองผลิตเส้นใย พบว่า การผลิตครั้งที่ 2
การต้มด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์มีผลท าให้เส้นใยแข็งแรงที่สุด เท่ากับ 6.47 กรัมแรงต่อดีเนียร ์รองลงมาคือ การผลิตครั้งที่ 1 ที่
หมักด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์มีความแข็งแรง เท่ากับ 2.96 กรัมแรงต่อดีเนียร์ การผลิตครั้งที่ 4 การต้มด้วยโปรแตสเซียมไฮ   
ดรอกไซด์มีความแข็งแรง เท่ากับ 1.51 กรัมแรงต่อดีเนียร์ และการผลิตครั้งที่ 3 การหมักด้วยน้ าหมักชีวภาพมีความแข็งแรง
น้อยที่สุด เท่ากับ 1.22 กรัมแรงต่อดีเนียร ์ตามล าดับ 

  ผลที่ได้จากการส่งตรวจความเหนียว (แรงดึงขาด) ของเส้นใยปอเทืองในการทดลองผลิตเส้นใย พบว่า การ
ผลิตครั้งที่ 2 การต้มด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์มีความเหนียวมากที่สุด เท่ากับ 537.60 กรัมแรง รองลงมาคือ การผลิตครั้งที่ 1 ที่
หมักด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์มีความเหนียว เท่ากับ 523.09 กรัมแรงการผลิตครั้งที่ 4 การต้มด้วยโปรแตสเซยีมไฮดรอกไซด์มี
ความเหนียว เท่ากับ 269.00 แรงกรัม และการผลิตครั้งที่ 3 การหมักด้วยน้ าหมักชีวภาพมีความเหนียวน้อยที่สุด เท่ากับ 
206.85 แรงกรัม ตามล าดับ 

  ผลที่ได้จากการส่งตรวจการยืดตัวของเส้นใยปอเทืองในการทดลองผลิตเส้นใย พบว่า การผลิตครั้งที่ 4 การ
ต้มด้วยโปรแตสเซียมไฮดรอกไซด์มีการยืดตัวได้มากที่สุด เท่ากับ ร้อยละ 24.72 รองลงมาคือ การผลิตครั้งที่ 2 ที่หมักด้วย
โซเดียมไฮดรอกไซด์มีการยืดตัว เท่ากับ ร้อยละ 18.09 การผลิตครั้งที่ 3 การหมักด้วยน้ าหมักชีวภาพมีการยืดตัว เท่ากับ ร้อย
ละ 14.77 และการผลิตครั้งที่ 1 ที่หมักด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์มีการยืดตัวน้อยที่สุด เท่ากับ ร้อยละ 11.99 ตามล าดับ 

5.1.3 ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนจากเส้นใยปอเทือง 
  ในงานวิจัยครั้งนี้ได้ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนในกลุ่มงานถัก ชัดเจนที่สุด ได้แก่ หมวกถัก 
กระเป๋าถัก เข็มกลัดดอกไม้ ที่รองแก้ว ที่รองจาน ถุงบรรจุภัณฑ์ (ดังภาพท่ี 3) ส่วนผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในกลุ่มตัดเย็บ ได้แก่ 
กระเป๋าผ้าทอ ที่รองจานผ้าทอ ที่ใส่ช้อนส้อมผ้าทอ (ดังภาพที่ 4) 
  ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของคุณสมบัติเส้นใยปอเทืองกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เมื่อพิจารณาตามชุดผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน มีความเหมาะสมในระดับมาก ( X =3.52 ) กลุ่มบรรจุภัณฑ์
ส าหรับผลิตภัณฑ์ในชุมชน มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง  ( X =3.12 ) และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย มีความ
เหมาะสมในระดับน้อย ( X =2.42 ) 
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ภาพที่ 3 ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนในกลุ่มงานถัก 

ที่มา : อมรรัตน์ บุญสว่าง, 2561 

  
ภาพที่ 4 ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนในกลุ่มงานตัดเย็บ 

ที่มา : อมรรัตน์ บุญสว่าง, 2561 
 

6. อภิปรำยผลกำรวิจัย 

 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายได้ว่า 
 5.2.1 กระบวนการสกัดเส้นใย กระบวนการสกัดที่ได้ผลดีที่สุดของการทดลองในงานวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับ
กระบวนการสกัดเส้นใยของต้นแฟลกซ์ (Flax) ซึ่งเป็นพืชใช้ท าเส้นใยผ้าลินิน นิยมปลูกกันมากในทวีปยุโรป เช่น เบลเยี่ยม 
ไอร์แลนด์ รัสเซีย ฯลฯ  โดยการน าต้นแฟลกซ์ที่ถอนแล้วมาหมักให้ต้นเปื่อยนุ่ม มัดเป็นฟ่อน ๆ ตากให้แห้ง เมื่อแห้งได้ที่แล้วจึง
ใช้ลูกกลิ้งขนาดใหญ่มาบดทับให้ต้นและก้านแตกแยกออกเป็นเส้นใยเส้นๆ ออกมา ต่อไปน าเส้นใยที่แตกออกมาแล้วเข้าเครื่อง
หวี หวีให้เส้นใยเรียบและแยกเอาเส้นใยสั้นๆ แล้วจึงน าไปปั่นเป็นเส้นใยและเส้นด้าย หากต้องการให้เส้นใยขาว ก็มักจะน าไป
ฟอกขาวก่อนน ามาปั่นเป็นเส้นด้ายเพื่อความรวดเร็ว (ruedee. ออนไลน์. 2561)  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับกระบวนการผลิต
เส้นใยกัญชงของชาวม้งในประเทศเวียดนาม โดยการลอกเปลือก (Scrunching) ตี (beating) จัดเส้นใยให้เป็นระเบียบ 
(straightening) ท าเกลียว (twisting) ปั่น (spinning) ตากให้แห้ง (drying) (fibre-evolution. ออนไลน์. 2651) แต่ในการ
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กระบวนการสกัดเส้นใยปอเทืองจะมีความแตกต่างกันตรงที่ต้นปอเทืองเมื่อน าไปตากแดดจะไม่แห้งกรอบ แต่จะมีความเหนียว
ไม่สามารถบดหรือหนีบให้เส้นใยแตกและแยกออกมาจากก้านได้ง่ายเหมือนต้นแฟลกซ์หรือต้นกัญชง จึงต้องอาศัยด่างมาเป็น
ตัวช่วยในการแยกเนื้อเยื่อและคลอโรฟิลด์ออกจากเส้นใย ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงสรุปข้ันตอนกระบวนการผลิตได้คือ ตัด - ทุบ
หรือหนีบ - ลอกเส้นใยออก - ต้มด้วยน้ าผสมด่าง (โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์) - ตากแดดให้แห้ง - สางใย - ปั่นเส้นใยด้วยมือ
หรือส่งโรงงานปั่นด้าย จากนั้นจึงสามารถน าเส้นใยมาแปรรูปด้วยกรรมวิธีการถัก ทอ และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป 
 5.2.2 การแยกเนื้อเยื่อและคลอโรฟีลด์ออกจากเส้นใยปอเทือง 
 ผู้วิจัยใช้ด่างเป็นตัวช่วยแยก ด้วยการน าเส้นใยมาต้มในน้ าผสมกับด่าง ในการทดลองของงานวิจัยครั้งนี้มีการ
ใช้ด่าง 3 ชนิด ได้แก่ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ) , โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ , และน้ าหมักชีวภาพจากพืชหลายชนิดรวมกัน 
ผลการทดสอบขนาดและความแข็งแรงของเส้นใยปอเทือง พบว่า โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ท าให้ได้ขนาดเส้นใยดีที่สุด ( 177.9 
ดีเนียร์) โซเดียมไฮดรอกไซด์ท าให้ความแข็งแรงของเส้นใยดีท่ีสุด (6.47 กรัมแรงต่อดีเนียร์)  โซเดียมไฮดรอกไซด์ท าให้ความ
เหนียวของเส้นใยดีท่ีสุด (537.60 กรัมแรง) และโซเดียมไฮดรอกไซด์ท าให้การยืดตัวขนาดขาดของเส้นใยดีที่สุด คือ ร้อยละ 
24.72 ส่วนการต้มด้วยน้ าหมักชีวภาพจากพืชหลายชนิดรวมกันน้ัน ได้ผลการทดสอบขนาดและความแข็งแรงของเส้นใยน้อย
กว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ และโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ อาจเป็นเพราะในกระบวนการหมักน้ันผู้วิจัยไม่ได้ทดสอบค่า PH (ค่า
ความเป็นกรด-ด่าง) ซึ่งหากมีการทดสอบที่ชัดเจน จะท าให้กระบวนการผลิตเส้นใยปอเทืองสามารถเป็นธรรมชาติได้ตลอดทั้ง
กระบวนการ 
 5.2.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นใยปอเทือง  
  ประกอบด้วย 1) เครื่องแต่งกาย ได้แก่ หมวก กระเป๋า เข็มกลัด 2) ของตกแต่งบ้าน ได้แก่ ท่ีรองจาน  
ที่รองแก้ว ที่ใส่ช้อนส้อม 3) บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ถุงใส่ผลิตภัณฑ์ของฝากในชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้มาจากการระดมความคิดเห็น
ร่วมกับชาวบ้านซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิต และพิจารณาให้สอดคล้องกับทักษะพื้นฐานที่กลุ่มชาวบ้านมี ได้แก่ การจักสาน การถัก การ
ตัดเย็บ แต่ในส่วนของการทอผ้านั้น ผู้วิจัยอาศัยทักษะการทอผ้าของชาวบ้านในต าบลเกาะยอ ซึ่งมีความช านาญในการทอผ้า 
ก่อนจะน ามาให้ชาวบ้านร าแดงตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ 
 5.2.4 ปัญหาและอุปสรรคในการแปรรูปเส้นใยปอเทือง  
  ในกรณีของการขึ้นรูปด้วยการถัก สอดคล้องและเหมาะสมกับทักษะงานหัตถกรรมของชาวบ้านมาก
ที่สุด แต่ในการถักเส้นใยขาดง่ายเมื่อเก็บไว้นานเส้นใยกรอบ ไม่ยืดหยุ่น เส้นมีความคมท าให้น้ิวเป็นรอยถลอก สอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่ให้ความคิดเห็นว่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต้องพิจารณาคุณสมบัติทางกายภาพว่าเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มใด เส้นใยปอเทืองไม่เรียบนุ่มลื่นเหมาะสมกับกลุ่มเคหะภัณฑ์มากกว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเสื้อผ้า ส่วนการขึ้นรูป
ด้วยการทอด้วยกี่ทอมือ มีปัญหาเรื่องเส้นด้ายขาดง่ายเช่นกัน การทอผ้าอาศัยทักษะงานหัตถกรรมของชาวบ้านต าบลเกาะยอ 
โดยใช้กี่ทอมือและด้ายเบอร์ 40 ที่ผลิตจากโรงงาน ด้ายเบอร์ 40 ประกอบด้วยเส้นใยปอเทือง 20 % เรย่อน 80 %  ขณะทอ
ด้ายขาดง่าย เส้นใยปอเทืองที่ผสมอยู่ในด้ายเรย่อนเป็นขุย ติดพันกันในกระสวยท าให้ทอได้ช้า ผิวสัมผัสของเนื้อผ้ามีความ
ระคายเคืองเมื่อสัมผัสโดนผิว  การเลือกเบอร์ด้ายมีผลกับการทอ เพื่อให้ได้เบอร์ด้ายปอเทืองที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ผู้วิจัย
ออกแบบ ผู้วิจัยจึงทดลองทอผ้าจากด้ายเบอร์ที่แตกต่างกันคือ เบอร์ 10/1 เบอร์ 30/1 เบอร์ 30/2 และ เบอร์ 20/2 ผลการ
ทดลองพบว่า ด้ายเบอร์ 10/1 ประกอบด้วยทอออกมาแล้วได้ความหนาของเนื้อผ้ามากที่สุด จึงเหมาะกับการน าไปผลิตเป็นชุด
ผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้วิจัยก าหนดร่วมกับชาวบ้านมากที่สุด 
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7. ข้อเสนอแนะและกำรน ำผลกำรวิจัยไปใชป้ระโยชน ์
จากผลการวิจัย สามารถสรุปข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 
5.3.1 ผลการสกัดเส้นใยปอเทืองในงานวิจัยครั้งนี้สามารถสกัดเส้นใยเพื่อน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ โดยมี

ความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสิ่งของเครื่องใช้ ของตกแต่งบ้านมากกว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่สัมผัสร่างกาย ในกระบวนการสกัด
เส้นใยสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือขนาดเล็กที่ใช้ในการสกัดเส้นใยต้นแฟลกซ์ (ลินิน) มาประยุกต์ใช้กับต้นปอเทืองได้เนื่องจาก
เป็นพืชที่มีขนาดเล็กเหมือนกัน อีกทั้งกระบวนการสกัดยังมีความใกล้เคียงกันด้วย 

 5.3.2 การผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ด้วยเส้นใยปอเทืองในลักษณะงานแฮนด์เมดมีความเหมาะสมกับกลุ่ม
ชาวบ้านที่มีทักษะงานหัตถกรรมพื้นบ้านมากกว่า สามารถผลิตชิ้นงานจากเส้นใยปอเทืองร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยไม่ต้องผ่าน
กระบวนการผลิตบางส่วนจากโรงงาน เพื่อลดต้นทุนในกระบวนการผลิต แต่ต้นทุนด้านแรงงานอาจเพิ่มสูงขึ้นจึงควรพัฒนา
เครื่องมือขนาดเล็กเพื่ออ านวยความสะดวกในกระบวนการผลิตเส้นใยให้มากขึ้น 

 5.3.3 การศึกษาความเป็นไปได้ในด้านการตลาด  
 จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ความคิดเห็นว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน มี

ความเหมาะสมมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มบรรจุภัณฑ์และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย แนวทางในการพัฒนาเพื่อกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องสัมผัสโดนผิวกาย ไม่ต้องสัมผัสน้ า หรือแสดงแดดบ่อยๆ เช่น โคมไฟส าหรับ
ตกแต่งบ้าน ที่พัก หรือร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เน้นการสร้างบรรยากาศให้กับสถานที่ จึงมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ใช้วัตถุดิบ
ในการผลิตปริมาณมาก ในกระบวนการผลิตเส้นใยจึงไม่จ าเป็นต้องสางเส้นใหญ่ให้ละเอียดมาก เพราะในกระบวนการสางเส้น
ใหญ่ที่หลุดร่วงและขาดในกระบวนการสางมีปริมาณมากเช่นเดียวกัน จึงสามารถลดขั้นตอนในกระบวนการผลิตที่เน้นความ
ละเอียดของเส้นใยลงได้ ในส่วนนี้จึงสามารถลดได้ทั้งค่าแรงงานการผลิต และเวลาที่ใช้ในการผลิตลงได้จ านวนมากเช่นเดียวกัน 
ในพื้นที่ศึกษาวิจัยเป็นพื้นที่ๆ มีความนิยมด้านการท่องเที่ยว มีที่พักและร้านอาหารจ านวนมาก จึงสามารถรองรับผลิตภัณฑ์ที่
ใช้ตกแต่งอาคารสถานที่ได้เป็นอย่างดี โดยสามารถเพิ่มเติมอัตลักษณ์ของแต่ละสถานที่เพื่อสร้างแตกต่างของผลิตภัณฑ์ได้  

 การพัฒนาส่วนประกอบอื่นๆ เพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนาตลาดที่เหมาะสม และสร้างสมดุลด้าน วัตถุดิบ 
คุณภาพ และราคา เช่น การศึกษาวัสดุอื่นในชุมชนที่สามารถน ามาใช้ประกอบร่วมกันในชิ้นงาน เพื่อลดปริมาณการใช้ปอเทือง 
และเพิ่มความแข็งแรงให้กับชิ้นงานได้ เช่น ในพื้นท่ีวิจัยน้ีมีการปลูกต้นตาลโตนดในปริมาณมาก เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่
ท านา จึงมีต้นตาลปลูกไว้ในพื้นที่รอบๆ ทุ่งนา ยังมีการท าน้ าตาลแว่น น้ าตาลโตนดออกจ าหน่ายเป็นรายได้หลัก ตาลโตนดจึง
เป็นวัสดุที่น่าสนใจในการน ามาใช้ประกอบกันเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเฉพาะใบตาลซึ่งสามารถน ามาท าเส้นใยและแปรรูปด้วย
การถัก การทอ ได้ด้วยเช่นกัน นี่จึงเป็นอีกแนวทางเลือกเพื่อสร้างสมดุลด้าน วัตถุดิบ คุณภาพ และราคาได้ 
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[3] เจษฎา พตัรานนท์. (2553). ศกึษำกำรพฒันำรปูแบบผลิตภัณฑ์หตักรรมจกัสำรท้องถิน่โดยใช้วธีิกำรวัจยิปฏบิตักิำรแบบมส่ีวน

ร่วม กรณีศึกษำ กลุ่มจักสำนใบกะพ้อ ต�ำบลทุ่งโพธิ์ อ�ำเภอจุฬำภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช. วิทยานิพนธ์, สาขา

ศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

[4] ณัฐพล ใยไพโรจน์.(2560). Digital Marketing.นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จ�ากัด 

กระบวนการสกัดเส้นใยปอเทืองจะมีความแตกต่างกันตรงที่ต้นปอเทืองเมื่อน าไปตากแดดจะไม่แห้งกรอบ แต่จะมีความเหนียว
ไม่สามารถบดหรือหนีบให้เส้นใยแตกและแยกออกมาจากก้านได้ง่ายเหมือนต้นแฟลกซ์หรือต้นกัญชง จึงต้องอาศัยด่างมาเป็น
ตัวช่วยในการแยกเน้ือเยื่อและคลอโรฟิลด์ออกจากเส้นใย ดังน้ันในงานวิจัยนี้จึงสรุปขั้นตอนกระบวนการผลิตได้คือ ตัด - ทุบ
หรือหนีบ - ลอกเส้นใยออก - ต้มด้วยน้ าผสมด่าง (โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์) - ตากแดดให้แห้ง - สางใย - ปั่นเส้นใยด้วยมือ
หรือส่งโรงงานปั่นด้าย จากนั้นจึงสามารถน าเส้นใยมาแปรรูปด้วยกรรมวิธีการถัก ทอ และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป 
 5.2.2 การแยกเนื้อเยื่อและคลอโรฟีลด์ออกจากเส้นใยปอเทือง 
 ผู้วิจัยใช้ด่างเป็นตัวช่วยแยก ด้วยการน าเส้นใยมาต้มในน้ าผสมกับด่าง ในการทดลองของงานวิจัยครั้งนี้มีการ
ใช้ด่าง 3 ชนิด ได้แก่ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ) , โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ , และน้ าหมักชีวภาพจากพืชหลายชนิดรวมกัน 
ผลการทดสอบขนาดและความแข็งแรงของเส้นใยปอเทือง พบว่า โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ท าให้ได้ขนาดเส้นใยดีที่สุด ( 177.9 
ดีเนียร์) โซเดียมไฮดรอกไซด์ท าให้ความแข็งแรงของเส้นใยดีท่ีสุด (6.47 กรัมแรงต่อดีเนียร์)  โซเดียมไฮดรอกไซด์ท าให้ความ
เหนียวของเส้นใยดีท่ีสุด (537.60 กรัมแรง) และโซเดียมไฮดรอกไซด์ท าให้การยืดตัวขนาดขาดของเส้นใยดีที่สุด คือ ร้อยละ 
24.72 ส่วนการต้มด้วยน้ าหมักชีวภาพจากพืชหลายชนิดรวมกันน้ัน ได้ผลการทดสอบขนาดและความแข็งแรงของเส้นใยน้อย
กว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ และโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ อาจเป็นเพราะในกระบวนการหมักนั้นผู้วิจัยไม่ได้ทดสอบค่า PH (ค่า
ความเป็นกรด-ด่าง) ซึ่งหากมีการทดสอบที่ชัดเจน จะท าให้กระบวนการผลิตเส้นใยปอเทืองสามารถเป็นธรรมชาติได้ตลอดทั้ง
กระบวนการ 
 5.2.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นใยปอเทือง  
  ประกอบด้วย 1) เครื่องแต่งกาย ได้แก่ หมวก กระเป๋า เข็มกลัด 2) ของตกแต่งบ้าน ได้แก่ ที่รองจาน  
ที่รองแก้ว ที่ใส่ช้อนส้อม 3) บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ถุงใส่ผลิตภัณฑ์ของฝากในชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้มาจากการระดมความคิดเห็น
ร่วมกับชาวบ้านซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิต และพิจารณาให้สอดคล้องกับทักษะพื้นฐานที่กลุ่มชาวบ้านมี ได้แก่ การจักสาน การถัก การ
ตัดเย็บ แต่ในส่วนของการทอผ้านั้น ผู้วิจัยอาศัยทักษะการทอผ้าของชาวบ้านในต าบลเกาะยอ ซึ่งมีความช านาญในการทอผ้า 
ก่อนจะน ามาให้ชาวบ้านร าแดงตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ 
 5.2.4 ปัญหาและอุปสรรคในการแปรรูปเส้นใยปอเทือง  
  ในกรณีของการขึ้นรูปด้วยการถัก สอดคล้องและเหมาะสมกับทักษะงานหัตถกรรมของชาวบ้านมาก
ที่สุด แต่ในการถักเส้นใยขาดง่ายเม่ือเก็บไว้นานเส้นใยกรอบ ไม่ยืดหยุ่น เส้นมีความคมท าให้นิ้วเป็นรอยถลอก สอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่ให้ความคิดเห็นว่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต้องพิจารณาคุณสมบัติทางกายภาพว่าเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มใด เส้นใยปอเทืองไม่เรียบนุ่มลื่นเหมาะสมกับกลุ่มเคหะภัณฑ์มากกว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเสื้อผ้า ส่วนการขึ้นรูป
ด้วยการทอด้วยกี่ทอมือ มีปัญหาเรื่องเส้นด้ายขาดง่ายเช่นกัน การทอผ้าอาศัยทักษะงานหัตถกรรมของชาวบ้านต าบลเกาะยอ 
โดยใช้กี่ทอมือและด้ายเบอร์ 40 ที่ผลิตจากโรงงาน ด้ายเบอร์ 40 ประกอบด้วยเส้นใยปอเทือง 20 % เรย่อน 80 %  ขณะทอ
ด้ายขาดง่าย เส้นใยปอเทืองที่ผสมอยู่ในด้ายเรย่อนเป็นขุย ติดพันกันในกระสวยท าให้ทอได้ช้า ผิวสัมผัสของเนื้อผ้ามีความ
ระคายเคืองเมื่อสัมผัสโดนผิว  การเลือกเบอร์ด้ายมีผลกับการทอ เพื่อให้ได้เบอร์ด้ายปอเทืองที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ผู้วิจัย
ออกแบบ ผู้วิจัยจึงทดลองทอผ้าจากด้ายเบอร์ท่ีแตกต่างกันคือ เบอร์ 10/1 เบอร์ 30/1 เบอร์ 30/2 และ เบอร์ 20/2 ผลการ
ทดลองพบว่า ด้ายเบอร์ 10/1 ประกอบด้วยทอออกมาแล้วได้ความหนาของเนื้อผ้ามากที่สุด จึงเหมาะกับการน าไปผลิตเป็นชุด
ผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้วิจัยก าหนดร่วมกับชาวบ้านมากที่สุด 
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ผลของวัสดุเพำะกล้ำต่อกำรผลิตต้นอ่อนผักบุ้งจีน

อมรรัตน์ ชุมทอง1* และณัฐริกา ทองอินทร์2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ต้นอ่อนผักบุ้งเป็นผักที่นิยมใช้รับประทานสด มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ปลอดสารพิษ ใช้ระยะเวลาสั้นในการปลูก แต่ยัง

ไม่มีข้อมูลวัสดุเพาะที่มีประสิทธิภาพในการผลิตต้นอ่อนผักบุ้งจีนที่มีคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลของวัสดุเพาะกล้าต่อการผลิตต้นอ่อนผักบุ้งจีน 

วิธีกำรศึกษำ : วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) จ�านวน 4 ซ�้า มีวัสดุเพาะกล้า 12 สูตร คือ 1) ดินร่วน 2) ทราย 3) ขุย

มะพร้าว 4) แกลบด�า 5) ดินร่วนผสมขุยมะพร้าว (1:1) 6) ดินร่วนผสมแกลบด�า (1:1) 7) ดินร่วนผสมทราย (1:1) 8) ขุยมะพร้าวผสม

แกลบด�า (1:1) 9) ขุยมะพร้าวผสมทราย (1:1) 10) แกลบด�าผสมทราย (1:1) 11) ดินร่วนผสมขุยมะพร้าวและแกลบด�า (1:1:1) และ 

12) ดินร่วนผสมขุยมะพร้าวและทราย (1:1:1) 

ผลกำรศกึษำ : พบว่า การใช้ทรายให้เปอร์เซน็ต์ความงอกสูงสุด 80.00 เปอร์เซน็ต์ ส่วนการใช้ดนิร่วนผสมแกลบด�า (1:1) มเีปอร์เซน็ต์

ความงอกต�่าสุด 51.33 เปอร์เซ็นต์ (p≤0.05) การใช้ดินร่วนให้จ�านวนวันที่ใช้ในการงอกโดยเฉลี่ยเร็วที่สุด 4.34 วัน ส่วนการใช้แกลบ

ด�าให้จ�านวนวันที่ใช้ในการงอกโดยเฉลี่ยช้าที่สุด 7.39 วัน (p≤0.01) การใช้แกลบด�ามีจ�านวนใบต่อต้นมากที่สุด 2.05 ใบ/ต้น ส่วน

การใช้ดินร่วนผสมขุยมะพร้าวและทราย (1:1:1) มีจ�านวนใบต่อต้นน้อยที่สุด 1.95 ใบ/ต้น (p≤0.01) การใช้ดินร่วนผสมขุยมะพร้าว

และแกลบด�า (1:1:1) มคีวามสงูมากทีส่ดุ 12.83 เซนตเิมตร ส่วนการใช้ดนิร่วนผสมทราย (1:1) มคีวามสงูน้อยทีส่ดุ 11.13 เซนตเิมตร 

(p≤0.01) การใช้ขุยมะพร้าวมีเส้นผ่านศูนย์กลางล�าต้นมากที่สุด 1.91 มิลลิเมตร ส่วนการใช้ดินร่วนผสมทราย (1:1) มีเส้นผ่าน

ศนูยก์ลางล�าต้นน้อยทีส่ดุ 1.53 มลิลเิมตร (p≤0.01) และการใช้ขยุมะพร้าวผสมทราย (1:1) มนี�า้หนกัตน้รวมมากที่สดุ 188.67 กรมั/

100 เมล็ด ส่วนการใช้แกลบด�ามีน�้าหนักต้นรวมน้อยที่สุด 128.00 กรัม/100 เมล็ด (p≤0.05) 

วิจำรณ์และสรุป : การใช้ดินร่วนเป็นวัสดุเพาะกล้ามีความเหมาะสมต่อการผลิตต้นอ่อนผักบุ้งจีนมากที่สุด เนื่องจากให้จ�านวนวันที่

ใช้ในการงอกโดยเฉลี่ยเร็ว น�้าหนักต้นรวมสูง หาได้ง่าย และสะดวกในการใช้งาน

ค�ำส�ำคัญ : วัสดุเพาะกล้า ต้นอ่อน ผักบุ้งจีน การผลิต

1 ผศ. ดร., คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 90000
2 นักวิจัย, คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา 90000
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Effects of seedling media on water convolvulus sprouts production

Amornrat Chumthong1* and Nattarika Thong-In2

Abstract

Introduction : Water convolvulus sprouts are a popular vegetable, with high nutrition value, non-toxic and 

short duration of planting. But they are no effective seedling media for quality production.

Objective : To study on effects of seedling media on water convolvulus sprouts production

Methods : The experiment was the Completely Randomized Design (CRD) with 12 treatments and 4 replications. 

The details of the treatments were 1) loam, 2) sand, 3) coconut husk, 4) black rice husk, 5) mixed loam with 

coconut husk (1: 1), 6) mixed loam with black rice husk (1: 1), 7) mixed loam with sand (1 : 1), 8) mixed coconut 

husk with black rice husk (1: 1), 9) mixed coconut husk with sand (1: 1), 10) mixed black rice husk with sand (1: 

1), 11) mixed loam with coconut husk and black rice husk (1: 1 : 1), and 12) mixed loamy with coconut husk 

and sand (1: 1: 1)

Results : The use of sand gave the highest germination percentage of 80.00 percent while the use of mixed 

loam with black rice husk (1: 1) had the lowest germination percentage of 51.33 percent (p≤0.05). The use of 

loam gave the fastest of average number of days used for germination of 4.34 days, while the use of black rice 

husk gave the slowest of the number of days used for germination of 7.39 days (p≤0.01). The use of black rice 

husk has the highest number of leaves per tree of 2.05 leaves/plant. Using mixed loamy with coconut husk and 

sand (1: 1: 1) had the lowest number of leaves per tree of 1.95 leaves/plant (p≤0.01). The use of mixed loam 

with coconut husk and black rice husk (1: 1: 1) had the highest height of 12.83 cm. Using mixed loam with sand 

(1: 1) gave the lowest of height of 11.13 cm (p≤0.01). The use of coconut husk had the highest of stem diam-

eter of 1.91 mm. The use of mixed loam with sand (1: 1) had the smallest stem diameter of 1.53 mm. (p≤0.01). 

The use of mixed coconut husk with sand (1: 1) gave the highest total weight of 188.67 g/100 seeds, while 

using black rice husk gave the lowest of total weighing of 128.00 g/100 seeds (p≤0.05).

Conclusion : The use of loam as a seedling media was most suitable on water convolvulus sprouts production. 

Due to they gave the fastest of average number of days used for germination, the highest total weight, easy to 

find and convenient to use. 

Keywords: seedling media, sprouts, water convolvulus, production
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บทนํา 
ผักบุงจีน (water convolvulus: Ipomoea aquatica Var. reptans) เปนผักเศรษฐกิจชนิดหน่ึงท่ีมีการบริโภค

กันอยางแพรหลาย สามารถรับประทานไดในทุกเพศทุกวัย มีคุณคาทางอาหารสูงประกอบดวยวิตามิน และแรธาตุท่ีจําเปน
ตอรางกาย โดยเฉพาะวิตามินเอ ซ่ึงชวยบํารุงสายตา มีปริมาณสูงถึง 9,550 หนวยสากล ในสวนท่ีรับประทานไดสด 100 
กรัม หรือ 6,750 หนวยสากล ในสวนท่ีรับประทานได เมื่อสุกแลว 100 กรัม นอกจากน้ียังมีแคลเซียม ฟอสฟอรัส และ
วิตามินซีสูง มีสรรพคุณทางยาท่ีหลากหลาย เชน ชวยบํารุงสายตา มีสารตานอนุมูลอิสระ ชวยใหผิวเปลงปลั่ง และมีนํ้ามี
นวล [1] และปจจุบันผักบุงจีนไดพัฒนาเปนพืชผักสงออกท่ีมีความสําคัญของประเทศไทย โดยสงออกท้ังในรูปผักสดและ
เมล็ดพันธุ โดยประเทศท่ีสงออกสําคัญ ไดแก ฮองกง มาเลเซีย และสิงคโปร เปนตน [2] ปกติการปลูกผักบุงจีนในแปลงจะ
ใชเวลาประมาณ 25-30 วัน ถึงจะเก็บเก่ียวลําตนและใบมาบริโภคสดได ซึ่งมักประสบปญหาศัตรูพืชและสภาพแวดลอมไม
เหมาะสม จึงจําเปนตองใชสารเคมีในการผลิต ซึ่งสงผลเสยีตอผูผลติ ผูบริโภค และสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตามในปจจุบันการ
ปลูกผักตางๆ นิยมผลิตเปนผักงอก (sprout) หรือตนออน (seedling) มารับประทานกัน เชน ตนออนทานตะวัน [3] ซึ่ง
สามารถทําไดงาย ใชเวลาสั้น สามารถผลิตไดตลอดท้ังป มีคุณคาทางโภชนาการสูง และปลอดสารพิษ [4] สําหรับตนออน
ผักบุงจีนเริ่มมีการผลิตเพ่ือการคาอยางแพรหลาย ซึ่งไดรับความสนใจอยางมากจากกลุมคนท่ีรักสุขภาพ เน่ืองจากตนออน
ผักบุงจีนมีวิตามินเอ เสนใยอาหาร แคลเซียม เหล็ก และฟอสฟอรัสสูง และยังชวยใหเจริญอาหาร ถอนพิษ และบํารุงธาตุ
ในรางกายอีกดวย อยางไรก็ตามในการผลิตตนออนผกับุงจีนน้ันยังมีขอมูลเก่ียวกับวัสดุเพาะท่ีเหมาะสมตอการงอกและการ
เจริญเติบโตของเมล็ดผักบุงจีนนอยมาก ดังน้ันจึงทําการศึกษาผลของวัสดุเพาะแตละชนิดตอความงอก การเจริญเติบโต 
และผลผลิตของตนออนผกับุงจีน เพ่ือใหไดวัสดุเพาะท่ีมีประสิทธิภาพใชในการผลิตตนออนผักบุง และเพ่ือเปนขอมูลในการ
ผลิตตนออนผักบุงจีนท่ีมีคุณภาพและปลอดสารพิษเพ่ือบริโภคและการคาตอไป 
 

วิธีดําเนินการ 

 การศึกษาผลของวัสดุเพาะกลาตอการผลิตผักบุงจีนงอก โดยเพาะเมล็ดผักบุงจีนในวัสดุเพาะท่ีแตกตางกัน วาง
แผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design; CRD) ทําการทดลอง 4 ซํ้า ประกอบดวยวัสดุ
เพาะกลา 12 สูตร ดังน้ี 1) ดิน 2) ทราย 3) ขุยมะพราว 4) แกลบดํา 5) ดินผสมขุยมะพราว (1:1) 6) ดินผสมแกลบดํา 
(1:1) 7) ดินผสมทราย (1:1) 8) ขุยมะพราวผสมแกลบดํา (1:1) 9) ขุยมะพราวผสมทราย (อัตราสวน 1:1) 10) แกลบดํา
ผสมทราย (1:1) 11) ดินผสมขุยมะพราวและแกลบดํา (1:1:1) และ 12) ดินผสมขุยมะพราวและทราย (1:1:1) 

การเตรียมวัสดุเพาะ นําวัสดุตางๆ ไดแก ดิน ทราย ขุยมะพราว และแกลบดํา มารอนผานตะแกรงขนาด 2 
มิลลิเมตร แลวนํามาผสมตามสิ่งทดลองท้ัง 12 สูตร แลวนําแตละสูตรไปวัดคาความเปนกรดเปนดาง (pH) และคาการนํา
ไฟฟา (EC) 

การเตรียมเมล็ดผักบุงจีน นําเมล็ดผักบุงจีน ซํ้าละ 100 เมล็ด มาลางดวยนํ้าสะอาด 2 ครั้ง และแชเมล็ดไว 12 
ช่ัวโมง จากน้ันทําการบมเมล็ดในผาขาวบาง 72 ช่ัวโมง เมล็ดจะมีตุมรากออกมา  

การเพาะตนออนผักบุงจีน นําวัสดุเพาะสูตรตางๆ บรรจุลงในกระบะพลาสติกขนาด 24x39x5 เซนติเมตร หนา
ประมาณ 2 เซนติเมตร เกลี่ยใหเรียบเสมอกันท่ัวท้ังกระบะ จํานวนวัสดุเพาะละ 4 กระบะ รวมท้ังหมด 48 กระบะ นํา
เมล็ดผักบุงจีนในแตซํ้าท่ีผานการบมเมล็ดและมีรากงอกออกจากเมล็ดทุกเมล็ด จํานวน 100 เมล็ด มาโรยกระจายให
สม่ําเสมอท่ัวกระบะเพาะ แลวโรยวัสดุเพาะแตละสูตรกลบทับใหหนาประมาณ 1 เซนติเมตร จากน้ันรดนํ้าแบบสเปรยให
ท่ัวกระบะเพาะ ปดดวยกระสอบปาน แลวนําไปไวในท่ีรมไมใหโดนแสงแดด เมื่อตนผักบุงจีนเริ่มงอกใหนํากระสอบปาน
ออก และรดนํ้าวันละ 2 ครั้ง เชาและเย็น จนถึงวันเก็บเก่ียวผลผลิต  
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การบันทึกผลการทดลอง เปอรเซ็นตความงอก และจํานวนวันท่ีใชในการงอก เมื่อตนออนผักบุงจีนอายุ 10 วัน
หลังเพาะ สุมตนออนผักบุงจีน จํานวน 20 ตน/ซํ้า แลววัดความสูงลําตนจากผิวดินถึงปลายยอดใบ เสนผานศูนยกลางลํา
ตนจากผิวดินข้ึนไป 1 เซนติเมตร จํานวนใบ และนํ้าหนักตน/100 เมล็ด  

  การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลมาวิเคราะหหาความแปรปรวน (Analysis of variance) และตรวจสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลของวัสดุเพาะกลาตอการผลิตตนออนผักบุงจีน โดยทําการศึกษาในวัสดุเพาะ 12 สูตร ผลการ
วิเคราะหสมบัติของวัสดุเพาะกอนปลูก พบวา แกลบดํา และแกลบดําผสมทราย (1:1) มีคา pH เปนดางอยูในชวง 8.26-
9.50 สวนดินรวน ทราย ดินรวนผสมแกลบดํา (1:1) ดินรวนผสมทราย (1:1) ขุยมะพราวผสมแกลบดํา (1:1) ขุยมะพราว
ผสมทราย (1:1) ดินรวนผสมขุยมะพราวและแกลบดํา (1:1:1) และดินรวนผสมขุยมะพราวและทราย (1:1:1) มีคา pH เปน
กลางไมมีความแตกตางกันทางสถิติอยูในชวง 6.02-7.94 และขุยมะพราว และดินรวนผสมขุยมะพราว (1:1) มีคา pH เปน
กรดออน อยูในชวง 5.35-5.65 (ตารางท่ี 1) สวนคา EC พบวา ทุกสิ่งทดลองมีคา EC ไมเกิน 4 dS/m โดยแกลบดํา มีคา 
EC สูงท่ีสุดเทากับ 2.55 dS/m สวนดินรวน ทราย ขุยมะพราว ดินรวนผสมขุยมะพราว (1:1) ดินรวนผสมแกลบดํา (1:1) 
ดินรวนผสมทราย (1:1) ขุยมะพราวผสมแกลบดํา (1:1) ขุยมะพราวผสมทราย (1:1) แกลบดําผสมทราย (1:1) ดินรวน
ผสมขุยมะพราวและแกลบดํา (1:1:1) และดินรวนผสมขุยมะพราวและทราย (1:1:1) มีคา EC ไมมีความแตกตางกันทาง
สถิติอยูในชวง 0.00-1.28 dS/m (ตารางท่ี 1) 

   
 ตารางท่ี 1 คาความเปนกรดเปนดาง (pH) และคาการนําไฟฟา (EC) ของวัสดุเพาะ 

สูตรท่ี pH EC (dS/m) 
1.  ดินรวน 6.15h   0.00f  
2.  ทราย 6.02h   0.01f  
3. ขุยมะพราว 5.35j     0.63cc  
4. แกลบดํา 9.50a    2.55a  
5. ดินรวน : ขุยมะพราว (1:1) 5.65i   0.19ef  
6. ดินรวน : แกลบดํา (1:1) 7.94c   0.31df  
7. ดินรวน : ทราย (1:1) 6.45g  0.00f  
8. ขุยมะพราว : แกลบดํา (1:1) 7.52d  1.28v  
9. ขุยมะพราว : ทราย (1:1) 7.05e   0.17ef  
10. แกลบดาํ : ทราย (1:1) 8.26b   0.45cd  
11. ดินรวน : ขุยมะพราว : แกลบดํา (1:1:1) 6.81f   0.51cd  
12. ดินรวน : ขุยมะพราว : ทราย (1:1:1)  6.94ef  0.15cf  
F-test               **                  ** 
C.V. (%)                       1.21             17.46 

   **= คาเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรตางกันในแนวตั้งเดียวกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p≤0.01 
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ในดานความงอก พบวา การใชทรายใหความงอกสูงสุด 80.00 เปอรเซ็นต สวนการใชแกลบดํา และดินรวนผสม
แกลบดํา (1:1) ใหความงอกต่ําสุดอยูในชวง 51.33-53.33 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีการใชดินรวน ขุยมะพราว ดินรวนผสมขุย
มะพราว (1:1) ดินรวนผสมทราย (1:1) ขุยมะพราวผสมแกลบดํา (1:1) ขุยมะพราวผสมทราย (1:1) แกลบดําผสมทราย 
(1:1) ดินรวนผสมขุยมะพราวและแกลบดํา (1:1:1) และดินรวนผสมขุยมะพราวและทราย (1:1:1) พบวาไมมีความแตกตาง
กันทางสถิติอยูในชวง 56.00-76.67 เปอรเซ็นต การใชดินรวนใหจํานวนวันท่ีใชในการงอกโดยเฉลี่ยเร็วท่ีสุด 4.34 วัน สวน
การใชทราย ขุยมะพราว ดินรวนผสมขุยมะพราว (1:1) ดินรวนผสมแกลบดํา (1:1) ดินรวนผสมทราย (1:1) ขุยมะพราว
ผสมทราย (1:1) ดินรวนผสมขุยมะพราวและแกลบดํา (1:1:1) และดินรวนผสมขุยมะพราวและทราย (1:1:1) พบวามีความ
แตกตางกันทางสถิติอยูในชวง 5.01-5.66 วันในขณะท่ีการใชแกลบดํา ขุยมะพราวผสมแกลบดํา (1:1) และแกลบดําผสม
ทราย (1:1) ใหจํานวนวันท่ีใชในการงอกโดยเฉลี่ยชาท่ีสุดอยูในชวง 5.90-7.39 วัน (ตารางท่ี 2) 

 
ตารางท่ี 2 ความงอกและจํานวนวันท่ีใชในการงอกโดยเฉลี่ยของตนออนผักบุงจีน 

สูตรท่ี 
ความงอก  

(เปอรเซ็นต) 
จํานวนวันท่ีใชในการงอกโดยเฉลี่ย  

(วัน) 
1.  ดินรวน 76.67ab   4.34c  
2.  ทราย  80.00a    5.52bc  
3. ขุยมะพราว    64.67abc    5.12bc  
4. แกลบดํา 53.33c    7.39a  
5. ดินรวน : ขุยมะพราว (1:1)  68.00abc    5.01bc  
6. ดินรวน : แกลบดํา (1:1) 51.33c    5.51bc  
7. ดินรวน : ทราย (1:1)  68.67abc    4.92bc  
8. ขุยมะพราว : แกลบดํา (1:1)  56.00bc     5.90abc  
9. ขุยมะพราว : ทราย (1:1)  69.33abc    5.66bc  
10. แกลบดาํ : ทราย (1:1) 58.67bc    6.17ab  
11. ดินรวน : ขุยมะพราว : แกลบดํา (1:1:1) 58.67bc    5.04bc  
12. ดินรวน : ขุยมะพราว : ทราย (1:1:1)  64.00abc    4.67bc  
F-test                             *                 ** 
C.V. (%)                       16.94             12.05 

  * = คาเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรตางกันในแนวตั้งเดียวกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p≤0.05 
  **= คาเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรตางกันในแนวตั้งเดียวกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p≤0.01 
 

จํานวนใบตอตนพบวา การใชดินรวน ทราย ขุยมะพราว แกลบดํา ดินรวนผสมขุยมะพราว (1:1) ดินรวนผสม
แกลบดํา (1:1) ดินรวนผสมทราย (1:1) ขุยมะพราวผสมแกลบดํา (1:1) ขุยมะพราวผสมทราย (1:1) แกลบดําผสมทราย 
(1:1) และดินรวนผสมขุยมะพราวและแกลบดํา (1:1:1) ไมมีความแตกตางกันทางสถิติอยูในชวง 1.98-2.05 ใบตอตน สวน
การใชดินรวนผสมขุยมะพราว และทราย มีจํานวนใบตอตนนอยท่ีสุดเพียง 1.95 ใบตอตน การใชดินรวนผสมขุยมะพราว
และแกลบดํา (1:1:1) มีความสูงมากท่ีสุด 12.83 เซนติเมตร สวนการใชดินรวนผสมขุยมะพราว (1:1) ใหความสูงนอยท่ีสุด
เพียง 11.13 เซนติเมตร ในขณะท่ีการใชดินรวน ทราย ขุยมะพราว แกลบดํา ดินรวนผสมขุยมะพราว (1:1) ดินรวนผสม
แกลบดํา (1:1) ขุยมะพราวผสมแกลบดํา (1:1) ขุยมะพราวผสมทราย (1:1) แกลบดําผสมทราย (1:1) และดินรวนผสมขุย
มะพราวและทราย (1:1:1) ใหความสูงตนพบวาไมมีแตกตางกันทางสถิติอยูในชวง 11.40-12.48 เซนติเมตร (ตารางท่ี 3) 
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 สําหรับขนาดเสนผานศูนยกลางลําตนพบวา การใชดินรวน ทราย ขุยมะพราว และแกลบดํามีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางลําตนมากท่ีสุดอยูในชวง 1.79-1.88 มิลลิเมตร สวนการใชดินรวนผสมขุยมะพราว (1:1) ดินรวนผสมแกลบดํา 
(1:1) ขุยมะพราวผสมทราย (1:1) แกลบดําผสมทราย (1:1) ดินรวนผสมขุยมะพราวและแกลบดํา (1:1:1) และดินรวน
ผสมขุยมะพราวและทราย (1:1:1) มีเสนผานศูนยกลางลําตนพบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติอยูในชวง 1.59-1.66 
มิลลิเมตร สวนการใชดินรวนผสมทราย (1:1) และขุยมะพราวผสมแกลบดํา (1:1) มีเสนผานศูนยกลางนอยท่ีสุดอยูในชวง 
1.53-1.58 มิลลิเมตร การใชดินรวน ทราย ดินรวนผสมขุยมะพราว (1:1) ดินรวนผสมแกลบดํา (1:1) ดินรวนผสมทราย 
(1:1) ขุยมะพราวผสมแกลบดํา (1:1) ขุยมะพราวผสมทราย (1:1) แกลบดําผสมทราย (1:1) ดินรวนผสมขุยมะพราวและ
แกลบดํา (1:1:1) และดินรวนผสมขุยมะพราวและทราย (1:1:1) มีนํ้าหนักตนรวมไมมีความแตกตางกันทางสถิติอยูในชวง 
160.00-188.67 กรัมตอ 100 เมล็ด สวนการใชขุยมะพราว และแกลบดํา มีนํ้าหนักตนรวมนอยท่ีสุดอยูในชวง 128.00-
143.00 กรัมตอกระบะ (ตารางท่ี 3)  

อยางไรก็ตาม การใชดินรวนเปนวัสดุเพาะกลามีความเหมาะสมตอการผลิตตนออนผักบุงจีนมากท่ีสุด เน่ืองจาก
ใหจํานวนวันท่ีใชในการงอกโดยเฉลี่ยเร็ว นํ้าหนักตนสูง (187.67 กรัม/ 100 เมล็ด) หาไดงาย และสะดวกในการใชงาน 
อาจเน่ืองจากดินรวนมีธาตุอาหารเปนสวนประกอบทําใหเมล็ดพืชสามารถเจริญเติบโตดีกวาวัสดุเพาะท่ีไมมีธาตุอาหาร [5] 
สวนทราย ขุยมะพราว และแกลบดําเปนวัสดุท่ีใหผลผลิตตํ่าท่ีสุด เน่ืองจากวัสดุดังกลาวไมมีธาตุอาหารท่ีจําเปนตอการ
เจริญเติบของพืชทําใหผลผลิตท่ีไดนอยกวาวัสดุเพาะอ่ืนๆในขณะท่ีเอกรินทร และคณะ [6] พบวาวัสดุเพาะพีทมอสสงผล
ใหผักบุงจีนมีเปอรเซ็นตความงอก (90.4 เปอรเซ็นต) ระยะเวลาท่ีใชในการงอก (60.8 ช่ัวโมง) ระยะเวลาท่ีใชในชูใบเลี้ยง 
(83.3 ช่ัวโมง) ความสูงตนออนผักบุงจีน (11.5 ซม.) และผลผลิตสดตอ 100 เมล็ด (237.3 กรัม) สูงท่ีสุด สวนรณรงค และ
คณะ [7] ทําการศึกษาเปรียบเทียบผลของวัสดุเพาะกลาชนิดตางๆ และการแชเมล็ดพันธุท่ีมีผลตอการเพ่ิมปริมาณตนออน
ทานตะวันพบวา การใชแกลบดําสงผลใหเปอรเซ็นตการงอก ผลผลิตนํ้าหนักสดตอ 100 เมล็ด และความสูงตนดีท่ีสุด 
แตกตางจากทวีป [8] ทําการทดลองเพาะตนกลางอกผักข้ีหูด พบวาการใชวัสดุเพาะท่ีมีสวนผสมระหวางแกลบดําผสมขุย
มะพราว อัตรา 1:1 ใหผลดีท่ีสุด   
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ตารางท่ี 3 จํานวนใบ ความสูงตน เสนผานศูนยกลางลําตน และนํ้าหนักตนรวมของตนออนผักบุงจีน 

สูตรท่ี 
จํานวนใบ 
(ใบ/ตน) 

ความสูงตน 
(เซนติเมตร) 

เสนผาน
ศูนยกลางลําตน 

(มิลลเิมตร) 

นํ้าหนักตนรวม 
(กรัม/100 

เมลด็) 
1.  ดินรวน 2.02ab 11.87abc   1.79ab  187.67a 
2.  ทราย 2.02ab 11.67abc   1.78ab  163.33ab 
3. ขุยมะพราว 1.98ab 11.40abc  1.91a  143.00b 
4. แกลบดํา 2.05a 11.61abc  1.88a  128.00b 
5. ดินรวน : ขุยมะพราว (1:1) 1.98ab 12.48ab   1.64bc  160.00ab 
6. ดินรวน : แกลบดํา (1:1) 2.05a 12.48ab   1.65bc  182.33ab 
7. ดินรวน : ทราย (1:1) 2.03a 11.13c  1.53c  181.00ab 
8. ขุยมะพราว : แกลบดํา (1:1) 2.02ab 12.03abc  1.58c  167.67ab 
9. ขุยมะพราว : ทราย (1:1) 2.00ab 12.13abc   1.63bc  188.67a 
10. แกลบดาํ : ทราย (1:1) 2.02ab 12.13abc   1.59bc  175.00ab 
11. ดินรวน : ขุยมะพราว : แกลบดํา (1:1:1) 2.03a 12.83a   1.66bc  182.33ab 
12. ดินรวน : ขุยมะพราว : ทราย (1:1:1) 1.95b 12.32abc   1.66bc  180.00ab 
F-test ** ** ** * 
C.V. (%) 2.11 5.39 4.78 9.27 
* = คาเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรตางกันในแนวตั้งเดียวกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p≤0.05 
**= คาเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรตางกันในแนวตั้งเดียวกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p≤0.01 
 

สรุปผลการวิจัย 
วัสดุเพาะกลาท้ัง 12 สูตรมีผลตอการงอกและผลผลิตของตนออนผักบุงจีนแตกตางกัน โดยทรายสงผลใหมี

เปอรเซ็นตความงอกสูงสุด 80.00 เปอรเซ็นต ไมแตกตางจากการใชดินรวน ขุยมะพราว ดินรวน : ขุยมะพราว (1:1) ดิน
รวน : ทราย (1:1) ขุยมะพราว : ทราย (1:1) และดินรวน : ขุยมะพราว : ทราย (1:1:1) สวนจํานวนวันท่ีใชในการงอกโดย
เฉลี่ย พบวาวัสดุเกือบทุกสูตรใหจํานวนวันท่ีงอกไมแตกตางกัน ยกเวน แกลบดํา และแกลบดํา : ทราย (1:1) นอกจากน้ัน
ยังพบวาในสวนของนํ้าหนักตนรวม พบวาวัสดุปลูกท่ีดีท่ีสุดไดแก ดินรวน แตใหนํ้าหนักตนไมแตกตางกันกับ ทราย, ดินรวน 
: ขุยมะพราว (1:1) ดินรวน : แกลบดํา (1:1) ดินรวน : ทราย (1:1) ขุยมะพราว : แกลบดํา (1:1) ขุยมะพราว : ทราย (1:1) 
แกลบดํา : ทราย (1:1) ดินรวน : ขุยมะพราว : แกลบดํา (1:1:1) และดินรวน : ขุยมะพราว : ทราย (1:1:1) โดยดินรวนให
นํ้าหนักตนรวม เทากับ 187.67 กรัม/ 100 เมล็ด 
 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ีใหความอนุเคราะหงบประมาณและสถานท่ี
ในการวิจัยครั้งน้ี 
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สารทดแทนผงชาเขียว: ผงใบข้าวหอม 

ชุติมา คงจรูญ* 

 

บทคัดย่อ 

บทน า : ชาเขียวและผงใบข้าวหอมที่ผลิตจากต้นอ่อนข้าวเหนียวสันป่าตองมีสารประกอบพอลิฟีนอลชนิดเดียวกัน จึงมีความ
เป็นไปได้ที่จะน าผลใบข้าวหอมมาใช้ในการประกอบอาหารเช่นเดียวกับชาเขียว 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเปรียบเทียบสารประกอบในกลุ่มพอลิฟีนอลระหว่างชาเขียวกับผงใบข้าวหอม 

วิธีการศึกษา : เก็บตัวอย่างใบต้นอ่อนข้าวเหนียวสันป่าตอง อายุ 7 9 12 15 วัน มาวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์ ปริมาณฟีนอ
ลิกรวมและความสามารถในการต้านออกซิเดชัน น าใบข้าวมาผลิตผงใบข้าวหอมและหาชนิดและปริมาณของสารพอลิฟีนอล
เปรียบเทียบกับชาเขียว 

ผลการศึกษา : น าต้นอ่อนข้าวเหนียวสันป่าตองอายุ 9 วัน มาอบแห้งและโม่ให้ละเอียด พบว่า ผงใบข้าวหอมที่ได้มีลักษณะ
คล้ายกับผงชาเขียวแต่มีความหอมเฉพาะตัว นอกจากน้ีสารประกอบพอลิฟีนอลที่พบในผงใบข้าวหอมทั้ง 5 ชนิด เป็นชนิด
เดียวกับที่พบใบผงชาเขียวซ่ึงส่วนใหญ่จะมีปริมาณมากกว่า  ดังน้ี  กรดแกลลิก 324.93 มก/กก ไอโซเควอซิติน 169.17 มก/
กก  เควอซิติน 274.80 มก/กก รูติน 348.04 มก/กก คาเทชิน 1,247.00 มก/กก และ กรดแทนนิก 207.47 มก/กก นอกจากน้ี
ยังพบว่าผงใบข้าวหอมสามารถใช้เป็นอาหารที่ให้แคลเซียม 

วิจารณ์และสรุป : ผงใบข้าวหอมมีสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพเช่นเดียวกับชาเขียว จึงมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่จะน าผงใบ
ข้าวหอมมาใช้เป็นแหล่งอาหารทางเลือกที่มีคุณสมบัติในการต้านออกซิเดชัน 

 

ค าส าคัญ : ผงใบข้าวหอม ปริมาณฟีนอลิกรวม ความสามารถในการต้านออกซิเดชัน  
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Green Tea Substitution: Aroma Rice Powder 

Chutima Kongjaroon* 

Abstract  

 

Introduction: Based on the same polyphenol compounds found in green tea and aroma rice powder which 
produced from San Pa Tong rice seedling, aroma rice powder has potential to be food ingredient. 

Objective: To compare polyphenol compounds in green tea and aroma rice powder. 

Methods: Chlorophyll content, total phenolic content and antioxidation capacity were determined in 7, 9, 
12 and 15 days old San Pa Tong rice seedling.  Qualitative and quantitative of polyphenol compounds was 
conducted to make a comparison between green tea and aroma rice powder . 

Results:  Nine days old rice seedling was harvested and dried.  Ricegrass was turned into unique fragrance 
green power after grinding.  Not only green tea powder appearance but aroma rice powder also contained 
polyphenol compounds. In addition, polyphenol compounds found in aroma rice powder was mostly higher 
than green tea powder.  The polyphenol compound found in aroma rice powder consisted of 324.93 mg 
gallic acid, 169.17 mg isoquercetin, 274.80 mg quercetin, 348.04 mg rutin, 1,247.00 mg catechin and 207.47 
mg tannic acid per gram aroma rice powder dry weight.  Moreover, aroma rice powder can be marked as 
calcium rich food. 

Conclusion:  Aroma rice powder also contained bioactive compounds as well as green tea.  As a result, 
aroma rice powder can be used as alternative antioxidation rich foodstuff.  

 

Keywords: aroma rice powder, total phenolic content, antioxidant capacity 
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บทน า 

ต้นอ่อนที่มีอายุในช่วง 4-10 วัน เป็นพืชอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนอกจากจะประกอบด้วยสารอาหารหลัก
และสารอาหารรองแล้ว ต้นอ่อนยังมีสารพฤกษเคมีที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นระบบการป้องกันตัวเองในช่วงระยะการงอกเพื่อลด
ภาวะเครียดออกซิเดชันที่เกิดจากการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในสภาวะแวดล้อมใหม่ คุณค่าทางโภชาการที่สูงขึ้นในต้นอ่อน
เกิดจากการสะสมอาหารและเอนไซม์ที่จ าเป็นไว้ส าหรับพัฒนาการในเมล็ดได้เปลี่ยนรูปไป โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และลิปิด 
สลายไปอยู่ในรูปของสารโมเลกุลเดี่ยวคือกรดอะมิโน น้ าตาลเชิงเดี่ยว กรดไขมันและสารประกอบที่มีความสามารถละลาย 
โปรตีนที่สะสมอยู่ภายในเมล็ดมีอัตราส่วนของสารประกอบที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นใน
ส่วนของโปรตีน โอลิโกเปปไทด์ และกรดอะมิโนอิสระ กรดอะมิโนบางชนิดมีปริมาณลดลง บางชนิดเพิ่มขึ้น แต่มีกรดอะมิโน
บางชนิดที่มีปริมาณคงที่ ในขณะเดียวกันที่คุณค่าทางโภชาการของโปรตีนในต้นอ่อนจะเพิ่มขึ้น ส่วนไตรกลีเซอไรด์จะถูก
เปลี่ยนเป็นกรดไขมันอิสระซ่ึงพบว่าในต้นอ่อนจะมีกรดลิโนลิอิคสูง รวมทั้งวิตามินต่างๆ ไม่ว่าจะป็นวิตามิน เอ วิตามินบีรวม 
วิตามินซี ดี และ เค และธาตุอาหารที่จ าเป็นส าหรับพัฒนาการของต้นอ่อนก็จะเพิ่มสูงขึ้น นอกจากน้ียังพบว่าสารที่ยับยั้งการ
สลายของสารอาหารเช่น flatulence-producing β-galactosidase trypsin และ chymotrypsin inhibitor จะมีปริมาณ
ลดลงหลังจากการงอก ในขณะที่ปริมาณสารอาหารต่างๆ จะมีปริมาณลดลง[1,2] พฤกษเคมีหลายๆ ชนิดเช่น sulphoraphane 
sulphoraphene isothiocyanate glucosinolate สามารถพบได้ในทุกๆ ส่วนของต้นอ่อน จากการศึกษาทางระบาดวิทยา
พบว่าการบริโภคต้นอ่อนมีส่วนช่วยในการป้องกันโรคที่มีอาการเรื้อรังและโรคมะเร็ง [3] ปริมาณและชนิดของสารชีวโมเลกุลทั้ง
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่พบในต้นอ่อนท าให้การบริโภคต้นอ่อนเป็นประจ าจึงมีส่วนช่วยในการในการป้องกันโรคหลายชนิด
และมีส่วนช่วยในการส่งเสริมสุขภาพ[4]  

ชาเขียวเป็นเครื่องดื่มที่ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ผลิตจากใบชาที่ ไม่ผ่านกระบวนกา รหมัก ชาเขียว
ประกอบด้วยโปรตีนร้อยละ 20 ของน้ าหนักแห้ง คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 5 -7 ของน้ าหนักแห้ง ไขมันประมาณร้อยละ 5-7 ของ
น้ าหนักแห้ง นอกจากน้ียังประกอบด้วยแร่ธาตุ วิตามินชนิดต่างๆ และสารพฤกษเคมีที่มีคุณสมบัติในการต้านออกซิเดชัน [5] 
นอกจากน้ีชาเขียวยังมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง  ต้านการอักเสบ ต้านการเจริญของเชื้อก่อโรค ช่วย
ป้องกันโรคไขข้ออักเสบ มีส่วนช่วยในการลดคลอเลสเตอรอลในเส้นเลือด ต้านการอักเสบของผิวหนังจากรังสีอัลต้าไวโอเลต 
ชะลอความชรา ป้องกันผมร่วง และควบคุมน้ าหนัก เป็นต้น [6,7]  

น้ าสกัดจากต้นอ่อนข้าวเป็นเครื่องดื่มทางเลือกที่มีสารในกลุ่มพอลิฟีนอลที่ฤทธ์ิในการต้านออกซิเดชันพบว่าสารสกัด
จากต้นอ่อนข้าวสีจะมีความสามารถในการต้านออกซิเดชันสูงกว่าต้นอ่อนข้าวขาว เน่ืองจากมีแอนโทไซยานินเป็นองค์ประกอบ
จึงท าให้สารสกัดจากต้นอ่อนข้าวสีมีความสามารถในการป้องกันการเสียหายของโมเลกุลดีเอนเอ [8] งานวิจัยน้ีได้ทดสอบ
ความสามารถในการต้านออกซิเดชัน สารพอลิฟีนอล และวิเคราะห์ปริมาณกลุ่มสารของผงใบข้าวเพื่อประเมินความเป็นไปได้ใน
การในผงใบข้าวเป็นแหล่งอาหารชนิดใหม่ 

วิธีด าเนินการ 

1. การเตรียมเมล็ดพันธ์ุ  

 เมล็ดพันธ์ุที่จะน ามาเพาะต้นกล้าได้ต้องเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์ ปราศจากเชื้อโรคต่างๆ จึงต้องท าความสะอาดเมล็ดพันธ์ุ
เสียก่อน โดยแยกเอามาเฉพาะเมล็ดที่สมบูรณ์ และเอาเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ซ่ึงมีน้ าหนักเบากว่าปกติทิ้งไป การคัดเอาเมล็ดที่
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สมบูรณ์ท าได้โดยเอาเมล็ดพันธ์ุไปใส่ไว้ในน้ าเกลือเข้มข้นร้อยละ 17 โดยน้ าหนักเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์จะลอย ส่วนเมล็ดที่สมบูรณ์
น้ันจมลงไปที่ก้นของภาชนะ (ถามข้อมูลจากเกษตรกร) น าเมล็ดพันธ์ุข้าวแช่น้ าเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากน้ันน าผึ่งลมให้แห้งจะ
ถูกน าไปปลูกในถาดเพาะเมล็ดโดยใช้ขุยมะพร้าวเป็นวัสดุเพาะปลูก 

2. การวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์ ดัดแปลงจากวิธีของ Horii et al.[9] 

3. การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ 
3.1 การสกัดสารประกอบฟีนอลิก ดัดแปลงจากวิธีของ Burguieres et al.[10] ต้นอ่อนข้าว 50 มิลลิกรัม เติมเอทานอลเข้มข้น

ร้อยละ 95 จ านวน 2.50 มิลลิลิตร โดยแช่เย็นทิ้งไว้เป็นเวลา 72 ชั่วโมง จากน้ันน าไปบดโดยใช้เครื่องปั่นด้วยความเร็ว 
17,000 รอบ/นาที เป็นเวลา 30 วินาที แล้วน าไปปั่นเพื่อแยกกากด้วยการตกตะกอนโดยการปั่นเหว่ียงที่ 10,000 g เป็น
เวลา 10 นาที เก็บสารละลายส่วนใสเพื่อใช้ในการหาปริมาณสารประกอบ ฟีนอลิกรวมและสารต้านอนุมูลอิสระ 

3.2 การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม (Total phenolics assay) ดัดแปลงจากวิธีของ Burguieres et al.[10] โดยใช้
กรดแกลลิก (Gallic acid) เป็นตัวเปรียบเทียบ 

3.3 การหาสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging capacity ดัดแปลง
จากวิธีของ Randhir et al.[11] 

3.4 การหาความสามารถในการรีดิวซ์ทั้งหมดด้วยวิธี Ferric reducing antioxidant power (FRAP) assay.ดัดแปลงจากวิธี
ของ Benzie and Strain[12] และใช้ Pyrogallol เป็นกราฟมาตรฐานในช่วงความเข้มข้น 1-10 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร 

3.5 การหาความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระด้วยวิธี Hydroxyl radical scavenging activity (HRSA) assay ดัดแปลง
จากวิธีของ Halliwell et al.[13] โดยใช้ Pyrogallol เป็นกราฟมาตรฐานในช่วงความเข้มข้น 20 -100 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร 

4. การหาสารประกอบพอลิฟีนอล ใช้วิธีของ Mauricio et al.[14] 

5. การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการใช้วิธีของ AOAC [15,16]  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ความสามารถในการต้านออกซิเดชัน  

ต้นอ่อนได้ชื่อว่าเป็น super food ซ่ึงหมายรวมถึงต้นอ่อนเป็นแหล่งของพฤกษเคมีซ่ึงมีฤทธ์ิในการต้านออกซิเดชัน
เพื่อท าให้หน้าที่ในส่วนที่สารอาหารหลักและสารอาหารรองท าไม่ได้ จึงท าให้ต้นอ่อนกลายเป็นแหล่งของอาหารที่มีความสม
บูรณืครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการ ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมุ่งศึกษาสารพฤกษเคมีในต้นอ่อนข้าว 2 กลุ่ม เป็นตัวบ่งชี้คุณสมบัติของ
การเป็น super food ต้นอ่อนข้าวคือ คลอโรฟิลล์และสารในกลุ่มฟีนอลิกซ่ึงเป็นสารที่มีคุณสมบัติในการต้านออกซิเดชัน ซ่ึง
พบว่าต้นอ่อนข้าวเหนียวสันป่าตองอายุ 9 วัน มีปริมาณคลอโรฟิลล์สูงสุด 21.82 ไมโครกรัม/กรัม น้ าหนักสด (ตารางที่ 1) จึงมี
ความเป็นไปได้ที่จะน้ าสกัดจากต้นอ่อนข้าวเหนียวสันป่าตองมาใช้เป็นเครื่องดื่มทางเลือกได้เช่นเดียวกับน้ าคั้นจากต้นอ่อนข้าว
สาลซ่ึีงเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มคนรักสุขภาพเน่ืองจากมีคลอโรฟิลล์  จากตารางที่  1  จะเห็นได้ว่าปริมาณฟีนอ-
ลิกรวมสูงสุด 18.68 มก/ก น้ าหนักสด พบในต้นอ่อนอายุ 12 วัน ร้อยละของความสามารถในการต้านออกซิเดชันโดยวิธี DPPH 
และ HRAS สูงสุด พบในต้นอ่อนอายุ 7 วัน มีค่าร้อยละในการยับยั้งที่ 6.75 และ 11.61 ตามล าดับ ส่วนความสามารถในการ
ต้านออกซิเดชันโดยวิธี FRAP สูงสุด 79.20 มก ของ pyrogallol/กรัม น้ าหนักสด เน่ืองจากต้นอ่อนอายุ 9 วัน มีลักษณะใบที่
ไม่แข็งจนเกินไปและให้สีเขียวดีที่สุดจึงเลือกใช้ต้นอ่อนอายุ 9 วัน มาใช้ในการศึกษาต่อไป 
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O12

ตารางท่ี 1 ปริมาณคลอโรฟิลล์ สารฟีนอลิกรวมและความสามารถในการต้านออกซิเดชันของต้นอ่อนข้างเหนียวสันป่าตอง 

รายการทดสอบ อายุต้นอ่อนข้าว (วัน) 
7 9 12 15 

Chlorophyll (µg/g นน สด) 16.254 21.8162 16.9442 18.363 
Total Phenolic Content (mg/g นน สด) 17.585 17.080 18.678 14.558 
%inhibition DPPH  6.75453 5.601318 5.971993 4.571664 
%inhibition HRSA  11.6129 7.096774 6.451613 6.451613 
FRAP (mg pyrogallol/g นน สด) 79.15308 79.20343 79.18533 79.18101 

 

 เม่ือน าต้นอ่อนข้าวเหนียวสันป่าตองอายุ 9 วัน มาอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 ชั่วโมง 
จากน้ันน าไปบดด้วยความเร็ว 25,000 รอบต่อนาที 4 ครั้งๆ ละ 1 นาที จะได้ผงสีเขียวซ่ึงมีกลิ่นหอมจึงเรียกผงสีเขียวที่ได้ว่า 
“ผงใบข้าวหอม” และเน่ืองจากลักษณะทางกายภาพของผงใบข้าวหอมคล้ายกับผงชาเขียวมาก ดังน้ันจึงศึกษาปริมาณและชนิด
ของสารพอลิฟีนอลของผงใบข้าวหอมเปรียบเทียบกับผงชาเขียวดังแสดงในตารางที่ 2 ซ่ึงพบว่าผงใบข้าวหอมและผงชาเขียวมี
สารพอลิฟีนอลชนิดเดียวกัน คือ กรดแกลลิก ไอโซควอเซทิน ควอเซทิน รูติน คาเทชินและกรดแทนนิก แต่ทั้งน้ีพบว่า ผงใบข้าว
หอมมีปริมาณของกรดแกลลิก 324.93 มก/กก ซ่ึงสูงกว่าชาเขียวทั้ง 4 ชนิดที่น ามาทดสอบ ซ่ึงสูงกว่าปริมาณที่พบในชาเขียว
น าเข้าชนิดที่ 2 ถึง 50 เท่า ปริมาณไอโซเควอซิตินของผงใบข้าวหอมมี 169.17 มก/กก สูงกว่าชาเขียวน าเข้าทั้งสามชนิด แต่
น้อยกว่าชาเขียวที่ผลิตภายในประเทศ ส่วนปริมาณเควอซิตินที่พบอยู่ที่ 274.80 มก/กก ซ่ึงสูงกว่าชาเขียวทั้งหมดที่น ามา
ทดสอบและสูงกว่าชาเขียวที่ผลิตในประเทศซ่ึงมีปริมาณน้อยที่สุดในตัวอย่างชาเขียวที่น ามาทดสอบประมาณ 5 เท่า ผงใบข้าว
หอมมีปริมาณรูติน 348.04 มก/กก สูงกว่าชาเขียวน าเข้าทุกชนิดที่น ามาทดสอบแต่มีปริมาณน้อยกว่าชาเขียวที่ผลิตในประเทศ 
ส่วนปริมาณคาเทชินสูงสุดในตัวอย่างที่น ามาศึกษาพบในผงใบข้าวหอมมี  1,247.00 มก/กก และ มีปริมาณกรดแทนนิก 
207.47 มก/กก ซ่ึงมีปริมาณน้อยกว่าชาเขียวน าเข้าชนิดที่ 3 ที่มีปริมาณกรดแทนนิกสูงกว่าซ่ึงมีปริมาณที่พบอยู่ที่ 117.23 มก/
กก 

 

ตารางท่ี 2 สารพอลิฟีนอลที่พบในผงใบข้าวหอมและชาเขียว 

ชนิดของสารพอลิฟีนอล 
ปริมาณท่ีพบ (มก/กก) 

ผงใบข้าวหอม ผงชาเขียว
น าเข้าชนิดท่ี 1 

ผงชาเขียว
น าเข้าชนิดท่ี 2 

ผงชาเขียว
น าเข้าชนิดท่ี 3 

ผงชาเขียว
ไทยชนิดท่ี 1 

Gallic acid 324.93 120.17 45.88 118.61 218.34 
Isoquercetin 169.17 101.74 86.46 198.78 233.74 
Quercetion 274.80 143.25 123.79 77.31 56.38 
Rutin 348.04 70.31 56.73 236.88 563.74 
Catechin 1,247.00 762.50 471.95 1,147.00 1,021.00 
Tannic acid 207.47 183.67 194.01 234.65 117.23 
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 เน่ืองจากผงใบข้าวหอมที่ได้จากต้นอ่อนข้าวเหนียวสันป่าตองมีลักษณะทางกายภาพและสารพอลิฟีนอลเช่นเดียวกับ
ชาเขียว ดังน้ันจึงมีความเป็นไปได้ที่จะน าผงใบข้าวหอมมาใช้เป็นองค์ประกอบในการท าอาหารจึงได้วิเคราะห์คุณค่าทาง
โภชนาการของผงใบข้าวหอมเพื่อดูแนวโน้มความเป็นไปได้ที่จะใช้ผงใบข้าวหอมเป็นหน่ึงในวัตถุดิบการประกอบอาหาร ซ่ึงผงใบ
ข้าวหอม 100 กรัม ให้พลังงาน 345.12 กิโลแคลอรี ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต 55.47 กรัม โปรตีน 23.88 กรัม ไขมันทั้งหมด 
3.08 กรัม นอกจากน้ีผงใบหอมยังมีแคลเซียม 285.73 มิลลิกรัม ดังแสดงในตารางที่ 3 เม่ือเปรียบเทียบกับผงชาเขียว 100 กรัม 
ให้พลังงาน 345.12 กิโลแคลอรี ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต 38.50 กรัม ไขมันทั้งหมด 5.00 กรัม มีโปรตีน 30.60 กรัม และ
แคลเซียม 420 มิลลิกรัม[17] นอกจากน้ีทั้งผงใบข้าวหอมและชาเขียวยังมีแนวโน้มของแร่ธาตุและวิตามินคล้ายๆ กัน จึงเป็นที่
น่าสนใจว่าเมืท่อน าผงใบข้าวหอมมาใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารและเครื่องดื่มเช่นเดียวกับผงชาเขียวจะได้รสชาติที่แตกต่าง
หรือเหมือนกับชาเขียวอย่างไร อน่ึง ขณะน้ีต้นอ่อนข้าวสาลีเริ่มมีการน ามาจ าหน่ายในรูปของผงต้นอ่อนข้าวสาลีซ่ึงผงต้นอ่อน
ข้าวสาลีนอกจากจะมีสารอาหารแล้วยังมีวิตามิน บีรวม แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม โซเดียม และโปตัสเซียม[5] 

 

ตารางท่ี 3 คุณค่าทางโภชนาการของผงใบข้าวหอม 

รายการทดสอบ ต่อ 100 กรัม รายการทดสอบ ต่อ 100 กรัม 
พลังงานทั้งหมด (กิโลแคลอรี) 345.12 วิตามินเอ (ไมโครกรัม) 0.00  
พลังงานจากไขมัน (กิโลแคลอรี) 27.72 วิตามินบี ๑ (มิลลิกรัม) ไม่พบ 
คาร์โบไฮเดรต (กรัม) 55.47 วิตามินบี ๒ (มิลลิกรัม) 0.52 
ใยอาหาร (กรัม) 51.42 โซเดียม (มิลลิกรัม) 56.62 
โปรตีน (กรัม) (%N x 6.25) 23.88 แคลเซียม (มิลลิกรัม) 285.73 
ไขมันทั้งหมด (กรัม) 3.08 เหล็ก (มิลลิกรัม) 17.81 
ไขมันอ่ิมตัว (กรัม) 0.89 ความชื้น (กรัม) 5.62 
โคเลสเตอรอล (มิลลิกรัม) 1.83 เถ้า (กรัม) 11.95 
น้ าตาล (กรัม) 2.28   

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผงใบข้าวหอมน่าจะเป็นแหล่งอาหารเสริมสีเขียวชนิดใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค อย่างไรก็ตามควรมี
งานวิจัยเพิ่มเติมเพื่อศึกษาชนิดและหน้าที่ของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ รวมถึงงานวิจัยทางคลีนิกเพื่อดูผลข้างเคียงจากการ
บริโภคผงใบข้าวหอมและ/หรือเพื่อยืนยันการเป็นอาหารสุขภาพของผงใบข้าวหอมเพื่อสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภค 
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ผลของค่าความเป็นกรด-ด่างของน้้าต่อการกระตุ้นการเคลื่อนไหวของอสุจิปลาดุกล้าพัน 
 

ณิศา มาชู1*  และศรัณย์ รักษาพราหมณ์2 
 

บทคัดย่อ 
 

บทน้า : ปลาดุกล้าพันมีแหล่งอาศัยในป่าพรุ ซึ่งน้้ามีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 2.5-6 เมื่อน้ามาเพาะเลี้ยงในน้้าจืดทั่วไป 
ยังไม่ทราบแน่ชัดถึงค่าความเป็นกรด-ด่างของน้้าจะมีผลกระทบต่อการกระตุ้นให้อสุจิเข้าผสมกับไข่ในการเพาะขยายพันธุ์ 
วัตถุประสงค ์: เพื่อศึกษาค่าความเป็นกรด-ด่างของน้้าท่ีเหมาะสมต่อการกระตุ้นการเคลื่อนไหวของอสุจิปลาดุกล้าพัน 
วิธีการศึกษา : วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ มี 4 ชุดการทดลอง คือ น้้ากรดอะซิติก (pH 5) น้้าป่าพรุ (pH 3 
และ 6) และน้้าจืดที่ใช้เพาะฟัก (pH 7) ชุดการทดลองละ 4 ซ้้า ใช้กระตุ้นการเคลื่อนไหวของอสุจิเข้าผสมกับไข่ก่อนน้าไป
เพาะฟัก โดยประเมินการเคลื่อนไหวของอสุจิ อัตราการปฏิสนธิ และอัตราการฟักเป็นตัวของลูกปลา 
ผลการศึกษา : พบว่าน้้ากรดอะซิติก (pH 5) น้้าป่าพรุ(pH 6) และน้้าจืดที่ใช้เพาะฟัก (pH 7) สามารถกระตุ้นการ
เคลื่อนไหวของอสุจิปลาดุกล้าพันได้ดีไม่แตกต่างกัน (P>0.05) คือมีการเคลื่อนไหวของอสุจิ 80.00±8.16, 80.00±8.16 
และ 77.50±5.00% ตามล้าดับ ให้อัตราการปฏิสนธิ 75.24±12.00, 67.79±7.23 และ 63.92±12.02% ตามล้าดับ ซึ่ง
ดีกว่า (P<0.05) น้้าป่าพรุ (pH 3) ที่มีการเคลื่อนไหวของอสุจิ 62.50±5.00% อัตราการปฏิสนธิ 49.10±15.13% และ
อัตราการฟักเป็นตัว 33.26% 
วิจารณ์และสรุป : ปลาดุกล้าพันสามารถน้ามาเพาะขยายพันธุ์ในสภาพน้้าจืดทั่วไปได้ (pH 7)  หรือน้้าที่มีความเป็นกรดได้
(pH 5-6)  แต่ทั้งนี้ความเป็นกรด-ด่างควรมากกว่า 3 เพื่อประสิทฺธิภาพของอสุจิในการเข้าผสมกับไข่  
 
ค้าส้าคัญ:  ความเป็นกรด-ด่าง  อสุจิ  ปลาดุกล้าพัน 
 
1 ผศ., สาขาวิชาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 90000 
2 อาจารย,์ สาขาวิชาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้า คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 90000 
1 Asst. Prof., Deppartment of Aquaculture, Faculty of Agricultural Technology, Songkhla Rajabhat University, 90000 
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ผลของค่าความเป็นกรด-ด่างของน้้าต่อการกระตุ้นการเคลื่อนไหวของอสุจิปลาดุกล้าพัน 
 

ณิศา มาชู1*  และศรัณย์ รักษาพราหมณ์2 
 

บทคัดย่อ 
 

บทน้า : ปลาดุกล้าพันมีแหล่งอาศัยในป่าพรุ ซึ่งน้้ามีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 2.5-6 เมื่อน้ามาเพาะเลี้ยงในน้้าจืดทั่วไป 
ยังไม่ทราบแน่ชัดถึงค่าความเป็นกรด-ด่างของน้้าจะมีผลกระทบต่อการกระตุ้นให้อสุจิเข้าผสมกับไข่ในการเพาะขยายพันธุ์ 
วัตถุประสงค ์: เพื่อศึกษาค่าความเป็นกรด-ด่างของน้้าท่ีเหมาะสมต่อการกระตุ้นการเคลื่อนไหวของอสุจิปลาดุกล้าพัน 
วิธีการศึกษา : วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ มี 4 ชุดการทดลอง คือ น้้ากรดอะซิติก (pH 5) น้้าป่าพรุ (pH 3 
และ 6) และน้้าจืดที่ใช้เพาะฟัก (pH 7) ชุดการทดลองละ 4 ซ้้า ใช้กระตุ้นการเคลื่อนไหวของอสุจิเข้าผสมกับไข่ก่อนน้าไป
เพาะฟัก โดยประเมินการเคลื่อนไหวของอสุจิ อัตราการปฏิสนธิ และอัตราการฟักเป็นตัวของลูกปลา 
ผลการศึกษา : พบว่าน้้ากรดอะซิติก (pH 5) น้้าป่าพรุ(pH 6) และน้้าจืดที่ใช้เพาะฟัก (pH 7) สามารถกระตุ้นการ
เคลื่อนไหวของอสุจิปลาดุกล้าพันได้ดีไม่แตกต่างกัน (P>0.05) คือมีการเคลื่อนไหวของอสุจิ 80.00±8.16, 80.00±8.16 
และ 77.50±5.00% ตามล้าดับ ให้อัตราการปฏิสนธิ 75.24±12.00, 67.79±7.23 และ 63.92±12.02% ตามล้าดับ ซึ่ง
ดีกว่า (P<0.05) น้้าป่าพรุ (pH 3) ที่มีการเคลื่อนไหวของอสุจิ 62.50±5.00% อัตราการปฏิสนธิ 49.10±15.13% และ
อัตราการฟักเป็นตัว 33.26% 
วิจารณ์และสรุป : ปลาดุกล้าพันสามารถน้ามาเพาะขยายพันธุ์ในสภาพน้้าจืดทั่วไปได้ (pH 7)  หรือน้้าที่มีความเป็นกรดได้
(pH 5-6)  แต่ทั้งนี้ความเป็นกรด-ด่างควรมากกว่า 3 เพื่อประสิทฺธิภาพของอสุจิในการเข้าผสมกับไข่  
 
ค้าส้าคัญ:  ความเป็นกรด-ด่าง  อสุจิ  ปลาดุกล้าพัน 
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Effect of pH on stimulation of sperm motility in Clarias nieuhofii  
 

Nisa Machoo1* and Sarun Rucksapram2 
 

Abstract 
 

Introduction : Slender walking catfish (Clarias nieuhofii) is a native species which has been found in a 
natural habitat in swamp forest with acidic water (pH=2.5-6). In freshwater culture, the effect of pH on 
sperm movement to reach the egg in breeding catfish is not yet clear. 
Objective : To study the appropriate pH of water to stimulate sperm motility of slender walking 
catfish. 
Methods : This experiment was arranged in completely randomized design (CRD) with 4 replicates and 
composed  of 4 treatments : acetic acid (pH 5), peat swamp water (pH 3 and 6) and freshwater used in 
the hatchery (pH 7). These several types of diluents were used to stimulate the movement of sperm 
for the fertilization. This study was to evaluate the sperm motility, fertilization rate, and hatching rate 
fish larvae. 
Results : The result showed that acetic acid (pH 5), peat swamp water (pH 6) and freshwater in the 
hatchery (pH 7) stimulated the sperm movement were not statistically different (p>0.05) and better 
than peat swamp water (pH 3) (p<0.05). The sperm motility was 80.00±8.16, 80.00±8.16, 77.50±5.00 
and 62.50±5.00%, respectively. In addition, fertilization rate was determined as 75.24±12.00, 
67.79±7.23, 63.92±12.02, and 49.10±15.13%, respectively. 
Conclusion : Slender walking catfish is able to culture in artificial breeding fish using freshwater (pH 7) 
or acidic water (pH 5-6) or acidic water with pH more than 3 to stimulate the movement of sperm for 
the best fertilization. 
 
keywords:  pH,  sperm,  Clarias nieuhofii 
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บทน้า 
 

ปลาดุกล้าพันเป็นปลาน้้าจืดไม่มีเกล็ด ล้าตัวค่อนข้างยาว มีจุดขาวเรียงขวางกับล้าตัว ท้าให้มีความสวยงาม คน 
บางกลุ่มจึงเลีย้งเป็นปลาสวยงาม เนื้อมีรสชาติดีเป็นที่นิยมของผู้บรโิภค จึงท้าให้ปลาดุกล้าพันมรีาคาคอ่นข้างสูง ปลาดุกล้า
พันมีแหล่งอาศัยในพ้ืนท่ีป่าพรุ ซึ่งหมายถึงพื้นดินที่ข้างบนแข็งข้างล่างเป็นหล่มเลน เป็นพื้นทีลุ่่มมีน้า้ขัง มีการสะสมตัวของ

ซากพืช และอินทรียวัตถจุ้านวนมาก สีของน้้าในพรุเป็นสีน้้าตาล มสีภาพความเป็นกรดระหว่าง 4.5-6.0 [1] ปลาดุกล้าพัน

เป็นปลาที่มีความอดทนสูง สามารถเลี้ยงในน้้าท่ีมีคณุภาพต่้าได้ [2] ปลาดุกล้าพันสามารถน้ามาเลี้ยงในบ่อให้กินอาหารเมด็

ส้าเรจ็รูป อาหารสมทบ ประเภทปลาเปด็ ร้าข้าว ข้าวสุก และปลาป่น นับเป็นปลาทีส่ามารถกินอาหารได้ทุกชนิด มีความ

ต้านทานโรคสูง ทนต่อน้้าเสีย และเลี้ยงหนาแน่นในพื้นที่จ้ากัดได้ [3] ปลาดุกล้าพันช่วง 12 สัปดาห ์หรือระยะปลานิ้วถ้า

ได้รับอาหารที่มโีปรตีนสูง 40% จะท้าให้ลูกปลาเจรญิเติบโตสูง มีคา่ FCR ต่้า และมีปริมาณโปรตีนในร่างกายสูง [4] จาก

การเพาะพันธุ์ปลาดุกล้าพันในสภาพน้้าจืดทั่วไป (pH 6.71-6.92) โดยการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ buserelin ร่วมกับยา
เสรมิฤทธ์ิ domperidone ฉีดกระตุ้นแม่พันธ์ุปลา 2 ครั้ง พบว่าฮอร์โมนทุกระดับความเขม้ข้นสามารถกระตุ้นให้แม่ปลา

วางไข่ได้ มีอัตราการผสมอยู่ในช่วง 25.43-53.67% และมีอัตราการฟักเป็นตัวอยู่ในช่วง 2.87-21.78% [5]  จากการ

เพาะพันธ์ุและอนุบาลปลาดุกล้าพนัในสภาพน้้าป่าพรุ (pH 5-7.1) โดยมีการฉีดฮอรโ์มนสังเคราะห ์ buserelin acetate 
อัตรา 5+10, 5+15, 10+20 และ 10+30 ไมโครกรัมต่อกโิลกรมั ร่วมกับยาเสริมฤทธ์ิ domperidone 5 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรมั โดยการฉดีครั้งที่ 2 ห่างจากการฉีดครั้งแรก 6 ช่ัวโมง พบว่า แม่ปลาที่ฉีดฮอรโ์มนกระตุ้นตกไข่ทุกตัว มีอัตราการ
ปฏิสนธิเฉลี่ย 65.88±4.66, 71.78±3.99, 71.42±8.60 และ 69.76±10.39% ตามล้าดับ ซึ่งแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) มีอัตราการฟกัเฉลี่ยเท่ากับ 9.16±1.12, 15.94±3.10, 18.95±2.88 และ 21.76±6.88% ตามล้าดับ มี
อัตรารอดเฉลีย่ของลูกปลาอายุ 7 วัน เท่ากับ 12.19±2.61, 16.74±2.25, 18.93±6.07 และ 14.84±6.15% ตามล้าดับ 

[6] ซึ่งจากข้อมูลงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าปลาดุกล้าพันคอ่ยข้างเพาะพันธ์ุยาก มีเปอร์เซ็นตก์ารฟักต่้า เมื่อเทียบ

กับปลาดุกท่ัวไป ดังนั้นปลาดุกล้าพันจึงเป็นปลาที่น่าสนใจศึกษาข้อมูลการเพาะเลี้ยง เพื่อให้มีการเพาะขยายพันธ์ุอย่าง
แพร่หลาย และรักษาไว้ไม่ให้สญูพันธ์ุ ทั้งนี้การเพาะขยายพันธุ์ปลาคณุภาพไข่ และน้้าเชื้อปลาเป็นปัจจยัส้าคญัที่จะส่งผลให้
การเพาะขยายพันธ์ุส้าเร็จได้ โดยเฉพาะน้้าเช้ือปลาต้องมีอสุจิที่แข็งแรง จึงจะสามารถเคลื่อนไหวเร็ว หรือไกล มีโอกาสเข้า
ผสมกับไข่ปลาได้มากข้ึน  ทั้งนี้ปจัจัยที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของอสุจิปลา เช่น น้้าท่ีมีปรมิาณออกซิเจนสูง ความเป็น

กรด-ด่างของน้้า และ อิออน เป็นต้น [7] การเคลื่อนไหวของอสุจิปลาเป็นปัจจยัส้าคัญที่ช่วยให้สามารถตรวจสอบคุณภาพ

ของอสุจิได้ ซึ่งปริมาณความเขม้ขน้ของอิออน (Ca 2+, Mg 2+ ฯลฯ) ค่าความเป็นกรด-ด่าง และอณุหภูมิ จะส่งผลต่อการ

เคลื่อนไหวของอสุจิปลา [8] ดังนั้นจึงควรศึกษาค่าความเป็นกรด-ดา่งของน้้าในป่าพรุ หรือน้้าสภาพกรด เปรียบเทียบกับน้้า

จืดในโรงเพาะฟัก ในการกระตุน้การเคลื่อนไหวของอสุจิในการเขา้ผสมกับไข่ของปลาดุกล้าพัน ซึง่ถ้าทราบค่าความเป็น
กรด-ด่างท่ีเหมาะสม จะได้น้ามาใช้ในขั้นตอนผสมเทียมแบบดดัแปลงแห้ง ที่ต้องใส่น้้ากระตุ้นอสุจิเขา้ผสมกับไข่ก่อนน้าไป
ฟัก จะส่งผลท้าให้การเพาะขยายพันธุ์ปลาดุกลา้พันประสบความส้าเร็จ มีอัตราการปฏสินธิ และอตัราการฟักเป็นตัวของลูก
ปลาสูงขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ปลาดุกล้าพัน 
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บทน้า 
 

ปลาดุกล้าพันเป็นปลาน้้าจืดไม่มีเกล็ด ล้าตัวค่อนข้างยาว มีจุดขาวเรียงขวางกับล้าตัว ท้าให้มีความสวยงาม คน 
บางกลุ่มจึงเลีย้งเป็นปลาสวยงาม เนื้อมีรสชาติดีเป็นที่นิยมของผู้บรโิภค จึงท้าให้ปลาดุกล้าพันมรีาคาคอ่นข้างสูง ปลาดุกล้า
พันมีแหล่งอาศัยในพ้ืนท่ีป่าพรุ ซึ่งหมายถึงพื้นดินที่ข้างบนแข็งข้างล่างเป็นหล่มเลน เป็นพื้นทีลุ่่มมีน้า้ขัง มีการสะสมตัวของ

ซากพืช และอินทรียวัตถจุ้านวนมาก สีของน้้าในพรุเป็นสีน้้าตาล มสีภาพความเป็นกรดระหว่าง 4.5-6.0 [1] ปลาดุกล้าพัน

เป็นปลาที่มีความอดทนสูง สามารถเลี้ยงในน้้าท่ีมีคณุภาพต่้าได้ [2] ปลาดุกล้าพันสามารถน้ามาเลี้ยงในบ่อให้กินอาหารเมด็

ส้าเรจ็รูป อาหารสมทบ ประเภทปลาเปด็ ร้าข้าว ข้าวสุก และปลาป่น นับเป็นปลาทีส่ามารถกินอาหารได้ทุกชนิด มีความ

ต้านทานโรคสูง ทนต่อน้้าเสีย และเลี้ยงหนาแน่นในพื้นที่จ้ากัดได้ [3] ปลาดุกล้าพันช่วง 12 สัปดาห ์หรือระยะปลานิ้วถ้า

ได้รับอาหารที่มโีปรตีนสูง 40% จะท้าให้ลูกปลาเจรญิเติบโตสูง มีคา่ FCR ต่้า และมีปริมาณโปรตีนในร่างกายสูง [4] จาก

การเพาะพันธุ์ปลาดุกล้าพันในสภาพน้้าจืดทั่วไป (pH 6.71-6.92) โดยการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ buserelin ร่วมกับยา
เสรมิฤทธ์ิ domperidone ฉีดกระตุ้นแม่พันธ์ุปลา 2 ครั้ง พบว่าฮอร์โมนทุกระดับความเขม้ข้นสามารถกระตุ้นให้แม่ปลา

วางไข่ได้ มีอัตราการผสมอยู่ในช่วง 25.43-53.67% และมีอัตราการฟักเป็นตัวอยู่ในช่วง 2.87-21.78% [5]  จากการ

เพาะพันธ์ุและอนุบาลปลาดุกล้าพนัในสภาพน้้าป่าพรุ (pH 5-7.1) โดยมีการฉีดฮอรโ์มนสังเคราะห ์ buserelin acetate 
อัตรา 5+10, 5+15, 10+20 และ 10+30 ไมโครกรัมต่อกโิลกรมั ร่วมกับยาเสริมฤทธ์ิ domperidone 5 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรมั โดยการฉดีครั้งที่ 2 ห่างจากการฉีดครั้งแรก 6 ช่ัวโมง พบว่า แม่ปลาที่ฉีดฮอรโ์มนกระตุ้นตกไข่ทุกตัว มีอัตราการ
ปฏิสนธิเฉลี่ย 65.88±4.66, 71.78±3.99, 71.42±8.60 และ 69.76±10.39% ตามล้าดับ ซึ่งแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) มีอัตราการฟกัเฉลี่ยเท่ากับ 9.16±1.12, 15.94±3.10, 18.95±2.88 และ 21.76±6.88% ตามล้าดับ มี
อัตรารอดเฉลีย่ของลูกปลาอายุ 7 วัน เท่ากับ 12.19±2.61, 16.74±2.25, 18.93±6.07 และ 14.84±6.15% ตามล้าดับ 

[6] ซึ่งจากข้อมูลงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าปลาดุกล้าพันคอ่ยข้างเพาะพันธ์ุยาก มีเปอร์เซ็นตก์ารฟักต่้า เมื่อเทียบ

กับปลาดุกท่ัวไป ดังนั้นปลาดุกล้าพันจึงเป็นปลาที่น่าสนใจศึกษาข้อมูลการเพาะเลี้ยง เพื่อให้มีการเพาะขยายพันธ์ุอย่าง
แพร่หลาย และรักษาไว้ไม่ให้สญูพันธ์ุ ทั้งนี้การเพาะขยายพันธุ์ปลาคณุภาพไข่ และน้้าเชื้อปลาเป็นปัจจยัส้าคญัที่จะส่งผลให้
การเพาะขยายพันธ์ุส้าเร็จได้ โดยเฉพาะน้้าเช้ือปลาต้องมีอสุจิที่แข็งแรง จึงจะสามารถเคลื่อนไหวเร็ว หรือไกล มีโอกาสเข้า
ผสมกับไข่ปลาได้มากข้ึน  ทั้งนี้ปจัจัยที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของอสุจิปลา เช่น น้้าท่ีมีปรมิาณออกซิเจนสูง ความเป็น

กรด-ด่างของน้้า และ อิออน เป็นต้น [7] การเคลื่อนไหวของอสุจิปลาเป็นปัจจยัส้าคัญที่ช่วยให้สามารถตรวจสอบคุณภาพ

ของอสุจิได้ ซึ่งปริมาณความเขม้ขน้ของอิออน (Ca 2+, Mg 2+ ฯลฯ) ค่าความเป็นกรด-ด่าง และอณุหภูมิ จะส่งผลต่อการ

เคลื่อนไหวของอสุจิปลา [8] ดังนั้นจึงควรศึกษาค่าความเป็นกรด-ดา่งของน้้าในป่าพรุ หรือน้้าสภาพกรด เปรียบเทียบกับน้้า

จืดในโรงเพาะฟัก ในการกระตุน้การเคลื่อนไหวของอสุจิในการเขา้ผสมกับไข่ของปลาดุกล้าพัน ซึง่ถ้าทราบค่าความเป็น
กรด-ด่างท่ีเหมาะสม จะได้น้ามาใช้ในขั้นตอนผสมเทียมแบบดดัแปลงแห้ง ที่ต้องใส่น้้ากระตุ้นอสุจิเขา้ผสมกับไข่ก่อนน้าไป
ฟัก จะส่งผลท้าให้การเพาะขยายพันธุ์ปลาดุกลา้พันประสบความส้าเร็จ มีอัตราการปฏสินธิ และอตัราการฟักเป็นตัวของลูก
ปลาสูงขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ปลาดุกล้าพัน 

  

 
 

วิธีด้าเนินการ 
 

การวางแผนการทดอง 
 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CRD)  โดยก้าหนดเป็น 4 ชุด 
การทดลองตามชนิดของน้้าที่ใช้กระตุ้นการเคลื่อนไหวของอสุจิปลาดุกล้าพัน คือ น้้ากรดอะซิติก (pH 5) น้้าป่าพรุ (pH 3 
และ 6) และน้้าจืดที่ใช้เพาะฟัก (pH 7)  ชุดการทดลองละ 4 ซ้้า (พ่อ-แม่พันธ์ุปลา 4 คู่) 

ทั้งนี้น้้ากรดอะซิติก (pH 5) ได้จากการน้ากรดอะซิติก (CH3COOH) มาเจือจางด้วยน้้า โดยค่อย ๆ หยดกรดลงใน 
น้้า ปรับให้ได้ pH 5  ส่วนน้้าป่าพรุได้จากการเก็บน้้าจากแหล่งป่าพรุควนเคร็ง อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช (pH 3 และ 6) มาใช้กระตุ้นการเคลื่อนไหวของอสุจิปลาดุกล้าพันในขั้นตอนการผสมเทียม ก่อนน้าไป
เพาะฟัก เพื่อดูอัตราการปฏิสนธิ และอัตราการฟักเป็นตัวของลูกปลา 
 
การเพาะพันธุ์ปลาดุกล้าพัน 
 

รวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลาดุกล้าพันจากป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส น้ามา เลี้ยงไว้ในสถานีปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในบ่อซีเมนต์ ให้กินอาหารส้าเร็จรูปปลา
ดุกชนิดเม็ดลอย  คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลาที่มีความสมบูรณ์เพศมาใช้เพาะพันธุ์  มีน้้าหนักอยู่ในช่วง 300-450 กรัม 
โดยใช้ฮอร์โมน Suprefact ระดับความเข้มข้น 40 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับ Motilium 5 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ฉีดกระตุ้นการวางไข่ของแม่พันธุ์ปลา และใช้ฮอร์โมน Suprefact ระดับความเข้มข้น 5 ไมโครกรัมต่อ
กิโลกรัม ร่วมกับ Motilium 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ฉีดกระตุ้นการสร้างน้้าเชื้อของพ่อพันธุ์ปลา ภายหลังการฉีด
ฮอร์โมน 18 ชั่วโมง น้าแม่ปลามารีดไข่ และพ่อปลามาผ่าท้องเพื่อน้าอัณฑะออกมาผสมในน้้าเกลือความเข้มข้น 
0.9% โดยใช้อัตราส่วน อัณฑะ :น้้าเกลือ เป็น 1 :6 บีบให้ได้น้้าเชื้อเพื่อน้าไปผสมกับไข่ ท้าการผสมเทียมแบบ
ดัดแปลงแห้ง โดยใช้น้้าตัวอย่างทั้ง 4 ชุดการทดลอง กระตุ้นให้อสุจิเข้าผสมกับไข่  จากนั้นน้าไข่ที่ผสมแล้วไปฟักใน
กะละมังฟักไข่ระบบน้้าหมุนเวียน ซึ่งจะมีการหมุนเวียนน้้าตลอดเวลา และใช้ระบบกรองตะกอนด้วยไบโอบอลและเนื้ออวน 
เพื่อลดการสะสมของเสียจากการสลายตัวของไข่ปลาที่ไม่ปฏิสนธ ิ

 
การประเมินการเคลื่อนไหวของอสุจิ  
 

การประเมินการเคลื่อนไหวของอสุจิ (motile sperm) ใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิด Stereo microscope  
ก้าลังขยาย 100x ซึ่งเป็นการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนไหวของอสุจิในน้้ากรดอะซิติก (pH 5) น้้าป่าพรุ (pH 3 และ 
6) และน้้าจืดที่ใช้เพาะฟัก (pH 7) ท้าโดยน้าน้้าแต่ละชุดการทดลองมาหยด (20 ไมโครลิตร) บนสไลด์ ใช้เข็มเขี่ยหรือปลาย
ไม้จิ้มฟันพลาสติกแตะตัวอย่างน้้าเชื้อน้้าเชื้อสดเจือจางในน้้าเกลือ 0.9% (~1 ไมโครลิตร) น้ามาวางลงบนสไลด์ใกล้หยดน้้า
ดังกล่าว แล้วลากน้้ามาสัมผัสกับน้้าเช้ือในขณะมองผ่านกล้องจุลทรรศน์ ประเมินอสุจิที่เคลื่อนไหวเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยให้ 
100% ส้าหรับอสุจิที่เคลื่อนไหวท้ังหมดภายใน field ที่มองผ่านกล้อง ให้ 50% ส้าหรับอสุจิที่เคลื่อนไหวเพียงครึ่งหนึ่งของ 
field และให้เปอร์เซ็นต์ลดหลั่นกันตามการเคลื่อนไหวท่ีมองผ่านกล้อง และให้ 0 % ส้าหรับอสุจิที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเลย 
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การประเมินอัตราการปฏิสนธิ และอัตราการฟักเป็นตัว  
 

 การประเมินอัตราการปฏิสนธิ  เป็นการตรวจสอบไข่ที่ได้รับการผสมจากอสุจิ โดยนับจ้านวนไข่ดี-ไข่เสีย ซึ่งไข่ดี
จะมีลักษณะสีน้้าตาลโปร่งแสง ส่วนไข่เสียจะมีลักษณะสีขาวขุ่นทึบแสง โดยตรวจนับที่เวลา 16 ช่ัวโมงหลังการผสมเทียม 
ซึ่งจะเป็นไข่ระยะที่มองเห็น somite [9] จะได้ประเมินไข่ดีไข่เสียได้ถูกต้อง เพื่อดูอัตราการปฏิสนธิ  ตามสูตรดังนี้ 
 

อัตราการปฏิสนธิ      =         จ้านวนไข่ดี  x  100 
     จ้านวนไข่ดี  +  ไข่เสีย 
 
 การประเมินอัตราการฟักเป็นตัว  เป็นการนับจ้านวนลูกปลาทั้งหมดที่ได้ เพื่อดูอัตราการฟักเป็นตัวของลูกปลา 
ทั้งนี้อัตราการฟักเป็นตัวคิดจากจ้านวนไข่ดี เนื่องจากในการเพาะฟักจะดูดไข่เสียทิ้ง ตามสูตรดังนี้ 

 

อัตราการฟักเป็นตัว      =     จ้านวนลูกปลา  x  100 
           จ้านวนไข่ดี 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 

 จากการศึกษาการกระตุ้นการเคลื่อนไหวของอสุจิปลาดุกล้าพันในขั้นตอนการผสมเทียมแบบดัดแปลงแห้ง 
ด้วยน้้ากรดอะซิติก (pH 5) น้้าป่าพรุ (pH 3 และ 6) และ น้้าจืดที่ใช้เพาะฟัก(pH 7)  พบว่าน้้ากรดอะซิติก (pH 5) 
น้้าป่าพรุ(pH 6) และน้้าจืดที่ใช้เพาะฟัก(pH 7) สามารถกระตุ้นการเคลื่อนไหวของอสุจิปลาดุกล้าพันในการผสม
เทียม ได้ดีไม่แตกต่างกัน(P>0.05) คือมีการเคลื่อนไหวของอสุจิ 80.00±8.16 , 80.00±8.16 และ 77.50±5.00% 
ตามล้าดับ ซึ่งให้อัตราการปฏิสนธิ 75.24±12.00, 67.79±7.23 และ 63.92±12.02% ตามล้าดับ โดยดีกว่า
(P<0.05) น้้าป่าพรุ(pH 3) ที่มีการเคลื่อนไหวของอสุจิ 62.50±5.00% และอัตราการผสมติด 49.10±15.13% 
 จากผลการทดลอง (ตารางที่ 1) เป็นที่น่าสังเกตว่าน้้าป่าพรุ (pH 3) มีการเคลื่อนไหวของอสุจิน้อยกว่า
(P<0.05) ทุกชุดการทดลอง แต่ให้อัตราการปฏิสนธิไม่แตกต่าง (P>0.05) กับน้้าป่าพรุ(pH 6) และน้้าจืดที่ใช้เพาะ
ฟัก (pH 7) ในขณะที่มีอัตราการฟักเป็นตัวน้อยกว่า(P<0.05) น้้าป่าพรุ(pH 6) และน้้าจืดที่ใช้เพาะฟัก (pH 7) 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะน้้าป่าพรุ (pH 3) มีการเคลื่อนไหวของอสุจิ 62.50% ซึ่งเป็นอสุจิที่มีชีวิตสามารถท้าให้เกิดการ
ปฏิสนธิได้ แต่น้้าป่าพรุที่มีความเป็นกรดสูง (pH 3) อาจจะส่งผลต่อความผิดปกติของตัวอสุจิ ท้าให้ไข่ไม่สามารถมี
พัฒนาการของตัวอ่อนที ่สมบูรณ์ได้ จึงเกิดการตายหรือหยุดพัฒนาการ ไม่สามารถฟักออกมาเป็นตัวได้ ซึ ่ง
สอดคล้องกับการทดลองของ [10] ที่ศึกษาเปอร์เซ็นต์การปฏิสนธิและเปอร์เซ็นต์การฟักของไข่ปลาดุกล้าพันจาก
การผสมเทียมโดยใช้น้้าเชื้อสด น้้าเชื้อแช่เย็น และน้้าเชื้อแช่แข็ง  ซึ่งพบว่าน้้าเชื้อแช่แข็ง มีเปอร์เซ็นต์การปฏิสนธิ
สูง (91.5±41%) ไม่แตกต่างกับน้้าเชื้อสด (97.5±0.4%)  แต่มีเปอร์เซ็นต์การฟัก(47.1±14.2%)  ต่้ากว่าน้้าเชื้อ
สด(75.5±4.1%)   สาเหตุอาจเนื่องมาจากน้้าเชื้อแช่แข็งมีอสุจิบางตัวที่ยังมีชีวิต แต่โครงสร้างผิดปกติ สามารถ
ปฏิสนธิได้ จึงท้าให้ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิกับอสุจิที่มีโครงสร้างผิดปกติไม่สามารถฟักออกเป็นตัวได้ เนื่องจากเกิด
การตายระหว่างการพัฒนาของตัวอ่อน จึงท้าให้มีเปอร์เซ็นต์การปฏิสนธิสูงแต่เปอร์เซ็นต์การปฏิสนธิต่้า  

จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงว่าน้้าจืดในสภาพโรงเพาะฟักสามารถกระตุ้นการเคลื่อนไหวให้อสุจิปลา
ดุกล้าพันเข้าผสมกับไข่ได้ดีไม่แตกต่างกับสภาพน้้าป่าพรุซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของปลาดุกล้าพัน แต่ทั้งนี้พรุนั้นก็ต้อง
ไม่มีความเป็นกรด-ด่างต่้าเกินไป เพราะจากการศึกษาน้้าป่าพรุ pH 3 ส่งผลให้ เปอร์เซ็นต์การเคลื่อนไหวของอสุจิ  
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การประเมินอัตราการปฏิสนธิ และอัตราการฟักเป็นตัว  
 

 การประเมินอัตราการปฏิสนธิ  เป็นการตรวจสอบไข่ที่ได้รับการผสมจากอสุจิ โดยนับจ้านวนไข่ดี-ไข่เสีย ซึ่งไข่ดี
จะมีลักษณะสีน้้าตาลโปร่งแสง ส่วนไข่เสียจะมีลักษณะสีขาวขุ่นทึบแสง โดยตรวจนับที่เวลา 16 ช่ัวโมงหลังการผสมเทียม 
ซึ่งจะเป็นไข่ระยะที่มองเห็น somite [9] จะได้ประเมินไข่ดีไข่เสียได้ถูกต้อง เพื่อดูอัตราการปฏิสนธิ  ตามสูตรดังนี้ 
 

อัตราการปฏิสนธิ      =         จ้านวนไข่ดี  x  100 
     จ้านวนไข่ดี  +  ไข่เสีย 
 
 การประเมินอัตราการฟักเป็นตัว  เป็นการนับจ้านวนลูกปลาทั้งหมดที่ได้ เพื่อดูอัตราการฟักเป็นตัวของลูกปลา 
ทั้งนี้อัตราการฟักเป็นตัวคิดจากจ้านวนไข่ดี เนื่องจากในการเพาะฟักจะดูดไข่เสียทิ้ง ตามสูตรดังนี้ 

 

อัตราการฟักเป็นตัว      =     จ้านวนลูกปลา  x  100 
           จ้านวนไข่ดี 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 

 จากการศึกษาการกระตุ้นการเคลื่อนไหวของอสุจิปลาดุกล้าพันในขั้นตอนการผสมเทียมแบบดัดแปลงแห้ง 
ด้วยน้้ากรดอะซิติก (pH 5) น้้าป่าพรุ (pH 3 และ 6) และ น้า้จืดที่ใช้เพาะฟัก(pH 7)  พบว่าน้้ากรดอะซิติก (pH 5) 
น้้าป่าพรุ(pH 6) และน้้าจืดที่ใช้เพาะฟัก(pH 7) สามารถกระตุ้นการเคลื่อนไหวของอสุจิปลาดุกล้าพันในการผสม
เทียม ได้ดีไม่แตกต่างกัน(P>0.05) คือมีการเคลื่อนไหวของอสุจิ 80.00±8.16 , 80.00±8.16 และ 77.50±5.00% 
ตามล้าดับ ซึ่งให้อัตราการปฏิสนธิ 75.24±12.00, 67.79±7.23 และ 63.92±12.02% ตามล้าดับ โดยดีกว่า
(P<0.05) น้้าป่าพรุ(pH 3) ที่มีการเคลื่อนไหวของอสุจิ 62.50±5.00% และอัตราการผสมติด 49.10±15.13% 
 จากผลการทดลอง (ตารางที่ 1) เป็นที่น่าสังเกตว่าน้้าป่าพรุ (pH 3) มีการเคลื่อนไหวของอสุจิน้อยกว่า
(P<0.05) ทุกชุดการทดลอง แต่ให้อัตราการปฏิสนธิไม่แตกต่าง (P>0.05) กับน้้าป่าพรุ(pH 6) และน้้าจืดที่ใช้เพาะ
ฟัก (pH 7) ในขณะที่มีอัตราการฟักเป็นตัวน้อยกว่า(P<0.05) น้้าป่าพรุ(pH 6) และน้้าจืดที่ใช้เพาะฟัก (pH 7) 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะน้้าป่าพรุ (pH 3) มีการเคลื่อนไหวของอสุจิ 62.50% ซึ่งเป็นอสุจิที่มีชีวิตสามารถท้าให้เกิดการ
ปฏิสนธิได้ แต่น้้าป่าพรุที่มีความเป็นกรดสูง (pH 3) อาจจะส่งผลต่อความผิดปกติของตัวอสุจิ ท้าให้ไข่ไม่สามารถมี
พัฒนาการของตัวอ่อนที ่สมบูรณ์ได้ จึงเกิดการตายหรือหยุดพัฒนาการ ไม่สามารถฟักออกมาเป็นตัวได้ ซึ ่ง
สอดคล้องกับการทดลองของ [10] ที่ศึกษาเปอร์เซ็นต์การปฏิสนธิและเปอร์เซ็นต์การฟักของไข่ปลาดุกล้าพันจาก
การผสมเทียมโดยใช้น้้าเชื้อสด น้้าเชื้อแช่เย็น และน้้าเชื้อแช่แข็ง  ซึ่งพบว่าน้้าเชื้อแช่แข็ง มีเปอร์เซ็นต์การปฏิสนธิ
สูง (91.5±41%) ไม่แตกต่างกับน้้าเชื้อสด (97.5±0.4%)  แต่มีเปอร์เซ็นต์การฟัก(47.1±14.2%)  ต่้ากว่าน้้าเชื้อ
สด(75.5±4.1%)   สาเหตุอาจเนื่องมาจากน้้าเชื้อแช่แข็งมีอสุจิบางตัวที่ยังมีชีวิต แต่โครงสร้างผิดปกติ สามารถ
ปฏิสนธิได้ จึงท้าให้ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิกับอสุจิที่มีโครงสร้างผิดปกติไม่สามารถฟักออกเป็นตัวได้ เนื่องจากเกิด
การตายระหว่างการพัฒนาของตัวอ่อน จึงท้าให้มีเปอร์เซ็นต์การปฏิสนธิสูงแต่เปอร์เซ็นต์การปฏิสนธิต่้า  

จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงว่าน้้าจืดในสภาพโรงเพาะฟักสามารถกระตุ้นการเคลื่อนไหวให้อสุจิปลา
ดุกล้าพันเข้าผสมกับไข่ได้ดีไม่แตกต่างกับสภาพน้้าป่าพรุซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของปลาดุกล้าพัน แต่ทั้งนี้พรุนั้นก็ต้อง
ไม่มีความเป็นกรด-ด่างต่้าเกินไป เพราะจากการศึกษาน้้าป่าพรุ pH 3 ส่งผลให้ เปอร์เซ็นต์การเคลื่อนไหวของอสุจิ  

 
 

อัตราการปฏิสนธิ และอัตราการฟักเป็นตัวต้่าลง (P<0.05)  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ [2] ที่พบว่า น้้าในป่า
พรุทั่วๆไป มีความเป็นกรด-ด่าง (pH) ระหว่าง 2.0-4.5  แต่แหล่งที่พบปลาดุกล้าพันอาศัย ตรวจคุณสมบัติของน้้า 
พบว่ามีความเป็นกรด-ด่าง(pH) เฉลี่ย 4.5  และสอดคล้องกับการศึกษาของ [11] ที่ท้าการวิจัยการเพาะพันธุ์ปลา
หมอในสภาพน้้าป่าพรุ โดยน้าพ่อแม่พันธุ์ปลาหมอจากป่าพรุดอนนา จังหวัดปัตตานี มา ฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ 
buserelin acetate ในระดับความเข้มข้น 5, 10, 15 และ 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ domperidone 
10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในทุกระดับความเข้มข้นของฮอร์โมน โดยฉีดกระตุ้นเพียงครั้งเดียว แล้วปล่อยให้ผสมพันธ์ุวางไข่ใน
น้้าพรุ ที่มีค่า pH 2.9, 4.3, 4.9 และ 5.6 พบว่า ที่ระดับความเข้มข้นของฮอร์โมน 10, 15 และ 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 
สามารถกระตุ้นพ่อแม่ปลาให้ผสมพันธุ์วางไข่ได้ในน้้าพรุ ที่มีค่า pH 4.3, 4.9 และ 5.6 โดยมีจ้านวนแม่พันธุ์ปลาที่วางไข่ 
ระยะเวลาวางไข่ อัตราการปฏิสนธิ อัตราการฟัก และอัตราการรอดตาย ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่ทั้งนี้ที่น้้าพรุ
ทีม่ีความเป็นกรด-ด่างต่้าสุดในการทดลอง (pH 2.9) ไข่และอสุจิปลาหมอไม่สามารถเกิดการปฏิสนธิ และฟักเป็นตัวได้  

ทั้งนี้ในปัจจุบันปลาดุกล้าพันในป่าพรุมีจ้านวนลดน้อยลงมาก ส่วนหนึ่งก็อาจมาจากค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของน้้าที่ค่อนข้างต่้าโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง จะส่งผลต่อการมีชีวิตรอดของลูกปลาดุกล้าพัน เพราะจากการศึกษา
ของ[12] ที่ทดลองวิจัยพิษเฉียบพลันของความเป็นกรด-ด่างจากน้้าพรุต่อลูกปลากะพงขาวขนาด 3 -5 นิ้ว ซึ่งพบว่า 
พิษเฉียบพลันของความเป็นกรด -ด่างจากน้้าพรุ จะเข้าไปท้าลายเซลล์เหงือก และผิวหนังของปลาโดยตรง 
โดยเฉพาะบริเวณเหงือกมีตะกอน และสนิมเหล็กเข้าไปเกาะตามซี่เหงือกด้วย ท้าให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนใน
น้้าท้างานไม่ปกติ  
 จากการศึกษาในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าปลาดุกล้าพันเป็นปลาที่ควรจะมีการเพาะเลี้ยงให้แพร่หลาย เพราะ
สามารถเพาะพันธุ์ในสภาพน้้าที่เป็นกรดได้ ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรน้าไปเพาะเลี้ยงใ นสภาพพื้นที่ที่มีความ
เป็นกรด หรือสภาพน้้าที่มีคุณภาพน้้าต่้า 
  
ตารางที่ 1. เปอร์เซ็นต์การเคลื่อนไหวของอสุจิ อัตราการปฏิสนธิ และอัตราการฟักเป็นตัว (mean±sd) ของปลา      
              ดุกล้าพัน ที่ได้รับกระตุ้นด้วยน้้ากรดอะซิติก น้้าป่าพรุ และน้้าจืดที่ใช้เพาะฟัก ในขั้นตอนการผสมเทียม 
 

ชนิดของน้้า       pH การเคลื่อนไหวของอสุจ ิ
(%) 

อัตราการปฏิสนธ ิ
(%) 

อัตราการฟักเป็นตัว 
(%) 

น้้ากรดอะซิติก 5 80.00±8.16 a 75.24±12.00 a 68.21±7.27 a 
น้้าป่าพร ุ 3 62.50±5.00 b 49.10±15.13 b 33.26±2.86 c 
น้้าป่าพร ุ 6 80.00±8.16 a 67.79±7.23 ab 56.52±8.30ab 
น้้าจืดที่ใช้เพาะฟัก 7 77.50±5.00 a                            63.92±12.02 ab 53.93±10.70 b 
 

หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) 
  



108

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 ปลาดุกล้าพันซึ่งมีแหล่งอาศัยในป่าพรุสภาพน้้าค่อนข้างเป็นกรด สามารถน้ามาเพาะเลี้ยงในสภาพน้้า
จืดทั่วไปได้ เพราะน้้าจืดที่ใช้เพาะฟัก (pH 7) สามารถกระตุ้นการเคลื่อนไหวให้อสุจิปลาดุกล้าพันเข้าผสมกับไข่ได้
ดีไม่แตกต่างกับน้้าป่าพรุแหล่งอาศัยของปลาดุกล้าพัน หรืออาจใช้น้้าจืดที่มีความเป็นกรด (pH 5-6) กระตุ้นการ
เคลื่อนไหวของอสุจิเข้าผสมกับไข่ในขั้นตอนการผสมเทียมก็ได้ เพราะจากการศึกษาปลาดุกล้าพันมีเปอร์เซ็นต์การ
เคลื่อนไหวของอสุจิสูง  แต่ทั้งนี้ความเป็นกรด-ด่างไม่ควรต่้าเกินไป เพราะจากการศึกษาน้้าป่าพรุ pH 3 ส่งผลให้ 
เปอร์เซ็นต์การเคลื่อนไหวของอสุจิ อัตราการผสมติด และอัตราการฟักเป็นตัวต้่าลง 
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สรุปผลการวิจัย 
 

 ปลาดุกล้าพันซึ่งมีแหล่งอาศัยในป่าพรุสภาพน้้าค่อนข้างเป็นกรด สามารถน้ามาเพาะเลี้ยงในสภาพน้้า
จืดทั่วไปได้ เพราะน้้าจืดที่ใช้เพาะฟัก (pH 7) สามารถกระตุ้นการเคลื่อนไหวให้อสุจิปลาดุกล้าพันเข้าผสมกับไข่ได้
ดีไม่แตกต่างกับน้้าป่าพรุแหล่งอาศัยของปลาดุกล้าพัน หรืออาจใช้น้้าจืดที่มีความเป็นกรด (pH 5-6) กระตุ้นการ
เคลื่อนไหวของอสุจิเข้าผสมกับไข่ในขั้นตอนการผสมเทียมก็ได้ เพราะจากการศึกษาปลาดุกล้าพันมีเปอร์เซ็นต์การ
เคลื่อนไหวของอสุจิสูง  แต่ทั้งนี้ความเป็นกรด-ด่างไม่ควรต่้าเกินไป เพราะจากการศึกษาน้้าป่าพรุ pH 3 ส่งผลให้ 
เปอร์เซ็นต์การเคลื่อนไหวของอสุจิ อัตราการผสมติด และอัตราการฟักเป็นตัวต่้าลง 
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สมบตัทิำงเคมไีฟฟ้ำของไดเมอร์ของสำรประกอบเชิงซ้อนของโลหะเออริเดียมกับลิแกนด์ 2-phenyl pyridine 

และกำรศึกษำโครงสร้ำงของสำรประกอบเชิงซ้อนของเออริเดียมกับลิแกนด์อะเซทิลไทโอยูเรีย

กีรติ กุลวานิชไชยนันท์1 ชฎาภรณ์ เชื้อบ้านเกาะ1 Sanja Sekuljica2 Valeria Guzsvany2 Neda Mimica-Dukic2 

 เสาวนิต ทรายทอง1 และนรารักษ์ หลีสกุล1*

บทคัดย่อ

สารประกอบเชิงซ้อนที่เป็น ไดเมอร์ของ Ir
2
(3m-ppy)

4
Cl

2
 เมื่อ 3m-ppy คือ 3-methyl-2-phenylpyridine ถูกน�ามาใช้เป็นสารตั้ง

ต้นในการสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อน Ir(3m-ppy)
2
Cl(CNNH

2
) เมื่อ CNNH

2
 เป็นลิแกนด์ ที่เกิดจากการแตกออก และจัดเรียง

ตัวใหม่ของโมเลกุล acetylthiourea ผ่านอะตอมของไนโตรเจน ยืนยันโครงสร้างของสารไดเมอร์ด้วยเทคนิคทาง สเปกโทรสโกปี

และการวิเคราะห์ปริมาณธาตุ C, H และ N โดยโมเลกุลของ Ir(3m-ppy)
2
Cl(CNNH

2
) ได้มีการศึกษาโครงสร้างจากเทคนิค single 

crystal x-ray diffraction เป็นหลัก พบว่าสารที่สังเคราะห์มีโครงสร้างเป็นออกตะฮีดรอลบิดเบี้ยว ที่มีระบบผลึกเป็น Triclinic หมู่

ปริภูมิเป็น Pนอกจากนี้ จากการศึกษาสมบัติเชิงแสงพบว่าสารทั้งสองมีความยาวคลื่นสูงสุดของการดูดกลืนแสงในช่วง 390 ถึง 450 

นาโนเมตร ซึง่เกดิจากการทรานซชินัแบบ metal to ligand charge transfer (MLCT) ของ Ir(III) ซึง่เป็นการ ทรานซชินัแบบยนิยอม 

(allowed transition) สารทั้งสองเปล่งแสงได้ที่ความยาวคลื่น 556 และ 505 นาโนเมตร เมื่อกระตุ้นที่ความยาวคลื่น 370 และ 

360 นาโนเมตร ตามล�าดบั และผลจากการศกึษาสมบตัทิางเคมไีฟฟ้าด้วยเทคนคิไซคลิกโวลแทมเมตร ีและเทคนคิสแควร์เวฟโวลแทม

เมตรีของไดเมอร์ Ir
2
(3m-ppy)

4
Cl

2
 ใน 0.1 โมลาร์ ของสารละลาย อิเล็กโทรไลต์ NaClO

4
 ในตัวท�าละลายอะซีโตไนไตรล์ พบว่าเกิด

ออกซิเดชันพีคแบบผันกลับไม่ได้ (irreversible oxidation) ที่ค่าศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ +1.55 โวลท์ ในขณะที่ศักย์ไฟฟ้าลบเกิดปฏิกิริยา

รดีกัชัน่พคีแบบผนักลบัไม่ได้ ที ่-2.25 โวลท์ ซึง่เป็นปฏกิริยิารดีกัชัน่ภายในโมเลกลุของลแิกนด์ ศกึษาความสามารถของสารประกอบ

เชิงซ้อน Ir(3m-ppy)
2
Cl(CNNH

2
) ในการตรวจวัดโลหะไอออน พบว่าสามารถตรวจวัดโลหะ Co(III), Fe(III), Ni(II) และ Cu(II) โดย

เกิดแถบการดูดกลืนแสงใหม่ที่ความยาวคลื่น 430 นาโนเมตร

ค�ำส�ำคัญ : สมบัติทางเคมีไฟฟ้า สารประกอบเชิงซ้อนของเออริเดียม

1 ภาควิชาเคมี, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, หาดใหญ่, สงขลา 90110, ประเทศไทย
2 University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Chemistry, Biochemistry and Environmental Protection, Trg D. 

Obradovića 3, 21000 Novi Sad, Serbia
* Corresponding author:
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Electrochemical properties of the dimer of the iridium complex with 2-phenylpyridine 

ligand and investigation the structure of the iridium complex with acetylthiourea ligand

Keerati Kullawanichaiyanan1 Chadaphon Chueabanko1 Sanja Sekuljica2 Valeria Guzsvany2 Neda Mimica-Dukic2 

Saowanit Saithong1 andNararak Leesakul1* 

Abstract

Dimer of the iridium(III) complex of Ir
2
(3m-ppy)

4
Cl

2
 when 3m-ppy= 3-methyl-2-phenylpyridine was used as a 

precursor to synthesize the Ir(3m-ppy)
2
Cl(CNNH

2
) complex when CNNH

2
 is a ligand generated by fragmentation 

and rearranging of the acetylthiourea molecule through the nitrogen atom of CN-. The structures of iridium(III) 

dimer was confirmed by spectroscopic techniques, elemental analysis of C, H and N elements. The Ir(3m-ppy)
2
Cl(CNNH

2
) 

complex was studied its structure from the single crystal x-ray diffraction technique. It was found that the 

synthesized substance was a distorted octahedral geometry with a Triclinic crystal system and space group P. 

In addition, from the study of photo physical properties, both complexes exhibited the absorption wavelength 

during the range of 390 to 450 nm, which is caused by the allowed transition of metal to ligand charge transfer 

(MLCT). The Ir
2
(3m-ppy)

4
Cl

2
 and Ir(3m-ppy)

2
Cl(CNNH

2
) complexes emitted luminescence at the wavelength of 

556 and 505 nm when excited at 370 and 360 nm, respectively. The investigation of electrochemical properties 

were carried out by cyclic voltammetric (CV) and square wave voltammetry (SWV) techniques in 0.1 M sodium 

perchlorate in acetonitrile. An irreversible oxidation peak was observed at +1.55 V, while an irreversible peak 

can be detected at -2.25 V in the negative potential range. The studied complex can detect various type of 

transition metal ions like Co(III), Fe(III), Ni(II) and Cu(II) The new band at 430 nm was observed. 

Keywords: Electrochemical properties and iridium complexes
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3 
 

บทน า 
โลหะเออริเดียม (Ir) เป็นโลหะทรานซิชันในคาบที่ 5 ของตารางธาตุ สารประกอบเชิงซ้อนของโลหะ Ir(III) ที่มีลิแกนด์ 

2-phenyl pyridine (ppy) เป็นองค์ประกอบหลักในรูปแบบของสารประกอบเชิงซ้อนแบบบิส (bis complex) Ir(ppy)2L2 เมือ่ 
L เป็นลิแกนด์ช่วย (ancillary ligand) ชนิดต่าง ๆ ได้รับความสนใจน ามาศึกษาอย่างแพร่หลายในงานที่เกี่ยวข้องกับสมบัติการ
เปล่งแสงของสารประกอบเชิงซ้อนในกลุ่มน้ี สืบเน่ืองจากการที่ Ir(III) มีความเสถียรสูง สามารถเกิดอันตรกิริยาการคู่ควบของ
สปินกับออร์บิทัล (spin-orbit coupling) ได้ดี โดย ลิแกนด์ ppy เป็นลิแกนด์ที่มีไพอิเล็กตรอนที่สามารถเกิดพันธะกับ Ir(III) 
โดยใช้ ไนโตรเจนของวงพิริดีน และคาร์บอนอะตอมของวงฟีนิล ส่งผลให้สารประกอบเชิงซ้อนของ Ir(III) มีช่วงชีวิตของการ
เปล่งแสงท่ียาวนาน และมีประสิทธิภาพในการเปล่งแสงสูง[1] จึงส่งผลให้สารประกอบเชิงซ้อนของ Ir(III) มักถูกน ามาศึกษาและ
พัฒนาเป็นองค์ประกอบส าคัญในหลอด LED ที่ให้ความเข้มของการส่องสว่างสูง และมีสีสันต่าง ๆ ตามชนิดของลิแกนด์ช่วย[2]  
รวมถึงการพัฒนาเป็นตัวตรวจวัดโลหะหนัก โลหะทรานซิชัน และโลหะอัลคาไลน์หรืออัลคาไลน์ เอิร์ธ บางชนิด ด้วยวิธีการ
ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงสัญญาณการเปลง่แสง[3-4] ดังเช่น ผลงานวิจัยของ Yu, T. Z. และคณะ[5] ได้ใช้สารประกอบเชิงซ้อน
ของ Ir(III) ในการหาปริมาณของ Cu2+ ผ่านปฏิกิริยาการระงับสัญญาณการเปล่งแสงลูมิเนสเซนส์ (luminescence 
quenching) ทั้งในสารละลายที่มีตัวท าละลายเป็นน้ า และในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต สามารถศึกษาในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของ 
พี-เอช ในช่วงกว้าง และให้ความไววิเคราะห์สูง นอกจากนี้ ยังสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์เพื่อตรวจหาไอออน
ของปรอท (Hg2+)[6] ซึ่งเป็นโลหะที่มีความเป็นพิษได้อีกด้วย ซึ่งโครงสร้างส่วนใหญ่ของสารประกอบเชิงซ้อนของ Ir(III) ที่มีลิ
แกนด์ ppy เป็นองค์ประกอบหลัก ร่วมกับการมีลิแกนด์ช่วยอื่นๆ ในโครงสร้างมักจะอยู่ในรูปของโครงสร้างทรงเหลี่ยมแปด
หน้า (octahedral) เป็นส่วนใหญ่[7] โดยเมื่อค้นคว้าแนวทางการสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนในกลุ่มดังกล่าว พบว่าการ
สังเคราะห์มักกระท าผ่านสารประกอบเชิงซ้อนท่ีเป็นไดเมอร์ของ Ir2(3m-ppy)4Cl2 ผ่านการใช้คลอรีนอะตอมเป็นสะพานเชื่อม
แทบทั้งสิ้น ซึ่งพบว่างานวิจัยส่วนใหญ่เน้นการสังเคราะห์จากหมู่แทนที่ที่เป็นหมู่ดึงอิเล็กตรอนบนวงแหวนพิริดีน  เนื่องจากให้
คุณสมบัติการเปล่งแสงที่ดี แต่หมู่แทนที่ที่เป็นหมู่ให้อิเล็กตรอนยังมีการศึกษาน้อย อย่างไรก็ตามคุณสมบัติทางเคมีไฟฟ้า ซึ่ง
สามารถบ่งช้ีความเสถียรของสารประกอบเชิงซ้อนได้ จากการพิจารณาค่าศักย์ไฟฟ้าออกซิเดช่ันนั้นยังมีการศึกษาไม่มากนัก ซึ่ง
โดยปกติทั่วไปมักใช้เทคนิค cyclic voltammetry ในการศึกษา และในการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลง 

ในงานวิจัยช้ินนี้เป็นการศึกษาการสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนของเออริเดียม(III) ชนิดใหม่ ที่มีสูตรโครงสร้างเป็น 
Ir(3m-ppy)2(CNNH2)Cl เมื่อ 3m-ppy เป็นลิแกนด์ 3-methyl-2-phenyl pyridine ซึง่มีหมู่เมทิลเป็นหมู่ให้อิเล็กตรอนแทนที่
อยู่บนต าแหน่งที่ 3 ของลิแกนด์ ppy และ ลิแกนด์ CNNH2 เป็นลิแกนด์ที่แตกออกจากลิแกนด์ช่วย acetylthiourea (actu) 
ผ่านสารตั้งต้นของไดเมอร์เชิงซ้อน Ir2(3m-ppy)4Cl2 แสดงดังรูปที่ 1 การสังเคราะห์และศึกษาโครงสร้างของสารตั้งต้นใช้การ
ประยุกต์จากวิธีการของ Kahl, J. L. และคณะ[8] ศึกษาโครงสร้างด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี อิเล็กโทรสเปรย์ -
แมสสเปกโทรสโกปี และเทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณธาตุ รวมถึงศึกษาสมบัติเชิงแสง สมบัติทางเคมีไฟฟ้าด้วยเทคนิคไซคลกิโว-
ลแทมเมตรี (CV) และเทคนิคสแควร์เวฟโวลแทมเมตรี (SWV) ซึ่งยังไม่มีการศึกษาด้วยเทคนิคนี้กับสารประกอบเชิงซ้อนของ 
Ir2(3m-ppy)4Cl2 มาก่อน โดย SWV เป็นเทคนิคที่มีความไววิเคราะห์สูง จึงใช้ความเข้มข้นของสารประกอบเชิงซ้อน Ir2(3m-
ppy)4Cl2 ในปริมาณต่ าได้ และสามารถวิเคราะห์ได้อย่างรวดเรว็ ส่วนสารประกอบเชิงซ้อน Ir(3m-ppy)2(CNNH2)Cl สังเคราะห์
โดยการประยุกต์จากเทคนิคของ Binzet, G. และคณะ[9] ศึกษาโครงสร้างโดยใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์บนผลึก
เดี่ยว (single crystal x-ray diffraction) การวิเคราะห์ปริมาณธาตุ และเทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี รวมถึงศึกษาสมบัติ
เชิงแสงของสารประกอบเชิงซ้อนดังกล่าวร่วมด้วย เพื่อศึกษาแนวโน้มเบื้องต้นในการตรวจวัดโลหะไอออนด้วยเทคนิคการ
ดูดกลืนแสง ซึ่งทดสอบผ่านการใช้โลหะทรานซิชัน โลหะอัลคาไลน์หรืออัลคาไลน์ เอิร์ธ และโลหะหนัก ชนิดต่าง ๆ  
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บทน า 
โลหะเออริเดียม (Ir) เป็นโลหะทรานซิชันในคาบที่ 5 ของตารางธาตุ สารประกอบเชิงซ้อนของโลหะ Ir(III) ที่มีลิแกนด์ 

2-phenyl pyridine (ppy) เป็นองค์ประกอบหลักในรูปแบบของสารประกอบเชิงซ้อนแบบบิส (bis complex) Ir(ppy)2L2 เมือ่ 
L เป็นลิแกนด์ช่วย (ancillary ligand) ชนิดต่าง ๆ ได้รับความสนใจน ามาศึกษาอย่างแพร่หลายในงานที่เกี่ยวข้องกับสมบัติการ
เปล่งแสงของสารประกอบเชิงซ้อนในกลุ่มนี้ สืบเนื่องจากการที่ Ir(III) มีความเสถียรสูง สามารถเกิดอันตรกิริยาการคู่ควบของ
สปินกับออร์บิทัล (spin-orbit coupling) ได้ดี โดย ลิแกนด์ ppy เป็นลิแกนด์ที่มีไพอิเล็กตรอนที่สามารถเกิดพันธะกับ Ir(III) 
โดยใช้ ไนโตรเจนของวงพิริดีน และคาร์บอนอะตอมของวงฟีนิล ส่งผลให้สารประกอบเชิงซ้อนของ Ir(III) มีช่วงชีวิตของการ
เปล่งแสงท่ียาวนาน และมีประสิทธิภาพในการเปล่งแสงสูง[1] จึงส่งผลให้สารประกอบเชิงซ้อนของ Ir(III) มักถูกน ามาศึกษาและ
พัฒนาเป็นองค์ประกอบส าคัญในหลอด LED ที่ให้ความเข้มของการส่องสว่างสูง และมีสีสันต่าง ๆ ตามชนิดของลิแกนด์ช่วย[2]  
รวมถึงการพัฒนาเป็นตัวตรวจวัดโลหะหนัก โลหะทรานซิชัน และโลหะอัลคาไลน์หรืออัลคาไลน์ เอิร์ธ บางชนิด ด้วยวิธีการ
ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงสัญญาณการเปลง่แสง[3-4] ดังเช่น ผลงานวิจัยของ Yu, T. Z. และคณะ[5] ได้ใช้สารประกอบเชิงซ้อน
ของ Ir(III) ในการหาปริมาณของ Cu2+ ผ่านปฏิกิริยาการระงับสัญญาณการเปล่งแสงลูมิเนสเซนส์ (luminescence 
quenching) ทั้งในสารละลายที่มีตัวท าละลายเป็นน้ า และในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต สามารถศึกษาในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของ 
พี-เอช ในช่วงกว้าง และให้ความไววิเคราะห์สูง นอกจากนี้ ยังสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์เพื่อตรวจหาไอออน
ของปรอท (Hg2+)[6] ซึ่งเป็นโลหะที่มีความเป็นพิษได้อีกด้วย ซึ่งโครงสร้างส่วนใหญ่ของสารประกอบเชิงซ้อนของ Ir(III) ที่มีลิ
แกนด์ ppy เป็นองค์ประกอบหลัก ร่วมกับการมีลิแกนด์ช่วยอื่นๆ ในโครงสร้างมักจะอยู่ในรูปของโครงสร้างทรงเหลี่ยมแปด
หน้า (octahedral) เป็นส่วนใหญ่[7] โดยเมื่อค้นคว้าแนวทางการสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนในกลุ่มดังกล่าว พบว่าการ
สังเคราะห์มักกระท าผ่านสารประกอบเชิงซ้อนท่ีเป็นไดเมอร์ของ Ir2(3m-ppy)4Cl2 ผ่านการใช้คลอรีนอะตอมเป็นสะพานเชื่อม
แทบทั้งสิ้น ซึ่งพบว่างานวิจัยส่วนใหญ่เน้นการสังเคราะห์จากหมู่แทนที่ที่เป็นหมู่ดึงอิเล็กตรอนบนวงแหวนพิริดีน  เนื่องจากให้
คุณสมบัติการเปล่งแสงที่ดี แต่หมู่แทนที่ที่เป็นหมู่ให้อิเล็กตรอนยังมีการศึกษาน้อย อย่างไรก็ตามคุณสมบัติทางเคมีไฟฟ้า ซึ่ง
สามารถบ่งช้ีความเสถียรของสารประกอบเชิงซ้อนได้ จากการพิจารณาค่าศักย์ไฟฟ้าออกซิเดช่ันนั้นยังมีการศึกษาไม่มากนัก ซึ่ง
โดยปกติทั่วไปมักใช้เทคนิค cyclic voltammetry ในการศึกษา และในการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลง 

ในงานวิจัยช้ินนี้เป็นการศึกษาการสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนของเออริเดียม(III) ชนิดใหม่ ที่มีสูตรโครงสร้างเป็น 
Ir(3m-ppy)2(CNNH2)Cl เมื่อ 3m-ppy เป็นลิแกนด์ 3-methyl-2-phenyl pyridine ซึง่มีหมู่เมทิลเป็นหมู่ให้อิเล็กตรอนแทนที่
อยู่บนต าแหน่งที่ 3 ของลิแกนด์ ppy และ ลิแกนด์ CNNH2 เป็นลิแกนด์ที่แตกออกจากลิแกนด์ช่วย acetylthiourea (actu) 
ผ่านสารตั้งต้นของไดเมอร์เชิงซ้อน Ir2(3m-ppy)4Cl2 แสดงดังรูปที่ 1 การสังเคราะห์และศึกษาโครงสร้างของสารตั้งต้นใช้การ
ประยุกต์จากวิธีการของ Kahl, J. L. และคณะ[8] ศึกษาโครงสร้างด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี อิเล็กโทรสเปรย์ -
แมสสเปกโทรสโกปี และเทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณธาตุ รวมถึงศึกษาสมบัติเชิงแสง สมบัติทางเคมีไฟฟ้าด้วยเทคนิคไซคลกิโว-
ลแทมเมตรี (CV) และเทคนิคสแควร์เวฟโวลแทมเมตรี (SWV) ซึ่งยังไม่มีการศึกษาด้วยเทคนิคนี้กับสารประกอบเชิงซ้อนของ 
Ir2(3m-ppy)4Cl2 มาก่อน โดย SWV เป็นเทคนิคท่ีมีความไววิเคราะห์สูง จึงใช้ความเข้มข้นของสารประกอบเชิงซ้อน Ir2(3m-
ppy)4Cl2 ในปริมาณต่ าได้ และสามารถวิเคราะห์ได้อย่างรวดเรว็ ส่วนสารประกอบเชิงซ้อน Ir(3m-ppy)2(CNNH2)Cl สังเคราะห์
โดยการประยุกต์จากเทคนิคของ Binzet, G. และคณะ[9] ศึกษาโครงสร้างโดยใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์บนผลึก
เดี่ยว (single crystal x-ray diffraction) การวิเคราะห์ปริมาณธาตุ และเทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี รวมถึงศึกษาสมบัติ
เชิงแสงของสารประกอบเชิงซ้อนดังกล่าวร่วมด้วย เพื่อศึกษาแนวโน้มเบื้องต้นในการตรวจวัดโลหะไอออนด้วยเทคนิคการ
ดูดกลืนแสง ซึ่งทดสอบผ่านการใช้โลหะทรานซิชัน โลหะอัลคาไลน์หรืออัลคาไลน์ เอิร์ธ และโลหะหนัก ชนิดต่าง ๆ  
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3-methyl-2–phenyl-pyridine          Ir2(3m-ppy)4Cl2   โครงสรา้งที่คาดหวัง Ir(3m-ppy)2(actu)Cl 

รูปที่ 1 ปฏิกิริยาการสังเคราะหส์ารประกอบเชิงซ้อนท่ีเป็นเออริเดียมไดเมอร์ Ir2(3m-ppy)4Cl2 และ สารประกอบเชิงซ้อนที่
คาดหวังเมื่อท าปฏิกริิยากับลิแกนด์ actu 

วิธีการด าเนินการ 
การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อน Ir2(3m-ppy)4Cl2 และ Ir(3m-ppy)2(CNNH2)Cl 

ละลายลิแกนด์ 3-methyl-2-phenylpyridine (0.08 กรัม 0.5 มิลลิโมล) และ IrCl3.3H2O (0.70 กรัม 2.0 มิลลิโมล) 
โดยใช้ตัวท าละลาย 60 มิลลิลิตรของ 2-ethoxyethanol และน้ าในอัตราส่วน 5:1 ตามล าดับ ผสมลงในขวดก้นกลม คน
ตลอดเวลา หลังจากนั้น รีฟรักซ์สารผสมที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ภายใต้บรรยากาศของแก๊ส
อาร์กอน น ามาตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง เพื่อให้อุณหภูมิลดลง น ามาเทใส่บีกเกอร์แล้วเติมน้ า 20 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ 24 ช่ัวโมง 
กรองตะกอนแล้วล้างตะกอนด้วย diethyl ether ซ้ า 3 ครั้ง จะได้ตะกอนสีส้มเหลือง น าไปอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง ร้อยละผลิตภัณฑ์ที่ได้เท่ากับ 56.16 หลังจากนั้น ละลายสารประกอบเชิงซ้อนเออริเดียมไดเมอร์ Ir2(3m-
ppy)4Cl2 (0.56 กรัม 0.5 มิลลิโมล) ในตัวท าละลายไดคลอโรมีเทน (CH2Cl2) โดยใช้ปริมาตร 70 มิลลิลิตรลงในขวดก้นกลม 
เติมลิแกนด์ 1-acethylthiourea (0.14 กรัม 1.25 มิลลิโมล) สีของสารละลายจะเปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีเหลือง โดยคน
ตลอดเวลา หลังจากนั้น รีฟรักซ์ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 ช่ัวโมง ภายใต้บรรยากาศของแก๊สอาร์กอน น ามา
ตั้งท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้องเพื่อให้อุณหภูมิลดลง น ามาเทใส่บีกเกอร์ แล้วน าไปกรอง ระเหยตัวท าละลาย หลังจากได้ตะกอนสีเหลอืง 
น าไปล้างด้วย Diethyl ether ซ้ า 3 ครั้ง แล้วน าไปอบท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง ร้อยละผลิตภัณฑท์ีไ่ด้
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+      
Under Ar    

IrCl3.3H2O 
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5 
 

เคมีไฟฟ้าศึกษาด้วยเทคนิค cyclic voltammetry (CV) และ เทคนิค square wave voltammetry (SWV) ในตัวท าละลายอะ
ซีโตไนไตรล์ (ACN) ผ่านโปรแกรม AUTOLAB PGSTAT12 ควบคุมการท างานด้วย ซอฟต์แวร์ GPES 4.9 (Ecochemie, The 
Netherlands) ข้ัวไฟฟ้าท างาน (Working electrode) ใช้ แกลสซี คาร์บอน (glassy carbon) ขั้วไฟฟ้าอ้างอิง (Reference 
electrode) ใช้ แพลตตินัม (platinum wire) และขั้วไฟฟ้าช่วย (Counter electrode) ใช้ แผ่นแพลตตินัม platinum (Amel) 
สารละลายอิเล็กโทรไลต์เป็น NaClO4 เข้มข้น 0.1 M ในตัวท าละลายอะซีโตไนไตรล์ (ACN) ส่วนสารประกอบเชิงซ้อน Ir(3m-
ppy)2(CNNH2)Cl ที่ความเข้มข้น 1x10-4 M นั้น ศึกษาสมบัติเชิงแสง ในตัวท าละลายไดคลอ-โรมีเทน (CH2Cl2) และศึกษา
ความสามารถในการตรวจวัดโลหะไอออนโดยใช้ Co(III), Ni(II), Cu(II), Fe(III), Mn(II), Pb(II), Hg(II), Ca(II) และ K(I) 

ผลวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 การยืนยันโครงสร้างของสาร Ir2(3m-ppy)4Cl2 ด้วยเทคนิค FTIR spectroscopy พบว่า ความถี่ส าคัญที่บ่งช้ีถึงหมู่
ฟังก์ช่ันของสารเกิดขึ้นในย่าน 4000 - 400 cm-1 ได้แก่การสั่นของพันธะ C-H ที่ 3056 cm-1 C=C ที่ 2369 cm-1 C=C 
ที่ 1426 cm-1 C=N ที่ 1263 cm-1 และ C-H ที่ 789 cm-1 บนวงฟีนิล และ วงพิริดีน ส่วน Ir-N ปรากฏเลขคลื่นที่ความถี่ 
724 cm-1 Ciobotaru, I. C. และคณะ[10] ซึ่งเป็นเลขคลื่นที่บ่งช้ีการเกิดพันธะของลิแกนด์ 3-methyl-2–phenyl-pyridine 
กับ Ir(III) ส่วนผลการทดลองจากเทคนิค ESI-MS พบว่า แมสสเปกตรัม แสดงข้อมูลของโมเลคิวลาร์ไอออนที่มี เปอร์เซ็นต์ความ
อุดมสัมพัทธ์พบท่ีค่า m/z เท่ากับ 529.1 (100 %, M), 527.1 (80 %, M-2H+) และ 530.1 (30%) ซึ่งมวลโมเลกุลที่ความอุดม
สัมพัทธ์สูงสุดนั้นเกิดจากการแตกของเออริเดียมไดเมอร์เป็นมอนอเมอร์ในรูป [M+H+-Cl] เมื่อ M คือมวลโมเลกุลของ
สารประกอบเชิงซ้อนของ Iridium(III) ในรูปโมเลกุลเดี่ยว (ครึ่งหนึ่งของไดเมอร์) ซึ่ง 2M คือมวลโมเลกุลของไดเมอร์มีค่าเท่ากับ 
1127.4 กรัมต่อโมล ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลของปริมาณธาตุ C, H และ N ในสารประกอบเชิงซ้อนของไดเมอร์   
Ir2(3m-ppy)4Cl2 พบว่ามีปริมาณธาตุของ C, H และ N ที่ได้จากการค านวณทางทฤษฎี เท่ากับ 51.08, 3.54 และ 4.96 
ตามล าดับ และ ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือพบว่า % ธาตุของ คาร์บอน ไฮโดรเจนและ ไนโตรเจน เท่ากับ 
50.55±0.06, 3.55±0.01 และ 4.82±0.02 ตามล าดับ ซึ่งมีความสอดคล้องกัน จึงสามารถยืนยันการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน
ของ ไดเมอร์ Ir2(3m-ppy)4Cl2 ได้ ในขณะที่สารประกอบเชิงซ้อน Ir(3m-ppy)2(CNNH2)Cl ปรากฏแถบการสั่นของพันธะส าคญั
ที่เลขคลื่น ดังนี้ การสั่นของพันธะ C-H ที่ 3049 cm-1 C=C ที่ 1535 cm-1 C-N ที่ 1053 cm-1 C=N ที่ 1589 cm-1 
C N ที่ 2369 cm-1 N-H ที่ 3353 cm-1 และ C-H ที่ 791 cm-1 บนวงฟีนิล และ วงพิริดีน ส่วน Ir-N ปรากฏเลขคลื่น
ที่ความถี่ 735 cm-1 ทั้งนี้สารประกอบเชิงซ้อน Ir(3m-ppy)2(CNNH2)Cl เป็นผลึกเด่ียวในสารละลายผสมระหว่าง ไดคลอโร-
มีเทน อะซีโตไนไตรล์ และไดเอทิลอีเธอร์ ในอัตราส่วน 1 : 1 : 2 โดยมีโครงสร้างเป็นออกตะฮีดรอลบิดเบี้ยว ที่มีระบบผลึกเปน็ 

ไตรคลีนิก (Triclinic) และหมู่ปริภูมิเป็น P1̅ โครงสร้างที่ได้พบว่าลิแกนด์ actu ( ) ที่เป็นลิแกนด์ช่วยเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดช่ัน ท าให้เกิดการแตกออกของหมู่ไทโอ และเกิดการจัดเรียงโครงสร้างใหม่เป็นสารประกอบอะมิโนไซยาไนด์ 
(CNNH2) โครงสร้างแสดงดังรูปที่ 2 ข้อมูลผลึกที่จ าเป็นแสดงดังตารางที่ 1 และข้อมูลความยาวพันธะและมุมพันธะรอบ
โคออร์ดิเนต แสดงดังตารางที่ 2 ซึ่งกลไกการเกิดปฏิกิริยามีความซับซ้อน ลักษณะคล้ายคลึงกับท่ี Sahu, S. และคณะ[11] ได้มี
การตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2010 กลุ่มผู้วิจัยอยู่ในระหว่างการศึกษาและยืนยันกลไกท่ีเป็นไปได้ของการเกิดสารประกอบอะมิโนไซนา-
ไนด์ของลิแกนด์ actu 
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8.8918(4) 
9.1419(5) 
15.1389(7) 
78.5670(10) 
79.4600(10) 
76.1110(10) 

ตารางที่ 2 ข้อมูลความยาวพันธะและมมุ 
พันธะรอบโคออร์ดเินตของสารประกอบ
เชิงซ้อน Ir(3m-ppy)2(CNNH2)Cl 

ตารางที่ 1 ข้อมูลผลึกของสารประกอบเชิงซ้อน Ir(3m-ppy)2(CNNH2)Cl 
 
 

 

 

 

 

 

     รปูท่ี 2 โครงสร้างของสารประกอบเชิงซ้อน 
Ir(3m-ppy)2(CNNH2)Cl 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากข้อมูลการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์บนผลึกเดี่ยวของสารประกอบเชิงซ้อน นั้น พบว่ามุมพันธะรอบแกนโคออร์ดิเนต
ในระนาบอิเควทอเรียว (equatorial plane) พันธะเกิดขึ้นระหว่าง 80-98 o ขณะที่บนระนาบแอกเซียล (axial place) มีมุม
พันธะระหว่าง 173-175 o ความยาวพันธะเฉลี่ยของ Ir-N(ppy)= 2.047 Å, Ir-C= 1.997 Å และ Ir-N(CN-)= 2.140 Å 

 

Compound 
Formula 

Ir(3m-ppy)2(CNNH2)Cl 
C25H22 ClIrN4 

Formula weight 606.11 
Wavelength 0.71073 Å 
Crystal system  Triclinic 
Space group P1̅ 

a.b,c/Å 
 
 
 
,,o 

 

 
 
Density (calculated) 1.737 Mg/m3 
Z 2 
Temperature 296(2) K 
Reflections collected 12618 
Parameters 289 
Final R indices [I>2(I)] R1=0.0336, wR2=0.0715 
R indices (all data) R1=0.0388, wR2=0.0732 
Goodness-of-fit on F2 1.097 

      พันธะ มุมพันธะ (o) 
C(11)-Ir(1)-C(23) 87.2(2) 
C(11)-Ir(1)-N(1) 80.2(2) 
C(23)-Ir(1)-N(1) 94.0(2) 
C(11)-Ir(1)-N(2) 97.8(2) 
C(23)-Ir(1)-N(2) 79.5(2) 
N(1)-Ir(1)-N(2) 173.32(18) 
C(11)-Ir(1)-N(3) 176.0(2) 
C(23)-Ir(1)-N(3) 92.8(2) 
N(1)-Ir(1)-N(3) 95.87(19) 
N(2)-Ir(1)-N(3) 86.14(18) 
C(11)-Ir(1)-Cl(1) 91.16(17) 
C(23)-Ir(1)-Cl(1) 175.34(17) 
N(1)-Ir(1)-Cl(1) 90.01(14) 
N(2)-Ir(1)-Cl(1) 96.40(14) 
N(3)-Ir(1)-Cl(1) 89.11(13) 

   พันธะ ความยาวพันธะ Å 
Ir(1)-C(11) 1.991(6) 

Ir(1)-C(23) 2.004(6) 

Ir(1)-N(1) 2.032(5) 

Ir(1)-N(2) 2.062(5) 

Ir(1)-N(3) 2.140(5) 

Ir(1)-Cl(1) 2.5073(15) 
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สารประกอบเชิงซ้อน Ir2(3m-ppy)4Cl2 ที่สังเคราะห์ได้มีสเปกตรัมการดดูกลืนแสงในช่วง 300-500 นาโนเมตร แสดง
ดังรูปที่ 3A พบว่าการดูดกลืนแสงสีม่วงน้ าเงินในตัวท าละลายไดคลอโรมีเทนเกิดขึ้นที่ความยาวคลื่นสูงสุดที่ 440 นาโนเมตร 
ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงเท่ากับ 3.72 x 103 M-1cm-1 เป็นการทรานซิชันแบบ metal to ligand charge transfer 
(MLCT) ของ Ir(III) ซึ่งเป็นการ ทรานซิชันแบบยินยอม (allowed transition) ส่วนความยาวคลื่นที่อยู่ในช่วง 370–490 นาโน
เมตร ให้ค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงในช่วง 4.31 x 103 M-1cm-1 เกิดจากการทรานซิชันแบบ -* ที่เกิดขึ้นในลิแกนด์ 
เช่นเดียวกันกับการดูดกลืนแสงของสารประกอบเชิงซ้อน Ir(3m-ppy)2(CNNH2)Cl ซึ่งดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นสูงสุดที่ 390 
นาโนเมตร ค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงเท่ากับ 2.18 x 103  M-1cm-1 สารประกอบเชิงซ้อน Ir2(3m-ppy)4Cl2 และ Ir(3m-
ppy)2(CNNH2)Cl เปล่งแสงด้วยความเข้มต่ าที่ความยาวคลื่นสูงสุด 556 นาโนเมตร และ 505 นาโนเมตร ตามล าดับ (ดังรูปที่ 
3B) โดยสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของไดเมอร์ Ir2(3m-ppy)4Cl2 ตั้งต้นดูดกลืนแสงได้ที่พลังงานต่ ากว่าของสารประกอบ
เชิงซ้อน Ir(3m-ppy)2(CNNH2)Cl สืบเนื่องจากการมีโคโมฟอร์ในการดูดกลืนแสงต่อโมเลกุลมากกว่าจึงส่งผลต่อการเกิดการ
เปล่งแสงในช่วงพลังงานต่ ากว่าเช่นกัน ซึ่งสารประกอบเชิงซ้อน Ir(3m-ppy)2(CNNH2)Cl สามารถตรวจวัดโลหะทรานซิชันได้ดี 
ได้เก่ Co(III), Cu(II), Fe(III) และ Ni(II) โดยเกิดแถบการดูดกลืนแสงใหม่ท่ีความยาวคลื่น 430 นาโนเมตร แสดงดังรูปที่ 3C 

  
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 สเปกตรา้ (A) การดูดกลืนแสง (B) การเปล่งแสง ของ Ir2(3m-ppy)4Cl2 (เส้นประ) และ Ir(3m-ppy)2(CNNH2)Cl (เส้น-
ทึบ) ที่ความเข้มข้น 1x10-4 M ในตัวท าละลายไดคลอโรมีเทน (C) การดูดกลืนแสงเมื่อมีโลหะชนิดต่าง ๆ ท่ีความเข้มข้น  
1x10-4 M ในตัวท าละลายอะซีโตไนไตรล ์

การศึกษาสมบัติทางเคมีไฟฟ้าของสารประกอบเชิงซ้อน Ir2(3m-ppy)4Cl2 ด้วยเทคนิค CV และเทคนิค SWV ในตัว
ท าละลายอะซีโตไนไตรล์ แสดงดังรูปที่ 4A และ 4B, 4C ตามล าดับ โดย เทคนิค square wave voltammetric (SWV) เป็น
การยืนยันต าแหน่งของค่าศักย์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นของเออริเดียมไดเมอร์ Ir2(3m-ppy)4Cl2 ในตัวท าละลายอะซีโตไนไตรล์ (ACN) 
พบว่า เกิดสัญญาณในช่วงศักย์ไฟฟ้าบวกจากปฏิกิริยาออกซิเดชันแบบผันกลับไม่ได้ (irreversible oxidation peak) ของ Ir3+ 

เป็น Ir4+ ที่ค่าศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ +1.55 V ขณะที่ศักย์ไฟฟ้าลบเกิดพีคแบบผันกลับไม่ได้ (irreversible peak) ที่ค่าศักย์ไฟฟ้า
เท่ากับ -2.25 V ซึ่งเป็นปฏิกิริยารีดักชันท่ีเกิดจากส่วนของสารประกอบอินทรีย์ของลิแกนด์นั่นเอง 

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4 ไซคลิกโวแทมโมแกรมของสารประกอบเชิงซ้อน Ir2(3m-ppy)4Cl2 ด้วยเทคนิต CV (A) เส้นประ baseline ของ
สารละลายอิเล็กโทรไลต์ และ เส้นทึบ สารประกอบเชิงซ้อน Ir2(3m-ppy)4Cl2 และ เทคนิค SWV (B) ออกซิเดชัน (C) รีดักชัน 
โดยใช้ glassy carbon electrode 0.1 M NaClO4 ในตัวท าละลายอะซีโตไนไตรล์ (ACN) เมื่อเวลาผ่านไป 2.5 นาที 
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สรุปผลการวิจัย 
สารประกอบเชิงซ้อนของ Ir(3m-ppy)2(CNNH2)Cl สังเคราะห์ผ่านไดเมอร์ของสารประกอบเชิงซ้อน Ir2(3m-

ppy)4Cl2 โดยเมื่อศึกษาโครงสร้างของสารทั้งสองพบว่า มีโครงสร้างเป็นออกตะฮีดรอลบิดเบี้ยว สามารถเปล่งแสงสีเขียวเหลือง
ความเข้มต่ าที่ความยาวคลื่นในช่วง 500-560 นาโนเมตร และสารประกอบเชิงซ้อนของ Ir2(3m-ppy)4Cl2 มีความเสถียรโดย 
Ir(III) ถูกออกซิไดซ์เป็น Ir(IV) ด้วยศักย์ไฟฟ้า 1.55 โวลท์ ในตัวท าละลายอะซีโตไนไตรล์โดยมี 0.1 M NaClO4 เป็นสารละลาย 
อิเล็กโทรไลต์ และในส่วนของลิแกนด์เกิดปฏิกิริยารีดักช่ันที่ความต่างศักย์ -2.25 โวลท์ สารประกอบเชิงซ้อนชนิดนี้มีแนวโน้ม
ในการตรวจวัดโลหะทรานซิชันชนิดต่าง ๆ ได้ 
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ผลของเถ้ำแกลบต่อสมบัติพอลิยูรีเทนสูตรน�้ำประจุลบจำกยำงธรรมชำติ 
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บทน�ำ : พอลยิรูเีทนสตูรน�า้ประกอบด้วยอนภุาคพอลยิรีูเทนกระจายในน�า้ในภาพคอลลอยด์ พอลยิรูเีทนเตรยีมจากปฏกิิรยิาของพอ

ลิออลกับไอโซไซยาเนตและพอลิออลได้มาจากปิโตรเคมี เนื่องจากเถ้าแกลบมีองค์ประกอบของซิลิกามากกว่า 90% ซึ่งช่วยปรับปรุง

สมบัติของ WPU 

วัตถุประสงค์ : เพื่อสังเคราะห์พอลิยูรีเทนสูตรน�้าชนิดประจุลบ (aWPU) จากพอลิออลยางธรรมชาติอิพอกไซด์ และศึกษาผลของ

เถ้าแกลบต่อสมบัติของพอลิยูรีเทนสูตรน�้าประจุลบที่เติมเถ้าแกลบ (aWPU-RHAs)

วิธีกำรศึกษำ : เตรียมยางธรรมชาติอิพอกไซด์น�้าหนักโมเลกุลต�่าที่มีหมู่ปลายไฮดรอกซิล (EHTNR) จากนั้นน�ามาใช้เป็นพอลิออลใน

การสังเคราะห์ aWPU และเติม RHA ปริมาณ 3, 5 และ 7 phr วิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของ EHTNR และ aWPU-RHAs และ

สมบัติของแผ่นฟิล์ม aWPU-RHAs

ผลกำรศึกษำ : พบว่า EHTNR มีหมู่อิพอกไซด์และไฮดรอกซิลในโครงสร้าง โดยหมู่ไฮดรอกซี่เกิดปฏิกิริยากับไอโซไซยาเนตเกิดเป็น

พันธะยูรีเทนใน aWPU การเกิดอันตรกริยาของพันธะไฮโดรเจนระหว่าง aWPU กับ RHA ท�าให้ aWPU-RHA ที่ได้มีเสถียรภาพทาง

ความร้อนเพิม่ขึน้แต่ไม่มผีลต่อ Tg นอกจากนีอ้นัตรกรยิาดังกล่าวท�าให้พลงังานผวิลดลง ส่งผลให้ความชอบน�า้และการดดูซบัน�า้ของ 

aWPU-RHAs ลดลง 

วิจำรณ์และสรุป : จากการทดลองพบว่า EHTNR สามารถใช้เป็นพอลิออลสังเคราะห์ aWPU ได้และการเติม RHA ท�าให้สมบัติการ

ชอบน�้าและดูดซับน�้าลดลง เสถียรภาพทางความร้อนเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีผลต่อค่า Tg ของ aWPU-RHAs 

ค�ำส�ำคัญ : พอลิยูรีเทนสูตรน�้าชนิดประจุลบ เถ้าแกลบ และยางธรรมชาติอิพอกไซด์น�้าหนักโมเลกุลต�่าที่มีหมู่ปลายไฮดรอกซิล
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Effect of rice husk ash on anionic waterborne polyurethanes based on natural rubber 

Kwanruethai Boonsong1* and Chuanpit Khaokong 2

Abstract

Introduction : Waterborne polyurethane (WPU) are considered as colloidal system in which polyurethane (PU) 

particles are dispersed in aqueous media as a continuous phase. Normally, PU is a reaction of polyol based-pet-

rochemical and isocyanate. Rice husk ash (RHA) largely composed of silica (>90%) which an incorporation of 

silica has could improve the properties of WPU.

Objective : To synthesize epoxidized natural rubber based anionic WPU (aWPU) and investigate the effect of 

RHA onto properties of aWPU-RHAs.

Methods : Low molecular weight hydroxyl telechelic epoxidized natural rubber (EHTNR). Then, EHTNR as a 

polyol precursor were utilized to synthesize aWPU. The RHA was further incorporated into aWPU at quantity of 

3, 5 and 7 phr to prepare aWPU-RHA. The chemical structure of EHTNR and aWPU-RHA, and properties of aW-

PU-RHA composites were examined.

Results : It was found that the EHTNR composed of epoxide and hydroxyl groups (OH) in the structure and the 

OH groups could then react with isocyanate to form urethane linkage in aWPU. The hydrogen bonding between 

aWPU and RHA, enhanced a thermal stability of aWPU-RHA but had no effect on the Tg. Furthermore, this in-

teraction led to a lower surface energy and caused a surface hydrophobic characteristic of aWPU-RHAs and 

decreased in water uptake.

Conclusion : The synthesized EHTNR was successfully use as polyol to produced aWPU. The incorporation of 

RHA in aWPU led to a surface hydrophobic characteristic, water uptake, and increased thermal stability but not 

affected the Tg of aWPU-RHAs.

Keywords : anionic waterborne polyurethane, rice husk ash and EHTNR
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บทน้า 
พอลิยูรีเทนสูตรน้้า (waterborne polyurethane, WPU) เป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถูกน้ามาใช้

ประโยชน์อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการเคลือบ กาว และสี โดยทั่วไปพอลิยูรีเทนเตรียมจากสารตั้งต้นพอลิออล
ที่ได้มาจากปิโตรเคมีซึ่งต้องใช้เวลานานในการผลิตและทดแทนขึ้นมาใหม่ ขณะที่ยางธรรมชาติหรือยางพาราเป็น
วัตถุดิบที่มีอย่างมากมายโดยเฉพาะในภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งการน้ายางธรรมชาติ ดัดแปรมาทดแทนพอลิออ
ลจากแหล่งปิโตรเลียม จึงเป็นแนวคิดท่ีดีในการน้ายางมาใช้ประโยชน์ท่ีมากขึ้น และลดการพึ่งพาวัตถุดิบที่ใช้เวลาใน
การผลิตขึ้นมาใหม่ เถ้าแกลบเป็นผลพลอยได้จากการเผาแกลบข้าวมีองค์ประกอบของซิลิกามากกว่า 90% โดยมีการ
น้าเถ้าแกลบมาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มสมบัติของวัสดุต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ยาง จีโอพอลิเมอร์ หรือคอนกรีตมวลเบา 
เป็นต้น ดังนั้นในงานวิจัยนี้เป็นเตรียมพอลิออลจากยางธรรมชาติอิพอกไซด์ ก่อนน้าไปสังเคราะห์พอลิยูรีเทนสูตรน้้า
ชนิดประจุลบ (anionic waterborne polyurethane, aWPU) และศึกษาผลของเถ้าแกลบต่อสมบัติของพอลิยูรี
เทนสูตรน้้าประจุลบท่ีเติมเถ้าแกลบ (anionic waterborne polyurethane filled RHA, aWPU-RHA) 

วิธีการด้าเนินการทดลอง 
การเตรียมเถ้าแกลบ 

น้าเถ้าแกลบ 20 กรัม เทใส่ขวดลูกชมพู่ที่มีสารละลาย 10%wt HCl จ้านวน 100 มิลลิลิตร กวน
ตลอดเวลาที่อุณหภูมิห้อง 1 ช่ัวโมง  กรองเถ้าแกลบและล้างด้วยน้้ากลั่นจนกระทั่งน้้าล้างมีค่า pH เป็นกลาง อบเถ้า
แกลบทีอุ่ณหภูมิ 100 oC เป็นเวลา 5 ช่ัวโมง ก่อนน้าไปวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีด้วยเทคนิค FT-IR และตรวจสอบ
องค์ประกอบทางเคมีด้วยเทคนิค XRF  
การเตรียมยางธรรมชาติพอกไซด์น ้าหนักโมเลกลุต่้าที่มีหมู่ปลายไฮดรอกซิล (a low molecular weight 
hydroxyl telechelic epoxidized natural rubber, HTENR) 

ละลายธรรมชาติอิพอกไซด์ด้วย THF ในขวดปฏิกิริยาชนิด 5 คอ จนได้สารละลายเป็นเนื้อเดียว จากนั้น
หยดสารละลาย H5IO6 ใน THF อย่างช้าๆ ลงในสารละลายยาง แล้วท้าปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 30 oC เป็นเวลา 6 
ช่ัวโมง เมื่อครบเวลาที่ก้าหนด กรองตะกอนที่เกิดขึ้นออกจากสารละลายยาง ระเหยเอาตัวท้าละลายออก จากนั้น
ละลายผลิตภัณฑ์ยางอีกครั้งด้วย CH2Cl2  และล้างสารละลายยางด้วยสารละลายอิ่มตัวของ NaHCO3 , Na2S2O3 
และ NaCl ตามล้าดับ น้าสารละลายยางที่เตรียมได้มาเติม MgSO4 กรองและระเหยตัวท้าละลายออก จะได้
ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติอิพอกไซด์น้้าหนักโมเลกุลต่้าที่มีหมู่ปลายคาร์บอนิล (a low molecular weight carbonyl 
telechelic epoxidized natural rubber ;CTENR) จากนั้นน้ายาง CTENR มาละลายใน THF แล้วค่อยๆ หยด
สารละลาย CTENR ลงในขวดปฏิกิริยา 5 คอ ทีบ่รรจุสารละลาย NaBH4 ใน THF ท้าปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 60 oC เป็น
เวลา 6 ช่ัวโมง เมื่อครบเวลาที่ก้าหนด ปล่อยให้สารละลายเย็นตัวลงจนถึงอุณหภูมิห้อง ค่อยๆ หยดน้้าแข็งกวน
ต่อเนื่องสักครู่ จากนั้นล้างสารละลายยางด้วยน้้าเกลืออิ่มตัว แล้วก้าจัดน้้าออกในสารละลายยางด้วย MgSO4 ก่อน
น้ามาระเหยเอาตัวท้าละลายออก ได้ผลิตภัณฑ์เป็นยาง HTENR แล้วน้าไปอบในตู้อบสุญญากาศที่อุณหภูมิ 50 oC 

จนน้้าหนักคงที่ น้ายาง HTENR ที่เตรียมได้วิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีและค้านวณน้้าหนักโมเลกุลด้วยเทคนิค FT-IR  

และ 1H NMR  
การเตรียมพอลิยูรีเทนสูตรน ้าประจุลบผสมเถ้าแกลบ (aWPU-RHA) 

ละลาย HTENR ด้วย THF ในขวดปฏิกิริยาก้นกลม 5 คอ เติม RHA (ปริมาณ 3, 5 และ 7 phr) DMPA 
(dimethylol propionic acid)  DBTL (dibutyltin dilaurate) และ IPDI (isoporon diisocyanate) ลงไปในขวด
ปฏิกิริยากวนให้เข้ากันตามด้วยท้าปฏิกิรยิาภายใต้บรรยากาศไนโตรเจนที่อุณหภูมิ 50 oC เป็นเวลา 5 ช่ัวโมง จากนั้น
ลดอุณหภูมิของปฏิกิริยามาที่ 30 oC  แล้วค่อยๆ หยด TEA (triethylamine) และกวนอย่างต่อเนื่อง 30 นาที เมื่อ
ครบเวลาที่ก้าหนดค่อยๆ หยดน้้ากลั่นและกวนด้วยความเร็วสูงเป็นเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง จากนั้นระเหยเอาตัวท้า
ละลาย ก่อนน้าไปเตรียมแผ่นฟิล์ม aWPU-RHA อบแผ่นฟิล์มที่อุณหภูมิ 100 oC เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง แกะแผ่นฟิล์ม
ออกจากเบ้าและเก็บในโถดูดความช้ืน เพื่อน้าไปศึกษาและทดสอบสมบัติต่างๆ ต่อไป  
การวิเคราะห์โครงสร้างและทดสอบสมบัต ิ
การตรวจสอบโครงสร้างทางเคมีและหาน ้าหนักโมเลกุลด้วยเทคนิค 1H NMR  ใช้เครื่อง NMR ยี่ห้อ VARINA รุ่น 

Unity Inova ผลการวิเคราะห์  1H NMR น้ามาค้านวณน้้าหนักโมเลกุลเฉลี่ยโดยจ้านวน ( nM ) ของยาง HTENR [1] 
ตามสมการ 1 และ %mol epoxidation [2] ดังสมการที่ 2 
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เมื่อ  I5.10, I3.65 และ I2.70  คือ พื้นที่ใต้พีคของสัญญาณโปรตอนที่ต้าแหน่งเคมีคอลชิฟท์ 5.10 ppm, 3.65 
และ 2.70 ตามล้าดับ 
การตรวจสอบโครงสร้างทางเคมี ด้วยเครื่อง FT-IR ยี่ห้อ Bruker รุ่น TENSOR 27 ด้วยโหมด ATR-FTIR  
การทดสอบสมบัติการดูดซับน ้าของแผ่นฟิล์ม (water uptake) ตัดช้ินตัวอย่างแผ่นฟิล์มให้มีขนาด  1.0 x 1.0 cm. 
ช่ังน้้าหนักช้ินทดสอบด้วยเครื่องช่ัง 4 ต้าแหน่ง (W) จากนั้นแช่ตัวอย่างในน้้ากลั่นที่อุณหภูมิห้อง แล้วช่ังน้้าหนัก
ตัวอย่างทุกๆ 24 ช่ัวโมง เป็นเวลา 7 วัน (Wo) การดูดซับน้้าของแผ่นฟิล์มค้านวณจากสมการที่ 3 

                                                
100x

Wo
WoWuptake%water                                             (3) 

การทดสอบมุมสัมผัสของแผ่นฟิล์ม (contact angle) โดยใช้เครื่องวัดมุมสัมผัส ยี่ห้อ DataPhysics รุ่น OCA 15 
EC โดยวัดมุมสัมผัสระหว่างแผ่นฟิล์มกับน้้ากลั่น 

การทดสอบเสถียรภาพทางความร้อนของแผ่นฟิล์ม ด้วยเครื่อง TGA ยี่ห้อ Netzsch รุ่น STA 449 F3 Jupiter 
ในช่วงอุณหภูมิ 40 oC ถึง 600 oC ด้วยอัตราการให้ความร้อน 10 oC/min ภายใต้บรรยากาศไนโตรเจน 
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จนน้้าหนักคงที่ น้ายาง HTENR ที่เตรียมได้วิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีและค้านวณน้้าหนักโมเลกุลด้วยเทคนิค FT-IR  

และ 1H NMR  
การเตรียมพอลิยูรีเทนสูตรน ้าประจุลบผสมเถ้าแกลบ (aWPU-RHA) 

ละลาย HTENR ด้วย THF ในขวดปฏิกิริยาก้นกลม 5 คอ เติม RHA (ปริมาณ 3, 5 และ 7 phr) DMPA 
(dimethylol propionic acid)  DBTL (dibutyltin dilaurate) และ IPDI (isoporon diisocyanate) ลงไปในขวด
ปฏิกิริยากวนให้เข้ากันตามด้วยท้าปฏิกิรยิาภายใต้บรรยากาศไนโตรเจนที่อุณหภูมิ 50 oC เป็นเวลา 5 ช่ัวโมง จากนั้น
ลดอุณหภูมิของปฏิกิริยามาที่ 30 oC  แล้วค่อยๆ หยด TEA (triethylamine) และกวนอย่างต่อเนื่อง 30 นาที เมื่อ
ครบเวลาที่ก้าหนดค่อยๆ หยดน้้ากลั่นและกวนด้วยความเร็วสูงเป็นเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง จากนั้นระเหยเอาตัวท้า
ละลาย ก่อนน้าไปเตรียมแผ่นฟิล์ม aWPU-RHA อบแผ่นฟิล์มที่อุณหภูมิ 100 oC เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง แกะแผ่นฟิล์ม
ออกจากเบ้าและเก็บในโถดูดความช้ืน เพื่อน้าไปศึกษาและทดสอบสมบัติต่างๆ ต่อไป  
การวิเคราะห์โครงสร้างและทดสอบสมบัต ิ
การตรวจสอบโครงสร้างทางเคมีและหาน ้าหนักโมเลกุลด้วยเทคนิค 1H NMR  ใช้เครื่อง NMR ยี่ห้อ VARINA รุ่น 

Unity Inova ผลการวิเคราะห์  1H NMR น้ามาค้านวณน้้าหนักโมเลกุลเฉลี่ยโดยจ้านวน ( nM ) ของยาง HTENR [1] 
ตามสมการ 1 และ %mol epoxidation [2] ดังสมการที่ 2 

 104ENRofM.W.x
)/23.65(I
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HTENRnM 











              (1) 
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           (2) 

เมื่อ  I5.10, I3.65 และ I2.70  คือ พื้นที่ใต้พีคของสัญญาณโปรตอนที่ต้าแหน่งเคมีคอลชิฟท์ 5.10 ppm, 3.65 
และ 2.70 ตามล้าดับ 
การตรวจสอบโครงสร้างทางเคมี ด้วยเครื่อง FT-IR ยี่ห้อ Bruker รุ่น TENSOR 27 ด้วยโหมด ATR-FTIR  
การทดสอบสมบัติการดูดซับน ้าของแผ่นฟิล์ม (water uptake) ตัดช้ินตัวอย่างแผ่นฟิล์มให้มีขนาด  1.0 x 1.0 cm. 
ช่ังน้้าหนักช้ินทดสอบด้วยเครื่องช่ัง 4 ต้าแหน่ง (W) จากนั้นแช่ตัวอย่างในน้้ากลั่นที่อุณหภูมิห้อง แล้วช่ังน้้าหนัก
ตัวอย่างทุกๆ 24 ช่ัวโมง เป็นเวลา 7 วัน (Wo) การดูดซับน้้าของแผ่นฟิล์มค้านวณจากสมการที่ 3 

                                                
100x

Wo
WoWuptake%water                                             (3) 

การทดสอบมุมสัมผัสของแผ่นฟิล์ม (contact angle) โดยใช้เครื่องวัดมุมสัมผัส ยี่ห้อ DataPhysics รุ่น OCA 15 
EC โดยวัดมุมสัมผัสระหว่างแผ่นฟิล์มกับน้้ากลั่น 

การทดสอบเสถียรภาพทางความร้อนของแผ่นฟิล์ม ด้วยเครื่อง TGA ยี่ห้อ Netzsch รุ่น STA 449 F3 Jupiter 
ในช่วงอุณหภูมิ 40 oC ถึง 600 oC ด้วยอัตราการให้ความร้อน 10 oC/min ภายใต้บรรยากาศไนโตรเจน 
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การวิเคราะห์อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะของแผ่นฟิล์ม ด้วยเครื่อง DSC ยี่ห้อ Netzsch รุ่น DSC 200 F3 ในช่วง
อุณหภูมิ -90 oC ถึง 0 oC ด้วยอัตราการให้ความร้อน 10 oC/min ภายใต้บรรยากาศไนโตรเจน 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
การเตรียมยางธรรมชาติพอกไซด์น ้าหนักโมเลกลุต่้าที่มีหมู่ปลายไฮดรอกซิล  

ยาง HTENR ที่เตรียมได้มีลักษณะเป็นของเหลวหนืดสีน้้าตาลใส และเมื่อน้ามาวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมี
ด้วยเทคนิค 1H NMR  ซึ่งแสดงในภาพที่ 1 พบสัญญาณโปรตอนของหมู่อิพอกไซด์ที่ต้าแหน่งเคมีคอลชิฟท์ 

(chemical shift, ) 1.26, 2.16 และ 2.70 ppm ซึ่งเป็นโปรตอนของเมทิล (CH3-epoxide ring) เมทิลีน (CH2-
epoxide ring) และเมไทน์ (CH-epoxide ring) ที่อยู่ใกล้วงอิพอกไซด์ ตามล้าดับ นอกจากนี้พบสัญญาณโปรตอนที่

ต้าแหน่ง 3.65 ซึ่งเป็นของเมทิลีนโปรตอน (-CH2OH) และต้าแหน่ง  ที่ 3.78 ppm เป็นสัญญาณของเมไทน์

โปรตอน  (-CHOH) ส่วนต้าแหน่ง  เท่ากับ 1.20 ppm เป็นสัญญาณของเมทิลโปรตอน (CH3CHOH) และยาง 
HTENR ที่เตรียมได้มี น้้าหนักโมเลกุลเฉลี่ยโดยจ้านวนเท่ากับ 1,890 g/mol และมี %mol epoxide เท่ากับ 22.03 

 

O
HO OH

x  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 สเปคตรัม 1H NMR ของยาง HTENR 
การเตรียมพอลิยูรีเทนสูตรน ้าประจุลบผสมเถ้าแกลบ (aWPU-RHA) 

ผลการวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของแผ่นฟิล์ม  aWPU ด้วยเทคนิค FT-IR แสดงในภาพที่ 2 (ก) พบแถบ
การดูดกลืนของหมู่ฟังก์ช่ันยูรีเทน (urethane bond, -NHCO-O) ที่ต้าแหน่ง 3,327 cm-1 ซึ่งเป็นการสั่นแบบยืด
ของ  N-H ทีต่้าแหน่งเลขคลื่น 1,702 cm-1 เป็นการสั่นแบบยืดของ C=O  รวมทั้งการดูดกลืนที่ต้าแหน่ง 1,234 cm-

1 และ 1,070 cm-1 เป็นการสั่นงอแบบไม่สมมาตรและสมมาตรของ N-CO-O และยังปรากฏสัญญาณการดูดกลืนที่
ต้าแหน่ง 1,017 cm–1 เป็นการยืดของ C-O-C  นอกจากน้ียังมีสัญญาณการดูดกลืนของ C-N ทีต่้าแหน่ง 1,480 cm-1 
และการดูดกลืนที่ต้าแหน่ง 870 cm-1 ซึ่งการเป็นยืดของหมู่อิพอกซี่แบบไม่สมมาตร นอกจากนี้ไม่พบสัญญาณการ
ดูดกลืนที่ต้าแหน่ง 2,270 cm-1 ซึ่งบ่งบอกถึงการสั่นแบบยืดของ NCO แสดงให้เห็นว่า NCO ใน IPDI เกิดปฏิกิริยา
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อย่างสมบูรณ์กับหมู่ OH ใน HTENR และ DMPA และเมื่อวิเคราะห์ FT-IR ของเถ้าแกลบจะพบสัญญาณการดูดกลืน
ของ Si-O-Si ที่ต้าแหน่งเลขคลื่น 1,090 cm-1 และ 820 cm-1 โดยสัญญาณการดูดกลืนที่เลขคลื่น 1,090 cm-1 จะมี
ลักษณะพีคที่กว้าง (broad) ซึ่งเป็นการรวมของสัญญาณการดูดกลืนของหมู่ Si-OH ที่ต้าแหน่งเลขคลื่น 954 cm-1 
เมื่อน้าเถ้าแกลบไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยเทคนิค XRF (ในตารางที่ 1) พบว่าในเถ้าแกลบมีซิลิกาเป็น
องค์ประกอบ 95.736% เมื่อพิจารณาการดูดกลืนรงัสีอินฟราเรดของแผ่นฟิล์ม aWPU-RHA พบสัญญาณการดูดกลืน
ขนาดกวา้งที่ต้าแหน่งเลขคลื่นประมาณ 1,150-1090 cm-1 ซึ่งเป็นการรวมของ Si-OH และ Si-O-Si กับพันธะของยู
รีเทน และพบว่าความเข้มของสัดส่วนการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดของ C-H ที่ต้าแหน่ง 2862-2960 cm-1 ต่อ N-H ที่
ต้าแหน่ง 3327cm-1 ลดลง บ่งบอกการเกิดอันตรกริยาระหว่างหมู่ OH บนอนุภาค RHA และหมู่ NHCO ในพันธะยูรี
เทน [3] และยังคงพบการดูดกลืนของหมู่อิพอกซี่ที่ต้าแหน่ง 870-880 cm-1 ดังนั้นโครงสร้างทางเคมีของ aWPU 
และ aWPU-RHA แสดงดังภาพท่ี 2 (ข) 
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ภาพที่ 2 (ก) สเปคตรัม FT-IR และ (ข) โครงสร้างทางเคมีของ aWPU และ aWPU-RHA 
 

ตารางที ่1  องค์ประกอบทางเคมขีองเถ้าแกลบจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRF 
Component SiO2 MgO MgO Na2O P2O5 SO3 Cl K2O 
Concentration (%) 95.736 0.191 0.168 0.039 0.121 0.034 0.087 0.584 
         

Component TiO2 MnO Fe2O3 NiO CaO ZnO Rb2O ZrO2 
Concentration (%) 0.024 0.090 0.139 0.003 0.192 0.010 0.006 0.001 
 

เทคนิค TGA ใช้วิเคราะห์ผลการเติมเถ้าแกลบต่อสมบัติเสถียรภาพทางความร้อนของแผ่นฟิล์ม aWPU 
และ aWPU-RHA ภาพที ่3 แสดง TGA เทอร์โมแกรมของแผ่นฟิล์มพบว่า แผ่นฟิล์ม aWPU และ aWPU-RHA มีช่วง
การสลายตัว 2 ขั้นตอนคือ ขั้นแรกเป็นการสลายตัวของพันธะของยูรีเทน ซึ่งเถ้าแกลบท้าให้อุณหภูมิเริ่มต้นการ
สลายตัว (Tonset)  ของแผ่นฟิล์มเพิ่มขึ้นจาก 190 เป็น 204-263 oC (ตารางที่ 2) ซึ่งเป็นผลมาจากการเกิดอันตรกิรยิา
ของหมู่ N-H ในพันธะยูรีเทนกับ Si-OH ในเถ้าแกลบส่งผลให้แผ่นฟิล์มมีเสถียรภาพทางความร้อนเพิ่มขึ้น และในขั้น
ที่ 2 เป็นการสลายตัวของ HTENR ใน aWPU-RHA โดยอุณหภูมิเริ่มต้นการสลายตัวอยู่ในช่วง 360-363 oC ซึ่งพบว่า
อันตรกิริยาที่เกิดขึ้นดังกล่าวไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิเริ่มต้นการสลายตัวของ HTENR 

aWPU 

aWPU-RHA 

RHA Anionic waterborne polyurethane, aWPU 

Anionic waterborne polyurethane filled RHA, aWPU-
RHA 
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อย่างสมบูรณ์กับหมู่ OH ใน HTENR และ DMPA และเมื่อวิเคราะห์ FT-IR ของเถ้าแกลบจะพบสัญญาณการดูดกลืน
ของ Si-O-Si ที่ต้าแหน่งเลขคลื่น 1,090 cm-1 และ 820 cm-1 โดยสัญญาณการดูดกลืนที่เลขคลื่น 1,090 cm-1 จะมี
ลักษณะพีคที่กว้าง (broad) ซึ่งเป็นการรวมของสัญญาณการดูดกลืนของหมู่ Si-OH ที่ต้าแหน่งเลขคลื่น 954 cm-1 
เมื่อน้าเถ้าแกลบไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยเทคนิค XRF (ในตารางที่ 1) พบว่าในเถ้าแกลบมีซิลิกาเป็น
องค์ประกอบ 95.736% เมื่อพิจารณาการดูดกลืนรงัสีอินฟราเรดของแผ่นฟิล์ม aWPU-RHA พบสัญญาณการดูดกลืน
ขนาดกวา้งที่ต้าแหน่งเลขคลื่นประมาณ 1,150-1090 cm-1 ซึ่งเป็นการรวมของ Si-OH และ Si-O-Si กับพันธะของยู
รีเทน และพบว่าความเข้มของสัดส่วนการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดของ C-H ที่ต้าแหน่ง 2862-2960 cm-1 ต่อ N-H ที่
ต้าแหน่ง 3327cm-1 ลดลง บ่งบอกการเกิดอันตรกริยาระหว่างหมู่ OH บนอนุภาค RHA และหมู่ NHCO ในพันธะยูรี
เทน [3] และยังคงพบการดูดกลืนของหมู่อิพอกซี่ที่ต้าแหน่ง 870-880 cm-1 ดังนั้นโครงสร้างทางเคมีของ aWPU 
และ aWPU-RHA แสดงดังภาพท่ี 2 (ข) 
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ภาพที่ 2 (ก) สเปคตรัม FT-IR และ (ข) โครงสร้างทางเคมีของ aWPU และ aWPU-RHA 
 

ตารางที ่1  องค์ประกอบทางเคมขีองเถ้าแกลบจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRF 
Component SiO2 MgO MgO Na2O P2O5 SO3 Cl K2O 
Concentration (%) 95.736 0.191 0.168 0.039 0.121 0.034 0.087 0.584 
         

Component TiO2 MnO Fe2O3 NiO CaO ZnO Rb2O ZrO2 
Concentration (%) 0.024 0.090 0.139 0.003 0.192 0.010 0.006 0.001 
 

เทคนิค TGA ใช้วิเคราะห์ผลการเติมเถ้าแกลบต่อสมบัติเสถียรภาพทางความร้อนของแผ่นฟิล์ม aWPU 
และ aWPU-RHA ภาพที ่3 แสดง TGA เทอร์โมแกรมของแผ่นฟิล์มพบว่า แผ่นฟิล์ม aWPU และ aWPU-RHA มช่ีวง
การสลายตัว 2 ขั้นตอนคือ ขั้นแรกเป็นการสลายตัวของพันธะของยูรีเทน ซึ่งเถ้าแกลบท้าให้อุณหภูมิเริ่มต้นการ
สลายตัว (Tonset)  ของแผ่นฟิล์มเพิ่มขึ้นจาก 190 เป็น 204-263 oC (ตารางที่ 2) ซึ่งเป็นผลมาจากการเกิดอันตรกิรยิา
ของหมู่ N-H ในพันธะยูรีเทนกับ Si-OH ในเถ้าแกลบส่งผลให้แผ่นฟิล์มมีเสถียรภาพทางความร้อนเพิ่มขึ้น และในขั้น
ที่ 2 เป็นการสลายตัวของ HTENR ใน aWPU-RHA โดยอุณหภูมิเริ่มต้นการสลายตัวอยู่ในช่วง 360-363 oC ซึ่งพบว่า
อันตรกิริยาที่เกิดขึ้นดังกล่าวไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิเริ่มต้นการสลายตัวของ HTENR 
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aWPU-RHA 

RHA Anionic waterborne polyurethane, aWPU 

Anionic waterborne polyurethane filled RHA, aWPU-
RHA 
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       ตารางที่ 2 อุณหภูมิเริ่มต้นการสลายตัว (Tonset)  
       ของแผ่นฟิล์ม aWPU 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่3 TGA เทอร์โมแกรมของแผ่นฟิล์ม aWPU และ aWPU-
RHA 

ภาพที่ 4 แสดงผลการวัดมุมสัมผัสของผิวของแผ่นฟิล์มตัวอย่างกับหยดน้้าพบว่า การเติมเถ้าแกลบท้าให้ 
aWPU-RHA มีค่ามุมสัมผัสเพิ่มขึ้นจาก 82o เป็น 107 o, 97 o และ 91o ตามปริมาณของเถ้าแกลบที่เพิ่มจาก 3, 5 
และ 7 phr ตามล้าดับ ซึ่งการเติมเถ้าแกลบท้าให้การชอบน้้าของ aWPU-RHA ลดลง ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าเป็นผลมา
จากการเกิดอันตรกริยาของพันธะไฮโดรเจนระหว่างหมู่ NHCO กับซิลิกามีผลท้าให้พลังงานผิวของแผ่นฟิล์มลดลง 
นอกจากน้ีการเติม RHA เพิ่มขึ้นมีผลให้ค่ามุมสัมผัสลดลง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากหมู่ไซลินอลของซิลิกาในเถ้าแกลบที่มี
ปริมาณมากขึ้น นอกจากนี้อาจเป็นไปได้ว่าเถ้าแกลบในปริมาณที่มากอาจท้าให้เกิดการรวมกลุ่มของเถ้าแกลบ 
(agglomeration) [4] จึงท้าให้เกิดอันตรกิริยากับ aWPU ได้น้อยลง 

จากภาพที่ 5 การเติมเถ้าแกลบท้าให้แผ่นฟิล์มมีการดูดซับน้้าที่ลดลงซึ่งเป็นผลมาจากสมบัติการชอบน้้า
ของแผ่นฟิล์มลดลงเนื่องจากเกิดอันตรกริิยาระหว่างหมู่ยูรีเทนและไซลินอลดังท่ีอธิบายข้างต้น 

ภาพที ่4 มุมสัมผัสของแผ่นฟิล์ม aWPU และ aWPU-RHA ทีแ่ปรปริมาณ RHA 3, 5 และ 7 phr กับหยดน้้า 

 
ภาพที ่5 การดูดซับน้้าของแผ่นฟลิ์ม aWPU และ aWPU-RHA 

 

Sample 
Tonset (oC) 

Urethane 
linkage 

HTENR 

aWPU 190 363 
aWPU-RHA3 204 363 
aWPU-RHA5 215 360 
aWPU-RHA7 263 360 

aWPU = 82o aWPU-RHA3 = 107o aWPU-RHA5 = 97o aWPU-RHA7 = 91o 

อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วหรือ Tg เป็นสมบัติเชิงความร้อนที่ส้าคัญของวัสดุที่ประเภทอิลาสโต
เมอร์ สามารถใช้ระบุการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเฟสของอิลาสโตเมอร์   aWPU ประกอบด้วยส่วนของแข็ง (hard 
segment) คือ พันธะยูรีเทนและส่วนนิ่ม (soft segment) คือ HTENR ซึ่ง HTENR เป็นวัสดุประเภทอิลาสโตเมอร์ 
โดยค่า Tg ของ aWPU, aWPU-RHA3, aWPU-RHA5 และ aWPU-RHA เท่ากับ -38oC, -39 oC, -39 oC และ -38 
oC ตามล้าดับ พบว่าค่า Tg ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะเติม RHA ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น อาจเป็นไปได้ว่าพันธะไฮโดรเจนที่
เกิดขึ้นระหว่างพันธะยูรีเทนกับเถ้าแกลบส่งผลเล็กน้อยหรือไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่า Tg ของ aWPU-RHA 

สรุปผลการวิจัย 
ยาง HTENR ที่เตรียมจากการท้าปฏิกิกิรยาตัดขาดสายโซ่ของยาง ENR มีค่าน้้าหนักโมเลกุลเฉลี่ยโดย

จ้านวนเท่ากับ 1,890 g.mol-1 และมี % mol epoxide เท่ากับ 22.03 โดย HTENR ที่ได้สามารถใช้เป็นพอลิออล
ส้าหรับสังเคราะห์ aWPU และการเติม RHA ท้าให้สมบัติการชอบน้้าและดูดซับน้้าลดลง และมีเสถียรภาพทางความ
ร้อนเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีผลต่อค่า Tg ของ aWPU-RHAs 

กิตติกรรมประกาศ 
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อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วหรือ Tg เป็นสมบัติเชิงความร้อนที่ส้าคัญของวัสดุที่ประเภทอิลาสโต
เมอร์ สามารถใช้ระบุการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเฟสของอิลาสโตเมอร์   aWPU ประกอบด้วยส่วนของแข็ง (hard 
segment) คือ พันธะยูรีเทนและส่วนน่ิม (soft segment) คือ HTENR ซึ่ง HTENR เป็นวัสดุประเภทอิลาสโตเมอร์ 
โดยค่า Tg ของ aWPU, aWPU-RHA3, aWPU-RHA5 และ aWPU-RHA เท่ากับ -38oC, -39 oC, -39 oC และ -38 
oC ตามล้าดับ พบว่าค่า Tg ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะเติม RHA ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น อาจเป็นไปได้ว่าพันธะไฮโดรเจนที่
เกิดขึ้นระหว่างพันธะยูรีเทนกับเถ้าแกลบส่งผลเล็กน้อยหรือไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่า Tg ของ aWPU-RHA 

สรุปผลการวิจัย 
ยาง HTENR ที่เตรียมจากการท้าปฏิกิกิรยาตัดขาดสายโซ่ของยาง ENR มีค่าน้้าหนักโมเลกุลเฉลี่ยโดย

จ้านวนเท่ากับ 1,890 g.mol-1 และมี % mol epoxide เท่ากับ 22.03 โดย HTENR ที่ได้สามารถใช้เป็นพอลิออล
ส้าหรับสังเคราะห์ aWPU และการเติม RHA ท้าให้สมบัติการชอบน้้าและดูดซับน้้าลดลง และมีเสถียรภาพทางความ
ร้อนเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีผลต่อค่า Tg ของ aWPU-RHAs 
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1 
 

แคโทดิกสทริปปิงโวลแทมเมทริกเซนเซอร์ส ำหรับกำรตรวจวัดไอโอไดด์  
วัชรชัย ขุนศรีรักษา1 ปณต ถาวรังกูร2 เพริศพิชญ์ คณาธารณา3 และวรากร ลิม่บุตร4* 

 
บทคัดย่อ 

บทน ำ : ความเข้มข้นของไอโอไดด์ในปัสสาวะสามารถใช้ในการวินิจฉัยความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ ดังนั้นจึงมีความสนใจใน
การพัฒนาวิธีทางเคมีไฟฟ้าที่ง่ายส าหรับตรวจวัดไอโอไดด์ในปัสสาวะ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาแคโทดิกสทริปปิงโวลแทมเมทริกเซนเซอร์ส าหรับการตรวจวัดไอโอไดด์โดยอาศัยขั้วไฟฟ้าเงินอย่าง
ง่าย 
วิธีกำรศึกษำ : งานวิจัยนี้พัฒนาแคโทดิกสทริปปิงโวลแทมเมทริกเซนเซอร์ส าหรับการตรวจวัดไอโอไดด์ ขั้วไฟฟ้าเงินอย่างง่าย 
เตรียมโดยสอดเส้นลวดเงิน (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 มิลลิเมตร ความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.99 ) ในแท่งอะคริลิกท่อกลวง และ
ศึกษาพฤติกรรมทางเคมีไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้าเงินโดยเทคนิคไซคลิกโวลแทมแมทรี ได้ศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสัญญาณการ
ตอบสนองได้แก่ ความเข้มข้นของสารละลายอิเลก็โทรไลต์ ศักย์ไฟฟ้าและเวลาที่ใช้ในการสะสม หลังจากน้ันศึกษาประสทิธิภาพ
ของเซนเซอร์ได้แก่ ช่วงความเป็นเส้นตรง ขีดจ ากัดของการตรวจวัด  ขีดจ ากัดของการตรวจวัดเชิงปริมาณ ความสามารถในการ
ท าซ้ าและเสถียรภาพ 
ผลกำรศึกษำ : ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมของการตรวจวัดไอโอไดด์โดยพบว่าเซนเซอร์ที่พัฒนาขึ้นมีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรง
อยู่ในช่วง 7.5 ถึง 50 ไมโครโมลาร์และ 50 ถึง 1,000 ไมโครโมลาร์ ความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถตรวจวัดได้อยู่ที่ 2.7  ไมโครโม
ลาร์ ความสามารถในการตรวจวัดเชิงปริมาณ 8.9 ไมโครโมลาร์ มีความสามารถในการท าซ้ าและเสถียรภาพท่ีดี  ร้อยละของค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ 4.1 ถึง 4.9  และร้อยละ 4.4 (n = 85) ตามล าดับ   
วิจำรณ์และสรุป : จากการศึกษาพบว่ามีแนวโน้มในการใช้เซนเซอร์นี้ตรวจวัดไอโอไดด์ในปัสสาวะได้ 
 
ค ำส ำคัญ : ไอโอไดด์ ขั้วไฟฟ้าเงิน แคโทดิกสทริปปิงโวลแทมแมทริกเซนเซอร์ 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 90110 
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1 
 

แคโทดิกสทริปปิงโวลแทมเมทริกเซนเซอร์ส ำหรับกำรตรวจวัดไอโอไดด์  
วัชรชัย ขุนศรีรักษา1 ปณต ถาวรังกูร2 เพริศพิชญ์ คณาธารณา3 และวรากร ลิม่บุตร4* 

 
บทคัดย่อ 

บทน ำ : ความเข้มข้นของไอโอไดด์ในปัสสาวะสามารถใช้ในการวินิจฉัยความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ ดังนั้นจึงมีความสนใจใน
การพัฒนาวิธีทางเคมีไฟฟ้าที่ง่ายส าหรับตรวจวัดไอโอไดด์ในปัสสาวะ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาแคโทดิกสทริปปิงโวลแทมเมทริกเซนเซอร์ส าหรับการตรวจวัดไอโอไดด์โดยอาศัยขั้วไฟฟ้าเงินอย่าง
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Cathodic stripping voltammetric sensor for iodide detection  
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Abstract 
Introduction : The concentration of urinary iodide is useful for the diagnosis of transient thyroid dysfunction. 
Therefore, it is of interest to develop a simple electrochemical method for the determination of iodide in 
urine. 
Objective : To develop a cathodic stripping voltammetric sensor for the determination of iodide based on 
a simple silver electrode. 
Methods : In this report a cathodic stripping voltammetric sensor for the determination of iodide was 
investigated. A simple silver electrode was fabricated by inserting a silver wire (Ø 1.0 mm, 99.99% purity) 
into the middle of an acrylic (PMMA, poly(methyl methacrylate)) holder. The electrochemical behavior of 
the silver electrode was characterized by cyclic voltammetry. Affecting operational parameters including the 
concentration of electrolyte, accumulation potential, and accumulation time were optimized by varying a 
single parameter and keeping others constant. The analytical performance of the sensor was studied for its 
linearity, limit of detection, limit of quantifications, reproducibility, and stability. 
Results : Under the optimal conditions, this sensor provided a wide linear range (7.5 – 50 µM and 50 – 1,000 
µM). The limit of detection and limit of quantitation were 2.7 µM and 8.9 µM, respectively. It also exhibited 
good repeatability (%RSD = 4.1 – 4.9%) and stability (%RSD = 4.4%, n = 85). 
Conclusion : Application of this electrochemical sensor to determine iodide in urine is promising. 
 
Keywords : Iodide, silver electrode, Cathodic stripping voltammetry 
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บทน ำ (Introduction) 
ไอโอดีนเป็นสารส าคัญในร่างกายที่ช่วยในการผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ ที่ช่วยพัฒนาการเจริญเติบโตของร่างกายตั้งแต่

อยู่ในครรภ์ไปตลอดช่วงอายุ ร่างกายของมนุษย์ไม่สามารถผลิตไอโอดีน ดังนั้นจึงต้องอาศัยไอโอดีนหรือไอโอไดด์จากอาหารที่
รับประทานเข้าไป (Panthanaprated, 2539) ซึ่งถ้าหากมนุษย์ได้รับหรือขาดไอโอดีนในปริมาณที่มากเกินไปจะส่งผลต่อ
สุขภาพ โดยเฉพาะในสตรีมีครรภ์จะเสี่ยงต่อการพัฒนาการสมองของเด็กช้า เจริญเติบโตช้า ซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดการ              
ท าแท้งในเวลาต่อมา (Leyda Callejas, 2016; Tasneem Gul Kazi 2010) ส าหรับการตรวจวัดไอโอดีนในร่างกายสามารถ         
ตรวจวัดจากปัสสาวะเนื่องจากร้อยละ 90 ของไอโอดีนจะถูกขับออกมากับปัสสาวะ ด้วยเหตุนี้องค์การอนามั ยโลก                                    
ได้ก าหนดปริมาณไอโอดีนที่ตรวจพบในปัสสาวะส าหรับสตรีมีครรภ์ไว้ดังนี้ ขาดไอโอดีนขั้นรุนแรง (<150 ไมโครกรัมต่อลิตร) 
ได้รับไอโอดีนเพียงพอ (150-249 ไมโครกรัมต่อลิตร) ได้รับไอโอดีนมากพอ (250-499 ไมโครกรัมต่อลิตร) และได้รับไอโอดีน
มากเกินไป  (> 500 ไมโครกรัมต่อลิตร) (Organization, 2007) ดังนั้นการพัฒนาเซนเซอร์ส าหรับการตรวจวัดไอโอดีนให้มี
ความไววิเคราะห์สูง ใช้งานง่ายมีการตอบสนองที่รวดเร็วจึงมีความส าคัญอย่างมากส าคัญในการตรวจวัด 
 การวิเคราะห์หาปริมาณไอโอดีนสามารถวิเคราะห์ในรูปของไอโอไดด์ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธีได้แก่ เทคนิคโคร
มาโทกราฟีของเหลวสมรรถะสูง (High performance liquid chromatography; HPLC) (Vo Thanh Phuong Nguyen, 
2012) เทคนิค ไอออนโครมาโทกราฟี  (Ion chromatography: IC) (Tommaso R.I. Cataldi, 2005) ส เปกโตรสโกปี  
(Spectroscopy) (A.V.Drozd, 2010) ซึ่งวิธีดังกล่าวข้างต้นใช้เครื่องมือขนาดใหญ่ ราคาแพง มีค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์สูง ใช้
เวลาในการตรวจวิเคราะห์นาน และต้องอาศัยผู้ช านาญในการวิเคราะห์ เทคนิคทางเคมีไฟฟ้า (Electrochemistry) เป็นเทคนิค
ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นเทคนิคที่มีความไววิเคราะห์สูง ใช้งานง่าย และราคาถูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิค
แคโทดิกสทริปปิงโวลแทมเมตรี (Cathodic stripping voltammetry) ที่ซึ่งเหมาะส าหรับการวิเคราะห์แอนไอออน (Campos, 
1997; Estrella Espada-Bellido, 2017; Lingxi Yang, 2016) ที่ผ่านมาได้มีการน าขั้วไฟฟ้าท างานชนิดต่างๆ มาใช้ส าหรับการ
ตรวจวัดไอโอไดด์ได้แก่ ขั้วไฟฟ้าไดมอนด์เจือโบรอน (Boron doped diamond electrodes) (Ste´phane Fierro 2013) แต่
มีข้อจ ากัดคือราคาแพง ข้ัวไฟฟ้าหยดปรอท (Hanging mercury drop electrode) (Campos, 1997; Zhang, 1991) และ
ขั้วไฟฟ้าเส้นลวดไมโครเงินอะมัลกัม (ปรอทผสมเงิน) (Silver amalgam microwire electrode) (Estrella Espada-Bellido, 
2017) ซึ่งมีความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ขั้วไฟฟ้าเงินเป็นขั้วไฟฟ้าท างานทางเลือกหนึ่งที่ใช้งานง่ายและเหมาะสมต่อการ
ตรวจวัดแอนไอออนของไอโอไดด์ เนื่องจากขั้วไฟฟ้าเงินสามารถเตรียมได้ง่าย ราคาถูก น าไฟฟ้าได้ดี และที่ส าคัญแอนไอออน
ของไอโอไดด์สามารถสะสมบนผิวหน้าขั้วเงินผ่านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในขั้นตอนการสะสมในเทคนิคแคโทดิกสทริปปิง
โวลแทมเมตรีได้อย่างดีเยี่ยม (Amin, 2010; S. Pretty, 2008) 
 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีความสนใจในการพัฒนาแคโทดิกสทริปปิงโวลแทมเมทริกเซนเซอร์ส าหรับการตรวจวัดไอโอไดด์
โดยอาศัยขั้วไฟฟ้าเงินอย่างง่าย และศึกษาพฤติกรรมทางเคมีไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้าเงินโดยเทคนิคไซคลิกโวลแทมแมทรี ศึกษา
ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสัญญาณการตอบสนอง และศึกษาประสิทธิภาพของเซนเซอร์ที่พัฒนาขึ้น 
 

วิธีกำรวิจัย (Methods) 
กำรสร้ำงขั้วไฟฟ้ำเงิน 

ขั้วไฟฟ้าเงินอย่างง่ายเตรียมโดยสอดเส้นลวดเงิน (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 มิลลิเมตร ความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.99) ในแท่ง
อะคริลิกท่อกลวง (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 มิลลิเมตร) และใช้กาวอิพอกซ่ี (Epoxy) เป็นตัวเช่ือมระหว่างเส้นลวดเงินและแท่ง
อะคริลิก น าขั้วไฟฟ้าเงินที่ได้ขัดด้วยกระดาษทรายละเอียดเบอร์ 2000 ตามด้วยผงอะลูมินาขนาด 5, 1 และ 0.5 ไมโครเมตร
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1997; Estrella Espada-Bellido, 2017; Lingxi Yang, 2016) ที่ผ่านมาได้มีการน าขั้วไฟฟ้าท างานชนิดต่างๆ มาใช้ส าหรับการ
ตรวจวัดไอโอไดด์ได้แก่ ขั้วไฟฟ้าไดมอนด์เจือโบรอน (Boron doped diamond electrodes) (Ste´phane Fierro 2013) แต่
มีข้อจ ากัดคือราคาแพง ข้ัวไฟฟ้าหยดปรอท (Hanging mercury drop electrode) (Campos, 1997; Zhang, 1991) และ
ขั้วไฟฟ้าเส้นลวดไมโครเงินอะมัลกัม (ปรอทผสมเงิน) (Silver amalgam microwire electrode) (Estrella Espada-Bellido, 
2017) ซึ่งมีความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ขั้วไฟฟ้าเงินเป็นขั้วไฟฟ้าท างานทางเลือกหนึ่งที่ใช้งานง่ายและเหมาะสมต่อการ
ตรวจวัดแอนไอออนของไอโอไดด์ เนื่องจากขั้วไฟฟ้าเงินสามารถเตรียมได้ง่าย ราคาถูก น าไฟฟ้าได้ดี และที่ส าคัญแอนไอออน
ของไอโอไดด์สามารถสะสมบนผิวหน้าขั้วเงินผ่านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในขั้นตอนการสะสมในเทคนิคแคโทดิกสทริปปิง
โวลแทมเมตรีได้อย่างดีเยี่ยม (Amin, 2010; S. Pretty, 2008) 
 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีความสนใจในการพัฒนาแคโทดิกสทริปปิงโวลแทมเมทริกเซนเซอร์ส าหรับการตรวจวัดไอโอไดด์
โดยอาศัยขั้วไฟฟ้าเงินอย่างง่าย และศึกษาพฤติกรรมทางเคมีไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้าเงินโดยเทคนิคไซคลิกโวลแทมแมทรี ศึกษา
ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสัญญาณการตอบสนอง และศึกษาประสิทธิภาพของเซนเซอร์ที่พัฒนาขึ้น 
 

วิธีกำรวิจัย (Methods) 
กำรสร้ำงขั้วไฟฟ้ำเงิน 

ขั้วไฟฟ้าเงินอย่างง่ายเตรียมโดยสอดเส้นลวดเงิน (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 มิลลิเมตร ความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.99) ในแท่ง
อะคริลิกท่อกลวง (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 มิลลิเมตร) และใช้กาวอิพอกซ่ี (Epoxy) เป็นตัวเช่ือมระหว่างเส้นลวดเงินและแท่ง
อะคริลิก น าขั้วไฟฟ้าเงินที่ได้ขัดด้วยกระดาษทรายละเอียดเบอร์ 2000 ตามด้วยผงอะลูมินาขนาด 5, 1 และ 0.5 ไมโครเมตร

4 
 

ตามล าดับจนกระทั้งพื้นผิวหน้าตัดของเส้นลวดเงินเรียบ มีความมันวาว หลังจากนั้นล้างด้วยน้ ากลั่นและท าให้แห้งภายใต้แก๊ส
ไนโตรเจน  

 
ศึกษำพฤติกรรมทำงเคมีไฟฟ้ำของขั้วไฟฟ้ำเงินที่ประดิษฐ์ขึ้นส ำหรับกำรตรวจวัดไอโอไดด์ 

ศึกษาพฤษติกรรมทางเคมีไฟฟ้าของไอโอไดด์บนขั้วไฟฟ้าเงินท่ีโดยเทคนิคไซคลิกโวลเทมเมทรี โดยศึกษาผลของอัตรา
การสแกนตั้งแต่ 10 ถึง 100 มิลลิโวลต่อวินาทีในสารละลายมาตรฐานไอโอไดด์เข้มข้น 0.38 มิลลิโมลลาร์ ในช่วงศักย์ไฟฟ้า     
-0.6 ถึง 0.0 โวลต์  
ศึกษำศักย์ไฟฟ้ำและเวลำที่เหมำะสมส ำหรับกำรตรวจวัดไอโอไดด์ด้วยเทคนิคทำงเคมีไฟฟ้ำ 

ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของศักย์ไฟฟ้าที่ใช้ในขั้นการสะสม (-0.05 0.00 0.05 และ 0.10 โวลต์) และเวลาที่ใช้ในขั้น
การสะสม (30 60 120 180 และ 240 วินาที) ในสารละลายอิเล็กโตรไลท์ 0.5 โมลาร์ KNO3 ด้วยเทคนิคแคโทดิกสทริปปิง    
โวลแทมเมตรีโดยใช้ไอโอไดด์ที่ความเข้มข้น 0.1 0.2 และ 0.3 มิลลิโมลาร์ ตามล าดับ โดยเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาคือเลือกสภาวะที่
ให้สัญญาณการตอบสนองสูงสุด 

ศึกษำควำมเข้มข้นของสำรละลำยอิเล็กโตรไลท์ส ำหรับกำรตรวจวัดไอโอไดด์ 
ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของสารละลายอิเล็กโตรไลท์ (KNO3 ที่ความเข้มข้น 0.1 0.5 และ 1 โมลาร์) ส าหรับการ

ตรวจวัดไอโอไดด์ที่ความเข้มข้น 0.1 0.2 และ 0.3 มิลลิโมลาร์ด้วยเทคนิคแคโทดิกสทริปปิงโวลแทมเมตรี 
ศึกษำประสิทธิภำพของวิธีวิเครำะห์ที่พัฒนำขึ้น 

ศึกษาประสิทธิภาพของวิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นโดย ศึกษาช่วงความเป็นเส้นตรง (Linear range) ขีดจ ากัดการ
ตรวจวัด (Limit of detection: LOD), ขีดจ ากัดการตรวจวัดเชิงปริมาณ (Limit of quantification: LOQ), ความเสถียรของ
ขั้วไฟฟ้า (Stability) และความเที่ยงของวิธี (Precision of method) 

 
ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผลกำรวิจัย (Results and discussion) 

ศึกษำพฤติกรรมทำงเคมีไฟฟ้ำ 
 การศึกษาพฤษติกรรมทางเคมีไฟฟ้าของไอโอไดด์บนข้ัวไฟฟ้าเงินท่ีประดิษฐ์ขึ้นด้วยเทคนิคแคโทดิกสทริปปิงโวลแทม
เมตรีโดยศึกษาผลของอัตราการสแกนตั้งแต่ 10 ถึง 100 มิลลิโวลต่อวินาที เมื่อพล็อตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราสแกน
และค่ากระแสไฟฟ้าพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงโดยมีสมการเส้นตรงคือ Ipc = 0.0074v + 1.6956 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สัมพันธ์เท่ากับ 0.9904 แสดงให้เห็นว่าไอโอไดด์มีพฤติกรรมทางเคมีไฟฟ้าบนผิวหน้าขั้วไฟฟ้าเงินเป็นแบบดูดซับ (Adsorption 
controlled process) 
ผลของศักย์ไฟฟ้ำและเวลำที่เหมำะสมส ำหรับกำรตรวจวัดไอโอไดด์ 

การตรวจวัดไอโอไดด์ด้วยเทคนิคแคโทดิกสทริปปิงโวลแทมเมตรีประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอน คือขั้นตอนสะสม        
ไอโอไดด์จะสะสมบนผิวหน้าข้ัวไฟฟ้าเงินด้วยศักย์ไฟฟ้าและเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไอโอไดด์จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันบนผิวหน้า
ขั้วไฟฟ้าเงินเกิดเป็นเป็นเงินไอโอไดด์ดังแสดงในปฏิกิริยาที่ 1 และขั้นตอนการตรวจวัดหรือข้ันตอนการสทริป โดยเงินไอโอไดด์
ที่สะสมอยู่บนผิวหน้าขั้วไฟฟ้าในขั้นตอนแรกจะเกิดการสทรปิออกจากผิวหน้าโดยการเกิดปฏกิิริยารดีักชันดังแสดงในปฏิกิรยิาที่ 
2 ท าให้ได้สัญญาณกระแสแคโทดิก (cathodic current) (Lingxi Yang, 2016)  โดยกระแสแคโทดิกจะสูงขึ้นตามความเข้มข้น
ของไอโอไดด์ 

Ag(s) + I-(aq)                 AgI(s) + e-   (1) 
AgI(s) + e-    Ag(s) + I-(aq)

  (2) 
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5 
 

 
 จากผลการศึกษาศักย์ไฟฟ้าที่เหมาะสมในขั้นการสะสม (รูปที่ 2ก.) พบว่าเมื่อศักย์ไฟฟ้าที่ใช้ในขั้นการสะสมเพิ่มขึ้น
จาก -0.05 ถึง 0.05 โวลต์ ค่าสัญญาณกระแสแคโทดิกเพิ่มขึ้น และเมื่อศักย์ไฟฟ้ามากกว่า 0.05 โวลต์ ค่าสัญญาณกระแส     
แคโทดิกลดลง และจากผลการศึกษาเวลาที่เหมาะสมในข้ันการสะสม (รูปที่ 2ข.) พบว่าเมื่อเวลาที่ใช้ในขั้นการสะสมเพิ่มขึ้นจาก 
30 ถึง 180 วินาที ค่าสัญญาณกระแสแคโทดิกเพิ่มขึ้น และเมื่อเวลาที่ใช้ในขั้นการสะสมมากว่า 180 วินาที ค่าสัญญาณกระแส
แคโทดิกลดลง ดังนั้นเลือกค่าศักย์ไฟฟ้า และเวลาที่ 0.05 โวลต์ และ180 วินาทีตามล าดับ เป็นค่าศักย์ไฟฟ้าและเวลาที่
เหมาะสมในข้ันการสะสมส าหรับการตรวจวัดไอโอไดด์ด้วยเทคนิคแคโทดิกสทริปปิงโวลแทมเมตรี  
ผลของควำมเข้มข้นอิเลก็โทรไลต์ 
 จกผลการศึกษาผลของความเข้มข้นของอิเล็กโทรไลต์ (รูปที่ 2ค.) พบว่า KNO3 เข้มข้น 0.5 โมลลาร์ให้ค่าสัญญาณ
กระแสแคโทดิกสูงสุด เมื่อความเข้มข้นของอิเล็กโทรไลต์มากกว่า 0.5 โมลลาร์ ค่าสัญญาณกระแสแคโทดิกลดลง ดังนั้นเลือก
ความเข้มข้นของอิเล็กโทรไลต์ที ่0.5 โมลลาร์เป็นสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการศึกษาประสิทธิภาพของวิธีวิเคราะห์ต่อไป  
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แคโทดิกลดลง ดังนั้นเลือกค่าศักย์ไฟฟ้า และเวลาที่ 0.05 โวลต์ และ180 วินาทีตามล าดับ เป็นค่าศักย์ไฟฟ้าและเวลาที่
เหมาะสมในข้ันการสะสมส าหรับการตรวจวัดไอโอไดด์ด้วยเทคนิคแคโทดิกสทริปปิงโวลแทมเมตรี  
ผลของควำมเข้มข้นอิเลก็โทรไลต์ 
 จกผลการศึกษาผลของความเข้มข้นของอิเล็กโทรไลต์ (รูปที่ 2ค.) พบว่า KNO3 เข้มข้น 0.5 โมลลาร์ให้ค่าสัญญาณ
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รูปที่ 2 (ก) แสดงผลของค่าศักย์ไฟฟ้าในขั้นการสะสม (ข) แสดงผลของค่าเวลาในขั้นการสะสม และ(ค) แสดงผลของความ
เข้มข้นอิเล็กโทรไลต์ 
 
ศึกษำประสิทธิภำพของวิธีวิเครำะห์ที่พัฒนำขึ้น 
ควำมเป็นเส้นตรง (Linear range) ขีดจ ำกัดกำรตรวจวัด (LOD) และขีดจ ำกัดกำรตรวจววัดเชิงปริมำณ (LOQ)  
 ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมพบว่าวิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นมีช่วงความเป็นเส้นตรงอยู่ในช่วงความเข้มข้น 7.5 ถึง 50 ไม
โครโมลาร์และ 50 ถึง 1,000 ไมโครโมลาร์ มีขีดจ ากัดการตรวจวัด (LOD) เท่ากับ 2.7 ไมโครโมลาร์ และขีดจ ากัดการตรวดวัด
เชิงปริมาณ (LOQ) เท่ากับ 8.9 ไมโครโมลาร์ (จากรูปที่ 3ก.)  
ควำมเที่ยงของวิธี (Precision of method) และควำมเสถียรของขั้วไฟฟ้ำ (Stability) 

จากการศึกษาความเที่ยงในการท าซ้ าของขั้วไฟฟ้าเงินท่ีพัฒนาขึ้นโดยท าการตรวจวัดไอโอไดด์ที่ความเข้มข้น 0.1 0.2 
และ 0.3 มิลลิโมลาร์ ซึ่ง 6 ชุดการทดลอง จากผลการทดลองดังแสดงในภาพที่ 3ข. พบว่ามีค่าร้อยละของค่าเบ่ียงแบน
มาตรฐานสัมพัทธ์อยู่ ในช่วง 4.1 ถึง 4.9 ซึ่ งเป็นช่วงที่ยอมรับได้ตามเกณฑ์ของ Association of Official Analytical 
Chemistry: AOAC (AOAC, 2016)  และจากการศึกษาเสถียรภาพของขั้วไฟฟ้าเงินพี่พัฒนาขึ้นโดยท าการตรวจวัดไอโอไดด์ที่
ความเข้มข้น 0.1 มิลลิโมลลาร์ จากผลการทดลองดังแสดงในภาพท่ี 3ค. พบว่าขั้วไฟฟ้าเงินอย่างง่ายที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้งาน
ได้ 85 ครั้ง (%RSD ; 4.4) 
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รูปที่ 3 (ก) กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสไฟฟ้ากับความเข้มข้นของไอโอไดด์ที่ช่วงความเข้มข้น 7.4 – 1,000 µM      
(ข) กราฟแสดงความเที่ยงในการท าซ้ าของขั้วไฟฟ้าเงินท่ีพัฒนาขึ้น (ค) กราฟแสดงเสถียรภาพของขั้วไฟฟ้าเงินพ่ีพัฒนาขึ้น  

สรุปผลกำรวิจัย (Conclusion) 
จากผลการวิจัยสามารถประดิษฐ์ขั้วไฟฟ้าเงินอย่างง่ายส าหรับการตรวจวัดไอโอไดด์ด้วยเทคนิคแคโทดิกสทริปปิงโวลแทม

เมตรี จากการศึกษาพฤติกรรมทางเคมีไฟฟ้าของไอโอไดด์ต่อขั้วไฟฟ้าเงินที่พัฒนาขึ้นพบว่าไอโอไดด์มีพฤติกรรมทางเคมีไฟฟ้า
บนผิวหน้าขั้วไฟฟ้าแบบดูดซับ ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมของขั้นการสะสมที่ค่าศักย์ไฟฟ้า 0.05 โวลต์ และที่เวลา 180 วินาที
ความเข้มข้นของอิเล็กโทรไลต์ที่ 0.5 โมลลาร์ พบว่าวิธีที่พัฒนาขึ้นให้ค่าความเป็นเส้นตรงในช่วงความเข้มข้นของไอโอไดด์ที่ 
7.5 ถึง 50 ไมโครโมลาร์และ 50 ถึง 1,000 ไมโครโมลาร์ มีขีดจ ากัดการตรวจวัดเท่ากับ 2.7 ไมโครโมลาร์ ขีดจ ากัดการตรวจวดั
เชิงปริมาณ เท่ากับ 8.9 ไมโครโมลาร์ ขั้วไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นมีความเที่ยงของวิธีของการท าซ้ าที่ดีโดยมีค่าความเบี่ยงแบน
มาตรฐานสัมพัทธ์อยู่ในช่วงร้อยละ 4.1 ถึง 4.9 ซึ่งเป็นช่วงที่ยอมรับได้จากเกณฑ์ AOAC และมีขั้วไฟฟ้ามีเสถียรภาพท่ีดี (%RSD 
; 4.4 (n=85)) จากการศึกษาพบว่ามีแนวโน้มในการใช้เซนเซอร์นี้ตรวจวัดไอโอไดด์ในปัสสาวะได้ 
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กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เรื่องกำรแยกสลำยด้วยกระแสไฟฟ้ำ

โดยใช้กิจกรรมกำรเรียนรู้แบบวัฎจักรกำรเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับนวัตกรรมเครื่องแยกแก๊ส Hydrogen-Oxygen

กมลทิพย์ ถาภรณ์พันธ์1* และภรทิพย์ สุภัทรชัยวงศ์2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การสอนตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับนวัตกรรมเครื่องแยกแก๊ส Hydrogen-Oxygen มีจุดเด่นในการ

ท�าให้นักเรียนเข้าถึงความรู้ความจริงได้ด้วยตนเองและยังช่วยแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้เป็นอย่างดี 

วตัถปุระสงค์ : 1)พฒันากจิกรรมการเรยีนรูต้ามรปูแบบ 7Es เรือ่ง การแยกสลายด้วยกระแสไฟฟ้า ของนกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 

ทีม่ปีระสทิธภิาพ (E1/E2 ) ก�าหนดเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดย

ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ 7Es ร่วมกับนวัตกรรมเครื่องแยก แก๊ส Hydrogen-Oxygen เรื่อง การแยกสลายด้วยกระแสไฟฟ้า 

วิธีกำรศึกษำ : กลุ่มที่ศึกษาคือนักเรียนชั้น ม.6 จ�านวน 36 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัย ได้แก่ 1) แผนการ

จดัการเรียนรู้เรือ่งการแยกสลายด้วยกระแสไฟฟ้า โดยใช้กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ7Es 2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง 

การแยกสลายด้วยกระแสไฟฟ้า 3) นวัตกรรมเครื่องแยกแก๊ส Hydrogen-Oxygen 4) แบบสัมภาษณ์ 

ผลกำรศึกษำ : พบว่าค่าประสิทธิภาพ E1/E2 มีค่าเท่ากับ 78/80 ร้อยละของผลคะแนนก่อนเรียนและหลัง เรียนมีค่าเท่ากับ 46.6 

และ 80.00 ตามล�าดบั สงูข้ึนอย่างมนียัส�าคญัทางสถิต ิ(t=12.6) ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% นกัเรยีนส่วนใหญ่เหน็ว่านวตักรรมเหมาะ

สมแก่การเรียนรู้สามารถเห็นภาพการเกิดปฏิกิริยาท่ีข้ัวบวกและขั้วลบได้อย่างชัดเจนแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับผลที่ได้คาด

หวังไว้ ด้านการออกแบบนวัตกรรมมีขนาดที่ เหมาะสมกับระดับของผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้น

วจิำรณ์และสรุป : จากการศกึษาครัง้นีพ้บว่ากจิกรรมการเรยีนรูต้ามรปูแบบ 7Es ร่วมกบันวตักรรมเครือ่งแยกแก๊ส Hydrogen-Oxygen 

สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแยกสลายด้วยกระแสไฟฟ้าได้

ค�ำส�ำคัญ : เครื่องแยกแก๊ส กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ผลการเรียนรู้ นักเรียน
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The development of Mattayomsuksa VI students’ learning outcome in electrolysis by 

using 7Es learning cycle cooperated with innovative Oxygen-Hyodrogen gas separator

Kamontip Thaphonphan1* and Porntip Supatchaiyawong2

Abstract

Introduction : Teaching according to 7Es learning cycle cooperated innovative Oxygen-Hydrogen gas separator 

have strengths to allowing students to access the truth by themselves and also help solve problems of learning 

achievement.

Objective : 1) to develop a 7Es learning cycle of mattayomsuksa VI student which set the criteria at 75/75 (E1/E2) 

2) to compare students’ learning achievement before and after studied by using 7Es learning cycle in 

electrolysis unit.

Methods : The participants were 36 students who were purporsively selected. The instruments used to collect 

data consisted : 1) electrolysis lesson plans through 7Es learning cycle 2) learning achievement test of electrolysis 

3) Oxygen-Hydrogen gas separator innovation and 4) semi-structured interview.

Results : The findings showed the efficiency (E1/E2) of learning innovation was 78/80. Percentage of pre-learning 

and after learning had at 46.6 and 80.00 respectively. The learning outcome of mattayomsuksa VI student was 

higher with statistical significance (t=12.6) with 95% of confident level. Most students responded that the 

innovation was suitable for learning and could clearly see the reaction of the anode and cathode which shows 

the alignment with the expected results. In terms of innovative design, the size is appropriate for the level of 

the learner, with more learning.

Conclusion: The findings indicated that 7Es learning cycle cooperated innovative Oxygen-Hydrogen gas separator 

can develop learning achievement in electricity.

Keywords : gas separator, 7Es learning cycle, learning outcome, student
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บทนํา 

 วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเก่ียวของกับทุกคนท้ังใน

ชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตางๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใชและผลผลิตตางๆ ท่ีมนุษยไดใชเพื่ออํานวยความ

สะดวกในชีวิตและการทํางาน เหลาน้ีลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่นๆ 

วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิดท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะสําคัญในการ

คนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ีหลากหลายและมีประจักษ

พยานท่ีตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซ่ึงเปนสังคมแหงการเรียนรู (knowledge based society) 

ดังน้ัน ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพื่อท่ีจะมีความรู ความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษย

สรางสรรคข้ึน สามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม [1] 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เปนการสอนท่ีขยายรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการ

เรียนรู 5 ขั้นเปน 7 ข้ัน ซึ่งเปนรูปแบบการสอนท่ีเนนการถายโอนการเรียนรู และใหความสําคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบความรู

เดิมของเด็กซึ่งเปนส่ิงท่ีครูไมควรละเลยหรือละท้ิงจากการตรวจสอบพื้นความรูเดิมของเด็กจะทําใหครูไดพบเห็นวานักเรียน

จะตองเรียนรูอะไรกอนท่ีจะเรียนในเน้ือหาน้ันๆทําใหเด็กเกิดการเรียนรู อยางมีความหมายและไมเกิดแนวคิดท่ีผิดพลาด 

นอกจากนี้ยังเนนใหนักเรียนสามารถนํา ความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได การสอนแบบวัฏจักร

การเรยีนรู 7 ขั้น มีขั้นตอนการสอนดังน้ี 1) ขั้นตรวจสอบความรูเดิม (elicitation phase) 2) ขั้นเราความสนใจ(engagemen 

phase) 3) ขั้น สํารวจและคนหา (exploration phase) 4) ขั้นอ ธิบาย (explanation phase) 5) ขั้นขยายความคิด 

(elaboration phase) 6) ข้ันประเมินผล (evaluation phase) 7) ขั้นนําความรูไปใช (extension  phase) และจากผล

การศึกษางานวิจัย ที่เก่ียวกับการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน 

พบวานักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูตามรปูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เปนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสามารถนําไปใชใน

การสอนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรไดเปนอยางดีเพราะเปนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี สามารถสงเสริมและเปดโอกาสให

ผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลองกับ [2] การสอนตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน น้ันมี

จุดเดนในการทําใหนักเรียนเขาถึงความรูความจริงไดดวยตนเองและนักเรียนไดรับการกระตุนใหเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข 

เปนกิจกรรมท่ีเนนใหผูเรียนมีความสามารถดานการคิดวิเคราะหคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปนชวยแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนไดเปนอยางดี 

จากผลการทดสอบกอนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/2 ปการศึกษา 2561 ในรายวิชา เคมี 4 รหัสวิชา  

ว 33224 เร่ืองการแยกสลายดวยกระแสไฟฟา พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/2 ปการศึกษา 

2561 ตํ่าไมเปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว ซึ่งสวนหน่ึงอาจมาจากธรรมชาติของรายวิชาท่ีตองอาศัยกระบวนการคิดท่ีซับซอนและ

ยากตอความเขาใจเพราะเน้ือหาจํานวนมาก นอกจากน้ียังขึ้นอยูกับพื้นฐานความรูความเขาใจและความสามารถหรือความ

พรอมท่ีแตกตางกันของผูเรียนแตละคน ผูวิจัยจึงหาแนวทางในการแกปญหาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาป ท่ี 6/2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้นรวมกับนวัตกรรมเครื่องแยกแกส 

Hydrogen-Oxygen เร่ืองการแยกสลายดวยกระแสไฟฟาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

6/2 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เรื่องการแยกสลายดวยกระแสไฟฟาของนักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปท่ี 6 ท่ีมีประสิทธิภาพ (E1/E2 ) กําหนดเกณฑ 75/75 
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บทนํา 

 วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเก่ียวของกับทุกคนท้ังใน

ชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตางๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใชและผลผลิตตางๆ ท่ีมนุษยไดใชเพื่ออํานวยความ

สะดวกในชีวิตและการทํางาน เหลาน้ีลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่นๆ 

วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิดท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะสําคัญในการ

คนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ีหลากหลายและมีประจักษ

พยานท่ีตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซ่ึงเปนสังคมแหงการเรียนรู (knowledge based society) 

ดังน้ัน ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพื่อท่ีจะมีความรู ความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษย

สรางสรรคข้ึน สามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีคุณธรรม [1] 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เปนการสอนท่ีขยายรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการ

เรียนรู 5 ขั้นเปน 7 ข้ัน ซึ่งเปนรูปแบบการสอนท่ีเนนการถายโอนการเรียนรู และใหความสําคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบความรู

เดิมของเด็กซึ่งเปนส่ิงท่ีครูไมควรละเลยหรือละท้ิงจากการตรวจสอบพื้นความรูเดิมของเด็กจะทําใหครูไดพบเห็นวานักเรียน

จะตองเรียนรูอะไรกอนท่ีจะเรียนในเน้ือหาน้ันๆทําใหเด็กเกิดการเรียนรู อยางมีความหมายและไมเกิดแนวคิดท่ีผิดพลาด 

นอกจากนี้ยังเนนใหนักเรียนสามารถนํา ความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได การสอนแบบวัฏจักร

การเรยีนรู 7 ขั้น มีขั้นตอนการสอนดังน้ี 1) ขั้นตรวจสอบความรูเดิม (elicitation phase) 2) ขั้นเราความสนใจ(engagemen 

phase) 3) ขั้น สํารวจและคนหา (exploration phase) 4) ขั้นอ ธิบาย (explanation phase) 5) ขั้นขยายความคิด 

(elaboration phase) 6) ข้ันประเมินผล (evaluation phase) 7) ขั้นนําความรูไปใช (extension  phase) และจากผล

การศึกษางานวิจัย ที่เก่ียวกับการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน 

พบวานักเรียนท่ีเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูตามรปูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เปนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสามารถนําไปใชใน

การสอนสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรไดเปนอยางดีเพราะเปนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี สามารถสงเสริมและเปดโอกาสให

ผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลองกับ [2] การสอนตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน น้ันมี

จุดเดนในการทําใหนักเรียนเขาถึงความรูความจริงไดดวยตนเองและนักเรียนไดรับการกระตุนใหเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข 

เปนกิจกรรมท่ีเนนใหผูเรียนมีความสามารถดานการคิดวิเคราะหคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปนชวยแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนไดเปนอยางดี 

จากผลการทดสอบกอนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/2 ปการศึกษา 2561 ในรายวิชา เคมี 4 รหัสวิชา  

ว 33224 เร่ืองการแยกสลายดวยกระแสไฟฟา พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/2 ปการศึกษา 

2561 ตํ่าไมเปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไว ซึ่งสวนหน่ึงอาจมาจากธรรมชาติของรายวิชาท่ีตองอาศัยกระบวนการคิดท่ีซับซอนและ

ยากตอความเขาใจเพราะเน้ือหาจํานวนมาก นอกจากน้ียังขึ้นอยูกับพื้นฐานความรูความเขาใจและความสามารถหรือความ

พรอมท่ีแตกตางกันของผูเรียนแตละคน ผูวิจัยจึงหาแนวทางในการแกปญหาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาป ท่ี 6/2 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้นรวมกับนวัตกรรมเครื่องแยกแกส 

Hydrogen-Oxygen เร่ืองการแยกสลายดวยกระแสไฟฟาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

6/2 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้น เรื่องการแยกสลายดวยกระแสไฟฟาของนักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปท่ี 6 ท่ีมีประสิทธิภาพ (E1/E2 ) กําหนดเกณฑ 75/75 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูตามรปูแบบวัฏจักร

การเรียนรู 7 ข้ัน รวมกับนวัตกรรมเคร่ืองแยกแกส Hydrogen-Oxygen เร่ืองการแยกสลายดวยกระแสไฟฟาของนักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปท่ี 6 
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   งานวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ  

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง     

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวนนักเรียน 36 คน ไดจากวิธีการสุมแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling)     

3. เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บขอมูล   

3.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การแยกสลายดวยกระแสไฟฟา  

3.2 แผนจัดการเรียนรู  

3.3 นวัตกรรมเคร่ืองแยกแกส Hydrogen-Oxygen  

3.4 แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4.1 แบบแผนการศึกษาแบบ  One  Group  Pre – test  Post – test Design  [3]   

 

กลุม Pre-test Treatment Post-test 

ศึกษา T1 X T2 

T1  หมายถึง  การทดสอบกอนเรียน (Pre-test)   

  X   หมายถึง การจัดการเรียนรูโดยใชนวัตกรรมเคร่ืองแยกแกส Hydrogen-Oxygen  

  T2  หมายถึง การทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

4.2 ขั้นตอนการดําเนินการศึกษา 

4.2.1 การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ 

   4.2.1.1 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pre – test)  

   4.2.1.2 ดาํเนินการสอนตามตารางในคาบเรียนเคมี 

   4.2.1.3 ดาํเนินการสอบระหวางเรียนครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 

   4.2.1.4 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Post – test) 

4.2.1.5 นําขอมูลท่ีไดไปหาคาทางสถิติ  

4.2.2 การการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ  

การวิจัยเชิงคุณภาพทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือสัมภาษณโดยใชท้ังปลาย

ปดและปลายเปด  

5.  การวิเคราะหขอมูล   

5.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5.1.1 วิเคราะหหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และรอยละของคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากการทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

5.1.2 วิเคราะหหาคา t – test  

5.1.3 วิเคราะหหาคาประสิทธิภาพโดยใชเกณฑมาตรฐาน E1/E2 

5.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

5.2.1 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและจัดลําดับความสาํคัญของขอมูลตามประเด็นตางๆ 

5.2.2 วิเคราะหขอมูลโดยการตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย (Analytic induction) และนําเสนอในรูป

ของการพรรณนาหรือขอความแบบบรรยาย 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาผลการเรียนรูของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง การแยกสลายดวยกระแสไฟฟาโดยใชกิจกรรมการ

เรียนรูแบบวัฎจักรการเรียนรู 7 ข้ันรวมกับนวัตกรรมเคร่ืองแยกแกส Hydrogen-Oxygen และการหาความตรงเชิงเน้ือหา

(Content validity) ของนวัตกรรมโดยผูเช่ียวชาญ เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู เรื่อง การแยกสลายดวยกระแสไฟฟา โดยใช

กิจกรรมการเรียนรูแบบวัฎจักรการเรียนรู 7 ขั้นรวมกับนวัตกรรมเคร่ืองแยกแกส Hydrogen-Oxygen โดยการนําเสนอผลเชิง

ปริมาณกอนและตามดวยผลเชิงคุณภาพเพื่อใหเกิดความเขาใจตามลําดับดังน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย (  ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และการเปรียบเทียบคาเฉล่ีย (t-test) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนจํานวน 36 คน  

คะแนน

สอบ 
 

SD t df Sig.(1-

tailed) 

กอนเรียน 2.33 1.31  

12.61* 

 

35 

 

7.03 
หลังเรียน 4.00 0.51 

  *มีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 1 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กอนการสอนดวยกิจกรรมการเรียนรู

แบบวัฎจักรการเรียนรู 7 ขั้นรวมกับนวัตกรรมเคร่ืองแยกแกส Hydrogen-Oxygen มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.33 คะแนน คิดเปน

รอยละ 46.6 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หลังการสอนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฎจักรการ

เรียนรู 7 ข้ันรวมกับนวัตกรรมเคร่ืองแยกแกส Hydrogen-Oxygen มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 คะแนน คิดเปนรอยละ 80.0 ซึ่ง

มากกวาคาเฉลี่ยกอนการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฎจักรการเรียนรู 7 ข้ันรวมกับนวัตกรรมเครื่องแยกแกส Hydrogen-

Oxygen ความตางของคะแนนเฉล่ียเทากับ 1.67 แสดงวาเม่ือใชกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฎจักรการเรียนรู 7 ขั้นรวมกับ

นวัตกรรมเคร่ืองแยกแกส Hydrogen-Oxygen เร่ืองการแยกสลายดวยกระแสไฟฟา ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

6 สูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวา การสอนโดยการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฎจักรการเรียนรู 7 ข้ัน

รวมกับนวัตกรรมเครื่องแยกแกส Hydrogen-Oxygen เรื่อง การแยกสลายดวยกระแสไฟฟา ทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฎจักรการเรียนรู 7 ขั้นรวมกับนวัตกรรมเครื่องแยกแกส 

Hydrogen-Oxygen สูงกวากอนการใช  
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

5.1.2 วิเคราะหหาคา t – test  

5.1.3 วิเคราะหหาคาประสิทธิภาพโดยใชเกณฑมาตรฐาน E1/E2 

5.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
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5.2.2 วิเคราะหขอมูลโดยการตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย (Analytic induction) และนําเสนอในรูป

ของการพรรณนาหรือขอความแบบบรรยาย 
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เรียนรูแบบวัฎจักรการเรียนรู 7 ข้ันรวมกับนวัตกรรมเคร่ืองแยกแกส Hydrogen-Oxygen และการหาความตรงเชิงเน้ือหา

(Content validity) ของนวัตกรรมโดยผูเช่ียวชาญ เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู เรื่อง การแยกสลายดวยกระแสไฟฟา โดยใช

กิจกรรมการเรียนรูแบบวัฎจักรการเรียนรู 7 ขั้นรวมกับนวัตกรรมเคร่ืองแยกแกส Hydrogen-Oxygen โดยการนําเสนอผลเชิง

ปริมาณกอนและตามดวยผลเชิงคุณภาพเพื่อใหเกิดความเขาใจตามลําดับดังน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย (  ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และการเปรียบเทียบคาเฉล่ีย (t-test) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนจํานวน 36 คน  

คะแนน

สอบ 
 

SD t df Sig.(1-

tailed) 

กอนเรียน 2.33 1.31  

12.61* 
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7.03 
หลังเรียน 4.00 0.51 

  *มีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 1 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 กอนการสอนดวยกิจกรรมการเรียนรู

แบบวัฎจักรการเรียนรู 7 ขั้นรวมกับนวัตกรรมเคร่ืองแยกแกส Hydrogen-Oxygen มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.33 คะแนน คิดเปน

รอยละ 46.6 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หลังการสอนดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฎจักรการ

เรียนรู 7 ข้ันรวมกับนวัตกรรมเคร่ืองแยกแกส Hydrogen-Oxygen มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 คะแนน คิดเปนรอยละ 80.0 ซึ่ง

มากกวาคาเฉลี่ยกอนการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฎจักรการเรียนรู 7 ข้ันรวมกับนวัตกรรมเครื่องแยกแกส Hydrogen-

Oxygen ความตางของคะแนนเฉล่ียเทากับ 1.67 แสดงวาเม่ือใชกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฎจักรการเรียนรู 7 ขั้นรวมกับ

นวัตกรรมเคร่ืองแยกแกส Hydrogen-Oxygen เร่ืองการแยกสลายดวยกระแสไฟฟา ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

6 สูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวา การสอนโดยการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฎจักรการเรียนรู 7 ข้ัน

รวมกับนวัตกรรมเครื่องแยกแกส Hydrogen-Oxygen เรื่อง การแยกสลายดวยกระแสไฟฟา ทําใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฎจักรการเรียนรู 7 ขั้นรวมกับนวัตกรรมเครื่องแยกแกส 

Hydrogen-Oxygen สูงกวากอนการใช  

 

2. นวัตกรรมเคร่ืองแยกแกส Hydrogen-Oxygen 

 ผลการการหาความตรงเชิงเน้ือหา(Content validity) ของนวัตกรรมโดยผูเช่ียวชาญ คา IOC ของผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 

ทานมีคาตํ่ากวา 0.50 แสดงวาตองปรับปรุงดังแสดงตามภาพท่ี 1 ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากนวัตกรรมเคร่ืองแยกแกส Hydrogen-

Oxygen กอนนําไปปรับปรงุครั้งแรกน้ันมีนํ้าร่ัวจากรูท่ีทําการเจาะใสขั้วอิเล็กโทรดทําใหการทดลองไมเกิดผล   

 
ภาพท่ี 1 นวัตกรรมเครื่องแยกแกส Hydrogen-Oxygen กอนนําไปปรบัปรุงคร้ังแรก 

 ผลการการหาความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) ของนวัตกรรมโดยผูเช่ียวชาญครั้งท่ี 2 คา IOC ของ

ผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทาน ดังแสดงตามภาพท่ี 2 มีคาเทากับ 0.7 แสดงวามีความเท่ียงตรงใชได ซ่ึงนวัตกรรมเครื่องแยกแกส 

Hydrogen-Oxygen กอนนําไปปรับปรุงครั้งท่ีสอง หลอดท่ีใชเก็บแกสซ่ึงทําดวย หลอดดูดนํ้าพลาสติกขนาด 4 มิลลิเมตร เกิด

การหักงอทําใหเกิดแกสรั่วจึงนําไปปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพที่ดีข้ึน 

 
ภาพที่ 2 นวัตกรรมเครื่องแยกแกส Hydrogen-Oxygen กอนนําไปปรบัปรุงครั้งท่ีสอง 

 ผลการการหาความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) ของนวัตกรรมโดยผูเชี่ยวชาญครั้งท่ี 2 คา IOC ของ

ผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน ดงัแสดงตามภาพที่ 3 มีคาเทากับ 0.92 แสดงวามีความเท่ียงตรงใชได 

 
ภาพที่ 3 นวัตกรรมเครื่องแยกแกส Hydrogen-Oxygen ท่ีพรอมสําหรับนําไปใช 

 นวัตกรรมเครื่องแยกแกส Hydrogen-Oxygen ท่ีผานการปรับปรุงและพรอมสําหรับนําไปใชทดลองกับนักเรยีน ดัง

แสดงตามภาพท่ี4 โดยแกไขไดโดยนําสายยางใสมาแทนหลอดดูดนํ้าพลาสติกและนําดินนํ้ามันมาปดไมใหน้ํารั่วไหล  
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ภาพท่ี 4 นวัตกรรมเคร่ืองแยกแกส Hydrogen-Oxygen และการทดลองใช 

3. ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคณุภาพโดยผูเรียน 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยผูเรียนซึ่งผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและจัดลําดับ

ความสําคญัของขอมูลตามประเด็นตางๆของผูเรียนจํานวน 2 คน ดังน้ี 

 ผูเรียนคนท่ี 1 “เปนนวัตกรรมท่ีดี เหมาะสมแกการเรียนรูสามารถเห็นภาพการเกิดปฏิกิริยาท่ีขั้วบวกและข้ัวลบได

อยางชัดเจน แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองกับผลท่ีไดคาดหวังไว การออกแบบนวัตกรรมมีขนาดท่ีเหมาะสมกับระดับของการ

เรียนรูของผูเรียนไดอยางถูกตองและชัดเจน” 

 ผูเรียนคนท่ี 2 “เปนนวัตกรรมท่ีเหมาะสมสามารถประยุกตใชในแลปการเรียนไดอยางดี เห็นภาพชัดเจนเห็นการเกิด

ฟองแกสท่ีข้ัวบวกและข้ัวลบอยางชัดเจนสามารถทดสอบการติดไฟไดจริงสามารถเกิดการเรียนรูไดเพิ่มมากข้ึน” 

 สรุปผลจากตัวอยางแบบประเมินนวัตกรรมโดยผูเรียนดานการออกแบบนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในระดับดี

มาก ดานลักษณะขนาดของตัวนวัตกรรมที่ชัดเจนเหมาะกับระดับของผูเรียน อยูในระดับดีมาก ดานคูมือวิธีการใชนวัตกรรม 

อยูในระดับดี ดานนวัตกรรมสอดคลองกับผลการเรียนรู อยูในระดับดี ดานนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง อยูในระดับดี

มาก ดานรูปแบบการใชนวัตกรรมมีความสอดคลองกับผลท่ีคาดหวัง อยูในระดับดี ดานนวัตกรรมท่ีเรียนรูและปฏิบัติไดงายอยู

ในระดับดีมาก  

จากการศึกษา เร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 เรื่อง การแยกสลายดวยกระแสไฟฟา

โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฎจักรการเรียนรู 7 ขั้นรวมกับนวัตกรรมเคร่ืองแยกแกส Hydrogen-Oxygen สามารถอภิปราย

ผลไดดังน้ี 

1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฎจักรการเรียนรู 7 ขั้นรวมกับนวัตกรรมเครื่องแยกแกส Hydrogen-

Oxygen มีประสิทธิภาพเทากับ 78.33/80.00 หมายความวานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจาการปฏิบัติกิจกรรมระหวางเรียนท้ังหมด

คิดเปนรอยละ 78.00 และมีคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 80.00 

แสดงวาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฎจักรการเรียนรู 7 รวมกับนวัตกรรมเคร่ืองแยกแกส Hydrogen-Oxygen 

ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนน้ันมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไวคือ 75/75 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากเหตุผล ดังน้ี  

1.1 นวัตกรรมแยกแกส Hydrogen-Oxygen ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไดรับการปรับปรุงแกไขโดยผูเชี่ยวชาญโดยมี

คาความเท่ียงตรง (IOC) ท่ี 0.92 มีความเท่ียงตรงใชได จึงเหมาะสมและสามารถนําไปจัดการเรียนรูไดเปน

อยางดี 

1.2 กิจกรรมการเรียนรูแบบวัฎจักรการเรียนรู 7 ขั้นท่ีผู วิจัยสรางขึ้นไดรับการปรับปรุงแกไขโดย

ผูเชี่ยวชาญโดยมีคาความเท่ียงตรง (IOC) ท่ี 0.91 มีความเท่ียงตรงใชได จึงสามารถนําไปจัดการเรียนรูได

เปนอยางดี 
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ภาพท่ี 4 นวัตกรรมเคร่ืองแยกแกส Hydrogen-Oxygen และการทดลองใช 

3. ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคณุภาพโดยผูเรียน 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยผูเรียนซึ่งผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและจัดลําดับ

ความสําคญัของขอมูลตามประเด็นตางๆของผูเรียนจํานวน 2 คน ดังน้ี 

 ผูเรียนคนท่ี 1 “เปนนวัตกรรมท่ีดี เหมาะสมแกการเรียนรูสามารถเห็นภาพการเกิดปฏิกิริยาท่ีขั้วบวกและข้ัวลบได

อยางชัดเจน แสดงใหเห็นถึงความสอดคลองกับผลท่ีไดคาดหวังไว การออกแบบนวัตกรรมมีขนาดท่ีเหมาะสมกับระดับของการ

เรียนรูของผูเรียนไดอยางถูกตองและชัดเจน” 

 ผูเรียนคนท่ี 2 “เปนนวัตกรรมท่ีเหมาะสมสามารถประยุกตใชในแลปการเรียนไดอยางดี เห็นภาพชัดเจนเห็นการเกิด

ฟองแกสท่ีข้ัวบวกและข้ัวลบอยางชัดเจนสามารถทดสอบการติดไฟไดจริงสามารถเกิดการเรียนรูไดเพิ่มมากข้ึน” 

 สรุปผลจากตัวอยางแบบประเมินนวัตกรรมโดยผูเรียนดานการออกแบบนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในระดับดี

มาก ดานลักษณะขนาดของตัวนวัตกรรมที่ชัดเจนเหมาะกับระดับของผูเรียน อยูในระดับดีมาก ดานคูมือวิธีการใชนวัตกรรม 

อยูในระดับดี ดานนวัตกรรมสอดคลองกับผลการเรียนรู อยูในระดับดี ดานนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง อยูในระดับดี

มาก ดานรูปแบบการใชนวัตกรรมมีความสอดคลองกับผลท่ีคาดหวัง อยูในระดับดี ดานนวัตกรรมท่ีเรียนรูและปฏิบัติไดงายอยู

ในระดับดีมาก  

จากการศึกษา เร่ือง การพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 เรื่อง การแยกสลายดวยกระแสไฟฟา

โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฎจักรการเรียนรู 7 ขั้นรวมกับนวัตกรรมเคร่ืองแยกแกส Hydrogen-Oxygen สามารถอภิปราย

ผลไดดังน้ี 

1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฎจักรการเรียนรู 7 ขั้นรวมกับนวัตกรรมเครื่องแยกแกส Hydrogen-

Oxygen มีประสิทธิภาพเทากับ 78.33/80.00 หมายความวานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจาการปฏิบัติกิจกรรมระหวางเรียนท้ังหมด

คิดเปนรอยละ 78.00 และมีคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 80.00 

แสดงวาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฎจักรการเรียนรู 7 รวมกับนวัตกรรมเคร่ืองแยกแกส Hydrogen-Oxygen 

ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนน้ันมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไวคือ 75/75 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากเหตุผล ดังน้ี  

1.1 นวัตกรรมแยกแกส Hydrogen-Oxygen ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไดรับการปรับปรุงแกไขโดยผูเชี่ยวชาญโดยมี

คาความเท่ียงตรง (IOC) ท่ี 0.92 มีความเท่ียงตรงใชได จึงเหมาะสมและสามารถนําไปจัดการเรียนรูไดเปน

อยางดี 

1.2 กิจกรรมการเรียนรูแบบวัฎจักรการเรียนรู 7 ขั้นท่ีผู วิจัยสรางขึ้นไดรับการปรับปรุงแกไขโดย

ผูเชี่ยวชาญโดยมีคาความเท่ียงตรง (IOC) ท่ี 0.91 มีความเท่ียงตรงใชได จึงสามารถนําไปจัดการเรียนรูได

เปนอยางดี 

1.3 ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดมีการวิเคราะหหาคาความอยากงายของขอสอบโดยมีคาความ

ยาก (P) อยูท่ี 0.94-0.13 และคาอํานาจการแยก (r) อยูท่ี 0.89-0.15 ผูวิจัยไดตัดขอท่ีงายเกินไปและขอท่ี

ยากเกินไปจึงอาจทําใหไดขอสอบท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับผูเรียน 

2. ผลสัมฤทธ์ิของนักเรยีน วิชาเคมี เรื่องการแยกสลายดวยกระแสไฟฟา ท่ีเรียนโดยการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏ

จักรการเรียนรู 7 ขั้น รวมกับนวัตกรรมเครื่องแยกแกส Hydrogen-Oxygen สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากเหตุผล ดังน้ี การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้นเนนข้ันตอนการทบทวน

ความรูเดิมหรือลวงประสบการณเดิมแลวกระตุนใหนักเรียนเกิดความสงสัยหรือเกิดปญหาใหม เปนข้ันตอนที่นักเรียนเช่ือมโยง

ความรูเดิมกับประสบการณใหม เริ่มเกิดความไมสมดุลทางความคิดแลวใชกระบวนการสํารวจคนหาเพ่ือหาคําตอบและปรับ

สมดุลทางความคิด อีกท้ังนําความรูท่ีไดไปเช่ือมโยงและแกปญหาสถานการณใหมๆท่ีเก่ียวของ ทําใหการเรียนรูของนักเรียนมี

ความคงทนและยาวนานเน่ืองจากผูเรียนไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติดวยตนเองซึ่งการทบทวนความรูเดิมเปนการใหผูเรียน

เรียกใชความรูเดิม รวมท้ังเจตคติท่ีไดเรียนรูสิ่งตางๆและถูกบันทึกไวมาใชในการแกปญหาหรือเรียนรูส่ิงใหมซึ่งจะเชื่อมโยงมโน

ทัศนใหมเขากับความรูและประสบการณเดิมน้ันทําใหปรับเปล่ียนหรือขยายความรูเดิม [4] 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวากิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ันรวมกับนวัตกรรมเคร่ืองแยกแกส 

Hydrogen-Oxygen สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเรื่องการแยกสลายดวยกระแสไฟฟาไดสูงขึ้นและ

สามารถนําไปประยุกตใชในเน้ือหาวิชาเคมีอื่นๆ ได เชน การแยกสารไอออนิกท่ีหลอมเหลวดวยกระแสไฟฟาและการแยก

สารละลายดวยกระแสไฟฟา เปนตน 
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บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและแอนิเมชันเรื่อง กำรแยกสำรผสม 

ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2

กันธิชา ราชคม1* และศิริพร จันทรคีรี2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเคมี ควรมีเนื้อหาที่อธิบายหลักการทางเคมีให้เข้าใจได้ง่าย และใช้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

สามารถแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและการทดลองได้อย่างชัดเจน

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการแยกสารผสม ที่น�าเสนอโดยแอนิเมชันและการทดลอง

วิธีกำรศึกษำ : สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มีเนื้อหา 4 ส่วน คือ (1) หลักการแยกสารผสมเรื่อง การระเหยแห้ง การตกผลึก การสกัด 

โครมาโทรกราฟี และการกลั่น น�าเสนอด้วยตัวอักษร ภาพและเสียงบรรยายโดยใช้ Adobe Flash Cs6 (2) อธิบายกลไกแยกสารใน

ระดับโมเลกุล ด้วยภาพแอนิเมชันโดยใช้ Animation Desk (3) วิดีโอการทดลองการแยกและการประยุกต์ใช้ที่ออกแบบเน้นการใช้

อุปกรณ์อย่างง่ายและสารเคมีที่ไม่อันตราย (4) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

ผลกำรศึกษำ : การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน มีความคิดเห็นว่าคุณภาพอยู่ในระดับดีมากและน�าไปใช้สอนกับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 จ�านวน 35 คน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลการ

เรียนรู้หลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน และมีความพึงพอใจของผู้เรียนในระดับสูงมาก มีค่าเฉลี่ย 4.62 

วิจำรณ์และสรุปผล : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีภาพแอนิเมชัน เสียงบรรยายประกอบเนื้อหา และวิดีโอการทดลอง ช่วย
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Computer Assisted Instruction and Animation on Separating Mixtures

for Mathayomsuksa 2 Students

Kunticha Ratchakom1* and Siriporn Janttarakeeree2

Abstract

Introduction: Chemistry computer assisted instruction lessons should have content that explains the chemical 

principles for easily understand, self learning and clearly show the relationship between theory and experiment.

Objective: To develop computer assisted instruction on separating mixtures presented by animation and ex-

periment.

Methods: Create computer lessons consist of 4 parts: (1) Principles of separating mixtures on evaporation, 

crystallization, extraction, chromatography and distillation presented with text images and audio lectures using 

Adobe Flash Cs6 (2) Explain molecular separation mechanisms with animation images using Animation Desk (3) 

Experimental videos, separation and design applications that focus on using simple equipment and non-haz-

ardous chemicals (4) Pre-test and post-test.

Results: The assessment by 3 experts, the quality of computer-assisted instruction was very good level and let 

to teach 35 mathayomsuksa 2 students. It was found that learning achievement had significant at .05 levels. 

The post-learning results were higher than pre-learning.The satisfaction of learners at a very high level with an 

average value of 4.62.

Conclusion: Computer assisted instruction with animation images and audio lectures for content and experi-

mental videos helps motivate students to become interested, have a clear understanding of the contents and 

relationship between theory with experiments. Students can see how to apply knowledge, thus giving students 

a very high level of satisfaction and have higher academic achievement with an average score of 26%. 

Keyword: Computer assisted instruction, Animation, Separating mixtures
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บทน า 
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ยากแก่การเข้าใจ เนื่องจากมีเนื้อหาส่วนใหญ่ที่เป็นนามธรรม 

ครูผู้สอนไม่สามารถอธิบายได้ด้วยค าพูดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังต้องอาศัยการท าการทดลองเพื่อให้เห็นผลที่ชัดเจน 
ยกตัวอย่าง เรื่อง การแยกสารผสม เป็นบทเรียนเคมีพื้นฐานส าคัญที่ต้องเรียนรู้ มีการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการต่างๆที่จะท า
ให้แยกสารที่ผสมกันอยู่ให้ได้สารบริสุทธิ์ เพื่อที่จะน าสารนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไป การที่สารแต่ละชนิ ดมีสมบัติ และ
อนุภาคที่ต่างกัน จึงต้องเลือกวิธีการแยกสารผสมให้เหมาะสมกับชนิดของสาร โดยท าการทดลอง ถ้าเกิดผู้เรียนมีความ
เข้าใจในเรื่องนี้ก็จะสามารถท าให้การเรียนมีประสิทธิภาพ และสามารถประยุกต์ใช้ต่อไปได้ หากเราไม่ให้ความส าคัญ
กับบทเรียนพื้นฐานก็จะไม่สามารถไปต่อยอดองค์ความรู้ในระดับที่สูงขึ้นได้ ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องมีแนวทางในการสอน
ใหม่ๆหรือมีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจเพื่อท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากท่ีสุด 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเคมี ควรมีเนื้อหาที่อธิบายหลักการทางเคมีให้เข้าใจได้ง่าย สามารถแสดง
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและการทดลองได้อย่างชัดเจน และนักเรียนใช้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ได้ตลอดเวลา
เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ 

ด้วยเหตุนี้จึงได้สร้างภาพแอนิเมชันเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการแยกสารผสมส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยเน้นการน าเสนอแบบองค์รวม มีเนื้อหาเป็นหลัก เพิ่มเติมการสร้างภาพแอนิเมชัน
เคลื่อนไหวเพื่ออธิบายหลักการ การเกิดปฏิกิริยาต่างๆที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น มีการทดลอง และ
ตัวอย่างการน าความรู้ที่ได้จากบทเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้ผู้เรียนสามารถใช้เวลานอกเวลาเรียนใน
การฝึกฝนทักษะ และเพิ่มเติมความรู้ เพื่อปรับปรุงการเรียนของตนได้ สามารถที่จะจูงใจผู้เรียนให้เกิดความ
กระตือรือร้น สนุกสนาน ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจในเนื้อหาการแยกสาร
ผสมได้ดียิ่งข้ึน 

วิธีด าเนินการ 
1) สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มีเนื้อหา 4 ส่วน คือ  (1)  หลักการแยกสารผสมเรื่อง การระเหยแห้ง การตก

ผลึก การสกัด โครมาโทรกราฟี และการกลั่น น าเสนอด้วยตัวอักษร ภาพและเสียงบรรยายโดยใช้ Adobe Flash Cs6 
(2) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (3) อธิบายกลไกแยกสารในระดับโมเลกุล ด้วยภาพแอนิเมชันโดยใช้ Animation 
Desk  (4) วิดีโอการทดลองการแยกสารผสมและการประยุกต์ใช้ที่ออกแบบเน้นการใช้อุปกรณ์อย่างง่ายและสารเคมีที่
ไม่อันตราย  

2) น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ และประสบการณ์ในด้านเนื้อหา และสื่อการ
สอน พิจารณาประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3) น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนแจ้ง
วิทยา จ านวน 35 คน โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จากนั้นให้นักเรียนตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้วน าข้อมูลที่ได้ไปค านวณโดยใช้หลัก
สถิติ  
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เคลื่อนไหวเพื่ออธิบายหลักการ การเกิดปฏิกิริยาต่างๆที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น มีการทดลอง และ
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3) น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนแจ้ง
วิทยา จ านวน 35 คน โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จากนั้นให้นักเรียนตอบแบบสอบถาม
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
1.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เมื่อได้เน้ือหาของบทเรียน วิดิโอวิธีการทดลอง ผลการทดลอง และภาพแอนิเมชันเพื่ออธิบายหลักการแยก
สารผสมจากนามธรรมให้เห็นเป็นรูปธรรม ได้น าอย่างมารวบรวม จัดเรียงล าดับเพื่อสร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6  มีองค์ประกอบ ดังนี้  
 1) หลักการแยกสารผสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างหน้าต่างเนื้อหาหลักการแยกสารผสม 

 
2.) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างหน้าต่างแบบทดสอบก่อนเรยีน-หลังเรียน 
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3) ภาพแอนิเมชันอธิบายกลไกแยกสารในระดับโมเลกุล  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างแอนิเมชันการแยกสารผสม 
 
4) วิดีโอการทดลองการแยกสารผสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างคลิปวิดิโอการทดลองแยกสารผสม      

 
2. การประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ตารางที่ 1 ค่าร้อยละระดับความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวุฒิในแต่ละดา้นและภาพรวมทั้ง  4 ด้าน 

ข้อที ่ รายการประเมิน ร้อยละ ระดับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
1 ด้านเนื้อหา 100 ดีมาก 
2 ด้านภาพ เสียง และการใช้ภาษา 100 ดีมาก 
3 ด้านการออกแบบ  100 ดีมาก 
4 ด้านการจดัการในบทเรียน 95.55 ดีมาก 

รวม 98.88 ดีมาก 
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างคลิปวิดิโอการทดลองแยกสารผสม      

 
2. การประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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จากตารางที่ 1 พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแต่ละด้านโดยรวมคิดเป็น 98.88 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก 
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การทดสอบ N  ̅ S.D. t sig 

ทดสอบก่อนเรียน 35 3.94 1.26 
-13.93 .000* 

ทดสอบหลังเรียน 35 6.51 1.09 
*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 หลักจากได้น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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จากตารางที่ 3 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย

รวมอยู่ในระดับสูงมาก ( ̅ = 4.62) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านในทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงมาก โดยมี
ด้านเนื้อหาของบทเรียนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( ̅ = 4.65) รองลงมาคือ ด้านประโยชน์ท่ีไดร้ับ ( ̅ = 4.63)  ด้านเวลา  
( ̅ = 4.62)  และด้านการออกแบบบทเรียน ( ̅ = 57)  ตามล าดับ  

 

 
 

รายการประเมิน  ̅ S.D. ระดับ 
1. ด้านเวลา 4.62 0.75 สูงมาก 
2. ด้านเนื้อหาของบทเรียน 4.65 0.66 สูงมาก 
3. ด้านการออกแบบบทเรียน 4.57 0.78 สูงมาก 
4. ด้านประโยชน์ที่ได้รบั 4.63 0.71 สูงมาก 

โดยรวม 4.62 0.73 สูงมาก 
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สรุปผลการวิจัย 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีภาพแอนิเมชัน เสียงบรรยายประกอบเนื้อหา และวิดีโอการทดลอง ช่วย

กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ เพราะการเรียนรู้จากภาพท่ีมีความเป็นรูปธรรมจะท าให้นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหา
และสามารถเช่ือมโยงทฤษฎีกับการทดลองได้อย่างชัดเจน และนักเรียนได้เห็นถึงการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้จริง จึงท า
ให้นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับสูงมาก และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงขึ้น 26% 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร จันทรคีรี อาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงาน ซึ่งท่านได้ให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิจัย อีกทั้งยังช่วย
แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานอีกด้วย  ขอขอบคุณคุณวารุณี มะโณสงค์ และคุณเกษม ทิพย์ดนตรี 
นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าท่ีประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ที่ให้ค าปรึกษาในการท าโครงงาน 
อ านวยความสะดวกในการเบิกสารและยืมอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆวิชาเอกวิทยาศาสตร์-เคมีทุกคน
ที่เป็นก าลังใจ และให้ความช่วยเหลือในการท าวิจัยเรื่องนี้ สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัว 
ซึ่งเปิดโอกาสให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนคอยช่วยเหลือและให้ก าลังใจผู้วิจัยเสมอมาจนส าเร็จการศึกษา 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1] โกวิท กิตติวุฒิศักดิ ์และ อดิศกัดิ์ บุญพิศ. (2556). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองกรด-เบส  
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ 5. วารสารการศึกษาและการพฒันาสังคม,9(2), 147-186. 

[2] กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเว็บไซด์เพ่ือการเรียนรู้ท่ีมี 
คุณภาพ. กรุงเทพฯ: องค์การรับสง่สินค้าและพสัดภุัณฑ.์ 

[3] ไพโรจน์ ตรีณธนากุล ไพบลูย์ เกียรตโิกมล และ เสกสรร แยม้พนิิจ. (2546). การออกแบบและการผลิตบทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับ e-learning. กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพ์ดี จ ากัด. 

[4] สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2554). หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 3 ชั้น 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เล่ม 1. กรุงเทพฯ: สกสค.ลาดพร้าว 
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แนวคิดทำงวิทยำศำสตร์และควำมสำมำรถในกำรสร้ำงแบบจ�ำลองทำงเคมี เรื่อง เซลล์กัลวำนิก 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 โดยใช้แบบจ�ำลองเป็นฐำนในกำรจัดกำรเรียนรู้

ปิยะนุช ผ่องใส1* ภรทิพย์ สุภัทรชัยวงศ์2 และลลิตา แก่นหิน2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ�าลองเป็นฐาน (Model-Based Learning : MBL) เป็นกิจกรรมให้นักเรียนฝึกคิด 

ท�าความเข้าใจแบบจ�าลองสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น สูตรเคมี สมการเคมี แบบจ�าลองภาพวาด เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจสอดคล้อง

แบบจ�าลองทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น 

วตัถปุระสงค์ : เพือ่ศกึษาแนวคดิทางวทิยาศาสตร์และความสามารถในการสร้างแบบจ�าลองทางเคม ีเรือ่ง เซลล์กลัวานกิ ของนกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ MBL 

วิธีกำรศึกษำ : เป็นงานวิจัยในชั้นเรียนที่ศึกษากับกลุ่มขนาดเล็กซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ�านวน 12 คน เพื่อให้ได้ข้อมูล

เชิงคุณภาพ ผลท่ีได้ใช้อธิบายแนวคิดของนักเรียนในเชิงลึกและน�าไปอ้างอิงกับกลุ่มประชากรอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยเก็บ

ข้อมูลจากแบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการสร้างแบบจ�าลองทางเคมี เรื่อง เซลล์กัลวานิก วิเคราะห์ข้อมูล

โดยการตีความหมายข้อมูล และน�าเสนอในรูปแบบความเรียง ค่าเฉลี่ยและร้อยละ 

ผลกำรศึกษำ : หลังจากได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ�าลองเป็นฐาน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 75 มีแนวคิดที่ถูกต้อง 

(SU) และร้อยละ 19.44 มีแนวคิดที่ถูกต้องบางส่วน (PU) ส�าหรับความสามารถในการสร้างแบบจ�าลองทางเคมี พบว่าหลังจากได้จัด

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ�าลองเป็นฐาน นักเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ 75 มีความสามารถในการสร้างแบบจ�าลองทางเคมีอยู่ใน

ระดับดี 

วิจำรณ์และสรุป : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ MBL สามารถพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการ

สร้างแบบจ�าลองทางเคม ีเรือ่ง เซลล์กัลวานกิ ของนกัเรยีนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ท�าให้นกัเรยีนมคีวามเข้าใจในเนือ้หาและมแีนวคิด

ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น

ค�ำส�ำคัญ : แบบจ�าลองเป็นฐาน แนวคิด ความสามารถในการสร้างแบบจ�าลองทางเคมี เซลล์กัลวานิก 
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Scientific concept and ability in making chemistry model in galvanic cell for grade 11th 

students by using model-based learning 

Piyanut Pongsai1* Porntip Supatchaiyawong2 and Lalita Kaenhin2

Abstract

Introduction: The model-based learning (MBL) activities allow students to practice thinking and understanding 

symbol models such as chemical formulas, chemical equations, and drawings, that makes students more com-

prehensible in scientific models.

Objective: To study scientific concepts and the ability in making chemical models about galvanic cells for grade 

11th students before and after by using MBL. 

Methods: This research was classroom research with a small sample size, that was 12 Mathayomsuksa V stu-

dents, to obtain qualitative data. The result was used to explain the students’ concepts in depth and could 

be referenced to other populations that are similar. The qualitative data were analyzed inductively to groups 

describing their understandings and presented in terms of average values and percentages. 

Results: After using MBL, it was found that 75% and 19.44% students had sound understanding (SU) and partial 

understanding (PU), respectively. Ability in making chemistry model of 75% students was rated at a good level. 

Conclusion: MBL could develop scientific concept and ability in making chemistry model in galvanic cell of 

students effectively. Resulting in students understood the content and increased scientific concept.

Keywords: Model-Based Learning, concept, ability in making chemistry model, galvanic cell 
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บทนํา 

 ในปจจุบันผูเรียนตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเรว็และความกาวหนาทางเทคโนโลยีสงผลให

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สงเสริมใหผูเรียนรักการเรียนรูตลอดชีวิตและสรางองคความรูดวย

ตนเองโดยมีเปาหมายการสอนใหผูเรยีนมทีักษะชีวติ ทักษะการคิด และทักษะทางดานเทคโนโลย ีการศึกษาจึงเปนกลไกสําคัญ

หน่ึงในการพัฒนามนุษยตลอดชวงชีวิต ซึ่งเปาหมายในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

แกไข พ.ศ.2545 ยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรูไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการ

เรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ [1] ท้ังนี้กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช 2551 มุงหวังใหผูเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรที่เนนการเชื่อมโยงความรูกับ

กระบวนการท่ีมีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรูโดยใชกระบวนการการสืบเสาะหาความรูและการแกปญหาที่

หลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกขั้นตอน มีการทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย 

และเหมาะสมกับระดับชั้น [2] การจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน (Model-based learning: MBL) เปนการจัดการ

เรียนรูโดยการนําเสนอแบบจําลองเปนสิ่งท่ีนักวิทยาศาสตรสรางข้ึนเพ่ือใชอธิบายแนวคิด หลักการ ทฤษฎีหรือกฎ  

หรือหากกลาวอีกนัยหนึ่ง แบบจําลอง คือ ตัวแทนของวตัถุ แนวคิด กระบวนการ หรือระบบ ซึ่งแบบจําลอง เปนสิ่งท่ีเช่ือมโยง

ระหวางทฤษฎีทางวิทยาศาสตรกับความเปนจริง แบบจําลองมีความสําคัญตอวิทยาศาสตรโดยแบบจําลองสามารถทําใหเขาใจ 

มโนมติทางวิทยาศาสตร และแนวคิดตางๆ ไดงายข้ึน ซึ่งจะชวยในการมองเห็นปรากฏการณตางๆ และสามารถใชอธิบาย

ปรากฏการณธรรมชาติ [3] นักเรียนจะสามารถสรางความเขาใจโดยการเปรียบเทียบหลักฐานท่ีไดจากการออกแบบ 

แบบจําลองทางวิทยาศาสตรหรือแผนภาพ จะทําใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความคิดกับความเขาใจ และพัฒนาความเขาใจ

มโนมติในเรื่องนั้นๆ ได ดังท่ี ภรทิพย สุภัทรชัยวงศ [4] กลาววา นักวิทยาศาสตรสรางแบบจําลองข้ึนมาเพ่ือเชื่อมโยงทฤษฎี

ทางวิทยาศาสตรที่เปนนามธรรมกับโลกของความจริง โดยแบบจําลองชวยใหนักวิทยาศาสตรสามารถมองเห็นสิ่งที่เปน

นามธรรมไดชัดเจน และเขาใจแนวคิดตางๆ ไดดียิ่งข้ึน ดังน้ัน การใชการสรางแบบจําลองในการสอนวิชาเคมีเปนหลักปฏิบัติที่

จะทําใหนักเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาความเขาใจจากแบบจําลองของตัวนักเรียนเอง [5] ในวิชาเคมีเน้ือหาสวนใหญเปน

เรื่องที่ซับซอนเปนนามธรรมซึ่งผูเรียนสวนใหญแกปญหาวิชาเคมดีวยความเขาใจที่ผิดทําใหมีความเขาใจคลาดเคลื่อนในหลาย

หัวขอ ในเรื่องไฟฟาเคมีเปนหัวขอหนึ่งของวิชาเคมีที่เนื้อหามีความซับซอนทําความเขาใจไดยาก นักเรียนมีความสับสน และไม

เขาใจในปฏิกิริยาเคมีที่เรียกวา “ปฏิกิริยารีดอกซ” ที่มีการถายโอนอิเล็กตรอนซึ่งเปนนามธรรม มองไมเห็น และยังมีความ

สับสนในการระบุขั้วแคโทด และข้ัวแอโนดการดุลสมการเคมี รวมถึงชนิดของเซลลไฟฟาเคมีทําใหไมเห็นประโยชนของ

เซลลไฟฟาเคมีเก่ียวของในชีวิตประจําวัน ซึ่งเปนเรื่องที่ใกลตัวของนักเรียนมากนัก [6] 

 ดังน้ันผูวจิัยจึงเห็นความสําคัญของเรื่อง เซลลกัลวานิก และไดจัดการเรียนรูโดยใชการเรียนรูที่มีแบบจําลองเปนฐาน 

(Model-Based Learning) เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการคิด รูจักการวิเคราะห สามารถแกปญหาจากสถานการณท่ี

กําหนดใหได และเพ่ือนํามาใชในการพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนแหงหน่ึงใน

จังหวัดภูเก็ต และผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดนี้ไปใชใหเกิดประโยชนตอไป 

วิธีดําเนินการ 

 งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวคิดทางวิทยาศาสตรและความสามารถในการสราง

แบบจําลองทางเคมี เรื่อง เซลลกัลวานิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยผาน

กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน (Model-Based Learning) โดยผูวิจัยเลือก กลุมท่ีศึกษาเปนนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ทั้งหมด 12 คน เก็บรวบรวมขอมูลเชิงลึกโดยใชแบบวัดแนวคิดทาง
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วิทยาศาสตรและความสามารถในการสรางแบบจําลองทางเคมี เรื่อง เซลลกัลวานิก เปนขอคําถามแบบปลายเปดจํานวน 9 ขอ 

ใชวัดกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบดวย ข้ันที่ 1 สรางแบบจําลองทาง

ความคิด (Produce metal model) ข้ันที่ 2 แสดงออกแบบจําลอง (Express model) ข้ันท่ี 3 ทดสอบแบบจําลอง (Test 

model) ขั้นท่ี 4 ประเมินแบบจําลอง (Evaluate model) ขั้นที่ 5 ขยายแบบจําลอง (Elaborate model) ผูวิจัยนําขอมูลที่ได

จากแบบวัดมาทําการวิเคราะหโดยการตีความหมายและจัดกลุมคําตอบทั้งหมด 5 กลุม แลวนําเสนอขอมูลในรูปความเรียง

คาเฉลี่ยและรอยละ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผูวิจัยไดวิเคราะหผลการวดัแนวคิดทางวทิยาศาสตร เรื่อง เซลลกัลวานิก และความสามารถในการสรางแบบจําลอง

ทางเคมี กอนและหลังการจัดการเรยีนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 12 คน จํานวน 3 

ประเด็น ดังกราฟ  

กราฟ แสดงรอยละของคะแนนนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนในแตละแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 
หมายเหตุ  SU = แนวคิดถูกตอง ; PU = แนวคิดถูกตองบางสวน ; PU/SM = แนวคิดถูกตองบางสวนและคลาดเคลื่อนบางสวน ;  

 SM = แนวคิดคลาดเคลื่อน ; NU = ไมมีแนวคิด ; f = ความถ่ีการตอบคําถามของนักเรียน 

 จากการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร เรื่อง เซลลกัลวานิก กอนการจัดการเรียนรูโดยใช

แบบจําลองเปนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 12 คน ที่ศึกษามีทั้งหมด 3 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 การเขียน

แผนภาพของเซลลกัลวานิก ประเด็นที่ 2 เซลลความเขมขน และประเด็นที่ 3 ประเภทของเซลลกัลวานิก พบวา จากรอยละ

1. การเขียนแผนภาพของเซลล 

      SU        PU         PU/SM        SM             NU 

      SU         PU    PU/SM        SM           NU 

2. เซลลความเขมขน  

       SU        PU        PU/SM        SM           NU 

3. ประเภทของเซลลกัลวานกิ  
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วิทยาศาสตรและความสามารถในการสรางแบบจําลองทางเคมี เรื่อง เซลลกัลวานิก เปนขอคําถามแบบปลายเปดจํานวน 9 ขอ 

ใชวัดกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบดวย ข้ันที่ 1 สรางแบบจําลองทาง

ความคิด (Produce metal model) ข้ันที่ 2 แสดงออกแบบจําลอง (Express model) ข้ันท่ี 3 ทดสอบแบบจําลอง (Test 

model) ขั้นท่ี 4 ประเมินแบบจําลอง (Evaluate model) ขั้นที่ 5 ขยายแบบจําลอง (Elaborate model) ผูวิจัยนําขอมูลที่ได

จากแบบวัดมาทําการวิเคราะหโดยการตีความหมายและจัดกลุมคําตอบทั้งหมด 5 กลุม แลวนําเสนอขอมูลในรูปความเรียง

คาเฉลี่ยและรอยละ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผูวิจัยไดวิเคราะหผลการวดัแนวคิดทางวทิยาศาสตร เรื่อง เซลลกัลวานิก และความสามารถในการสรางแบบจําลอง

ทางเคมี กอนและหลังการจัดการเรยีนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 12 คน จํานวน 3 

ประเด็น ดังกราฟ  

กราฟ แสดงรอยละของคะแนนนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนในแตละแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 
หมายเหตุ  SU = แนวคิดถูกตอง ; PU = แนวคิดถูกตองบางสวน ; PU/SM = แนวคิดถูกตองบางสวนและคลาดเคลื่อนบางสวน ;  

 SM = แนวคิดคลาดเคลื่อน ; NU = ไมมีแนวคิด ; f = ความถ่ีการตอบคําถามของนักเรียน 

 จากการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร เรื่อง เซลลกัลวานิก กอนการจัดการเรียนรูโดยใช

แบบจําลองเปนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 12 คน ที่ศึกษามีทั้งหมด 3 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 การเขียน

แผนภาพของเซลลกัลวานิก ประเด็นที่ 2 เซลลความเขมขน และประเด็นที่ 3 ประเภทของเซลลกัลวานิก พบวา จากรอยละ

1. การเขียนแผนภาพของเซลล 

      SU        PU         PU/SM        SM             NU 

      SU         PU    PU/SM        SM           NU 

2. เซลลความเขมขน  

       SU        PU        PU/SM        SM           NU 

3. ประเภทของเซลลกัลวานกิ  

 

ของคะแนนโดยภาพรวม นักเรียนสวนใหญไมมีแนวคิด (NU) รอยละ 44.44 โดยประเด็นที่นักเรียนไมมีแนวคิดมากที่สุด คือ 

ประเด็นที่ 1 รอยละ 75 รองลงมา คือ ประเด็นที่ 2 รอยละ 50 และประเด็นที่ 3 รอยละ 8.33 รองลงมานักเรียนมีแนวคิด

คลาดเคลื่อน (SM) รอยละ 41.67 โดยประเด็นที่นักเรียนมีแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อนมากที่สุด คือ ประเด็นที่ 3 รอยละ 58.33 

รองลงมา คือ ประเด็นที่ 2 รอยละ 50 และประเด็นท่ี 1 รอยละ 16.67 นักเรียนมีแนวคิดถูกตองบางสวนและคลาดเคลื่อน

บางสวน (PU/SM) รอยละ 11.11 โดยประเด็นที่นักเรียนมีแนวคิดที่ถูกตองบางสวนและคลาดเคลื่อนบางสวนมากที่สุด คือ 

ประเด็นท่ี 3 รอยละ 25 รองลงมา คือ ประเด็นที่ 1 การเขียนแผนภาพของเซลลกัลวานิก รอยละ 8.33 นักเรียนมีแนวคิดท่ี

ถูกตองบางสวน (PU) รอยละ 2.78 โดยประเด็นที่นักเรียนมีแนวคิดท่ีถูกตองบางสวนมากที่สุด คือ ประเด็นท่ี 3 รอยละ 8.33 

รองลงมา คือ ประเด็นท่ี 1 รอยละ 8.33 และนักเรียนมีแนวคิดท่ีถูกตอง (SU) รอยละ 0.00 แสดงวาไมมีประเด็นที่นักเรียนมี

แนวคิดที่ถูกตอง  

 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน พบวา จากรอยละคะแนนโดยภาพรวม นักเรียนสวนใหญมีแนวคิด

ที่ถูกตอง (SU) เพิ่มข้ึนเปนรอยละ 75 โดยประเด็นที่นักเรียนมีแนวคิดท่ีถูกตองมากที่สุด คือ ประเด็นท่ี 1 รอยละ 91.67 

รองลงมา คือ ประเด็นที่ 3 รอยละ 83.33 และประเด็นที่ 2 รอยละ 50 รองลงมานักเรียนมีแนวคิดที่ถูกตองบางสวน (PU) 

รอยละ 19.44 โดยประเด็นที่นักเรียนมีแนวคิดท่ีถูกตองบางสวนมากท่ีสุด คือ ประเด็นที่ 2 รอยละ 33.33 รองลงมา  

คือ ประเด็นท่ี 3 รอยละ 16.67 และประเด็นที่ 1 รอยละ 8.33 ซึ่งหลังจากท่ีไดจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานไมมี

นักเรียนที่มีแนวคิดถูกตองบางสวน และคลาดเคลื่อนบางสวน (PU/SM) แนวคิดคลาดเคลื่อน (SM) และไมมีแนวคิด (NU) 

เนื่องจากในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูผูวิจัยไดใหนักเรียนไดดูคลิป VDO ซึ่งทําใหนักเรียนมองภาพออกมากยิ่งขึ้น 

จากผลการวิจัยขางตน ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดของแนวคิดดังกลาว ดังตอไปนี้ 

 ประเด็นที่ 1 การเขียนแผนภาพของเซลลกัลวานิก 

 กอนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานผูวจิัยใหนักเรียนทําแบบวัดแนวคิดโดยผูวิจัยไดใหนักเรียนตอเซลล

กัลวานิกโดยการวาดจากภาพอุปกรณท่ีผูวิจัยกําหนดมาให ดังตัวอยางภาพที่ 1 หลังจากนั้นใหนักเรียนเขียนแผนภาพของเซลล

กัลวานิกและใหนักเรียนระบุขั้วไฟฟาแอโนด ข้ัวไฟฟาแคโทด ผูวิจัยพบวานักเรียนสวนใหญ (รอยละ 75) ไมมีแนวคิด (NU) 

เลือกที่จะไมตอบคําถามเลย ดังตัวอยางภาพที่ 2 ซึ่งหลังจากการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานผูวจิยัไดใหนักเรียนทํา

แบบวัดแนวคิดอีกครั้ง ผูวิจัยพบวา นักเรียนสวนใหญ(รอยละ 91.67) มีแนวคิดท่ีถูกตอง (SU) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งนักเรียนสามารถ

ตอเซลลกัลวานิกโดยการวาดภาพไดถูกตอง (ดังตัวอยางภาพที่ 3) และสามารถตอบคําถามได ดังตัวอยางคําตอบของนักเรียน 

“แผนภาพเซลล Zn/Zn2+//Cu2+/Cu” (นักเรียนคนท่ี 7 ) 

 

 

    

     ภาพที่ 1 ภาพอปุกรณที่ผูวิจยักําหนดมาให                   ภาพที่ 2 กอนเรียน                              ภาพที่ 3 หลังเรียน 

 ประเด็นที่ 2 เซลลความเขมขน 

 กอนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบวัดแนวคิดโดยถามวา นักเรียนคิดวาเซลล

ความเขมขนคืออะไร จงอธิบาย (หากกลาวถึงเซลลความเขมขน เปนเซลลไฟฟาเคมีอีกชนิดหนึ่ง ประกอบดวยข้ัวไฟฟาชนิด

เดียวกัน 2 ขั้ว และสารละลายอิเล็กโทรไลตชนิดเดียวกันแตความเขมขนไมเทากันอิเล็กตรอนจะไหลจากครึ่งเซลลที่

สารละลายอิเล็กโตรไลตมีความเขมขนนอยกวา ไปคร่ึงเซลลที่สารละลายอิเล็กโตรไลตมีความเขมขนมากกวา คร่ึงเซลลที่
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สารละลายอิเล็กโตรไลตมีความเขมขนนอยกวา  เปนข้ัวแอโนด เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน และครึ่งเซลลที่สารละลายอิเล็กโตร

ไลตมีความเขมขนมากกวา เปนขั้วแคโทด เกิดปฏิกิริยารีดักชัน) ผูวิจัยพบวานักเรียนสวนใหญ (รอยละ 50) มีแนวคิดที่

คลาดเคลื่อน (SM) ดังตัวอยางคําตอบของนักเรียน “เซลลความเขมขน คือ เซลลที่มีความเขมขน” (นักเรียนคนท่ี 8) และไมมี

แนวคิด (NU) เลือกที่จะไมตอบคําถามเลย ซึ่งหลังจากการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานผูวิจัยไดใหนักเรียนทําแบบ

วัดแนวคิดอีกครั้ง ผูวิจัยพบวา นักเรียนสวนใหญ (รอยละ 50) มีแนวคิดท่ีถูกตอง (SU) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งนักเรียนสามารถตอบ

คําถามและอธิบายเหตุผลได ดังตัวอยางคําตอบของนักเรียน “เซลลความเขมขน คือ การนําครึ่งเซลลชนิดเดียวกันท่ีมีความ

เขมขนตางกันมาตอเขาดวยกัน จะเกิดความตางศักยระหวางข้ัวข้ึน โดยครึ่งเซลลท่ีเจือจางกวาจะจายอิเล็กตรอนแกครึ่งเซลลที่

เขมขนกวา ” (นักเรียนคนที่ 8) 

 ประเด็นที่ 3 ประเภทของเซลลกัลวานิก 

 กอนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบวัดแนวคิดโดยถามวา นักเรียนคิดวา

ถานไฟฉายเปนเซลลไฟฟาเคมีประเภทใด เพราะเหตุใด (หากกลาวถึงถานไฟฉาย ถานไฟฉายเปนประเภทของเซลลกัลวานิก 

คือ เซลลปฐมภูมิ เพราะเปนเซลลท่ีผลิตกระแสไฟฟาจากปฏิกิริยาเคมี เม่ือปฏิกิริยาเคมีภายในเซลลเกิดข้ึนอยางสมบูรณ  

และดําเนินไปแลวจะทําใหเกิดปฏิกิริยายอนกลับอีกไมได จึงไมสามารถนํากลับมาใชไดอีก) ผูวิจัยพบวานักเรียนสวนใหญ  

(รอยละ 58.33) มีแนวคิดที่คลาดเคลื่อน (SM) ดังตวัอยางคําตอบของนักเรียน “ประเภทใหพลังงานและเปนตัวเก็บพลังงาน” 

(นักเรียนคนที่ 10) ซึ่งหลังจากการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานผูวิจัยไดใหนักเรียนทําแบบวัดแนวคิดอีกครั้ง  

ผูวิจัยพบวา นักเรียนสวนใหญ (รอยละ 83.33) มีแนวคิดที่ถูกตอง (SU) เพิ่มมากข้ึน ซึ่งนักเรียนสามารถตอบคําถาม 

และอธิบายเหตุผลได ดังตัวอยางคําตอบของนักเรียน “ถานไฟฉายเปนเซลลปฐมภูมิ เพราะเปนแบตเตอรี่ที่ใชเปนแหลงกําเนิด

ไฟฟาที่ใชแลวหมดไป ไมสามารถชารจใหมได” (นักเรียนคนที่ 10)  

ความสามารถในการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตร  

 ตารางที่ 2  ผลการวเิคราะหความสามารถในการสรางแบบจําลองทางเคมี เรื่อง ไฟฟาเคมี กอน และหลังการจัดการ

เรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 12 คน ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เซลลกัลวานิก 
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สารละลายอิเล็กโตรไลตมีความเขมขนนอยกวา  เปนข้ัวแอโนด เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน และครึ่งเซลลที่สารละลายอิเล็กโตร

ไลตมีความเขมขนมากกวา เปนขั้วแคโทด เกิดปฏิกิริยารีดักชัน) ผูวิจัยพบวานักเรียนสวนใหญ (รอยละ 50) มีแนวคิดที่

คลาดเคลื่อน (SM) ดังตัวอยางคําตอบของนักเรียน “เซลลความเขมขน คือ เซลลที่มีความเขมขน” (นักเรียนคนท่ี 8) และไมมี

แนวคิด (NU) เลือกที่จะไมตอบคําถามเลย ซึ่งหลังจากการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานผูวิจัยไดใหนักเรียนทําแบบ

วัดแนวคิดอีกครั้ง ผูวิจัยพบวา นักเรียนสวนใหญ (รอยละ 50) มีแนวคิดท่ีถูกตอง (SU) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งนักเรียนสามารถตอบ

คําถามและอธิบายเหตุผลได ดังตัวอยางคําตอบของนักเรียน “เซลลความเขมขน คือ การนําครึ่งเซลลชนิดเดียวกันท่ีมีความ

เขมขนตางกันมาตอเขาดวยกัน จะเกิดความตางศักยระหวางข้ัวข้ึน โดยครึ่งเซลลท่ีเจือจางกวาจะจายอิเล็กตรอนแกครึ่งเซลลที่

เขมขนกวา ” (นักเรียนคนที่ 8) 

 ประเด็นที่ 3 ประเภทของเซลลกัลวานิก 

 กอนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบวัดแนวคิดโดยถามวา นักเรียนคิดวา

ถานไฟฉายเปนเซลลไฟฟาเคมีประเภทใด เพราะเหตุใด (หากกลาวถึงถานไฟฉาย ถานไฟฉายเปนประเภทของเซลลกัลวานิก 

คือ เซลลปฐมภูมิ เพราะเปนเซลลท่ีผลิตกระแสไฟฟาจากปฏิกิริยาเคมี เมื่อปฏิกิริยาเคมีภายในเซลลเกิดข้ึนอยางสมบูรณ  

และดําเนินไปแลวจะทําใหเกิดปฏิกิริยายอนกลับอีกไมได จึงไมสามารถนํากลับมาใชไดอีก) ผูวิจัยพบวานักเรียนสวนใหญ  

(รอยละ 58.33) มีแนวคิดที่คลาดเคลื่อน (SM) ดังตวัอยางคําตอบของนักเรียน “ประเภทใหพลังงานและเปนตัวเก็บพลังงาน” 

(นักเรียนคนที่ 10) ซึ่งหลังจากการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานผูวิจัยไดใหนักเรียนทําแบบวัดแนวคิดอีกครั้ง  

ผูวิจัยพบวา นักเรียนสวนใหญ (รอยละ 83.33) มีแนวคิดที่ถูกตอง (SU) เพิ่มมากข้ึน ซึ่งนักเรียนสามารถตอบคําถาม 

และอธิบายเหตุผลได ดังตัวอยางคําตอบของนักเรียน “ถานไฟฉายเปนเซลลปฐมภูมิ เพราะเปนแบตเตอรี่ที่ใชเปนแหลงกําเนิด

ไฟฟาที่ใชแลวหมดไป ไมสามารถชารจใหมได” (นักเรียนคนที่ 10)  

ความสามารถในการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตร  

 ตารางที่ 2  ผลการวเิคราะหความสามารถในการสรางแบบจําลองทางเคมี เรื่อง ไฟฟาเคมี กอน และหลังการจัดการ

เรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 12 คน ดังน้ี 
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อะไร ใหวาดภาพตามความเขาใจของนกัเรียนพรอมเขียน
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2. ผูวิจัยใหนกัเรียนตอเซลลกัลวานกิโดยการวาดจากภาพ
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 ประเด็นที่ 1 จากการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการวัดความสามารถในการสรางแบบจําลองทางเคมี ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 12 คน ซึ่งประเด็นที่ศึกษา คือ เซลลกัลวานิก “หากกลาวถึงเซลลกัลปวานิกนักเรียนคิดวา 

เซลลกัลวานิกคืออะไร ใหวาดภาพตามความเขาใจของนกัเรียนพรอมเขียนคําอธิบายประกอบ” พบวา กอนการจัดการเรียนรู

โดยใชแบบจําลองเปนฐาน นักเรียนสวนใหญรอยละ 83.33 มีความความสามารถในการสรางแบบจําลองทางเคมีอยูในระดับ

ปรับปรุง ดังตัวอยางภาพที่ 4 และตัวอยางคําตอบของนักเรียน “เซลลกัลวานิก เปนเซลลไฟฟาชนิดหนึ่งที่อยูในไฟฟาเคมี 

เซลลกัลวานิกอาจทําหนาที่อะไรบางอยางหรือเปนตัวนําไฟฟาก็ได” ซึ่งหลังจากการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน

ผูวิจัยไดใหนักเรียนทําแบบวัดความสามารถในการสรางแบบจําลองทางเคมีอีกครั้ง ผูวิจัยพบวา นักเรียนสวนใหญรอยละ 75  

มีความสามารถในการสรางแบบจําลองทางเคมีอยูในระดับดี ดังตัวอยางภาพที่ 5 และตัวอยางคําตอบของนักเรียน  

“เซลลกัลวานิก เปนเซลลท่ีเปลี่ยนแปลงพลังงานเคมีใหเปนพลังงานไฟฟา โดยภายในเซลลเกิดปฏิกิริยารีดอกซทําใหมีการไหล

ของอิเล็กตรอนผานตัวนําอยางตอเนื่องและทําใหเกิดเปนกระแสไฟฟา” 

 

 

 

ภาพท่ี 4 กอนเรียน                     ภาพท่ี 5 หลังเรียน 

 ประเด็นที่ 2 จากการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการวัดความสามารถในการสรางแบบจําลองทางเคมี ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 12 คน ซึ่งประเด็นที่ศึกษา คือ “ผูวิจัยใหนักเรียนตอเซลลกัลวานิกโดยการวาดจากภาพอุปกรณที่

ผูวิจัยกําหนดมาใหหลังจากน้ันใหนักเรียนเขียนแผนภาพของเซลลกัลวานิกและใหนักเรียนระบุข้ัวไฟฟาแอโนด ข้ัวไฟฟา

แคโทด” กอนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบวัดแนวคิดโดยผูวิจัยไดใหนักเรียนตอเซลล

กัลวานิกโดยการวาดจากภาพอุปกรณที่ผูวิจัยกําหนดมาให (ดังตัวอยางภาพที่ 1) ผูวิจัยพบวานักเรียนสวนใหญรอยละ 75  

มีความความสามารถในการสรางแบบจําลองทางเคมีอยูในระดับปรับปรุง และไมมีแนวคิด (NU) เลือกที่จะไมตอบคําถามเลย 

(ดังตัวอยางภาพที่ 2) หลังจากนั้นใหนักเรียนเขียนแผนภาพของเซลลกัลวานิกและใหนักเรียนระบุขั้วไฟฟาแอโนด ขั้วไฟฟา

แคโทด ซึ่งหลังจากการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานผูวิจัยไดใหนักเรียนทําแบบวัดแนวคิดอีกครั้ง ผูวิจัยพบวา 

นักเรียนสวนใหญรอยละ 91.67 มีความสามารถในการสรางแบบจําลองทางเคมีอยูในระดับดี ดังตัวอยางภาพท่ี 3  

และมีแนวคิดท่ีถูกตอง (SU) เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งนักเรียนสามารถตอบคําถามได ดังตัวอยางคําตอบของนักเรียน “แผนภาพเซลล 

Zn/Zn2+//Cu2+/Cu” (นักเรียนคนท่ี 7) 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการที่ไดวิเคราะหขอมูลจากแบบวัดแนวคิด เรื่อง เซลลกัลวานิก โดยผานกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใช

แบบจําลองเปนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 12 คน พบวาหลังจากไดจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช

แบบจําลองเปนฐาน นักเรียนสวนใหญมีแนวคิดที่ถูกตอง (SU) รอยละ 75 แนวคิดที่ถูกตองบางสวน (PU) รอยละ 19.44  

สวนการวดัความสามารถในการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตร พบวาหลังจากไดจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลอง

เปนฐาน นักเรียนสวนใหญรอยละ 83.34 มีความสามารถในการสรางแบบจําลองทางเคมีอยูในระดับดี ซึ่งการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานชวยพัฒนาแนวคิดและความสามารถในการสรางแบบจําลองทางวิทยาศาสตร เนื่องจากการ

จัดการเรียนรู โดยใชแบบจําลองเปนฐานทําใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรม ทํากิจกรรมรวมกันกับผูอ่ืน มีการคนควาหา
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ความรูเพ่ิมเติมจากสื่อการเรียนรูตางๆ เพ่ือศึกษาขอมูลทางวิทยาศาสตรเก่ียวกับแบบจําลองที่สรางขึ้น ทัง้ดานการพูดนําเสนอ 

การเขียนบรรยาย การสื่อสารความคิดของตนเองออกมาในลักษณะรูปภาพและแบบจําลอง สอดคลองกับงานวิจัยของ ภร

ทิพย สุภัทรชัยวงศ [7] ที่พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานชวยใหนักเรียนมีแบบจําลองทางความคิด 

และ เข า ใจ เ ก่ียว กับธรรมชาติ ของแบบจํ าลอง ท่ีมี ความสอดคล องกั บแบบ จําลองทางวิทยาศาสตร เ พ่ิมขึ้ น  

เน่ืองจากลักษณะการจัดกิจกรรมมีการสรางสถานการณที่นาสนใจเพ่ือกระตุนใหนักเรียนสรางแบบจําลองทางความคิดรวมกับ

การใชคําถามเพ่ือตรวจสอบความรูเดิม เชน การสาธิตการทดลอง แลวใหนักเรียนสรางแบบจําลองทางความคิดเพ่ืออธิบาย

ปรากฏการณที่เกิดขึ้น หรือการใหนักเรียนชมคลิปวิดีโอการทดลองของนักวิทยาศาสตรแลวใหนักเรียนวาดภาพอธิบายสิ่งที่

เกิดขึ้น เปนตน ซึ่งการสรางสถานการณท่ีนาสนใจประกอบกับการใชคําถามจะชวยใหนักเรียนเกิดความอยากรูและลงมือสราง

แบบจําลองทางความคิดของตนเอง และงานวิจัยของ Windschitl and Thompson [8] ท่ีพบวา การจัดการเรียนรูโดยใช

แบบจําลองเปนฐานชวยใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความคิดของตน คิดอยางเปนระบบ โดยนักเรียนสามารถแสดงออกถึง

ความคิดของตนเองไดอยางหลากหลาย ไดแก การพูดสิ่งที่ตนเองรู การเขียนสรุปความรูที่ไดจากการศึกษาคนควาในลักษณะ

บรรยาย วาดภาพ และการสรางแบบจําลอง โดยนําเสนอความเชื่อมโยงของขอเท็จจริงเหลานั้นในรูปแบบที่เขาใจไดงาย  

ดังนั้นการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน จึงเปนอีกวิธีการหน่ึงที่จะทําใหครูเขาถึงการสรางความเขาใจของนักเรียน

ตอสิ่งที่ไดเรียนรู ชวยอธิบายสิ่งท่ีเปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมมากขึ้น ทั้งนี้กอนจัดกิจกรรมที่นักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อน 
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ความรูเพ่ิมเติมจากสื่อการเรียนรูตางๆ เพ่ือศึกษาขอมูลทางวิทยาศาสตรเก่ียวกับแบบจําลองที่สรางขึ้น ทัง้ดานการพูดนําเสนอ 

การเขียนบรรยาย การสื่อสารความคิดของตนเองออกมาในลักษณะรูปภาพและแบบจําลอง สอดคลองกับงานวิจัยของ ภร

ทิพย สุภัทรชัยวงศ [7] ที่พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานชวยใหนักเรียนมีแบบจําลองทางความคิด 

และ เข า ใจ เ ก่ียว กับธรรมชาติ ของแบบจํ าลอง ท่ีมี ความสอดคล องกั บแบบ จําลองทางวิทยาศาสตร เ พ่ิมขึ้ น  

เน่ืองจากลักษณะการจัดกิจกรรมมีการสรางสถานการณที่นาสนใจเพ่ือกระตุนใหนักเรียนสรางแบบจําลองทางความคิดรวมกับ

การใชคําถามเพ่ือตรวจสอบความรูเดิม เชน การสาธิตการทดลอง แลวใหนักเรียนสรางแบบจําลองทางความคิดเพ่ืออธิบาย

ปรากฏการณที่เกิดขึ้น หรือการใหนักเรียนชมคลิปวิดีโอการทดลองของนักวิทยาศาสตรแลวใหนักเรียนวาดภาพอธิบายสิ่งที่

เกิดขึ้น เปนตน ซึ่งการสรางสถานการณท่ีนาสนใจประกอบกับการใชคําถามจะชวยใหนักเรียนเกิดความอยากรูและลงมือสราง

แบบจําลองทางความคิดของตนเอง และงานวิจัยของ Windschitl and Thompson [8] ท่ีพบวา การจัดการเรียนรูโดยใช

แบบจําลองเปนฐานชวยใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความคิดของตน คิดอยางเปนระบบ โดยนักเรียนสามารถแสดงออกถึง

ความคิดของตนเองไดอยางหลากหลาย ไดแก การพูดสิ่งที่ตนเองรู การเขียนสรุปความรูที่ไดจากการศึกษาคนควาในลักษณะ

บรรยาย วาดภาพ และการสรางแบบจําลอง โดยนําเสนอความเชื่อมโยงของขอเท็จจริงเหลานั้นในรูปแบบที่เขาใจไดงาย  

ดังนั้นการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน จึงเปนอีกวิธีการหน่ึงที่จะทําใหครูเขาถึงการสรางความเขาใจของนักเรียน

ตอสิ่งที่ไดเรียนรู ชวยอธิบายสิ่งท่ีเปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมมากขึ้น ทั้งนี้กอนจัดกิจกรรมที่นักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อน 

แนวคิดถูกตองบางสวนและคลาดเคลื่อนบางสวน และไมมีแนวคิดนั้น เพราะนักเรียนแตละคนมีความรูที่สรางขึ้นจาก

ประสบการณเดิมแตกตางกัน ซึ่งการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานในการเรียนวิทยาศาสตรเปนสิ่งสําคัญเนื่องจาก

แบบจําลองเปนสื่อกลางที่นักเรียนสามารถนํามาใชตีความสิ่งตางๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ทําใหนักเรียนมีความเขาใจ
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ผลสัมฤทธิ์กำรใช้กระบวนกำรสืบเสำะควำมรู้และพัฒนำภำษำไทยในวิทยำศำสตร์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1โรงเรียนเทศบำล 2 (วัดสมอรำย) จังหวัดนครรำชสีมำ

พัชรีย์ พิกุลสวัสดิ์1 พันธุ์ทิพย์ ทิมสุกใส 2 ยุพา ผึ้งน้อย 3 และจิรัฐิพร ไทยงูเหลือม 4*

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่พฒันาความสามารถในการเรยีนรูท้กัษะกระบวนการสืบเสาะความรู้และพฒันาการใช้ภาษาไทยใน

วทิยาศาสตร์ของชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 75/75 หาดชันปีระสทิธผิลของการเรยีนรูท้กัษะกระบวนการสบืเสาะ

หาความรู้ เปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีนเทศบาล 

2 (วดัสมอราย) จงัหวดันครราชสมีา ภาคเรยีนที ่2/2561 จ�านวน 30 คน มาจากการสุม่แบบกลุม่ เครือ่งมอืศกึษาใช้แผนการจดัการเรยีน

รู้ตามโครงการ สนกุวิทย์ พลงัคดิ เพือ่อนาคต ประกอบด้วยแบบฝึกทกัษะการสบืเสาะความรู้ จ�านวน 3 ชดุ เวลาสอน 6 ชัว่โมง ใช้แบบ

ทดสอบปรนยั 4 ตวัเลอืก จ�านวน 10 ข้อ แบบอตันยัค�าศพัท์ทีม่กัเขยีนผดิ 10 ข้อ และน�า เฟรเยอร์ โมเดล มาเสรมิทกัษะด้านภาษาไทยใน

เนือ้หาวทิยาศาสตร์

ผลการศกึษาค้นคว้า พบว่า มปีระสทิธภิาพ 78.92/79.50 ดชันปีระสทิธผิล ด้านผลสมัฤทธิท์างการเรยีน มค่ีาดชันปีระสทิธผิลเท่ากบั 

0.44 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผลสัมฤทธิ์ของการใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และพัฒนาภาษาไทยในวิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ

พัฒนานักเรียนให้รู้จักการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ท�างานเป็นระบบ มีเหตุผล แก้ปัญหาเป็น รู้จักวางแผนการท�างาน มั่นใจในการ

เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุตามจุดประสงค์

ค�ำส�ำคัญ : ผลสัมฤทธิ์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เฟรเยอร์ โมเดล Frayer model

1 ครูผู้วิจัย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จังหวัดนครราชสีมา 30000
2 พี่เลี้ยงวิชาการข้าราชการบ�านาญ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 30000
3 ผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 30000
4 ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 30000
1 Researcher municipal school 2 School (Wat Samo Rai), Nakhon Ratchasima Province 30000
2 Academic mentor, Pension Officer, Chemistry Department, Faculty of Science and Technology Nakhon Ratchasima Rajabhat 

University 30000
3 Scientific experts Biology Faculty of Science and Technology Nakhon Ratchasima Rajabhat University 30000
4 Thai language experts Thai language Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Ratchasima Rajabhat University 30000
* Corresponding author : Tel.: 0896002088/ 0816695519 E-mail address: rose_19297@hotmail.com / Patcharee 7684 @gmail.com 
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The Achievement of the inquiry learning skill process and the development of Thai 

language in Science of 1st Secondary student at municipal school 2 (Wat Samo Rai) 

Nakhon Ratchasima Province

Patcharee Phikunsawat1 Puntip Timsuksai 2 Yupa Phungnoi 3 and Jiratthiporn Thainguluam 4*

Abstract

 This research study aim to develop the learning ability in the inquiry learning skill process and the 

development of Thai language of 1st Secondary student by using the inquiry learning test with efficiency criteria 

at 75/75 to find the effectiveness index of the inquiry learning skill process using the inquiry learning test to 

compare the inquiry learning skill achievement efficiency by using before and after the inquiry learning skill test 

 The sample group used in this study was 1st secondary student at municipal school 2 (Wat Samo Rai), 

Nakhonratchasima Province. There were 30 students from 1 classroom by cluster random sampling method 

using the classroom as a sample unit. The tool used in the study was lesson plan by Chevron Enjoy Science, 

the inquiry learning skill test and Frayer model in thai.

 The study find as follows :The efficiency of the inquiry learning skill test is effective at 78.92/79.50 

Effectiveness index of inquiry learning skill process achievement with the effectiveness index of 0.44 The student 

who learned by inquiry learning skill process had learning achievement on after studying higher than before 

studying with Significant level of .01

The achievement of using the inquiry learning skill process and development of Thai language in Science of 

student have efficiency and effectiveness. The student was developed in self study learning ,working with sys-

tem, working with plan, problem solving method, and have confidence in learning and support learning process 

to effectively achieve the objective goal.

Keywords : achievement , inquiry learning skill, Frayer model
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บทนํา 
 
                โลกยุคปจจุบันมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว สืบเนื่องจากการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีการเชื่อมโยงขอมูล
ตาง ๆ ของทุกภูมิภาคท่ัวโลก กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมสงผลตอวิถีการดํารงชีพที่มีความสลับซับซอนและเปลี่ยนแปลง 
ทําใหการศึกษาของไทยถึงเวลาปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือใหการศึกษาสามารถสรางผลผลิตไดสอดคลองกับความตองการ
และบริบทของสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ ครูผูสอนจึงตองมีความตื่นตัวและเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูใหผูเรียน 
มีทักษะสําหรับการดํารงชีวิตในโลกแหงศตวรรษที่ 21  ที่สําคัญท่ีควรฝกใหเกิดกับผูเรียนไดแก ทักษะการเรียนรู (Learning 
Skill) สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงการจดัการเรียนรู สําหรบักลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร จึงมุงหวังใหไดเรยีนรูวิทยาศาสตร
ที่เนนกระบวนการสืบเสาะความรูและแกปญหาได ผูเรียนตองมีสวนรวมในการเรียนรู ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางหลากหลาย 
ฝกฝนทักษะการเรียนรูดานตางๆ พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนยังขาดการคิดวิเคราะห การทํางานรวมกันอยูในเกณฑ
คอนขางต่ํา และครูสวนใหญเนนวิธีสอนแบบบรรยาย ขาดการวางแผนการทํางานเชิง PLC จึงทําใหนักเรียนไดรับความรูแบบ
การทองจํา และขาดการสื่อสารดานภาษาไทยท่ีเหมาะสม เพ่ือแกปญหาดังกลาวครูจึงตองปรับเปลี่ยนบทบาทวิธีการถายทอด
ความรูเพื่อสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเรียนคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ใหผูเรียนไดฝกกระบวนการสืบเสาะความรูทางวิทยาศาสตร ดังน้ันผูวจิัย
จึงสนใจศึกษาการใชแบบฝกกระบวนการสืบเสาะความรูและพัฒนาภาษาไทยในวิทยาศาสตร  

จากการจัดประสบการณจริงใหกับผูเรียน โดยใชแบบฝกทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรู เปนอีกวิธีหนึ่ง 
ที่นํามาใชในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร เพราะแบบฝกทักษะการสืบเสาะหาความรูเปนนวัตกรรมทางการศึกษา รูปแบบ
หนึ่งที่จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองตามความสามารถและความสนใจ มีอิสระทางความคิด สามารถ
ประกอบกิจกรรมการเรียนดวยตนเองมากกวาท่ีจะใหครูบอกหรือกําหนดให โดยครูเปนผูอํานวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหเกิดข้ึนอยางมีประสิทธภิาพ มีกิจกรรมใหกับนักเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุม ซึ่งผูเรียนจะดําเนินการ
เรียน  ตามคําแนะนําที่ปรากฏอยูในแบบฝกทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรู เปนไปตามลําดับข้ันดวยตนเอง 
ซึ่งสอดคลองกับธรรมชาติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่อยากรู อยากเห็น อยากคิดคนในสิ่งตางๆ  เทคนิคการสอนแบบ
สืบเสาะความรู  ในทางวิทยาศาสตรเรียกวากระบวนการทางวิทยาศาสตร(Scientific Inquiry) ไดแก ขั้นปญหา ตั้งสมมติฐาน 
การทดลอง บันทึกผลและสรุปผล   

การสอนแบบสืบเสาะความรู สําคัญมากในการจัดการเรียนการสอน โดยครูนําดวยคําถาม ใหผูเรียนไดสังเกต หรือ
คนหาปญหาของเรื่องที่ตองการศึกษา สามารถคาดเดาหรือตั้งสมมติฐาน สามารถวางแผน ออกแบบการทดลอง และทดลอง 
สุดทายตองสามารถสรุปผล หรือสาระสําคัญของเรื่องที่ตองการศึกษา ไดเปนองคความรู (Knowledge) ดวยผูเรียนเอง 
ในขณะที่ผูเรียนดําเนินการสืบคน ผูเรียนตองฝกใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Science Process Skills)  ซึ่งสสวท.
ไดนํารูปแบบของสมาคมอเมริกา เพ่ือความกาวหนาทางวิทยาศาสตร (American Association for the Advancement of 
Science-AAAS) ไดเขียนไว 13 ทักษะ ไดแก การสังเกต การวัด การจําแนก การคํานวณ สเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา การ
จัดกระทําเพ่ือสื่อความหมาย การลงความคิดเห็น การตั้งสมมติฐาน การพยากรณ การกําหนดและควบคุมตัวแปร การกําหนด
นิยามเชิงปฏิบัติการ ทักษะการทดลอง ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปขอมูล  

ในการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการแกปญหา การคิดวิเคราะห การ
อธิบายโดยมีเหตุผลสนับสนุน รวมท้ังยังทําใหนักเรียนสนุกสนานกับการเรียนไมเบื่อหนายตอการเรียน สงผลใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงข้ึน 

การทําวิจัยในช้ันเรียนครั้งน้ี ผูวิจัยสนใจสรางแบบฝกทักษะกระบวนการสืบเสาะสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาป
ที่ 1  เพราะสืบเนื่องมาจากกลุมครู ท่ีเปนลูกขายในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไดสังเกตการสอนและการเรียนรู 
ของนักเรียนในการทํา PLC (Professional Learning Community) เมื่อเดือนกันยายน 2561 ไดมกีารวิเคราะหขอสอบ  
O-NET รวมกับ Mr. William Stroud ผูเช่ียวชาญจาก Teacher College มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย พรอมดวยครูพ่ีเลี้ยงทาง
วิชาการ ผูเช่ียวชาญทางวิทยาศาสตร และภาษาไทยในโครงการ Chevron Enjoy Science พบวาในการเรียนของนักเรียน
ขาดทักษะกระบวนการสืบเสาะความรูทางวิทยาศาสตร ซึ่งจําเปนอยางยิ่งในการสอนใหผูเรียนฝกการวางแผนการทํางาน
รวมกันดวยหลักชุมชนแหงการเรียนรู ฝกการคิดวิเคราะห แกปญหา การสรางใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน  ขณะเดียวกันได
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บทนํา 
 
                โลกยุคปจจุบันมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว สืบเนื่องจากการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีการเชื่อมโยงขอมูล
ตาง ๆ ของทุกภูมิภาคท่ัวโลก กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมสงผลตอวิถีการดํารงชีพที่มีความสลับซับซอนและเปลี่ยนแปลง 
ทําใหการศึกษาของไทยถึงเวลาปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือใหการศึกษาสามารถสรางผลผลิตไดสอดคลองกับความตองการ
และบริบทของสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ ครูผูสอนจึงตองมีความตื่นตัวและเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูใหผูเรียน 
มีทักษะสําหรับการดํารงชีวิตในโลกแหงศตวรรษที่ 21  ที่สําคัญท่ีควรฝกใหเกิดกับผูเรียนไดแก ทักษะการเรียนรู (Learning 
Skill) สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงการจดัการเรียนรู สําหรบักลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร จึงมุงหวังใหไดเรยีนรูวิทยาศาสตร
ที่เนนกระบวนการสืบเสาะความรูและแกปญหาได ผูเรียนตองมีสวนรวมในการเรียนรู ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางหลากหลาย 
ฝกฝนทักษะการเรียนรูดานตางๆ พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนยังขาดการคิดวิเคราะห การทํางานรวมกันอยูในเกณฑ
คอนขางต่ํา และครูสวนใหญเนนวิธีสอนแบบบรรยาย ขาดการวางแผนการทํางานเชิง PLC จึงทําใหนักเรียนไดรับความรูแบบ
การทองจํา และขาดการสื่อสารดานภาษาไทยท่ีเหมาะสม เพ่ือแกปญหาดังกลาวครูจึงตองปรับเปลี่ยนบทบาทวิธีการถายทอด
ความรูเพื่อสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเรียนคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ใหผูเรียนไดฝกกระบวนการสืบเสาะความรูทางวิทยาศาสตร ดังน้ันผูวจิัย
จึงสนใจศึกษาการใชแบบฝกกระบวนการสืบเสาะความรูและพัฒนาภาษาไทยในวิทยาศาสตร  

จากการจัดประสบการณจริงใหกับผูเรียน โดยใชแบบฝกทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรู เปนอีกวิธีหนึ่ง 
ที่นํามาใชในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร เพราะแบบฝกทักษะการสืบเสาะหาความรูเปนนวัตกรรมทางการศึกษา รูปแบบ
หนึ่งที่จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองตามความสามารถและความสนใจ มีอิสระทางความคิด สามารถ
ประกอบกิจกรรมการเรียนดวยตนเองมากกวาท่ีจะใหครูบอกหรือกําหนดให โดยครูเปนผูอํานวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหเกิดข้ึนอยางมีประสิทธภิาพ มีกิจกรรมใหกับนักเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุม ซึ่งผูเรียนจะดําเนินการ
เรียน  ตามคําแนะนําที่ปรากฏอยูในแบบฝกทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรู เปนไปตามลําดับขั้นดวยตนเอง 
ซึ่งสอดคลองกับธรรมชาติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่อยากรู อยากเห็น อยากคิดคนในสิ่งตางๆ  เทคนิคการสอนแบบ
สืบเสาะความรู  ในทางวิทยาศาสตรเรียกวากระบวนการทางวิทยาศาสตร(Scientific Inquiry) ไดแก ขั้นปญหา ตั้งสมมติฐาน 
การทดลอง บันทึกผลและสรุปผล   

การสอนแบบสืบเสาะความรู สําคัญมากในการจัดการเรียนการสอน โดยครูนําดวยคําถาม ใหผูเรียนไดสังเกต หรือ
คนหาปญหาของเรื่องที่ตองการศึกษา สามารถคาดเดาหรือตั้งสมมติฐาน สามารถวางแผน ออกแบบการทดลอง และทดลอง 
สุดทายตองสามารถสรุปผล หรือสาระสําคัญของเรื่องที่ตองการศึกษา ไดเปนองคความรู (Knowledge) ดวยผูเรียนเอง 
ในขณะที่ผูเรียนดําเนินการสืบคน ผูเรียนตองฝกใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (Science Process Skills)  ซึ่งสสวท.
ไดนํารูปแบบของสมาคมอเมริกา เพ่ือความกาวหนาทางวิทยาศาสตร (American Association for the Advancement of 
Science-AAAS) ไดเขียนไว 13 ทักษะ ไดแก การสังเกต การวัด การจําแนก การคํานวณ สเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา การ
จัดกระทําเพ่ือสื่อความหมาย การลงความคิดเห็น การตั้งสมมติฐาน การพยากรณ การกําหนดและควบคุมตัวแปร การกําหนด
นิยามเชิงปฏิบัติการ ทักษะการทดลอง ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปขอมูล  

ในการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการแกปญหา การคิดวิเคราะห การ
อธิบายโดยมีเหตุผลสนับสนุน รวมทั้งยังทําใหนักเรียนสนุกสนานกับการเรียนไมเบื่อหนายตอการเรียน สงผลใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงข้ึน 

การทําวิจัยในช้ันเรียนครั้งน้ี ผูวิจัยสนใจสรางแบบฝกทักษะกระบวนการสืบเสาะสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาป
ที่ 1  เพราะสืบเนื่องมาจากกลุมครู ท่ีเปนลูกขายในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไดสังเกตการสอนและการเรียนรู 
ของนักเรียนในการทํา PLC (Professional Learning Community) เมื่อเดือนกันยายน 2561 ไดมกีารวิเคราะหขอสอบ  
O-NET รวมกับ Mr. William Stroud ผูเช่ียวชาญจาก Teacher College มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย พรอมดวยครูพ่ีเลี้ยงทาง
วิชาการ ผูเช่ียวชาญทางวิทยาศาสตร และภาษาไทยในโครงการ Chevron Enjoy Science พบวาในการเรียนของนักเรียน
ขาดทักษะกระบวนการสืบเสาะความรูทางวิทยาศาสตร ซึ่งจําเปนอยางยิ่งในการสอนใหผูเรียนฝกการวางแผนการทํางาน
รวมกันดวยหลักชุมชนแหงการเรียนรู ฝกการคิดวิเคราะห แกปญหา การสรางใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน  ขณะเดียวกันได

 

ฝกการใชภาษาไทยในวิทยาศาสตร เชน การใชภาษาไทยในขั้นตอนตาง ๆ ของกระบวนการสืบเสาะความรูและทักษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร 13 ทักษะดังกลาว  

หวังวาการวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน ดังน้ันจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองชวยกันพัฒนา 
ผูเรียนใหใฝรูใฝเรียน มีวินัย มีเหตุผล ซึ่งเปนสวนหนึ่งของจิตวิทยาศาสตร (Scientific  Mind) เกิดทักษะกระบวนการสืบเสาะ
ความรู ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน สามารถใชภาษาไทยในการสื่อสารเชื่อมโยงกับการดําเนินชีวิต อยางปลอดภัย 
มั่นคงและหยั่งยนืในศตวรรษที่ 21  

ความมุงหมายของการทําวิจัยในชั้นเรียน 
    1. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเรียนรูทักษะกระบวนการสืบเสาะความรูและการใชภาษาไทยในวิทยาศาสตร             
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยการใชแบบฝกทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรู ที่มีประสิทธภิาพตามเกณฑ 75/75 

2. เพ่ือหาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูทักษะกระบวนการสืบเสาะความรูและการใชภาษาไทยในวิทยาศาสตร            
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยการใชแบบฝกทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรู 

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการสืบเสาะความรูและการใชภาษาไทยในวิทยาศาสตร        
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยการใชแบบฝกทักษะกระบวนการสืบเสาะความรู กอนเรียนและหลังเรียน 

 
สมมติฐานของการทําวิจัยในชั้นเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการสบืเสาะความรูและการใชภาษาไทยในวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดย
การใชแบบฝกทักษะการสืบเสาะความรูและการใชภาษาไทยในวทิยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 
วิธกีารทําวิจัยในชั้นเรียน 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1 ประชากร 

                ประชากรท่ีใชในการศึกษาเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วดัสมอราย) สังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 2 หองเรียน รวมนักเรียน
ทั้งหมด 60 คน 

1.2 กลุมตัวอยาง 
                 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จังหวัด
นครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 โดยสุมมา 1 หองเรียน จํานวน 30 คน ใชเกณฑการสุมแบบกลุม (Cluster 
Random Sampling)  ใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม (Sampling Unit)  

2. เน้ือหาที่ใชในการทําวิจัยในช้ันเรียน 
2.1   เนื้อหาสาระที่ใชในการจัดการเรียนรูทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรูและการใชภาษาไทยในวิทยาศาสตร 

เรื่อง การนําความรอน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยการใชแบบฝกทักษะการสืบเสาะหาความรู ซึ่งประกอบดวยแบบฝกกิจกรรม
การสืบเสาะหาความรู จํานวน 3 ชุด จํานวน 6 ชั่วโมง   
         ชุดที่ 1  แบบฝกทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรูและการใชภาษาไทยในวิทยาศาสตร จากสถานการณท่ีเปน
ปญหา              
          ชุดที่ 2 แบบฝกทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรูและการใชภาษาไทยในวทิยาศาสตร จากวิธกีารทดลอง 
           ชุดท ี3 แบบฝกทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรูและการใชภาษาไทยในวทิยาศาสตร จากการทดลอง 

2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ และแบบอัตนัยการเขียนคําศัพท 
ที่มักเขียนผิด 10 ขอ รวมท้ังหมด 20 ขอ 

3. ระยะเวลาที่ใชในการทําวิจัยในช้ันเรียน 
ระยะเวลาที่ใชในการทําวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 ใชเวลาในการทําวิจัยในชั้นเรียนท้ังหมด

ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม  
4. วิธีเก็บขอมูลและวิเคราะหผล 

           4.1  เก็บรวบรวมขอมูล การทําวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง
คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จํานวน 30 คน โดยใชแบบฝกทักษะการสืบเสาะความรูและ
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การใชภาษาไทยในวิทยาศาสตร ระยะเวลาทําการสอนใชเวลาท้ังหมดจํานวน 6 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 
โดยดําเนินการดังน้ี 

  ขั้นที ่1 ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการสืบเสาะความรูและการใช
ภาษาไทยในวิทยาศาสตร           

  ขั้นที ่2  ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 20 ขอ  
                   ขั้นท่ี 3 ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชแบบฝกทักษะการสืบเสาะความรูและการใชภาษาไทยใน
วิทยาศาสตร จนครบทั้ง 3 ชุด โดยทดลองสอนกับกลุมตัวอยางสัปดาหละ 1 แผน จํานวน 3 สัปดาห รวมเวลาในการสอน 6 
ชั่วโมง ท้ังนี้ไมรวมเวลาในการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ซึ่งมีวิธีการดังน้ี 
                         3.1  นักเรียนแตละคนรับชุดแบบฝกทักษะและการใชภาษาไทยในวทิยาศาสตร  ชุดที ่1,2 และ 3  
ตามลําดับใชเวลา ชุดละ 2 ชั่วโมง  
                         3.2   ใหนักเรียนอานและหาคําสําคัญในเนื้อเรื่องนํามาเขียนคําอาน 
                         3.3   นักเรียนนําคําสําคญัมาแตงประโยคคําถามการทดลองจะตองมีคําวา อะไร  อยางไร  เพราะเหตุใด  
ทําไม ที่ไหน ใคร ใด เมื่อไร  โดยข้ึนตนฉันอยากรูวา....................................................จากคําถามก็ปรบัมาเปนปญหา  
                          3.4  จากขอที่ 3.3 นักเรียนคิดหาตอบคําถามโดยเปนการเดาคําตอบอยางมเีหตผุลที่นาเช่ือถือ 
โดยข้ึนตนฉันสมมติวาถา..............................................................จากคําตอบก็ปรับมาเปนสมมติฐาน 
                          3.5   ศึกษาจากภาพการทดลองฝกใหนักเรียนหาเพ่ิมเติมโดยใชคํา สิ่งที่กําหนดใหแตกตางกัน ผลของ
การทดลองท่ีสังเกตได สิ่งที่กําหนดใหเหมือนกัน อุปกรณการทดลอง วางแผนการทดลอง ออกแบบตาราง 
                          3.6   แบงกลุมนักเรียนกลุมละ 4 – 5 คน แบงหนาที่รับผิดชอบการทํางานประกอบดวย คุณอํานวย คณุ
วางแผน คุณรวบรวมขอมลูและองคความรู  และคุณนาํเสนอ  
                          3.7   คุณอํานวย มารับใบงานที่ครูนําปญหาที่ทกุคนตั้งคําถามมาเลือกคําถาม คําตอบ สิ่งท่ีกําหนดให
แตกตางกัน ผลของการทดลองท่ีสงัเกตไดโดยวธิ ีThing – Chair – pare  
                          3.8   วาดภาพ อุปกรณการทดลอง วางแผนการทดลอง และเขียนขั้นตอนการทดลอง  ออกแบบตาราง 
ทําการทดลองตามท่ีวางแผน 
                          3.9    นําคําสําคัญมาเชื่อมโยงสรุปผลการทดลอง 
                          3.10   การนําไปใชประโยชน พัฒนาการเขียนภาษาไทยในวิทยาศาสตรดวยหลัก Frayer Model ซึ่ง
ประกอบดวย ความหมายของคํา การนําคํามาแตงประโยค  การวาดภาพที่เกี่ยวของ  สัญลักษณชวยจํา 
                          3.11   การประเมินผลงานตามรูบริค ซึ่งมรีายการประเมิน 5 ดาน ดังนี้  
                                   -  การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร  
                                   -  การประมวลความรู (ขั้นตอนการทดลองและบันทึกผลการทดลอง)   
                                   -  การสื่อสารทางวิทยาศาสตร   
                                   -  ความรู-ความเขาใจ 
                                   -  วิทยาศาสตรกับสังคม (พัฒนาการเขียนภาษาไทยในวิทยาศาสตรดวยหลัก Frayer Model)             
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การใชภาษาไทยในวิทยาศาสตร ระยะเวลาทําการสอนใชเวลาท้ังหมดจํานวน 6 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 
โดยดําเนินการดังน้ี 

  ขั้นที ่1 ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการสืบเสาะความรูและการใช
ภาษาไทยในวิทยาศาสตร           

  ขั้นที ่2  ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 20 ขอ  
                   ขั้นท่ี 3 ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชแบบฝกทักษะการสืบเสาะความรูและการใชภาษาไทยใน
วิทยาศาสตร จนครบทั้ง 3 ชุด โดยทดลองสอนกับกลุมตัวอยางสัปดาหละ 1 แผน จํานวน 3 สัปดาห รวมเวลาในการสอน 6 
ชั่วโมง ท้ังนี้ไมรวมเวลาในการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ซึ่งมีวิธีการดังน้ี 
                         3.1  นักเรียนแตละคนรับชุดแบบฝกทักษะและการใชภาษาไทยในวทิยาศาสตร  ชุดที ่1,2 และ 3  
ตามลําดับใชเวลา ชุดละ 2 ชั่วโมง  
                         3.2   ใหนักเรียนอานและหาคําสําคัญในเนื้อเรื่องนํามาเขียนคําอาน 
                         3.3   นักเรียนนําคําสําคญัมาแตงประโยคคําถามการทดลองจะตองมีคําวา อะไร  อยางไร  เพราะเหตุใด  
ทําไม ที่ไหน ใคร ใด เมื่อไร  โดยข้ึนตนฉันอยากรูวา....................................................จากคําถามก็ปรบัมาเปนปญหา  
                          3.4  จากขอที่ 3.3 นักเรียนคิดหาตอบคําถามโดยเปนการเดาคําตอบอยางมเีหตผุลที่นาเช่ือถือ 
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                          3.5   ศึกษาจากภาพการทดลองฝกใหนักเรียนหาเพ่ิมเติมโดยใชคํา สิ่งที่กําหนดใหแตกตางกัน ผลของ
การทดลองท่ีสังเกตได สิ่งที่กําหนดใหเหมือนกัน อุปกรณการทดลอง วางแผนการทดลอง ออกแบบตาราง 
                          3.6   แบงกลุมนักเรียนกลุมละ 4 – 5 คน แบงหนาที่รับผิดชอบการทํางานประกอบดวย คุณอํานวย คณุ
วางแผน คุณรวบรวมขอมลูและองคความรู  และคุณนาํเสนอ  
                          3.7   คุณอํานวย มารับใบงานที่ครูนําปญหาที่ทกุคนตั้งคําถามมาเลือกคําถาม คําตอบ สิ่งท่ีกําหนดให
แตกตางกัน ผลของการทดลองท่ีสงัเกตไดโดยวธิ ีThing – Chair – pare  
                          3.8   วาดภาพ อุปกรณการทดลอง วางแผนการทดลอง และเขียนขั้นตอนการทดลอง  ออกแบบตาราง 
ทําการทดลองตามท่ีวางแผน 
                          3.9    นําคําสําคัญมาเชื่อมโยงสรุปผลการทดลอง 
                          3.10   การนําไปใชประโยชน พัฒนาการเขียนภาษาไทยในวิทยาศาสตรดวยหลัก Frayer Model ซึ่ง
ประกอบดวย ความหมายของคํา การนําคํามาแตงประโยค  การวาดภาพที่เกี่ยวของ  สัญลักษณชวยจํา 
                          3.11   การประเมินผลงานตามรูบริค ซึ่งมรีายการประเมิน 5 ดาน ดังนี้  
                                   -  การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร  
                                   -  การประมวลความรู (ขั้นตอนการทดลองและบันทึกผลการทดลอง)   
                                   -  การสื่อสารทางวิทยาศาสตร   
                                   -  ความรู-ความเขาใจ 
                                   -  วิทยาศาสตรกับสังคม (พัฒนาการเขียนภาษาไทยในวิทยาศาสตรดวยหลัก Frayer Model)             
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

  

              
 
 
        
 

              
 
            
 
ขั้นที่ 4 ทดสอบหลังเรียน (post-test) หลังสอนครบ 6 ชั่วโมงแลว ไดนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใชทดสอบ
กอนเรียนนํามาทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง 

        ข้ันที่ 5 นําขอมูลมาตรวจวิเคราะหทางสถิติ เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดัชนี
ประสิทธผิล ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

  4.2  การจัดกระทําขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
                        การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

  4.2.1 วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการสืบเสาะความรูและการใชภาษาไทยใน
วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ตามเกณฑ  75/75 ใชสูตร  E1/E2 ในการหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

             4.2.2 วิเคราะหหาคาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะการสืบเสาะความรูและการใชภาษาไทยใน
วิทยาศาสตร โดยใชสูตรการหาดัชนีประสิทธิผล (E.I) 
                         4.2.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดย
แบบฝกทักษะการสืบเสาะความรูและการใชภาษาไทยในวทิยาศาสตร โดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ  
 
 

ภาพท่ี 1 แบบฝกจากสถานการณท่ีเปนปญหา ภาพท่ี 2 แบบฝกจากวิธีการทดลอง 

   ภาพท่ี 3 แบบฝกจากการทดลอง     ภาพที่ 4 การใช  Frayer Model 
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                        การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

  4.2.1 วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการสืบเสาะความรูและการใชภาษาไทยใน
วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ตามเกณฑ  75/75 ใชสูตร  E1/E2 ในการหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

             4.2.2 วิเคราะหหาคาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะการสืบเสาะความรูและการใชภาษาไทยใน
วิทยาศาสตร โดยใชสูตรการหาดัชนีประสิทธิผล (E.I) 
                         4.2.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดย
แบบฝกทักษะการสืบเสาะความรูและการใชภาษาไทยในวทิยาศาสตร โดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ  
 
 

ภาพท่ี 1 แบบฝกจากสถานการณท่ีเปนปญหา ภาพท่ี 2 แบบฝกจากวิธีการทดลอง 

   ภาพท่ี 3 แบบฝกจากการทดลอง     ภาพที่ 4 การใช  Frayer Model 

 

                  4.3   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
                สถิติท่ีใชในการวิเคราะห  ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน 

ใช t-test (Dependent Samples) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะความรูและการใชภาษาไทยในวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร เรื่องการนําความรอน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธภิาพ 78.92/79.50 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
           2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องผลสัมฤทธิ์ของการใชกระบวนการสืบเสาะความรู และ
พัฒนาภาษาไทยในวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จังหวัดนครราชสีมา  
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.44 แสดงวานักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น 0.44 หรือคิดเปนรอยละ
44.00 
           3. นักเรียนท่ีเรียนโดยการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูและการใชภาษาไทยในวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร เรื่องการนาํความรอน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสาํคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .01 

   ผลการจัดการเรียนรูทักษะกระบวนการสืบเสาะความรูและการใชภาษาไทยในวทิยาศาสตร เรื่อง การนําความรอน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยการใชแบบฝกทักษะการสืบเสาะความรูและการใชภาษาไทยในวทิยาศาสตร  อภิปรายผลไดดังนี ้

1. แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะความรูและการใชภาษาไทยในวิทยาศาสตร เรื่อง การนําความรอน ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยการใชแบบฝกทักษะการสืบเสาะความรู ท่ีผูวิจัยคนควาพัฒนาขึ้น พบวามีประสิทธิภาพเทากับ 
78.92/79.50  หมายความวานักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยจากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูระหวางเรียนในแตละแผนการจัดการ
เรียนรู จํานวน 3 แผน คิดเปนรอยละ 78.92  คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเปนรอยละ 
79.50 แสดงวาแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดคือ 
75/75 ท้ังนี้เพราะการเรียนรูโดยการใชแบบฝกทักษะการสืบเสาะความรูและการใชภาษาไทยในวิทยาศาสตร ชวยใหนักเรียน
ไดความรูที่เปนการสรางองคความรูดวยตนเองจึงสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน การศึกษาคนควาปรากฏผล
เชนนี้เนื่องมาจาก 

1.1 แผนการจัดการเรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู โดยใชแบบฝกทักษะการสบืเสาะความรูและการใชภาษาไทย
ในวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เรื่องการนําความรอน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัยคนควาสรางข้ึน ได
ผานกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทําอยางเปนระบบตามแนวทางและวธิีการจัดการเรียนรูโดยเริ่มจากการศึกษาวิเคราะห
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
หลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล จนเขาใจแลวนํามาเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดการ
เรียนรู และไดผานการประเมินตรวจสอบแกไขขอบกพรองตามขอเสนอแนะจากอาจารยพ่ีเลี้ยงวิชาการ รวมทั้งไดผานการ
ตรวจประเมินความถูกตองและเหมาะสมจากผูเช่ียวชาญดานวิทยาศาสตร ผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย  ผานการทดลองใชเพ่ือ
ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณกอนนําไปทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยาง  ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางเปนขั้นตอนตามรูปแบบ
ของการเรียนโดยใชการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู และการใชภาษาไทยในวทิยาศาสตรดวยหลัก Frayer Model 

1.2 แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชแบบฝกทักษะการสืบเสาะหาความรู กลุมสาระ        
การเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่อง การนําความรอน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามโครงสรางของ Chevron Enjoy Science ที่ผูวิจัย
คนควาสรางขึ้นมีรายละเอียดชัดเจน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางเปนระบบมีข้ันตอน 
สงเสริมการมีสวนรวม การวเิคราะห การแสวงหาความรูและลงขอสรุปไดดวยตนเอง  

          จากผลการศึกษาดังกลาวไดสอดคลองกับแนวคิดของ ภพ เลาหไพบูลย (2542 : 123) การสอนแบบ       
สืบเสาะหาความรู เปนการสอนที่เนนกระบวนการแสวงหาความรู ที่จะชวยใหนักเรียนคนพบความจริงตางๆ ดวยตนเองให
นักเรียนมีประสบการณตรงในการเรียนรูเนื้อหาวิชาและแนวคิดของ พิมพันธ เดชะคุปต (2544 : 56) การสอนแบบสืบเสาะหา
ความรูเปนการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการใหนักเรียนเปนผูคนควาหาความรู หรือสรางความรูดวยตนเอง โดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ครูเปนผูอํานวยความสะดวกเพื่อใหนักเรียนบรรลุเปาหมาย วิธีสืบเสาะหาความรูจะเนนผูเรียน
เปนสําคัญ ทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย มีความกระตือรือรนในการเรียน ชวยใหนักเรียนพัฒนา
ทักษะทางสังคมการปฏิสัมพันธตอกันในเชิงบวกและสงผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งสอดคลองกับ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22 ที่กลาววา การจัดการศึกษาตอง
ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศกึษาธิการ. 2542 : 12)  
น้ําฝน  คูเจริญไพศาล (2559) การพัฒนาแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานโดยใชบริบทเรื่องสถานะของ
สารและสารละลายสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน เพ่ือสรางแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น
พ้ืนฐาน โดยใชบริบทเรื่องสถานะของสารและสารละลายสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนโดยใชแบบฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานที่สราง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐานของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู โดยใชแบบฝกทักษะการสืบเสาะความรู และ
การใชภาษาไทยในวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องการนําความรอน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมีคาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เทากับ 0.44 หมายความวา แสดงวานักเรียนมีความกาวหนา คิดเปนรอยละ 44.00  
            จากผลการศึกษาคนควาแสดงวา การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะความรู ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นโดยมีผลรวมของคะแนนทดสอบกอนเรียน เทากับ 433 และมีผลรวมของคะแนนทดสอบหลังเรียน เทากับ 477 แสดงวา
นักเรียนมีความกาวหนาและพัฒนาการทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยครั้งนี้สรุปไดวา แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะความรูโดยใชแบบฝกทักษะการสืบเสาะความรูและ

การใชภาษาไทยในวิทยาศาสตร เปนแผนการจัดการเรียนรูที่มปีระสทิธิภาพและประสิทธิผล นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
ดีขึ้น จึงสมควรนําไปจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนไดเปนอยางดี 

 

กิตติกรรมประกาศ 
                งานวิจยัฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางดียิ่งจาก อาจารย พันธุทิพย  ทิมสุกใส อาจารย
พ่ีเลี้ยงทางวิชาการ ผศ.ยุพา ผึ้งนอย ผูเช่ียวชาญทางวิทยาศาสตร ดร.จิรัฐิพร ไทยงูเหลือมผูเช่ียวชาญทางภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา ชวยเหลือแกไขขอบกพรองตาง ๆ ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง
มา ณ โอกาสนี ้
                 คุณคาและประโยชนจากงานวิจัยฉบับนี้ คณะวิจัยขอขอบคุณบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสํารวจจํากัดและ
สถาบันคีนันแหงเอเชียท่ีสนับสนุนงบประมาณในดานการใหความรู ดานเทคนิคการสอน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู และ
การจัด PLC ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน 

                 ขอขอบคุณ นายชูชาติ โจมฤทธิ์ ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ครูภาษาไทยท่ีชวย
ในเรื่องการใชภาษานํามาแตงประโยค การเขียนคําที่มักเขียนผิด คณะครู และขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดสมอราย)  ทุกคนที่ใหความอนุเคราะหและใหความรวมมือในการวิจัยครั้งน้ีจนสําเร็จดวยด ี
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22 ที่กลาววา การจัดการศึกษาตอง
ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศกึษาธิการ. 2542 : 12)  
น้ําฝน  คูเจริญไพศาล (2559) การพัฒนาแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานโดยใชบริบทเรื่องสถานะของ
สารและสารละลายสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน เพ่ือสรางแบบฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น
พ้ืนฐาน โดยใชบริบทเรื่องสถานะของสารและสารละลายสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนโดยใชแบบฝกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐานที่สราง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐานของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู โดยใชแบบฝกทักษะการสืบเสาะความรู และ
การใชภาษาไทยในวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องการนําความรอน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมีคาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เทากับ 0.44 หมายความวา แสดงวานักเรียนมีความกาวหนา คิดเปนรอยละ 44.00  
            จากผลการศึกษาคนควาแสดงวา การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะความรู ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นโดยมีผลรวมของคะแนนทดสอบกอนเรียน เทากับ 433 และมีผลรวมของคะแนนทดสอบหลังเรียน เทากับ 477 แสดงวา
นักเรียนมีความกาวหนาและพัฒนาการทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยครั้งนี้สรุปไดวา แผนการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะความรูโดยใชแบบฝกทักษะการสืบเสาะความรูและ

การใชภาษาไทยในวิทยาศาสตร เปนแผนการจัดการเรียนรูที่มปีระสทิธิภาพและประสิทธิผล นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
ดีขึ้น จึงสมควรนําไปจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนไดเปนอยางดี 

 

กิตติกรรมประกาศ 
                งานวิจยัฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางดียิ่งจาก อาจารย พันธุทิพย  ทิมสุกใส อาจารย
พ่ีเลี้ยงทางวิชาการ ผศ.ยุพา ผึ้งนอย ผูเช่ียวชาญทางวิทยาศาสตร ดร.จิรัฐิพร ไทยงูเหลือมผูเช่ียวชาญทางภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา ชวยเหลือแกไขขอบกพรองตาง ๆ ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง
มา ณ โอกาสนี ้
                 คุณคาและประโยชนจากงานวิจัยฉบับนี้ คณะวิจัยขอขอบคุณบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสํารวจจํากัดและ
สถาบันคีนันแหงเอเชียท่ีสนับสนุนงบประมาณในดานการใหความรู ดานเทคนิคการสอน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู และ
การจัด PLC ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน 

                 ขอขอบคุณ นายชูชาติ โจมฤทธิ์ ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ครูภาษาไทยท่ีชวย
ในเรื่องการใชภาษานํามาแตงประโยค การเขียนคําที่มักเขียนผิด คณะครู และขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดสมอราย)  ทุกคนที่ใหความอนุเคราะหและใหความรวมมือในการวิจัยครั้งน้ีจนสําเร็จดวยด ี
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สื่อสังคมออนไลน์ตำมแนวคิดห้องเรียนกลับด้ำนเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 เรื่อง สมบัติของแก๊ส

ภารฎา นาครัตน1* ดาริน บุญศรี2 และสุภาพร ดาวัลย์

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การจัดการเรียนรู้เคมีในปัจจุบันเน้นการใช้เทคโนโลยีท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และลงมือท�าด้วยตนเอง ซึ่งการใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน จึงเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงที่น่าสนใจและสามารถพัฒนาการเรียนรู้

ของผู้เรียนได้

วตัถปุระสงค์ : เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนและศึกษาระดบัความพงึพอใจของผู้เรยีน โดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์ตามแนวคดิ

ห้องเรียนกลับด้าน

วิธีกำรศึกษำ : กลุ่มทีศ่กึษาเป็นนกัเรยีนโรงเรยีนมัธยมแห่งหนึง่ในจงัหวดันครศรธีรรมราช ระดบัชัน้มัธยมศกึษาปีที ่5 จ�านวน 29 คน 

โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจเป็นเครื่องมือในการศึกษา วิเคราะห์ และน�าเสนอข้อมูล

ในรูปแบบ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และระดับพัฒนาการ

ผลกำรศึกษำ : ผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนมีค่าเฉลี่ย 8.03 ±1.30 สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ซึ่งมีค่าเฉลี่ย

เท่ากบั 4.38±0.69 มค่ีา t-test เท่ากบั 19.21 และนกัเรยีนมรีะดับพฒันาการอยูใ่นระดับสงูมากจ�านวน 9 คน ระดบัสงูจ�านวน 12 คน 

และระดับกลางจ�านวน 8 คน ความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33±0.45

วิจำรณ์และสรุป : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง สมบัติของแก๊ส ของกลุ่มที่ศึกษาได้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ร่วมกันศึกษาและแก้ปัญหา โดยครูคอยแนะน�าหรือตั้ง

ค�าถามเพิ่มเติม เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการคิด และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวสามารถพัฒนาทักษะ

ทางสังคม การท�างานร่วมกับผู้อื่น และเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

ค�ำส�ำคัญ : สื่อสังคมออนไลน์ แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน นักเรียน

1 นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 83000
2 อาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 83000
1 Undergraduate Student, Chemistry Program, Faculty of Education, Phuket Rajabhat University, Phuket, 83000, Thailand
2 Lecturer, Chemistry Program, Faculty of Education, Phuket Rajabhat University, Phuket, 83000, Thailand
*  Corresponding author: Tel. 0812726292. E-mail address: Pharada_bella@hotmail.com
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The social media with flipped classroom on gas properties for enhance learning of Grade 

11 Students

Pharada Nakkharat1* Darin Boonsri2 and Supaporn Dawan2

Abstract

Introduction : Learning chemicals currently focused on using technology to allow students to learn and act 

on their own. The concept of social media by flipped classroom so is the learning management concept forms 

one of the most interesting and improve student learning.

Objective : To compare the learning achievement and study the level of satisfaction of students using social 

media as a flipped classroom.

Methods : The samples of the study were 29 Grade 11 students, in Nakhon Si Thammarat province. Data col-

lection tools were achievement test and satisfaction questionnaire. These data were presented in the form of 

mean, standard deviation, t-test and level of development.

Results : The mean of the post-test (8.03 ±1.30) learning achievement were higher than the pre-test (4.38±0.69); 

t-test = 19.21. The levels of development were in the highest, high, and medium of 9, 12, and 8 students re-

spectively. Students’ satisfaction was at high level, average 4.33±0.45.

Conclusion : Learning activities using social media, according to the concept of flipped classroom can develop 

the achievement on properties of gas for the group study. Because the activities together, study and solve the 

problem then the teacher guide or question to develop thinking skills and the creation of knowledge by them-

selves. All such activities can develop social skills to work with others and learning self continuously.

Keywords : Social media, flipped classroom, students



172

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

บทน า 
 โลกการศึกษาในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ด้วยอิทธิพลของยุคที่มีความเจริญอย่างรวดเร็ว จากการพัฒนา
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ท าให้การเช่ือมโยงข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกันทั่วทุกภูมิภาคของโลกเป็นไปได้ง่าย เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร
ที่ไร้ขีดจ ากัดหรือที่เรียกว่าโลกไร้พรหมแดน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 น้ีจึงท าให้ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของ
สังคมอย่างทั่วถึง ท าให้การเรียนรู้ในศตวรรษน้ีเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงตัวผู้เรียน ซ่ึงผู้เรียนที่มาพร้อมกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะมีความรักอิสระ ชอบแสดงความคิดเห็น และสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพ่ือรวมตัวท ากิ จกรรม
และเรียนรู้ร่วมกัน เป็นผู้เรียนของยุคดิจิทัลจะใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือช่วยสนับสนุนการเรียน ต้องการความเร็วในการสื่อสาร 
ดังน้ันครูต้องมีความต่ืนตัวและสร้างสรรค์การจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนออกไปด ารงชีวิต โดยทักษะที่
ส าคัญในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนลงมือท าด้วยตนเอง ครูเป็นเพียงผู้ช่วยคอยแนะน าไม่ใช่ผู้ที่คอยบอก
ความรู้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

การศึกษาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยเป็นประเทศก าลังได้รับการพัฒนาที่ได้รับความต่ืนตัวจากการปฏิวิติ
วิทยาศาสตร์มาสู่ยุคปัจจุบันเช่นกัน และมีความเพ่ิมพูนศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
ถึงแม้ว่าการศึกษาไทยมีมานานแล้วแต่การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปไม่มาก การจัดการเรียน
การสอนในปัจจุบันยังเป็นวิธีการสอนแบบบรรยาย เน่ืองจากเน้ือหาที่มีมากกับเวลาที่มีอยู่จ ากัด ท าให้ผู้สอนน าเสนอในสิ่งที่ 
คิดว่าจ าเป็นในการน าไปใช้ ซึ่งเน้ือหาบางส่วนอาจเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน การเรียนการสอนจึงอยู่ในลักษณะที่ผู้สอนเป็น
ศูนย์กลาง เป็นผู้เลือกเน้ือหา เลือกวิธีการเรียน เลือกเวลาในการสอน และเป็นผู้ตัดสินว่าผู้เรียนคนใดผ่านเกณฑ์จากเคร่ืองมือที่
ผู้สอนสร้างข้ึน ดังน้ันผู้เรียนส่วนมากจึงเรียนจากการจดจ าโดยยึดเน้ือหาท่ีผู้สอนน าเสนอเท่าน้ัน ไม่ได้พัฒนาทักษะด้าน
กระบวนการคิด การค้นคว้า จนไม่สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการท างานในชีวิตจริงได้ 

การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกโดยการน าแนวคิดการเรียนรู้สมัยใหม่มา
ประยุกต์ใช้กับการสอน อย่างเช่น แนวคิดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) [1-3] ได้กล่าวถึงแนวคิด
การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านไว้ว่า วิธีการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง โดยน าช่องทางการเรียนรู้ของเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์เป็นเคร่ืองมือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
จากท่ีบ้านและเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนร่วมช้ันกับครูในห้องเรียน หรือมีนิยามสั้น ๆ ว่า “เรียนที่บ้าน-ท าการบ้านที่
โรงเรียน” คือรับการถ่ายทอดความรู้ที่บ้านแล้วมาสร้างความรู้เพ่ิมเติมที่โรงเรียน ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยเพ่ิม
ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน เพ่ิมความร่วมมือ ความมั่นใจในตนเองของนักเรียน มีโอกาสได้แก้ตัวในการผิดพลาด และช่วยพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ได้ดีและรวดเร็วข้ึน มุ่งเน้นการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง ซึ่งการเรียนที่บ้านต้องใช้
สื่อออนไลน์เพ่ือให้นักเรียนแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในช้ันเรียน ดังน้ันการน าสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) เป็นแหล่ง 
การเรียนรู้และช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับเพ่ือนร่วมช้ันหรือผู้เรียนกับครู ท าให้การเรียนรู้ห้องเรียนกลั บด้าน 
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

จากทฤษฎีและหลักการต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้านเป็นประโยชน์มากต่อการเรียนการสอนของนักเรียนปัจจุบัน ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านอินเทอร์เน็ต 
ดังน้ันการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนในห้องเรียนโดยเน้นกิจกรรมของผู้เรียนจะท าให้เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นประเด็นที่ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

บทน า 
 โลกการศึกษาในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ด้วยอิทธิพลของยุคท่ีมีความเจริญอย่างรวดเร็ว จากการพัฒนา
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ท าให้การเช่ือมโยงข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกันทั่วทุกภูมิภาคของโลกเป็นไปได้ง่าย เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร
ที่ไร้ขีดจ ากัดหรือที่เรียกว่าโลกไร้พรหมแดน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 น้ีจึงท าให้ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของ
สังคมอย่างทั่วถึง ท าให้การเรียนรู้ในศตวรรษน้ีเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงตัวผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนที่มาพร้อมกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะมีความรักอิสระ ชอบแสดงความคิดเห็น และสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพ่ือรวมตัวท ากิ จกรรม
และเรียนรู้ร่วมกัน เป็นผู้เรียนของยุคดิจิทัลจะใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือช่วยสนับสนุนการเรียน ต้องการความเร็วในการสื่อสาร 
ดังน้ันครูต้องมีความต่ืนตัวและสร้างสรรค์การจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนออกไปด ารงชีวิต โดยทักษะที่
ส าคัญในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนลงมือท าด้วยตนเอง ครูเป็นเพียงผู้ช่วยคอยแนะน าไม่ใช่ผู้ที่คอยบอก
ความรู้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

การศึกษาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยเป็นประเทศก าลังได้รับการพัฒนาที่ได้รับความต่ืนตัวจากการปฏิวิติ
วิทยาศาสตร์มาสู่ยุคปัจจุบันเช่นกัน และมีความเพ่ิมพูนศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
ถึงแม้ว่าการศึกษาไทยมีมานานแล้วแต่การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปไม่มาก การจัดการเรียน
การสอนในปัจจุบันยังเป็นวิธีการสอนแบบบรรยาย เน่ืองจากเน้ือหาที่มีมากกับเวลาที่มีอยู่จ ากัด ท าให้ผู้สอนน าเสนอในสิ่งที่ 
คิดว่าจ าเป็นในการน าไปใช้ ซึ่งเน้ือหาบางส่วนอาจเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน การเรียนการสอนจึงอยู่ในลักษณะที่ผู้สอนเป็น
ศูนย์กลาง เป็นผู้เลือกเน้ือหา เลือกวิธีการเรียน เลือกเวลาในการสอน และเป็นผู้ตัดสินว่าผู้เรียนคนใดผ่านเกณฑ์จากเคร่ืองมือที่
ผู้สอนสร้างข้ึน ดังน้ันผู้เรียนส่วนมากจึงเรียนจากการจดจ าโดยยึดเน้ือหาท่ีผู้สอนน าเสนอเท่าน้ัน ไม่ได้พัฒนาทักษะด้าน
กระบวนการคิด การค้นคว้า จนไม่สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการท างานในชีวิตจริงได้ 

การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกโดยการน าแนวคิดการเรียนรู้สมัยใหม่มา
ประยุกต์ใช้กับการสอน อย่างเช่น แนวคิดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) [1-3] ได้กล่าวถึงแนวคิด
การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านไว้ว่า วิธีการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง โดยน าช่องทางการเรียนรู้ของเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์เป็นเคร่ืองมือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
จากท่ีบ้านและเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนร่วมช้ันกับครูในห้องเรียน หรือมีนิยามสั้น ๆ ว่า “เรียนที่บ้าน-ท าการบ้านที่
โรงเรียน” คือรับการถ่ายทอดความรู้ที่บ้านแล้วมาสร้างความรู้เพ่ิมเติมที่โรงเรียน ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยเพ่ิม
ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน เพ่ิมความร่วมมือ ความมั่นใจในตนเองของนักเรียน มีโอกาสได้แก้ตัวในการผิดพลาด และช่วยพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ได้ดีและรวดเร็วข้ึน มุ่งเน้นการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง ซึ่งการเรียนที่บ้านต้องใช้
สื่อออนไลน์เพ่ือให้นักเรียนแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในช้ันเรียน ดังน้ันการน าสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) เป็นแหล่ง 
การเรียนรู้และช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับเพ่ือนร่วมช้ันหรือผู้เรียนกับครู ท าให้การเรียนรู้ห้องเรียนกลั บด้าน 
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

จากทฤษฎีและหลักการต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การเรียนการสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้านเป็นประโยชน์มากต่อการเรียนการสอนของนักเรียนปัจจุบัน ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านอินเทอร์เน็ต 
ดังน้ันการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนในห้องเรียนโดยเน้นกิจกรรมของผู้เรียนจะท าให้เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นประเด็นที่ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 

 
 

วิธีการด าเนินการ 
1. กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมแห่งหน่ึงสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดนครศรีธรรมราชภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 29 
คน 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง สมบัติของแก๊ส ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สมบัติของแก๊ส ซึ่งใช้ส าหรับทดสอบก่อนและหลัง การจัดการ

เรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เป็นข้อสอบอัตนัยจ านวน 10 ข้อ  
    3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
    การเรียนที่บ้าน 
    1. ครูให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านสื่อวีดิทัศน์ที่ครูคัดเลือกจากอินเทอร์เน็ต 
    2. นักเรียนบันทึกข้อมูลและข้อสงสัยที่ได้เรียนผ่านวีดิทัศน์ลงในแบบบันทึกข้อมูลที่ครูแจกให้  
    ท าการบ้านที่โรงเรียน 
    1. ครูให้นักเรียนอภิปรายเน้ือหาข้อมูลที่ได้ดูจากวีดิทัศน์และสอบถามข้อสงสัยเพ่ือแลกปลี่ยนความรู้ โดยครูท า
หน้าท่ีให้ค าปรึกษา 
    2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเน้ือหาที่ได้จากการเรียนรู้ 
    3. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดหรือแบ่งกลุ่มสร้างสรรค์ช้ินงาน เป็นเสมือนการทบทวนเร่ืองราวที่นักเรียนได้เรียน
ผ่านวิดีทัศน์และสรุปความคิดรวบยอดทั้งหมดเร่ืองเน้ือหาในบทเรียน 
    4. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอช้ินงานของตัวเองหน้าช้ันเรียน  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยทุกประการ ซึ่งผู้วิจัยจะได้อภิปรายผลการวิจัยโดยล าดับการน าเสนอต่อไปน้ี  
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สมบัติของแก๊ส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เร่ือง สมบัติของแก๊ส 

เวลา n คะแนนเต็ม  S.D t 
ก่อนเรียน 29 10 4.38 0.96 

19.21 
หลังเรียน 29 10 8.03 1.30 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง สมบัติของแก๊ส หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ภายหลัง
ได้รับการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่า  เท่ากับ 8.03 และค่า S.D. เท่ากับ 1.30 และจากการตรวจสอบแนวคิด
วิทยาศาสตร์ พบว่า ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน นักเรียนมีแนวคิด
วิทยาศาสตร์เพียงบางส่วน แต่หลังจากท่ีนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน 
พบว่า นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผู้วิจัยจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง นักเรียนได้ร่วมกันแก้ปัญหาโดยครูคอยแนะน าหรืออาจต้ังค าถามเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะการคิด และ 
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจเน้ือหาน้ัน อย่างถ่องแท้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธนภรณ์ 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กาญจนพันธ์ [4] ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียน 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยาหลังการจัดการ
เรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ตารางที่ 2 ผลคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยสัมพัทธ์ เร่ืองสมบัติของแก๊ส หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน 

เกณฑ์คะแนน
พัฒนาการสัมพัทธ ์

ระดับพัฒนาการ คะแนนเฉลี่ยพัฒนาการสัมพัทธ ์
(คะแนนเต็ม 100 ) 

จ านวน 
นักเรียน (คน) 

ร้อยละ 

70-100 สูงมาก 94 9 31 
51-75 สูง 63 12 41.4 
26-50 กลาง 44 8 27.6 
0-25 ตอนต้น - - - 
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน นักเรียน 

ส่วนใหญ่อยู่ในการพัฒนาระดับสูง โดยมีนักเรียนจ านวน 12 คน คิดเป็น ร้อยละ 41.4 จากนักเรียนทั้งหมด มีคะแนน
พัฒนาการเท่ากับ 63 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้านได้ผลตารางท่ี 4 ผลค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของมัธยมศึกษาปีที่ 5 

รายการประเมิน  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. การจัดกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 4.07  มาก 

- กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 4.03 0.76 มาก 
- ระยะเวลาการจัดกิจกรรมในห้องเรียน 4.07 0.78 มาก 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนร่วมช้ันและผู้สอน 4.10 0.80 มาก 
- แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 4.07 0.83 มาก 

2. การจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเน้นการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

4.57  มากที่สุด 

- การเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่จ ากัดเวลา 4.59 0.62 มากท่ีสุด 
- การศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง 4.55 0.62 มากท่ีสุด 

3. วิธีการสอนในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 4.32  มาก 
- การแบ่งสัดส่วนการเ รียนในห้องเ รียนและนอก

ห้องเรียน 
4.17 0.75 มาก 

- การสอนของผู้สอน 4.55 0.56 มากท่ีสุด 
- สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ในห้องเรียน 

(เอกสารประกอบการเรียน และอื่น ๆ) 
4.24 0.77 มาก 

4. เน้ือหาบทเรียน 4.36  มาก 
- การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (YouTube, Facebook) ใน

การเรียนการสอน 
4.34 0.80 มาก 

- บทเรียนวีดิทัศน์ 4.34 0.76 มาก 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กาญจนพันธ์ [4] ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียน 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยาหลังการจัดการ
เรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ตารางที่ 2 ผลคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยสัมพัทธ์ เร่ืองสมบัติของแก๊ส หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมตามแนวคิด
ห้องเรียนกลับด้าน 

เกณฑ์คะแนน
พัฒนาการสัมพัทธ ์

ระดับพัฒนาการ คะแนนเฉลี่ยพัฒนาการสัมพัทธ ์
(คะแนนเต็ม 100 ) 

จ านวน 
นักเรียน (คน) 

ร้อยละ 

70-100 สูงมาก 94 9 31 
51-75 สูง 63 12 41.4 
26-50 กลาง 44 8 27.6 
0-25 ตอนต้น - - - 
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน นักเรียน 

ส่วนใหญ่อยู่ในการพัฒนาระดับสูง โดยมีนักเรียนจ านวน 12 คน คิดเป็น ร้อยละ 41.4 จากนักเรียนทั้งหมด มีคะแนน
พัฒนาการเท่ากับ 63 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้านได้ผลตารางที่ 4 ผลค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของมัธยมศึกษาปีที่ 5 

รายการประเมิน  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. การจัดกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 4.07  มาก 

- กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 4.03 0.76 มาก 
- ระยะเวลาการจัดกิจกรรมในห้องเรียน 4.07 0.78 มาก 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนร่วมช้ันและผู้สอน 4.10 0.80 มาก 
- แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 4.07 0.83 มาก 

2. การจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเน้นการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

4.57  มากที่สุด 

- การเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่จ ากัดเวลา 4.59 0.62 มากท่ีสุด 
- การศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง 4.55 0.62 มากท่ีสุด 

3. วิธีการสอนในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 4.32  มาก 
- การแบ่งสัดส่วนการเ รียนในห้องเ รียนและนอก

ห้องเรียน 
4.17 0.75 มาก 

- การสอนของผู้สอน 4.55 0.56 มากท่ีสุด 
- สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ในห้องเรียน 

(เอกสารประกอบการเรียน และอื่น ๆ) 
4.24 0.77 มาก 

4. เน้ือหาบทเรียน 4.36  มาก 
- การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (YouTube, Facebook) ใน

การเรียนการสอน 
4.34 0.80 มาก 

- บทเรียนวีดิทัศน์ 4.34 0.76 มาก 

-  ความยาวของวีดิทัศน์ 4.21 0.76 มาก 
- ความเข้าใจเน้ือหาบทเรียน 4.55 0.56 มากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.33  มาก 
จากตารางที่ 4 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 29 คน ที่มีต่อการจัดกิจกรรมใน

ห้องเรียนและนอกห้องเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยนักเรียนให้ข้อเสนอแนะว่า การจัด
กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเพ่ือนร่วมช้ันเรียนและครูผู้สอน ผลการจัด 
การเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการเรียนรู้ด้วยตัวเองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 อ ยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด  
โดยนักเรียนให้ข้อเสนอแนะว่า การจัดกิจกรรมแบบน้ีเป็นการที่นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยไม่จ ากัดเวลา ผลของวิธีการ
สอนในห้องเรียนและนอกห้องเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยนักเรียนให้ข้อเสนอแนะว่า วิธีการ
จัดการสอนแบบน้ีท าให้ผู้เรียน ได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และเมื่อนักเรียนพบปัญหาในการท าการบ้านก็มีครูที่คอยท า
หน้าท่ีโค้ชในการสอนการบ้านนักเรียน และผลความพึงพอใจในเน้ือหาบทเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 อยู่ในระดับ 
ความพึงพอใจมาก โดยนักเรียนให้ข้อเสนอแนะว่า เน้ือหาของบทเรียนกระชับและเหมาะสมกับระยะเวลา วีดีทัศน์มีความน่าใจ 
เน้ือหาเข้าใจง่าย โดยภาพท้ังการจัดกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การจัดการเรียนรู้โ ดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
เน้นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง วิธีการสอนในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และเน้ือหาบทเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากั บ 4.33 อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมาก เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 ทั้งน้ีเน่ืองจากกิจกรรมการเรียนรู้สามารถปฏิบัติได้และมีความน่าสนใจ 
นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเน่ือง เกิดทักษะทางสังคมท างานร่วมกับผู้อื่น และสามารถน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาและเปิดโอกาสให้นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ งานของ 
Tucker [5] ที่ได้ศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพของห้องเรียนกลับด้าน ได้ท าการส ารวจและใช้แบบทดสอบการเรียนวิชาชีววิทยาของ
โรงเรียนมัธยมปลายแห่งหน่ึง โดยใช้การเรียนผ่านสื่อวีดิทัศน์เวลา 10 นาที และน าความรู้มาแลกเปลี่ยนร่วมกับเพ่ือนร่วมห้อง
ในช้ันเรียน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจและสนุกกับการเรียน ชอบแนวทางการเรียนห้องเรียนกลับด้านมากกว่า
การสอนแบบด้ังเดิม 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองสมบัติของแก๊ส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และมีแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับ
ด้านได้ผลรวมคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
 

เอกสารอ้างอิง 
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[2] สุรศักด์ิ ปาเฮ. (2556). ห้องเรียนกลับทาง : ห้องเรียนมิติใหม่ในศตวรรษที่ 21.  เอกสารประกอบการประชุม ผู้บริหาร

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2. 
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กำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์ขั้นสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 

โดยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบใช้โครงงำนเป็นฐำน

ศศิธร คงแก้ว1* สุภาพร ดาวัลย์2 และณัฐกร ชีประวัติชัย2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนเคมีโดยส่วนใหญ่จะสอนด้วยการบรรยายร่วมกับการทดลองเพียงอย่างเดียว ซ่ึงไม่สามารถ

ท�าให้ผูเ้รยีนเกดิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขัน้สงูได้ ผูว้จิยัจงึใช้กจิกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์มาพฒันาผูเ้รยีนเพือ่ให้ผูเ้รยีน

เกิดกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหาที่เป็นล�าดับขั้น 

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงของผู้เรียนด้วยกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์

วิธีกำรศึกษำ : การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนตามแนวคิดของ Kemmis (1990 อ้างใน สุวิมล ว่องวานิช, 2553) 

โดยมีกลุ่มที่ศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ�านวน 36 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบวัดทักษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ขัน้สงู แบบประเมนิทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขัน้สูงด้วยกจิกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์ วิเคราะห์และน�าเสนอ

ข้อมูลด้วยการหาค่าสถิติและคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์

ผลกำรศกึษำ : ก่อนการจดักจิกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์นกัเรยีนมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์เฉลีย่ 12.02 แต่หลงัจากจดั

กิจกรรมนักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงข้ึนเฉล่ีย 17.05 ส�าหรับการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ขั้นสูง 5 ขั้น ได้แก่ ทักษะก�าหนดนิยามเชิงปฏิบัติมีค่าเฉลี่ย 3.83 ทักษะการก�าหนดและควบคุมตัวแปรมีค่าเฉลี่ย 4.00 ทักษะการ

ทดลองมีค่าเฉลี่ย 4.16 และการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อมูลมีค่าเฉลี่ย 3.66 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนทักษะการตั้งสมมติฐาน

อยู่ในเกณฑ์ปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.33

วจิำรณ์และสรปุ : กจิกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์สามารถพฒันาผูเ้รยีนให้มคีวามเข้าใจเกีย่วกบัทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ขัน้สงู ช่วยให้นกัเรยีนเกดิการเรยีนรูจ้ากการปฏบิติัจรงิ ฝึกแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และนกัเรยีนสามารถน�าทกัษะ

กระบวนการวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจ�าวัน

ค�ำส�ำคัญ : ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นสูง โครงงานวิทยาศาสตร์ ผู้เรียน

1 นักศึกษาสาขาเคมี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 83000
2 อาจารย์สาขาเคมี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 83000
1 Undergraduate student in Chemistry Program, Faculty of Education, Phuket Rajabhat University, Phuket, 83000, Thailand
2 Lecturer in Chemistry Program, Faculty of Education, Phuket Rajabhat University, Phuket, 83000, Thailand
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Development of Grade 10 student’s integrated science process skills 

By Project – based learning 

Sasitorn kongkaew1* Supaporn Dawan2 and Nattakon Cheepawatchai2

Abstract

Introduction : Learning management in the chemistry classroom, most of them are taught by sharing lectures 

with experiments. Which cannot enabling learners to integrate science process. This project will be use science 

project activities come to develop learners. To allow the learners to have a thought process and solving problems.

Objective : To develop integrated science process skills of learner by science project activities.

Methods : This research is a classroom action research based on the concept of Kemmis (1990, quoted in 

Suwimon Wongvanich, 2010). The study group was 36 Grade 10 students by collecting data from integrated 

science process skills test and assessment with science project activities. Analyzed and data presented with 

statistic and relative scores.

Results : The average scores of learning activities before and after were 12.02 and 17.05 respectively. The 

assessment of integrated science process skills as 5 steps found that defining operationally controlling variables, 

experimenting, and interpreting have good level criteria; the averages were 3.83, 4.00, 4.16, and 3.66 respectively, 

however formulating hypothesis has a medium level criteria; the averages was 3.33.

Conclusion : The learners have an understanding of integrated science process skills with science projects. 

This activities provide skills of hands-on training, solving problems with the scientific process, and can be applied 

in daily life.

Keywords : integrated science process skills, science project, learners

 

บทน า 

วิทยาศาสตร์มีประโยชน์ต่อมนุษย์และมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ผลจากการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ท า
ให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น การแพทย์ การสื่อสารคมนาคม การเกษตร การอุตสาหกรรม และ
การกีฬา เป็นต้น การพัฒนาให้บุคคลมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาตนเองชุมชนและสังคม ช่วยให้มนุษย์มี
พัฒนาการและเจริญเติบโตทางด้านร่างกายและจิตใจ การน าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปประยุกต์ใช้
จะท าให้มีประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวันและเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  [1] วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ประกอบไปด้วย
ความรู้และกระบวนการแสวงหาความรูในกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ที่ท าตามข้ันตอนของวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์จะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวข้ึนอยู่กับความสามารถ และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของ
นักวิทยาศาสตร์แต่ละคนวิธีการหน่ึงที่ได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คือ การค้นคว้าการทดลองในขณะที่ท าการทดลองผู้ลองมี
โอกาสฝึกฝนทั้งในด้านการปฏิบัติและพัฒนาความคิด เช่น ฝึกการสังเกต การบันทึกข้อมูล การต้ังสมมติฐานและการท าการทดลอง 
เป็นต้น ด้วยเหตุน้ีจึงใช้การปฏิบัติการในช้ันเรียนตามแนวคิดของ Kemmis [2] เพราะพฤติกรรมที่เกิดข้ึนจากภาคปฏิบัติ และฝึกฝน
ความคิดมีระบบน้ี เรียกว่า ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกระบวนการทางปัญญา [3] ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เป็นทักษะส าคัญที่แสดงถึงการมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท าให้ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติเกิด
ความเข้าใจในเน้ือหาทางวิทยาศาสตร์สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปสู่กระบวนการคิดท่ีซับซ้อนมากข้ึน อีกทั้งยังร่วมไปถึง
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ [4] การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีความส าคัญและจุดมุ่งหมายเน้นให้นักเรียนได้ฝึกแก้ปัญหาต่าง ๆ โดย
ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติอย่างมีระบบโดยผ่านกิจกรรมเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น เกมส์ทางวิทยาศาสตร์ การ
ทดลอง โครงงานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งผลท่ีได้จากการฝึกจะช่วยให้นักเรียนสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยวิธีการคิดอย่าง
สมเหตุสมผลโดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และความเข้าใจในปัญหาน้ันมาประกอบกันเพ่ือเป็นข้อมูล
ในการ [5] ด้วยเหตุน้ีการสอนวิชาเคมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนวิทย์คณิต เร่ืองวิธีการและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ จากการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียนวิชาเคมีที่ผ่านมาพบว่านักเรียนยังขาดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เช่น ทักษะการต้ังสมมุติฐาน การคิดวิเคราะห์ การก าหนดปัญหา การแก้ไขปัญหา การท าการทดลอง การสรุปและ
การอภิปรายผล ด้วยเหตุน้ีครูผู้สอนได้ใช้กิจกรรมโครงงานทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกคิดฝึกท าการทดลอง และฝึกการ
ก าหนดปัญหา การต้ังสุมติฐาน การตรวจสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล การทดลองตามหลักกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่ได้เรียนในช้ันเรียน อีกท้ังยังกระตุ้นและสร้างความตระหนักให้นักเรียนในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมถึงการฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในโลกปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โครงงาน
วิทยาศาสตร์ถือเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทักษะและวิทยาการทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง และยังส่งผลให้
ผู้เรียนได้มีความกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกมากข้ึนอีกด้วย 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. กลุ่มที่ศึกษา คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนวิทย์-คณิตจ านาน 36 คน 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันสูงและแบบประเมินทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันสูงด้วยกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
3. วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 



179

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

บทน า 

วิทยาศาสตร์มีประโยชน์ต่อมนุษย์และมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ผลจากการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ท า
ให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น การแพทย์ การสื่อสารคมนาคม การเกษตร การอุตสาหกรรม และ
การกีฬา เป็นต้น การพัฒนาให้บุคคลมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาตนเองชุมชนและสังคม ช่วยให้มนุษย์มี
พัฒนาการและเจริญเติบโตทางด้านร่างกายและจิตใจ การน าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปประยุกต์ใช้
จะท าให้มีประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวันและเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  [1] วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ประกอบไปด้วย
ความรู้และกระบวนการแสวงหาความรูในกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ที่ท าตามข้ันตอนของวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์จะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวข้ึนอยู่กับความสามารถ และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของ
นักวิทยาศาสตร์แต่ละคนวิธีการหน่ึงที่ได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คือ การค้นคว้าการทดลองในขณะที่ท าการทดลองผู้ลองมี
โอกาสฝึกฝนทั้งในด้านการปฏิบัติและพัฒนาความคิด เช่น ฝึกการสังเกต การบันทึกข้อมูล การต้ังสมมติฐานและการท าการทดลอง 
เป็นต้น ด้วยเหตุน้ีจึงใช้การปฏิบัติการในช้ันเรียนตามแนวคิดของ Kemmis [2] เพราะพฤติกรรมที่เกิดข้ึนจากภาคปฏิบัติ และฝึกฝน
ความคิดมีระบบน้ี เรียกว่า ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกระบวนการทางปัญญา [3] ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เป็นทักษะส าคัญท่ีแสดงถึงการมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท าให้ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติเกิด
ความเข้าใจในเน้ือหาทางวิทยาศาสตร์สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปสู่กระบวนการคิดที่ซับซ้อนมากข้ึน อีกทั้งยังร่วมไปถึง
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ [4] การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีความส าคัญและจุดมุ่งหมายเน้นให้นักเรียนได้ฝึกแก้ปัญหาต่าง ๆ โดย
ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติอย่างมีระบบโดยผ่านกิจกรรมเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น เกมส์ทางวิทยาศาสตร์ การ
ทดลอง โครงงานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งผลที่ได้จากการฝึกจะช่วยให้นักเรียนสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยวิธีการคิดอย่าง
สมเหตุสมผลโดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และความเข้าใจในปัญหาน้ันมาประกอบกันเพ่ือเป็นข้อมูล
ในการ [5] ด้วยเหตุน้ีการสอนวิชาเคมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนวิทย์คณิต เร่ืองวิธีการและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ จากการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียนวิชาเคมีที่ผ่านมาพบว่านักเรียนยังขาดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เช่น ทักษะการต้ังสมมุติฐาน การคิดวิเคราะห์ การก าหนดปัญหา การแก้ไขปัญหา การท าการทดลอง การสรุปและ
การอภิปรายผล ด้วยเหตุน้ีครูผู้สอนได้ใช้กิจกรรมโครงงานทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกคิดฝึกท าการทดลอง และฝึกการ
ก าหนดปัญหา การต้ังสุมติฐาน การตรวจสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล การทดลองตามหลักกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่ได้เรียนในช้ันเรียน อีกท้ังยังกระตุ้นและสร้างความตระหนักให้นักเรียนในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมถึงการฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในโลกปัจจุบันที่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โครงงาน
วิทยาศาสตร์ถือเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทักษะและวิทยาการทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง และยังส่งผลให้
ผู้เรียนได้มีความกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกมากข้ึนอีกด้วย 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. กลุ่มที่ศึกษา คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนวิทย์-คณิตจ านาน 36 คน 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันสูงและแบบประเมินทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันสูงด้วยกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
3. วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
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3.1 เตรียมเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ข้ันสูง แบบประเมิน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันสูงด้วยกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 

3.2 ก่อนการจัดการเรียนรู้น าแบบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ข้ันสูง จ านวน 20 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียน ตรวจ
และวิเคราะห์ข้อมูล 

3.3 ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ในเน้ือหาเร่ืองวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยให้
นักเรียนจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

3.4 เมื่อด าเนินการท ากิจกรรมโครงงานเสร็จสิ้น จึงน าแบบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ข้ันสูงไปทดสอบกับ
นักเรียน ตรวจและวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ัน
สูง 

3.5 น าคะแนนจากแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันสูงก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของข้อมูล และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนพัฒนาการ ซึ่งหาได้จากสูตร 
ดังน้ี 

 
ส่วนคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ ใช้สูตร [6] 

 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ผลการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันสูงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 36 คน  

การเก็บข้อมูล คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ก่อนท ากิจกรรมโครงงาน 20 12.02 1.55 
หลังท ากิจกรรมโครงงาน 20 17.25 2.07 

จากตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันสูงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จ านวน 36 คน ก่อนและหลังการท ากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ พบว่าการทดสอบทักษะและกระบวนการวิทยาศาสตร์ข้ันสูงหลัง
การท ากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์สูงกว่าการทดสอบทักษะและกระบวนการวิทยาศาสตร์ข้ันสูงก่อนการท ากิจกรรมโครงงานทาง
วิทยาศาสตร์ กล่าวคือ เม่ือนักเรียนได้รับการเรียนรู้เร่ืองทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ข้ันสูง หลังจากการท าแบบวัดก่อนเรียน 
นักเรียนได้ลองมือท ากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และตรวจสอบว่านักเรียนมีความ
เข้าใจมากน้อย โดยเร่ิมจากการท่ีให้นักเรียนนิยามหัวข้อในกระบวนการวิทยาศาสตร์ข้ันสูงก่อน แล้วให้นักเรียนเช่ือมโยงหัวข้อที่
ได้รับให้เข้ากับโครงงานของตัวเองผลปรากฏว่านักเรียนมีความเข้าใจและสามารถเช่ือมโยงหัวข้อต่างๆ เข้ากับโครงงานของตัวเองได้ 
และตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเก่ียวกับทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ข้ันสูง ท้ัง 5 ข้ันอีกคร้ังด้วยการให้นักเรียนท าแบบวัด
หลังเรียน 
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3.1 เตรียมเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ข้ันสูง แบบประเมิน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันสูงด้วยกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 

3.2 ก่อนการจัดการเรียนรู้น าแบบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ข้ันสูง จ านวน 20 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียน ตรวจ
และวิเคราะห์ข้อมูล 

3.3 ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ในเน้ือหาเร่ืองวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยให้
นักเรียนจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

3.4 เมื่อด าเนินการท ากิจกรรมโครงงานเสร็จสิ้น จึงน าแบบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ข้ันสูงไปทดสอบกับ
นักเรียน ตรวจและวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ัน
สูง 

3.5 น าคะแนนจากแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันสูงก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของข้อมูล และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนพัฒนาการ ซึ่งหาได้จากสูตร 
ดังน้ี 

 
ส่วนคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ ใช้สูตร [6] 

 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ผลการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันสูงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 36 คน  

การเก็บข้อมูล คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ก่อนท ากิจกรรมโครงงาน 20 12.02 1.55 
หลังท ากิจกรรมโครงงาน 20 17.25 2.07 

จากตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันสูงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จ านวน 36 คน ก่อนและหลังการท ากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ พบว่าการทดสอบทักษะและกระบวนการวิทยาศาสตร์ข้ันสูงหลัง
การท ากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์สูงกว่าการทดสอบทักษะและกระบวนการวิทยาศาสตร์ข้ันสูงก่อนการท ากิจกรรมโครงงานทาง
วิทยาศาสตร์ กล่าวคือ เมื่อนักเรียนได้รับการเรียนรู้เร่ืองทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ข้ันสูง หลังจากการท าแบบวัดก่อนเรียน 
นักเรียนได้ลองมือท ากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และตรวจสอบว่านักเรียนมีความ
เข้าใจมากน้อย โดยเร่ิมจากการที่ให้นักเรียนนิยามหัวข้อในกระบวนการวิทยาศาสตร์ข้ันสูงก่อน แล้วให้นักเรียนเช่ือมโยงหัวข้อที่
ได้รับให้เข้ากับโครงงานของตัวเองผลปรากฏว่านักเรียนมีความเข้าใจและสามารถเช่ือมโยงหัวข้อต่างๆ เข้ากับโครงงานของตัวเองได้ 
และตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเก่ียวกับทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ข้ันสูง ท้ัง 5 ข้ันอีกคร้ังด้วยการให้นักเรียนท าแบบวัด
หลังเรียน 
 
 

 
 
ตารางที่ 2 คะแนนพัฒนาการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 36 คน 
 ระดับพัฒนาการ 

ระดับสูงมาก ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น 
จ านวนนักเรียน 

(ร้อยละ) 
14 

(38.88) 
4 

(11.11) 
15 

(41.66) 
2 

(5.55) 
จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ มีคะแนนพัฒนาการหลังการได้ท ากิจกรรม

โครงงานวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ และการแปลผลคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์พบว่าผู้เรียนที่มีพัฒนาการ
ระดับสูงมาก มีจ านวนร้อยละ 38.88 กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ข้ันสูงด้วยกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ร้อยละ 76-100 ผู้เรียนที่มีพัฒนาการระดับสูง มีจ านวนร้อยละ 11.11  กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ข้ันสูงด้วยกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ร้อยละ 57-75 ผู้เรียนที่มีพัฒนาการระดับกลาง มีจ านวนร้อยละ
41.66 กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ข้ันสูงด้วยกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ร้อยละ 26-50 และ
ส าหรับผู้เรียนที่มีพัฒนาการระดับกลาง มีจ านวน 55.55 กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ข้ันสูงด้วย
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ร้อยละ 0 - 25 ซึ่งจากการแปลคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์สามารถบอกได้ว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีพัฒนา
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับพัฒนาการระดับกลาง 
ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันสูงด้วยกิจกรรมโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีที 4 จ านวน 6 กลุ่ม จากนักเรียนทั้งหมด 36 คน 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยมาตรฐาน แปลผล 
การต้ังสมมติฐาน 3.33 0.51 ปานกลาง 
การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 3.83 0.75 ดี 
การก าหนด และควบคุมตัวแปร 4.00 0.00 ดี 
การทดลอง 4.16 0.75 ดี 
การตีความหมายข้อมูล และการลงข้อมูล 3.66 0.51 ดี 

ค่าเฉลี่ย 3.79 0.50 ดี 
การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันสูงด้วยกิจกรรมโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่ 4 จ านวน 6 กลุ่ม จากนักเรียนทั้งหมด 36 คนพบว่าการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันสูงของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับดีและปานกลาง เน่ืองจากนักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ข้ันสูง 5 ข้ัน 
จึงสามารถเช่ือมโยงเข้ากับโครงงานของตนได้เป็นอย่างดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ซึ่งทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ข้ันสูงที่
ดีที่สุดของนักเรียนอยู่ในระดับดี คือ การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ นักเรียนสามารถอธิบายความหมาย และขอบเขตของตัวแปร
ต่าง ๆ ที่นักเรียนได้ศึกษาจากโครงงาน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 การก าหนดและควบคุมตัวแปร นักเรียนสามารถก าหนดและ
อธิบายตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมของโครงงานของตัวเองได้ถูก โดยครูได้ให้ผู้เรียนก าหนดตัวแปรต่าง  ๆ ใน
โครงงานของตัวเองแล้วน ามาส่งผลปรากฏว่านักเรียนสามารถก าหนดตัวแปรต่าง ๆ ในโครงงานของตัวเองได้ถูกต้อง มีคะแนนเฉลี่ย
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เท่ากับ 4.00 ซึ่งอยู่ในระดับดี การทดลอง นักเรียนสามารถออกแบบทดลองและก าหนดวิธีข้ันตอนการทดลองรวมถึงการใช้อุปกรณ์
การท าการทดลองที่เหมาะสมกับการทดลอง เช่น กลุ่มโครงงานถ่านจากเปลือกทุเรียนใช้เทอร์โมมิเตอร์ ในการวัดอุณหภูมิในการวัด
อุณหภูมิความร้อน ในการเผาถ่าน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และทักษะการตีความหมายข้อมูล และการลงข้อมูล นักเรียนสรุป
ประเด็นส าคัญและบรรยายลักษณะของข้อมูลร่วมถึงการบอกความสัมพันธ์ของของมูลท่ีได้กับวัตถุประสงค์ของโครงงานที่ต้ังไว้ได้ 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ส่วนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ข้ันสูงที่อยู่ในระดับปานกลาง มี 1 ข้อ คือ การต้ังสมมุติฐาน นักเรียน
สามารถต้ังค าถามหรือคิดหาค าตอบล่วงหน้าก่อนการทดลองรวมถึงการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
3.33 การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการคือนักเรียนสามารถอธิบายความหมาย และขอบเขตของตัวแปรต่าง ๆ ที่นักเรียนได้ศึกษาจาก
โครงงาน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 

สรุปผลการวิจัย 
จากการท าวิจัยในคร้ังน้ีพบว่าผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์จากการการศึกษาค้นคว้าด้วย

โครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มีประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ฝึกแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งจะติดตัวผู้เรียนไปตลอด เมื่อมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกิดข้ึนจะแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นที่
ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญกว่าความรู้ที่ขาดการปฏิบัติ ทั้งน้ีกระบวนการดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนเกิดความเช่ือมั่นในตนเอง 
และกล้าแสดงออกซ่ึงสอดคล้องกับ [7] ท่ีกล่าวไว้ว่าการท ากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ชนิดหน่ึงที่ผู้ท าโครงงานจะต้องน าเอาวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือศึกษาหาทางแก้ปัญหาเร่ืองใหม่ ๆ หรือประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ โดย
ผู้ท าโครงงาน เป็นผู้คิดเร่ืองหรือเลือกเร่ืองท่ีต้องการศึกษา มีการวางแผนด าเนินการ การลงมือปฏิบัติ บันทึกผล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปผล และเสนอผลงานด้วยตนเอง ต้ังแต่ต้นจนส าเร็จทุกข้ันตอน 
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วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

[5] กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2545. กรุงเทพมหานคร : องค์การ
รับส่งสินคาและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.). 

[6] ศิริชัย กาญจนวาสี. (2538). การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพหุระดับ. การประชุมเชิงปฏิบัติ คร้ังที่ 3 เร่ืองหลักการและวิธีการวิจัยข้ัน
สูงเฉพาะการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 

[7] จั ก ร พั น ธ์ุ  ปั ญ จ ะ สุ ว รรณ . (2545). ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง โค ร งงา น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ .  [อ อ น ไล น์ ] . เข้ า ถึ งจ าก  : 
http://kruchoo.blogspot.com/2013/01/v-behaviorurldefaultvmlo.html. (วันที่สืบค้นข้อมูล: 17 ตุลาคม) 
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กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ 5 ขั้นร่วมกับสื่อแบบจ�ำลอง เพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

เรื่องพันธะโคเวเลนต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4

สุดารัตน์ โพธิ์ปลอด1* ลลิตา แก่นหิน2 และอานีซะห์ ดือรานิง2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : พันธะโคเวเลนต์เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเข้าใจยาก หากครูผู้สอนยังใช้รูปแบบการสอนแบบการบรรยาย อาจท�าให้ผู้เรียนเกิด

ความเบื่อหน่าย ขาดแรงจูงใจในการเรียน อาจส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต�่า และไม่ชอบเรียนวิชาเคมี

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังจากการจัดการเรียน

รู้โดยใช้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับสื่อแบบจ�าลอง

วิธีกำรศึกษำ : เป็นงานวิจัยในชั้นเรียนที่ศึกษากับกลุ่มขนาดเล็กซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ�านวน 13 คน เพื่อให้ได้ข้อมูล

เชิงคุณภาพ ผลที่ได้ใช้อธิบายแนวคิดของนักเรียนในเชิงลึกและน�าไปอ้างอิงกับกลุ่มประชากรอื่นที่มีลักษะใกล้เคียงกันได้ โดยเก็บ

ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์และน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับพัฒนาการ

ผลกำรศึกษำ : พบว่า คะแนนหลังเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.38 (ร้อยละ 77.95) สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนซึ่งมีค่าเท่ากับ 

9.92 (ร้อยละ 33.08) เม่ือเปรียบเทียบร้อยละของจ�านวนนักเรียนที่ตอบค�าถามถูกต้องในแต่ละประเด็นที่ศึกษา พบว่านักเรียนมี

ความเข้าใจสูงขึ้นทุกประเด็น และมีระดับพัฒนาการทางการเรียนอยู่ในระดับสูงมากจ�านวน 6 คน (ร้อยละ 46.15) รองลงมาคือ

ระดับสูงและกลางจ�านวน 3 (ร้อยละ 23.08) และ 4 คน (ร้อยละ 30.77) ตามล�าดับ

วจิำรณ์และสรปุ : การจดัการเรยีนรูแ้บบ 5Es ร่วมกบัสือ่แบบจ�าลอง สามารถพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง พนัธะโคเวเลนต์ 

ของกลุ่มที่ศึกษาได้ เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีเหมาะส�าหรับเนื้อหาที่เข้าใจยาก ท�าให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลใหม่กับ

ประสบการณ์เดิม แล้วสร้างเป็นองค์ความรู้ที่ถูกต้องได้

ค�ำส�ำคัญ : สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น แบบจ�าลอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พันธะโคเวเลนต์

1 นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 83000
2 อาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 83000
1 Undergraduate Student, Chemistry Program, Faculty of Education, Phuket Rajabhat University, Phuket, 83000, Thailand
2 Lecturer, Chemistry Program, Faculty of Education, Phuket Rajabhat University, Phuket, 83000, Thailand
* Corresponding author: Tel.: 094-5919672. E-mail address: bim2608@gmail.com
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Using 5Es inquiry-based learning with model to develop achievement on covalent bond-

ing for Mathayomsuksa IV students

Sudarat Poplod1* Lalita Kaenhin2 and Anisah Dueraning2

Abstract 

Introduction : Covalent bonding is complicated and difficult to understand. If the teacher still uses the lecture 

style that may cause students to be bored and lack the motivation to study. Resulting in low academic achieve-

ment and don’t like studying chemistry.

Objective : To develop learning achievement on covalent bonding of Mathayomsuksa IV students after using 

5Es inquiry-based learning with model.

Methods : This research was classroom research with a small sample size, that was 13 Mathayomsuksa IV stu-

dents, to obtain qualitative data. The result was used to explain the students’ concepts in depth and could 

be referenced to other populations that are similar. The achievement test used as a tool for education. The 

data were analyzed and presented in term of mean, percentage and gain level.

Results : The mean score of post-test was 23.38 (77.95%), higher than pre-test (9.92; 33.08%). The comparison 

of students’ percentage who answered the correct questions in each issue was also studied. It indicated that 

students had a higher understanding of all issues. 6 students (46.15%) had a very high gain level. A high and 

intermediate gain levels were 3 (23.08%) and 4 students (30.77%), respectively.

Conclusion : 5Es inquiry-based learning with model could developed achievement on covalent bonding because 

it was a suitable process for difficult content. It helped learners to connect new information with previous 

experiences and created the right knowledge.

Keywords : 5Es inquiry, model, learning achievement, covalent bonding
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บทนํา 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคัญอย่างย่ิงท้ังในโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของทุกคน 
วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นทุกคนจึงจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เรียนรู้

วิทยาศาสตร์ เพ่ือท่ีจะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนําความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล
และมีคุณธรรม [1] การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ท่ีเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วย

ตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีผู้สอนเป็นเพียงผู้อํานวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย การใช้ 
สื่อแบบจําลองเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบเสาะ เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถ

สื่อสารความคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน หลายคร้ังในการจัดการเรียนการสอนท่ีแนวคิดวิทยาศาสตร์

ต่างๆ ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยตัวอย่าง ดังนั้นการนําแบบจําลองชนิดต่างๆ มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนจึงไม่ใช่เป็นเพียง

การนําแบบจําลองมาเป็นสื่อเท่านั้น แต่จะให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติ และคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับแบบจําลองได้เอง 
นอกจากนี้สิ่งท่ีขาดไม่ได้สําหรับการเรียนการสอนโดยใช้แบบจําลอง คือ การให้โอกาสผู้เรียนได้สะท้อนความคิดผ่าน

แบบจําลองท่ีสร้างข้ึน [2] วิชาเคมีเป็นวิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับสสาร และการเปล่ียนแปลงของสสาร เนื้อหาของวิชาเคมีเป็นเรื่องท่ี

ซับซ้อน เข้าใจยาก หากครูผู้สอนยังใช้รูปแบบการสอนแบบการบรรยายเหมือนเก่า อาจทําให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่
อยากเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนตํ่าลง และเด็กไม่ชอบเรียนวิชาเคมีได้ โดยเฉพาะในเรื่องพันธะโคเว

เลนต์ซ่ึงเป็นหัวข้อหนึ่งของวิชาเคมีท่ีเนื้อหามีความซับซ้อน เข้าใจยาก เนื่องจากเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 
ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นนามธรรม จินตนาการ และคิดตามในสิ่งท่ีครูสอน จากนั้นนําสิ่งท่ีได้เรียนรู้มาสร้างเป็นสื่อ

แบบจําลอง เพ่ือให้เกิดสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึน จากสภาพปัญหาดังกล่าวทําให้ผู้วิจยัสนใจท่ีจะนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้

แบบ 5Es ร่วมกับสื่อแบบจําลองมาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดย
เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ให้โอกาสผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกสังเกต ฝึกถาม-ตอบ ฝึกการนําเสนอ และฝึกสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง และมีครูผู้สอนคอยให้คําแนะนํา ชี้แนะ และเป็นผู้กระตุ้นส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงนักการ
ศึกษาได้เสนอกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยเชื่อมโยงสิ่งท่ีเรียนรู้เข้ากับประสบการณ์ 
หรือความรู้เดิม เป็นความรู้ หรือแนวคิดของผู้เรียนเอง มี 5 ข้ันตอน ดังนี้ 1) การสร้างความสนใจ เป็นข้ันตอนแรกของกระบวนการ

เรียนรู้ท่ีจะนําเข้าสู่บทเรียน ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ เกิดจากความสงสัยในเร่ืองท่ีเกิดจากความรู้เดิมของผู้เรียน หรือครูเป็นผู้เสนอ

ปัญหาน้ันๆ 2) การสํารวจและค้นหา เป็นขั้นตอนที่ทําให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ร่วมกันในการสร้างและพัฒนาความคิดรวบยอด 
กระบวนการ และทักษะ โดยให้ผู้เรียนทําการสํารวจ และค้นหาสิ่งท่ีผู้เรียนต้องการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของผู้เรียนแต่ละคน  
3) การอภิปรายและลงข้อสรุป เป็นขั้นตอนการนําข้อมูลมาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และนําเสนอผลท่ีได้ในรูปแบบต่างๆ 4) การ

ขยายความรู้ เป็นการนําความรู้ท่ีสร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม หรือแนวคิดที่ได้ค้นคว้าเพ่ิมเติม หรือข้อสรุปท่ีได้ไปใช้อธิบาย ซ่ึง
จะช่วยเชื่อมโยงกับเรื่องต่างๆ ทําให้เกิดความรู้ท่ีกว้างข้ึน 5) การประเมินผล ขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะได้รับข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการ
อธิบายความรู้ ความเข้าใจของตนเองระหว่างการเรียนการสอน และข้อสรุปท่ีได้จะนํามาใช้เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาคร้ังต่อไป [3] 
ร่วมกับการใช้สื่อแบบจําลองท่ีช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจมากย่ิงข้ึน 
 

วิธีดําเนนิการ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
หลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5Es ร่วมกับสื่อแบบจําลอง โดยผู้วิจัยเลือกกลุ่มท่ีศึกษาเป็น

นักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จํานวน 13 คน โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
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 1. ผู้วิจัยทําการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ซ่ึงแบบทดสอบเป็นปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จํานวน 30 ข้อ โดยแบ่งเป็นประเด็นท่ีศึกษา 7 ประเด็น (ตารางท่ี 1) โดยประเด็นท่ี 1 มีจํานวน 8 ข้อ ประเด็นท่ี 2 มีจํานวน 6 ข้อ 
ประเด็นท่ี 3 มีจํานวน 3 ข้อ ประเด็นท่ี 4 มีจํานวน 7 ข้อ ประเด็นท่ี 5 มีจํานวน 1 ข้อ ประเด็นท่ี 6 มีจํานวน 2 ข้อ และประเด็นท่ี 
7 มีจํานวน 3 ข้อ ซ่ึงผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน 
 2. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5Es ร่วมกับสื่อแบบจําลอง 
ประกอบด้วย 5 ขั้น ดังนี้ 1) การสร้างความสนใจ 2) การสํารวจและค้นหา 3) การอภิปรายและลงข้อสรุป 4) การขยายความรู้ 
5) การประเมินผล ผู้วิจัยใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จํานวน 20 คาบ คาบละ 50 นาที รวมท้ังสิ้น 8 สัปดาห์ 
 3. ให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน (Post-test) จํานวน 30 ข้อ โดยแบบทดสอบหลังเรียนเป็นชุด

เดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน 
 4. เม่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนําข้อมูลไปวิเคราะห์และนําเสนอในรูปแบบ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และระดับ
พัฒนาการ 
 

ผลการวิจยัและอภิปรายผลการวิจยั 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบร้อยละของจํานวนนักเรียนท่ีตอบคําถามถูกต้องในแต่ละประเด็นท่ีศึกษา 

ประเด็นท่ีศึกษา 
ร้อยละของจํานวนนักเรียน

ที่ตอบคําถามถูกต้อง 
ก่อนการจัดกิจกรรม 

ร้อยละของจํานวนนักเรียน
ที่ตอบคําถามถูกต้อง 
หลังการจัดกิจกรรม 

ร้อยละผลต่าง 

1. การเกิดและชนิดของพันธะโคเวเลนต์ 52.88 82.69 29.81 
2. การเขียนสูตรและการเรียกชื่อสาร

โคเวเลนต์ 
28.20 76.92 48.72 

3. ความยาวพันธะและพลังงานพันธะ 17.95 87.18 69.23 
4. รูปร่างของโมเลกุล 24.17 67.03 42.86 
5. สภาพข้ัวของโมเลกุลโคเวเลนต์ 30.77 69.23 38.46 
6. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล 
โคเวเลนต์ 

46.15 84.62 38.47 

7. สารโคเวเลนต์โครงผลึกร่างตาข่าย 17.95 82.05 64.10 
รวม 33.08 77.95 44.87 

ตารางที่ 2 ร้อยละระดับพัฒนาการทางการเรียนของนักเรียน 
ช่วงคะแนน ระดับพัฒนาการ จํานวน (คน) ร้อยละ 

76-100 สูงมาก 6 46.15 
51-75 สูง 3 23.08 
26-50 ปานกลาง 4 30.77 
0-25 ต้น 0 0 
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 จากตารางท่ี 1 เม่ือเปรียบเทียบร้อยละของจํานวนนักเรียนท่ีตอบคําถามถูกต้องในแต่ละประเด็นท่ีศึกษาพบว่า นักเรียน
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับสื่อแบบจําลอง เรื่องพันธะโคเวเลนต์ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ 
สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ และเม่ือเปรียบเทียบร้อยละของจํานวนนักเรียนท่ีตอบคําถามถูกต้องในแต่ละประเด็นท่ีศึกษา 
พบว่านักเรียนมีความเข้าใจสูงข้ึนในทุกประเด็น โดยประเด็นท่ีนักเรียนเข้าใจสูงท่ีสุด คือ ประเด็นที่ 3 ความยาวพันธะและ
พลังงานพันธะ คิดเป็นร้อยละผลต่างของจํานวนนักเรียนท้ังหมดท่ีตอบคําถามถูกต้อง เท่ากับ 69.23 ซ่ึงก่อนได้รับการจัดการ

เรียนรู้ นักเรียนมีเพียงร้อยละ 17.95 เท่านั้น แต่เม่ือได้รับการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีคะแนนเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 87.18 ของ
จํานวนนักเรียนท้ังหมดท่ีตอบคําถามถูกต้อง โดยครูได้ยกตัวอย่างด้วยการให้นักเรียนออกมาสาธิตหน้าชั้นเรียน และให้นักเรียน

จํานวน 7 คน ออกมายืนจับมือกันเรียงแถวหน้ากระดาน และครูได้กําหนดลําดับหมายเลขให้กับนักเรียนแต่ละคนเป็นลําดับท่ี 1, 2, 
3,…,7 ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นพันธะเดี่ยว จากนั้นให้นักเรียนคนท่ี 7 ของแถวมายืนด้านหน้าของเพ่ือนคนท่ี 3 ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็น

พันธะคู่ และให้นักเรียนคนท่ี 6 ของแถวมายืนด้านหน้าของเพ่ือนคนท่ี 3 ด้วยเช่นกัน โดยจะยืนเรียงซ้อนกันท้ังสามคนซ่ึง

เปรียบเสมือนเป็นพันธะสาม จากนั้นครูตั้งประเด็นคําถามว่า พันธะชนิดใดมีความยาวของพันธะมากที่สุด และพันธะชนิดใดมีความ

แข็งแรงมากท่ีสุด โดยใช้ข้อมูลจากการท่ีเพื่อนออกมาสาธิตหน้าชั้นเรียนมาตอบคําถาม และในส่วนของการคํานวณพลังงานของ

ปฏิกิริยา ครูได้ยกตัวอย่างโจทย์ท่ีหลากหลายและอธิบายนักเรียนทีละข้ันตอนอย่างละเอียด จากนั้นให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด เพ่ือ

ประเมินความรู้ของผู้เรียนแต่ละคน 
 สําหรับประเด็นท่ีนักเรียนเข้าใจน้อยท่ีสุด คือ ประเด็นท่ี 1 การเกิดและชนิดของพันธะโคเวเลนต์ คิดเป็นร้อยละผลต่าง

ของจํานวนนักเรียนท้ังหมดท่ีตอบคําถามถูกต้อง เท่ากับ 29.81 เน่ืองจากก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีคะแนนร้อยละ 
52.88 แต่เม่ือได้รับการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีคะแนนเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 82.69 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดท่ีตอบคําถามถูกต้อง

ในประเด็นท่ี 1 ซ่ึงจะอธิบายถึงการใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนร่วมกัน เพื่อให้ครบออกเตต ในช่วงแรกนักเรียนมีความสับสนในการ

เขียนโครงสร้างลิวอิสว่าธาตุแต่ละหมู่จะมีจุดลิวอิส (อิเล็กตรอน) ท่ีล้อมรอบตัวมันได้กี่ตัว และสามารถใช้อิเล็กตรอนร่วมกันกับ

ธาตุตัวอ่ืนได้อีกกี่ตัว ครูได้อธิบายและยกตัวอย่าง ดังนี้ ธาตุหมู่ 1A-8A จะมีจุดลิวอิสท่ีล้อมรอบตัวมันตามจํานวนเวเลนซ์

อิเล็กตรอน หรือตามจํานวนของหมู่นั้นๆ ซ่ึงพันธะโคเวเลนต์เป็นพันธะที่เกิดระหว่างธาตุอโลหะกับอโลหะมารวมตัวกัน โดยมี
การใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนร่วมกัน เพ่ือให้ครบออกเตต และจํานวนพันธะของธาตุอโลหะแต่ละหมู่จะเท่ากับจํานวนอิเล็กตรอนที่

ยังไม่ครบออกเตต (ครบแปด) เช่น คาร์บอนอยู่หมู่ 4A มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ 4 ดังน้ันจะมีจุดล้อมรอบคาร์บอน 4 จุด และมี
จํานวนพันธะเท่ากับ 4 เน่ืองจากคาร์บอนยังขาดอิเล็กตรอนอีก 4 ตัว จึงจะครบออกเตต เป็นต้น 
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบ 5Es ร่วมกับแบบจําลองทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความเข้าใจในเนื้อหา

มากยิ่งขึ้น และสามารถพัฒนาองค์ความรู้ของนักเรียนได้ ดังข้อมูลในตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่มีระดับพัฒนาการ

สูงมากคิดเป็นร้อยละ 46.15 รองลงมามีระดับพัฒนาการในระดับกลางและสูง ร้อยละ 23.08 และ 30.77 ตามลําดับ 
 

สรุปผลการวิจยั 
 การจัดการเรียนรู้แบบ 5Es ร่วมกับสื่อแบบจําลอง สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ 
ของกลุ่มท่ีศึกษาได้ เนื่องจากเป็นกระบวนการท่ีเหมาะสําหรับเนื้อหาท่ีเข้าใจยาก ทําให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลใหม่กับ

ประสบการณ์เดิม แล้วสร้างเป็นองค์ความรู้ท่ีถูกต้องได้ โดยผู้สอนต้ังคําถามประเภทกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิด หาวิธีการ

แก้ปัญหาได้เอง จึงส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากข้ึน สามารถจดจํา และเข้าใจเน้ือหาได้นาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ

วันดี จูเปี่ยม [4] ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 5Es ของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีค่าเฉล่ียผลต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สําหรับการศึกษาในประเด็นย่อยซ่ึงนักเรียนมีร้อยละของคะแนนสูงข้ึนในทุกประเด็น โดยเฉพาะ
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อย่างย่ิงในประเด็น ความยาวพันธะและพลังงานพันธะและสารโคเวเลนต์โครงผลึกร่างตาข่าย นักเรียนมีความเข้าใจสูงขึ้น

มากกว่าร้อยละ 60 แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบ 5Es ร่วมกับสื่อแบบจําลอง สามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอน

เรื่องพันธะเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่เป็นนามธรรมอ่ืนๆ ได้อีกด้วย 
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[4] วันดี จูเป่ียม.  (2557). รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 โดยการจัดการเรียนรูด้้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
 ปีที่ 6.โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม. กรุงเทพฯ. 
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การสังเคราะห์วัสดุผสมไททาเนียมคาร์ไบด์ (TiC) จากสินแร่ลูโคซีน ด้วยวิธีการปฏิกิริยาก้าวหน้า

ด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูง

เสาวณีย์ สิงห์สโรทัย1* กฤษฎา พัชรสิทธิ์2 และสุธรรม นิยมวาส3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : วัสดุผสมไททาเนียมคาร์ไบด์ (TiC Composites) เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงสูงที่อุณหภูมิสูง เป็นตัวน�าความร้อนและ

ไฟฟ้าที่ดี และต้านทานการกัดกร่อนได้ดี จึงสามารถน�าไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย เช่น ช้ินส่วนเพลาในเครื่องยนต์ชนิดต่างๆ 

เป็นต้น แต่การสังเคราะห์ต้องใช้ความร้อนอุณหภูมิสูงและใช้เวลานาน ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงน�าวิธีปฏิกิริยาก้าวหน้าด้วยตัวเอง

ที่อุณหภูมิสูง (SHS Method) มาใช้ในการสังเคราะห์ และเลือกใช้สินแร่ลูโคซีน (Leucoxene) เป็นแหล่งไททาเนียมไดออกไซด์ 

(TiO
2
) ซึ่งเป็นวัตถุดิบช้ันดีที่มาจากธรรมชาติ มาช่วยในการลดต้นทุนส�าหรับการสังเคราะห์วัสดุผสมชนิดนี้ นอกจากนี้ได้ท�าการ

ศึกษาลักษณะเฉพาะของวัสดุผสมไททาเนียมคาร์ไบด์ที่สังเคราะห์ออกมาได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการสังเคราะห์วัสดุผสมไททาเนียมคาร์ไบด์ จากสินแร่ลูโคซีน ด้วยวิธีการปฏิกิริยา

ก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูง

วธิกีำรศึกษำ : เริม่จากการพจิารณาความเป็นไปได้ทางเทอร์โมไดนามกิของการเกดิปฏกิริยิา SHS ด้วยโปรแกรม HSC® โดยพิจารณา

เปรียบเทียบกันในระบบที่เลือกใช้สารตัวจุดระเบิด (Fuel Agent) ต่างชนิดกัน นั่นคือ อะลูมิเนียม (Al) และแมกนีเซียม (Mg) เมื่อ

พบว่าระบบทั้งสองมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดปฏิกิริยา SHS ได้แล้ว จึงท�าการทดสอบการท�าปฏิกิริยาจริง พบว่า สารตั้งต้นทั้งสอง

ระบบสามารถเกิดปฏิกิริยา SHS ได้ จากนั้นจึงน�าผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปตรวจสอบลักษณะเฉพาะด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ 

(XRD) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ตามล�าดับต่อไป

ผลกำรศกึษำ : เมือ่พจิารณาความเป็นไปได้ทางเทอร์โมไดนามกิในการเกิดปฏิกริยิา SHS ของสารตัง้ต้นทัง้สองระบบแล้ว พบว่า สาร

ตั้งต้นจากทั้งสองระบบสามารถเกิดปฏิกิริยา SHS ได้ เนื่องจากมีอุณหภูมิแอเดียเบติก (Adiabatic Temperature, T
ad

) เท่ากับ 

2,724 และ 2,082 °C ตามล�าดับ และเมื่อท�าการสังเคราะห์จริงพบว่า สารตั้งต้นทั้งสองระบบสามารถเกิดปฏิกิริยา SHS ได้จริง และ

ผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์ได้มีลักษณะเป็นผงขนาดเล็ก และมีรูปร่างไม่แน่นอน โดยผลิตภัณฑ์จากระบบที่ใช้อะลูมิเนียมเป็นสารตัวจุด

ระเบิด ประกอบด้วยไททาเนียมคารไบด์ (TiC) และอะลูมินา (Al
2
O

3
) และส�าหรับระบบที่ใช้แมกนีเซียม ประกอบด้วยไททาเนียมได

ออกไซด์ (TiO
2
) แมกนเีซียมออกไซด์ (MgO) แมกนีเซยีมไททาเนยีมออกไซด์ (MgTiO

3
) และแมกนีเซยีมไดไททาเนยีมออกไซด์ (Mg

2
TiO

4
)

วิจำรณ์และสรุปผลกำรศึกษำ : จากการศึกษาพบว่า สามารถใช้วิธีการ SHS ในการสังเคราะห์วัสดุผสม TiC จากสินแร่ลูโคซีนได้ 

และอะลูมิเนียมเป็นสารตัวจุดระเบิดที่สามารถสังเคราะห์เฟสไททาเนียมคาร์ไบด์ได้ดีกว่าแมกนีเซียม

ค�ำส�ำคัญ : วัสดุผสมไททาเนียมคาร์ไบด์ สินแร่ลูโคซีน วิธีการปฏิกิริยาก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูง
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Synthesis of TiC Composites from Leucoxene by Self-Propagating High Temperature 

Synthesis (SHS) Method

Singsarothai Singsarothai1* Kritsada Phatcharasit1 and Sutham Niyomwas2

Abstract

Introduction : TiC composites are high strength at high temperature, good thermal conductivity, high electrical 

conductivity, and high resistance to corrosion so that they were used in many applications such as turbine 

blades. However, they were synthesized by using high temperature and long time. Hence the Self-propagating 

high temperature synthesis (SHS) method was used in this study for synthesizing the TiC composites from the 

leucoxene that is a good titanium dioxide (TiO
2
) natural source. Moreover, the products were characterized.

Objective : To study on the feasibility of synthesizing the TiC composites from the leucoxene by SHS method.

Methods : Starting by considering the thermodynamic feasibility of SHS reaction from the reactants to the 

products on HSC program. The comparison of fuel agent type were studied by using aluminum (Al) and mag-

nesium (Mg). When there were possible to occur the SHS reactions, the reactants were synthesized by the SHS 

method. After that the products were characterized by X-ray diffraction (XRD) technique and scanning electron 

microscope (SEM).

Results : When there were considered the thermodynamic feasibility of SHS reaction from the reactants to the 

products on HSC® program founded that they were possible to occur the SHS reaction because they have the 

adiabatic temperatures at 2,724 and 2,082 °C, respectively. On the real synthesis, they could form the SHS 

reactions and the products were small irregular particle. The product from Al system consisted of 

Titanium carbide (TiC) and Alumina (Al
2
O

3
) and the product from Mg system consisted of Titanium dioxide (TiO

2
), 

Magnesium oxide (MgO), Magnesium titanium oxide (MgTiO
3
), and Magnesium di titanium oxide (Mg

2
TiO

4
)

Conclusion : From this study, the SHS method could synthesize the TiC composites from the leucoxene and 

Aluminum was better than Magnesium when they were used as the fuel agent.

Keywords : TiC composites, Leucoxene, SHS.
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บทน า 
 วัสดุผสมไททาเนียมคาร์ไบด์ มีลักษณะเด่น คือ มีความแข็งแรงสูงที่อุณหภูมิสูง เป็นตัวน าความร้อนและไฟฟ้าที่ดี 
สามารถขึ้นรูปได้ง่าย และต้านทานการกัดกร่อนได้ดี เป็นต้น จึงถือเป็นวัสดุผสมที่สามารถน าไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย เช่น 
ชิ้นส่วนเพลาในเครื่องยนต์ชนิดต่างๆ เป็นต้น สามารถสังเคราะห์ได้ด้วยหลากหลายวิธี ได้แก่ การตกเคลือบด้วยไอเคมี 
(Chemical Vapor Deposition, CVD) การบดเชิงกล (Mechanical Alloying) การเผาอบผนึกที่ใช้ความดันช่วย (Pressure 
assisted Sintering) การสังเคราะห์ในเตาเผา (Furnace Synthesis) และวิธีปฏิกิริยาก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูง (Self-
Propagating High temperature Synthesis, SHS) [1] จากวิธีที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า แต่ละวิธีจะต้องใช้พลังงาน
ความร้อนจ านวนมาก เพื่อสังเคราะห์สารที่อุณหภูมิสูงและเวลานาน ยกเว้นวิธี  SHS ที่สังเคราะห์สารได้โดยอาศัยความร้อน
จากการแหล่งให้ความร้อนเพียงไม่ก่ีวินาทีเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของปฏิกิริยาเท่าน้ัน [2] น่ันหมายถึงวิธี SHS ถือเป็นวิธีการที่ใช้
พลังงานความร้อนและเวลาน้อย ซ่ึงส่งผลให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่น้อยด้วย จึงถือวิธีการสังเคราะห์วัสดุผสมที่ประหยัด
พลังงานได้ นอกจากน้ีในงานวิจัยน้ีได้เลือกใช้วัตถุดิบที่มากจากธรรมชาติ น่ันคือ สินแร่ลูโคซีน (Leucoxene) เน่ืองจากเป็น
แหล่งของไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2) ที่ดี ท าให้ช่วยลดต้นทุนในการสังเคราะห์ได้อีกทางหน่ึง เม่ือเปรียบเทียบกับการใช้
วัตถุดิบที่มีความบริสุทธ์ิสูงดังงานวิจัยของ Meng และคณะ (2013) ดังน้ันวิธี SHS จึงถือเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยประหยัด
พลังงานและต้นทุนในการผลิตได้ดี ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงต้องการศึกษาความเป็นไปได้ของการสังเคราะห์วัสดุผสมไททาเนียม
คาร์ไบด์จากสินแร่ลูโคซีนด้วยวิธี SHS และลักษณะเฉพาะของวัสดุผสมที่สังเคราะห์ได้ 

วิธีด าเนินการ 
 เริ่มจากการพิจารณาความเป็นไปได้ทางเทอร์โมไดนามิกของการเกิดปฏิกิริยา SHS ด้วยโปรแกรม HSC® โดย
พิจารณาเปรียบเทียบจากระบบที่เลือกใช้สารตัวจุดระเบิด (Fuel Agent) ต่างชนิดกัน น่ันคือ อะลูมิเนียม (Al) และแมกนีเซียม 
(Mg) โดยพิจารณาจากสมการต่อไปน้ี 
 
 สมการที่ 1 : ระบบ Al : 1.5TiO2 + 1.5C + 2Al  1.5TiC + Al2O3 
 สมการที่ 2 : ระบบ Mg : TiO2 + C + 2Mg  TiC + 2MgO 
 
 จากน้ันเม่ือพบว่า ทั้งสองระบบมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดปฏิกิริยา SHS แล้วในทางเทอร์โมไดนามิก จึงท าการทดลอง
ในระบบความเป็นจริง โดยการช่ังตวงสารตั้งต้นตามสัดส่วนโมลในสมการที่ 1 และ 2 ระบบละ 20 กรัม บดผสมด้วยลูกบอลใน
ขวดไนลอนเป็นเวลา 3 ชั่วโมง น าผงผสมตั้งต้นมาอัดขึ้นรูปเป็นแท่งทรงกระบอกให้มีความหนาแน่นประมาณร้อยละ 50-60 
หลังจากน้ันติดตั้งชิ้นงานในเตาปฏิกรณ์ SHS ดังรูปที่ 1 และปรับให้บรรยากาศภายในเตาปฏิกรณ์เป็นแก๊สเฉื่อย (Ar) ก่อน
ปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไป จุดระเบิด เพื่อเริ่มต้นปฏิกิริยา SHS สุดท้ายจึงน าผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์ได้ไปตรวจสอบ
ลักษณะเฉพาะด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (XRD) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ต่อไป 
 

 
รูปที่ 1 แผนภาพในเตาปฏิกรณ์ SHS [3] 



195

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการพิจารณาความเป็นไปได้ทางเทอร์โมไดนามิกของการเกิดปฏิกิริยา SHS ด้วยโปรแกรม HSC® พบว่า 
ปฏิกิริยาทั้งสองระบบสามารถเกิดปฏิกิริยา SHS ได้ เน่ืองจากมีอุณหภูมิแอเดียเบติก (Adiabatic Temperature, Tad) มากกว่า 
1,800 C [4] ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 2,724 และ 2,082 C ตามล าดับ นอกจากน้ีได้พิจารณาเฟสผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วย พบว่า 
ผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะได้รับจากระบบ Al ประกอบด้วยไททาเนียมคารไบด์ (TiC) และอะลูมินา (Al2O3) และส าหรับระบบ Mg 
ประกอบด้วยไททาเนียมคารไบด์ (TiC) และแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) 
 

 
รูปที่ 2 Equilibrium Composition Graphs 

 
 เม่ือทดลองสังเคราะห์วัสดุผสมในความเป็นจริง พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์ได้จากทั้งสองระบบ มีลักษณะเป็นผงขนาด
เล็ก ดังรูปที่ 3a และ 3b และจากการวิเคราะห์ด้วยกล้อง SEM พบว่า อนุภาคของสารผลิตภัณฑ์มีรูปร่างที่ไม่แน่นอน และขนาดเล็ก
ใหญ่ผสมกัน ดังรูปที่ 3c 
 

 
รูปที่ 3 (a) ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์จากระบบ Al (b) ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์จากระบบ Mg และ (c) ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์จากกล้อง SEM 

 
 สุดท้ายเม่ือพิจารณาองค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์ได้ด้วยเทคนิค XRD (รูปที่ 4) พบว่า ผลิตภัณฑ์
จากระบบ Al ประกอบด้วย ไททาเนียมคารไบด์ (TiC) และอะลูมินา (Al2O3) เท่าน้ัน ซ่ึงเป็นไปตามการคาดคะเนที่ได้ค านวณ
ไว้จากโปรแกรม HSC® แต่ส าหรับผลิตภัณฑ์จากระบบ Mg มีความคลาดเคลื่อนไปจากที่ค านวณไว้ เน่ืองจากมีส่วนประกอบ
ของไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2) แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) แมกนีเซียมไททาเนียมออกไซด์ (MgTiO3) และแมกนีเซียมไดไท
ทาเนียมออกไซด์ (Mg2TiO4) ทั้งน้ีเป็นผลเน่ืองมาจากระบบ Mg มีอุณหภูมิแอเดียเบติกต่ ากว่าระบบ Al และใกล้เคียงกับ 1800 
C มาก เม่ือท าการทดลองจริงปฏิกิริยา SHS จึงเกิดได้ไม่สมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จึงเป็นเฟสระหว่างกลาง (Intermediate 

Phase) แทนที่จะเกิดเป็นเฟสที่ตรงตามที่ได้คาดคะเนไว้ดังรูปที่ 2 ซ่ึงต้องมีการปรับปฏิกิริยาให้มีความร้อนมากขึ้น เพื่อให้เกิด
ผลิตภัณฑ์เฟสที่ต้องการอย่างสมบูรณ์ต่อไป 
 



196

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
รูปที่ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยเทคนิค XRD ของผลิตภัณฑ์จากระบบ Al และ ระบบ Mg 

 
สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษา พบว่า สามารถสังเคราะห์วัสดุผสมไททาเนียมคาร์ไบด์ (TiC) จากสินแร่ลูโคซีนได้ด้วยวิธีปฏิกิริยา
ก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูง (Self-Propagating High temperature Synthesis, SHS Method) และอะลูมิเนียม (Al) เป็น
สารตัวจุดระเบิด (Fuel Agent) ที่สามารถสังเคราะห์เฟสไททาเนียมคาร์ไบด์ (TiC) ได้ดีกว่าแมกนีเซียม (Mg) 
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ศึกษำสมบัติทำงกำยภำพ และสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบจีโอพอลิเมอร์จำกดินขำวนรำธิวำส

ผสมเส้นใยเปลือกลูกหมำกสง

ซูลฟา โตะเฮง1* พวงทิพย์ แก้วทับทิม2 และสมัญญา สงวนพรรค3 

บทคัดย่อ

บทน�ำ : งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสมบัติทางกายภาพ และสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบจีโอพอลิเมอร์จากดินขาวนราธิวาสผสม

เส้นใยเปลือกลูกหมากสง เพื่อพัฒนาวัสดุประสานชนิดใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แทนการใช้ปูนซีเมนต์ที่ก่อให้เกิดก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ จากระบวนการเผาที่อุณหภูมิสูง

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาอัตราส่วนของสารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ และปริมาณของเส้นใยธรรมชาติที่มีผลต่อ

สมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของจีโอพอลิเมอร์ 

วิธีกำรศึกษำ : ศึกษาโดยก�าหนดปริมาณของเส้นใยตั้งแต่ 0, 2.5, 5, 7.5 และ 10 phr และก�าหนดอัตราส่วนสารละลายโซเดียมซิลิ

เ กต  (Na
2
S iO

3
)  ต ่ อ โซ เดี ยม ไฮดรอกไซด ์  (NaOH)  เท ่ ากับ  1 ,  1 .5  และ  2  ข้ึนรูปด ้ วยวิ ธี ก ารหล ่ อ เป ็น 

รูปทรงกระบอก และบ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 28 วัน 

ผลกำรศึกษำ : พบว่า ค่าที่ได้มีแนวโน้นไปในทางเดียวกันเมื่อเพิ่มปริมาณของเส้นใยจะส่งผลให้สมบัติทางกายภาพ คือค่าความหนา

แน่นลดลงอยู่ในช่วง 1.626 - 1.736 g/cm3 และสมบัติเชิงกล คือค่าความทนต่อแรงอัดลดลง มีค่าอยู่ในช่วง 11.17 - 19.82 MPa 

และพบว่าที่อัตราส่วนของสารละลายโซเดียมซิลิเกตต่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ เท่ากับ 2 ให้ค่าความทนต่อแรงอัดสูง เนื่องจากมีความ

หนาแน่นสูงและมีปริมาณของ SiO
2
 สูงกว่าอัตราส่วนอื่น 

วิจำรณ์และสรุป : จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่า การเพิ่มเส้นใยเข้าไปจะส่งผลดีต่อสมบัติทางกายภาพ แต่ไม่ส่งผลดีต่อ

สมบัติ เชิงกล และอัตราส ่วนระหว ่างโซเดียมซิลิเกตต ่อโซเดียมไฮดรอกไซด ์ สูงขึ้นมีผลให ้ความทนต ่อแรงอัดของ 

จีโอพอลิเมอร์สูงขึ้นเช่นกัน

ค�ำส�ำคัญ : จีโอพอลิเมอร์ ดินขาวนราธิวาส เส้นใยธรรมชาติ สมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงกล
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Study Physical Properties and Mechanical Properties of Geopolymer Composite Material 

from Narathiwat - Kaolin Mixed with Areca Catechu Peel Fiber

Sulfa Toheng1*, Pungtip Keawtaptim2 and Samunya Sanguanpak3 

Abstract

Introduction : This research was to study the physical properties and mechanical properties of geopolymer composite 

material from Narathiwat kaolin mixed with Areca catechu peel fiber. It aims to develop new environmentally friendly 

brazing materials instead of using cement that produces carbon dioxide from the burning process at high temperatures.

Objective : To investigate the ratio of Na
2
SiO

3
 / NaOH and the amount of fiber affecting physical properties and me-

chanical properties.

Methods : the data were collected as follows. First, determine the amount of fiber from 0, 2.5, 5, 7.5 and 10 phr. Sec-

ond, determine the activate alkali solution ratios of sodium silicate (Na
2
SiO

3
) / sodium hydroxide (NaOH) which were 

studied in 1, 1.5 and 2. Molded by a standard cylindrical casting method and was curing at room temperature for 28 

days.

Results : The results were found in the same way when it increased the amount of fiber a physical property is 

density, which decreased in the range of 1.626 - 1.736 g/cm3, and mechanical properties  

as compressive strength was decreased in the range of 11.17 - 19.82 MPa, and found that a Na
2
SiO

3
 / NaOH ratio of 2 

the compressive strength was higher than other ratios because this ratio was high density and high SiO
2
 content. 

Conclusion : Therefore, we can conclude that adding fiber will have a positive effect on physical properties, but neg-

atively effect on mechanical properties. The high ratio of Na
2
SiO

3
 / NaOH was the cause of increase compressive strength 

of geopolymer.

Keywords: geopolymers, Narathiwat Kaolin, natural fibers, physical properties, mechanical propertie
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บทน า 

 วัตถุดิบหรือวัสดุหลักที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากไม้แล้วยังนิยมใช้
ปูนซีเมนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันท่ีใช้ปูนซีเมนต์เพื่อการก่อสร้างมีความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งสิ่งก่อสร้างที่มีขนาด
เล็ก และขนาดใหญ่ เช่น อาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ในแต่ละปีอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มีการผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก 
และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามความต้องการของประชากร โดยเฉพาะประเทศที่ก าลังพัฒนามีความต้องการใช้
ปูนซีเมนต์เป็นจ านวนมาก เช่นอิฐบล็อกที่ใช้ก่อผนัง ท ามาจากส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์กับทรายมีความนิยมใช้ในงาน
ก่อสร้างอาคารบ้านเรือนเนื่องจากมีราคาถูกและก่อสร้างได้รวดเร็ว แต่ในความเป็นจริงแล้วการผลิตปูนซีเมนต์ 1 ตัน จะ
สร้างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มากถึง 0.96 ตัน สู่ช้ันบรรยากาศ [1] เนื่องจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์จะต้อง
ผ่านการเผาที่อุณหภูมิสงูประมาณ 1400 °C และแก๊สเหล่านี้เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกและยังท า
ให้เกิดฝนกรด ดังนั้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ท าให้มี
การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุประสานชนิดใหม่เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมนอกเหนือจากปูนซีเมนต์ ซึ่งหนึ่งในทางเลือก
นั้นก็คือ วัสดุจีโอพอลิเมอร์ 

 จีโอพอลิเมอร์  (Geopolymer) เป็นวัสดุประสานชนิดหนึ่งที่มีส่วนผสมของแร่ธาตุเป็นองค์ประกอบ
เกิดปฏิกิริยาขึ้น โดยส่วนประกอบทางเคมีของแร่ธาตุนั้นจะอยู่ในของรูปอสัณฐาน (Amorphous) ซึ่งมีองค์ประกอบ  
ซิลิกา (SiO2) และอะลูมินา (Al2O3) เป็นหลัก โดยจะท าให้แตกตัวด้วย อัลคาไลน์หรือสารละลายที่เป็นด่างสูง ซึ่งได้แก่ 
สารละลายโซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3) หรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) แล้วใช้ความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา สามารถเกิด
การก่อตัวและให้ความทนต่อแรงอัดได้ [2] และในการผลิตจีโอพอลิเมอร์นั้นจะใช้ความร้อนน้อย ซึ่งจะช่วยลดการ
ปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้มาก ถือเป็นวัสดุทางเลือกใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก
ส าหรับการแก้ปัญหาสถานการณ์โลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน วัตถุดิบหลักในการผลิตจีโอพอลิเมอร์นั้นสามารถผลิตได้จาก
วัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ดิน ดินขาวหรือของเสียที่ได้จากภาคอุตสาหกรรม เช่น ขี้เถ้าของถ่านหินจากโรงงานผลิตไฟฟ้า 
ขี้เถ้าแกลบ เป็นต้น นอกจากเป็นวัสดุที่ช่วยลดการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วยังสามารถน าวัตถุดิบที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติมาสร้างมูลคา่เพิ่ม และน าของเหลือใช้มาท าให้เกิดประโยชน์ แต่ทั้งนี้ท้ังนั้นวัสดุชนิดใหม่นี้ก็ยังมีข้อเสีย คือ ต้องใช้
สารเคมีที่มีความเป็นด่างสูงในการผลิต ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ และมีต้นทุนในการผลิตสูงกว่าปูนซีเมนต์ ในอนาคต
หวังว่าจะได้รับการศึกษาค้นคว้าต่อไปเพื่อเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์ 

 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจการศึกษาการน าดินขาวจากจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีอยู่ใน
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เหลือใช้ที่ได้จากภาคการเกษตร และพืชที่มีตามธรรมชาติมาสร้างมูลค่าเพิ่มและใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถน า  
จีโอพอลิเมอร์ที่ได้มาใช้เป็นวัสดุประสานในงานก่อสร้างแทนการใช้ปูนซีเมนต์ เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาโลกร้อน 

วิธีการด าเนินการ 

 ในการศึกษาจะใช้วัตถุดิบหลัก คือ ดินขาวนราธิวาส ซึ่งดินขาวนราธิวาสเป็นดินที่มีองค์ประกอบทางเคมีส่วนใหญ่
เป็น ซิลิกา และอะลูมินา ถือเป็นองค์ประกอบหลักในการสังเคราะห์วัสดุจีโอพอลิเมอร์ โดยจะใช้สารละลายที่มีความเป็น
ด่างสูง คือ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ในการชะละลาย ซิลิกา กับ อลูมินา ออกมาท าปฏิกิริยา และเพิ่มซิลิกา ให้กับ 
จีโอพอลิเมอร์ ในการเพิ่มความแข็งแรงด้วย สารละลายโซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3) โดยในท่ีนี้จะใช้เส้นใยเปลือกลูกหมากสง 
เป็นตัวเสริมเข้าไปในดินขาวเพื่อสังเคราะห์วัสดุเชิงประกอบ วิธีการด าเนินการทดลองมีดังนี ้
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  1 การเตรียมดินขาว และเส้นใยเปลือกลกูหมากสง 
   เก็บตัวอย่างดินขาวนราธิวาส จากต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาสมาอบที่อุณหภูมิ  
100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ช่ัวโมง เพื่อไล่ความช้ืน จากนั้นก็บดให้ละเอียด และร่อนผ่านตะแกรงเพื่อความละเอียด
เสมอกัน แล้วน าตัวอย่างดินขาวไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเชิงปริมาณด้วยเครื่อง XRF วิเคราะห์องค์ประกอบทาง
โครงสร้างด้วยเครื่อง XRD และวิเคราะห์หาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเผ่าดินขาวเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างเป็น metakaolin 
ด้วยเครื่อง DTA เมื่อได้ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค DTA แล้วก็เผาดินขาวตามอุณหภูมิที่ได้ 
   เส้นใยเปลือกลูกหมากสง แยกเส้นใยโดยเลือกเส้นใยส่วนเปลือกช้ันกลาง ซึ่งผลลูกหมาก จะ
ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เปลือกช้ันนอกสุด เป็นเยื่อบาง ๆ สีเขียว หรือสีแดง เนื้อเปลือกมีเส้นใยละเอียด เหนียว 
ส่วนท่ี 2 คือ เปลือกช้ันกลางเป็นเส้นใยหนามากมองเห็นชัด เมื่อผลอ่อนเส้นใยอ่อน แก่จะเหนียวแข็ง ส่วนที่ 3 เปลือก
ช้ันในเป็นเยื่อบาง ๆ ละเอียดติดอยู่กับเนื้อหมาก ส่วนที่ 4 คือ ส่วนของเมล็ดหรือเนื้อหมากถัดจากเยื่อบาง ๆ เข้าไปเป็น
ส่วนของเนื้อหมาก ซึ่งเราจะเลือกใช้ส่วนท่ี 2 เปลือกช้ันกลาง น ามาตากแดดจนแห้ง แล้วตัดให้ได้ขนาดตามต้องการ 

  2. ออกแบบสูตรผสมในการทดลอง 

ตารางที่ 1 สูตรผสมวัสดุเชิงประกอบจีโอพอลิเมอรจ์ากดินขาวนราธวิาสผสมเส้นใยธรรมชาติ 

สูตรที ่ ดินขาว (phr) สารละลาย (phr) เส้นใย (phr) 

1 100 139.6 0 

2 100 139.6 2.5 

3 100 139.6 5 

4 100 139.6 7.5 

5 100 139.6 10 

  3. เตรียมสารละลาย 
   3.1 เตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ความเข้มข้น 10 โมลาร์ ทิ้งไว้ 24 ช่ัวโมง 
   3.2 ผสมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่เตรียมไว้กับสารละลายโซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3) 
ให้อัตราส่วนของ Na2SiO3 : NaOH เป็น 1:1, 1.5:1 และ 2:1 

  4. ผสมและขึน้รูปจีโอพอลิเมอร์ 
   น าดินขาวเผาผสมกับสารเคมี และเส้นใยธรรมชาติในปริมาณต่างๆตามสูตร แล้วข้ึนรูปโดยการหล่อ ใน
แม่พิมพ์ให้ได้ขนาดเทียบสัดส่วนตามมาตรฐาน ASTM C192 ที่ช้ินตัวอย่างเป็นรูปทรงกระบอกมีความสูงเป็นสองเท่าของ
เส้นผ่านศูนย์กลาง และบ่มทิ้งไว้เป็นเวลา 28 วัน ที่อุณหภูมิห้อง 

  5. ทดสอบสมบัติทางกายภาพ และเชิงกลของจีโอพอลิเมอร์ 
  5.1 การทดสอบค่าความหนาแน่นของวัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในการทดลองจะใช้หลักการของ 
Archimedes คือ วัตถุท่ีจมน้ าจะแทนท่ีน้ าเท่ากับปริมาตรของวัตถุนั้น ดังนั้นปริมาตรของดินสามารถหาได้โดยใช้วิธีแทนที่
น้ าเพื่อหาปริมาตรและน้ าหนักของน้ าท่ีถูกแทนท่ีเมื่อเทียบกับน้ าหนักของวัตถุ 
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  5. ทดสอบสมบัติทางกายภาพ และเชิงกลของจีโอพอลิเมอร์ 
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  5.2 ค านวณหา Bulk Density ไดจ้ากสมการ (1)  

                                                                            (1) 

      โดย D คือ มวลของช้ินงานแห้ง (g)  
            V คือ ปริมาตรของช้ินงาน (cm3) 
   5.3 ทดสอบก าลังอัด (Compressive strength) สามารถค านวณได้จากสมการ (2) 

                                                             σ
F

 = 
A                                                                  (2) 

     โดย σ  คือ ความต้านทานแรงอัดของช้ินตัวอย่างทดสอบ มีหน่วยเป็น (N/m2) 
        F คือ น้ าหนักกดสูงสุดที่ช้ินตัวอย่างทดสอบรับได ้มีหน่วยเป็น (N) 
        A คือ พื้นที่หน้าตัดที่รับน้ าหนักกดของช้ินตัวอย่างทดสอบ มีหน่วยเป็น (m2)  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

  1. ผลการทดสอบค่าความหนาแน่นของวัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง  

 จากการทดสอบหาค่าความหนาแน่นของวัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในการทดสอง โดยใช้หลักการของ 
Archimedes คือ วัตถุที่จมน้ าจะแทนที่น้ าเท่ากับปริมาตรของวัตถุนั้น ได้ค่าดังต่อไปนี้ ดินขาว 2.25 ± 0.02 g/cm3  
เส้นใยเปลือกลูกหมากสง 0.52 ± 0.06 g/cm3 สารละลาย NaOH (10 Molarity) 1.32 ± 0.02 g/cm3 และ สารละลาย Na2SiO3 
1.53 ± 0.007 g/cm3 และจากการทดสอบความหนาแน่น ของสารละลาย Na2SiO3 : NaOH ในแต่ละอัตราส่วน คือ 1:1, 
1.5:1 และ 2:1 โดยมวล ได้ค่าดังต่อไปนี้ 1.416 ± 0.001, 1.437 ± 0.001 และ 1.455 ± 0.001 g/cm3 ตามล าดับ  

   2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของดินขาวด้วยเทคนิค X-Ray Fluorescence (XRF) 

ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมขีองดินขาวนราธิวาส 

องค์ประกอบทางเคม ี น้ าหนัก (%) 

Al2O3 36.91 

SiO2 47.76 

K2O 1.59 

TiO2 0.96 

Fe2O3 0.79 

Rb2O 0.03 

ZrO2 0.02 

 หมายเหตุ การทดสอบนี้ทดสอบช่วงการวัด Oxygen ถึง Uranium 

DB =
V
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     จากตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยเทคนิค XRF พบว่าดินขาวนราธิวาสมี 
Al2O3, SiO2, K2O, TiO2, Fe2O3 เป็นองค์ประกอบหลัก มี Rb2O, ZrO2 ปนอยู่เล็กน้อย และธาตุที่พบในปริมาณต่ า
ประกอบด้วย Mg, P, S, Ca, Cr, Cu, Sr, Y, Nb, Pb, Th และ U ซึ่งผลการทดสอบได้ถูก normalize เป็น 100% โดยรวม 
CHNO จากการเผาตัวอย่าง 

     จากผลการวิเคราะห์ข้างต้นพบว่าดินขาวนราธิวาสมีองค์ประกอบหลักในการสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์คือ 
Al2O3 และ SiO2 สูงถึง 36.91% และ 47.76% ตามล าดับ ซึ่งถือว่ามีองค์ประกอบหลักในการสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์ใน
ปริมาณสูง  

   3. ผลการทดลองหาค่าความหนาแน่นของชิ้นตัวอย่าง 

    ผลการทดลองหาค่าความหนาแน่นของช้ินตัวอย่าง เมื่อใส่ปริมาณของเส้นใยตั้งแต่ 0, 2.5, 5, 7.5 และ 
10% และใช้สารละลาย Na2SiO3 : NaOH 3 อัตราส่วน ได้แก่ 1:1, 1.5:1 และ 2:1 โดยมวล เมื่อน ามาเขียนกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของเส้นใยกับค่าความหนาแน่น พบว่าค่าความหนาแน่นมีแนวโน้มลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณของ
เส้นใยเข้าไป ในทุกอัตราส่วนของสารละลายแสดงผลดังรูปกราฟต่อไปนี้ 

 
 

รูปที่ 1 ค่าความหนาแน่นของวัสดุเชิงประกอบจีโอพอลิเมอร์ผสมเสน้ใยเปลือกลูกหมากสง 

 จากกราฟสามารถเห็นได้ชัดว่า เมื่อเพิ่มปริมาณของเส้นใยเข้าไปแล้วจะท าให้ค่าความหนาแน่นของ  
จีโอพอลิเมอร์ลดลงอยู่ในช่วง 1.739 - 1.621 g/cm3 เนื่องจากการเพิ่มเส้นใยเข้าไปจะท าให้จีโอพอลเิมอร์เกิดรูพรุนมากขึ้น 
ส่งผลให้ความหนาแน่นลดลง และเมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนสารละลายระหว่าง Na2SiO3 : NaOH จะเห็นได้ว่าจีโอพอลิเมอร์ 
ที่อัตราส่วน 2:1 ให้ค่าความหนาแน่นสูงกว่าอัตราส่วน 1:1 และ 1.5:1 เนื่องจากอัตราส่วน 2:1 มีค่าความหนาแน่นสูงกว่า
อัตราส่วน ดังผลค่าความหนาแน่นของวัตถุดิบที่แสดงแล้วข้างต้น 
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     จากตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยเทคนิค XRF พบว่าดินขาวนราธิวาสมี 
Al2O3, SiO2, K2O, TiO2, Fe2O3 เป็นองค์ประกอบหลัก มี Rb2O, ZrO2 ปนอยู่เล็กน้อย และธาตุที่พบในปริมาณต่ า
ประกอบด้วย Mg, P, S, Ca, Cr, Cu, Sr, Y, Nb, Pb, Th และ U ซึ่งผลการทดสอบได้ถูก normalize เป็น 100% โดยรวม 
CHNO จากการเผาตัวอย่าง 

     จากผลการวิเคราะห์ข้างต้นพบว่าดินขาวนราธิวาสมีองค์ประกอบหลักในการสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์คือ 
Al2O3 และ SiO2 สูงถึง 36.91% และ 47.76% ตามล าดับ ซึ่งถือว่ามีองค์ประกอบหลักในการสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์ใน
ปริมาณสูง  

   3. ผลการทดลองหาค่าความหนาแน่นของชิ้นตัวอย่าง 

    ผลการทดลองหาค่าความหนาแน่นของช้ินตัวอย่าง เมื่อใส่ปริมาณของเส้นใยตั้งแต่ 0, 2.5, 5, 7.5 และ 
10% และใช้สารละลาย Na2SiO3 : NaOH 3 อัตราส่วน ได้แก่ 1:1, 1.5:1 และ 2:1 โดยมวล เมื่อน ามาเขียนกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของเส้นใยกับค่าความหนาแน่น พบว่าค่าความหนาแน่นมีแนวโน้มลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณของ
เส้นใยเข้าไป ในทุกอัตราส่วนของสารละลายแสดงผลดังรูปกราฟต่อไปนี้ 

 
 

รูปที่ 1 ค่าความหนาแน่นของวัสดุเชิงประกอบจีโอพอลิเมอร์ผสมเสน้ใยเปลือกลูกหมากสง 

 จากกราฟสามารถเห็นได้ชัดว่า เมื่อเพิ่มปริมาณของเส้นใยเข้าไปแล้วจะท าให้ค่าความหนาแน่นของ  
จีโอพอลิเมอร์ลดลงอยู่ในช่วง 1.739 - 1.621 g/cm3 เนื่องจากการเพิ่มเส้นใยเข้าไปจะท าให้จีโอพอลเิมอร์เกิดรูพรุนมากขึ้น 
ส่งผลให้ความหนาแน่นลดลง และเมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนสารละลายระหว่าง Na2SiO3 : NaOH จะเห็นได้ว่าจีโอพอลิเมอร์ 
ที่อัตราส่วน 2:1 ให้ค่าความหนาแน่นสูงกว่าอัตราส่วน 1:1 และ 1.5:1 เน่ืองจากอัตราส่วน 2:1 มีค่าความหนาแน่นสูงกว่า
อัตราส่วน ดังผลค่าความหนาแน่นของวัตถุดิบที่แสดงแล้วข้างต้น 
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 4. ผลการศึกษาความทนต่อแรงอัดของชิ้นตัวอย่าง 

  ผลการทดลองหาค่าความทนต่อแรงอัดของช้ินตัวอย่าง เมื่อใส่ปริมาณของเส้นใยตั้งแต่ 0, 2.5, 5, 7.5 
และ 10% และใช้สารละลาย Na2SiO3 : NaOH 3 อัตราส่วน ได้แก่ 1:1, 1.5:1 และ 2:1 โดยมวล มาเขียนกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของเส้นใยกับค่าความทนต่อแรงอัด พบว่าค่าความทนต่อแรงอัดมีแนวโน้มลดลงเมื่อเพิ่ม
ปริมาณของเส้นใยเข้าไป ในทุกอัตราส่วนของสารละลาย แสดงผลดังรูปกราฟต่อไปนี้ 

 

 
รูปที่ 2 ค่าความทนต่อแรงอัดของวัสดุเชิงประกอบจโีอพอลิเมอร์ผสมเส้นใยเปลือกลูกหมากสง 

  จากผลการทดสอบความทนต่อแรงอัดของจีโอพอลิเมอร์ผสมเส้นใยเปลือกลูกหมากสง 5 ปริมาณ 
เส้นใย และ 3 อัตราส่วนสารละลาย ดังกราฟสามารถเห็นได้ชัดว่า เมื่อเพิ่มปริมาณของเส้นใยเข้าไปแล้วจะท าให้ค่าความ
ทนต่อแรงอัดของจีโอพอลิเมอร์ลดลง มีค่าอยู่ในช่วง 19.82 - 4.78 MPa  เนื่องจากเส้นใยมีขนาดใหญ่กว่าดินขาวเผา ซึ่ง
ขนาดที่ใหญ่กว่ามีผลโดยตรงต่อการท าปฏิกิริยาได้ไม่ดีเมื่อเทียบกับอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า และเมื่อเปรียบเทียบ
อัตราส่วนสารละลายระหว่าง Na2SiO3 : NaOH พบว่าที่อัตราส่วน 2:1 ให้ค่าความทนต่อแรงอัดสูงกว่าอัตราส่วน 1:1 และ 
1.5:1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า อัตราส่วนเพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในกระบวนการชะล้าง ของซิลิกา และ  
อลูมินา จากดินขาวเผา และเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ Na2SiO3 เป็นการเพิ่มปริมาณ Si ให้กับจีโอพอลิเมอร์เพื่อโครงสร้าง 

ที่มีความแข็งแรงในการรับแรงอัด [3] 
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สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ความหนาแน่นของวัสดุเชิงประกอบจีโอพอลิเมอร์มีค่าลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณ
ของเส้นใยอยู่ในช่วง 1.736 - 1.626 g/cm3 โดยอัตราส่วนของสารละลายท่ีให้ค่าความหนาแน่นมาก คืออัตราส่วน 2:1 
และจากการศึกษาความทนต่อแรงอัดของวัสดุเชิงประกอบจีโอพอลิเมอร์พบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณของเส้นใยค่าความทนต่อ
แรงอัดมีค่าลดลงโดยจะมีค่าอยู่ในช่วง 19.82 - 11.17 MPa และอัตราส่วน 2:1 จะให้ค่าความทนต่อแรงอัดได้ดีมากกว่า
อัตราส่วนอ่ืน ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าการเพิ่มเส้นใยเข้าไปจะส่งผลดีต่อสมบัติทางกายภาพ แต่ไม่ส่งผลดีต่อสมบัติเชิงกล 
และอั ต ร าส่ วน ระหว่ า ง โ ซ เ ดี ย มซิ ลิ เ กตต่ อ โซ เดี ย ม ไ ฮด รอกไ ซด์ สู ง ขึ้ น มี ผ ล ให้ คว ามทนต่ อแร งอั ด ขอ ง 
จีโอพอลิเมอร์สูงขึ้นเช่นกัน 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิ จั ย ในครั้ งนี้ ส า เ ร็ จลุ ล่ ว ง ไปด้ วยดี  เนื่ อ งจากผู้ วิ จั ย ได้ รั บความกรุณา  และ ช่วย เหลือจาก  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์ แก้วทับทิม และดร.สมัญญา สงวนพรรค อาจารย์ที่ปรึกษาในการท าวิจัยครั้งนี้ ที่ได้ให้
ค าปรึกษาและช้ีแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆด้วยความใส่ใจเป็นอย่างดีตลอดจน
ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จนการท าวิจัยครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ 

 ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณอุตสาหกรรมนราธิวาสดินขาว จ ากัด ต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ที่ให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย และให้ความช่วยเหลือในการเก็บตัวอย่างในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนใน
การศึกษา จากทุนผลการเรียนดเีด่นเข้าศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท าให้งานวิจัยช้ินนี้ส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี คุณงามความดีที่พึงจะได้รับจากการท าวิจัยในครั้งน้ีผู้จัดท าขอมอบให้บุคคลที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งสิ้น 
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โครเวฟ : อิทธิพลของแหล่งเถ้าลอยและอัตราส่วนสารละลายโซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3)ต่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
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กำรออกแบบระบบควบคุมควำมแม่นย�ำสูงส�ำหรับโรงเรือนกล้วยไม้ด้วยกำรควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิก

เริงวุฒิ ชูเมือง1* กฤต ฝันเซียน1 และชัยวัฒน์ จุมพลกุล1

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ประเทศไทยมีพื้นท่ีการเพาะปลูกกล้วยไม้ตัดดอกจ�านวน 20,629 ไร่และการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกที่ท�ารายได้ให้กับ

ประเทศไทยมีมูลค่าไม่ต�่ากว่า 13,200 ล้านบาท แต่ปัจจุบันประสบปัญหาด้านแรงงานท�าให้ต้องมีการน�านวัตกรรมเข้ามาใช้ทดแทน

มนุษย์และลดต้นทุนในการผลิตส�าหรับดูแลกล้วยไม้ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดปัญหาด้านแรงงานและต้นทุนในการผลิตส�าหรับดูแลกล้วยไม้

วธิกีำรศกึษำ : คณะผูว้จิยัจงึออกแบบระบบควบคมุอตัโนมติัทีม่คีวามแม่นย�าสงูทีส่ามารถน�าไปใช้กบัโรงเรอืนกล้วยไม้ได้แทนแรงงาน

มนษุย์ ดงันัน้คณะผูว้จิยัจงึออกแบบระบบควบคมุความชืน้และการถ่ายเทของอากาศภายในโรงเรอืนด้วยระบบควบคมุแบบฟัซซีล่อ

จิก (fuzzy logic controller) ตัวควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิกที่ออกแบบมานั้นมีกฎการควบคุมจ�านวน 9 กฎ โดยใช้พารามิเตอร์อินพุต 

2 ตัวและเอาท์พุท 2 ตัว 

ผลกำรศึกษำ : ผลจากการจ�าลองการท�างานของระบบควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิกของโรงเรือนกล้วยไม้ในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ตั้งแต่

เวลา 00.00น. ถึง 23.59น. พบว่าการควบคุมระหว่างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศและการเคลื่อนที่ของอากาศ ด้วยตัวควบคุมแบบ

ฟัซซีล่อจกิในการควบคมุมมุของวาล์วส่งน�า้ออกและความเร็วของพดัลม มกีารท�างานทีสั่มพนัธ์กนัระหว่างความชืน้สมัพัทธ์ในอากาศ

และการเคลือ่นทีข่องอากาศกับมมุของวาล์วส่งน�า้ออกและความเรว็ของพดัลม ตวัอย่างเช่น หากโรงเรอืนกล้วยไม้มคีวามชืน้สมัพทัธ์

ในอากาศต�า่และการเคลือ่นทีข่องอากาศน้อย ตวัควบคมุแบบฟัซซีล่อจกิด�าเนนิการควบคมุมมุของวาล์วส่งน�า้ออกมากและความเรว็

ของพัดลมต�่า ในทางกลับกันหากโรงเรือนกล้วยไม้มีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูงและการเคลื่อนที่ของอากาศน้อย ตัวควบคุมแบบ

ฟัซซีล่อจกิด�าเนนิการควบคมุมมุของวาล์วส่งน�า้ออกต�า่และความเรว็ของพดัลมต�า่ ในกรณทีีค่วามช้ืนสัมพทัธ์ในอากาศเหมาะสมและ

การเคลื่อนที่ของอากาศปานกลาง ตัวควบคุมแบบฟัซซ่ีลอจิกด�าเนินการควบคุมมุมของวาล์วส่งน�้าออกและความเร็วของพัดลมที่

เหมาะสม ตามล�าดับ 

วิจำรณ์และสรุป : ผลการจ�าลองของตัวควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิกแสดงให้เห็นว่าระบบการควบคุมโรงเรือนกล้วยไม้มีความแม่นย�าสูง 

มีสเถียรภาพที่ดีและตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ค�ำส�ำคัญ : ตัวควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิก โรงเรือนกล้วยไม้ ความชื้นและการควบคุมความเร็ว
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* Corresponding author: Tel 074-6096000 ext. 3602. Email: rerngwut.ch@gmail.com

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ความหนาแน่นของวัสดุเชิงประกอบจีโอพอลิเมอร์มีค่าลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณ
ของเส้นใยอยู่ในช่วง 1.736 - 1.626 g/cm3 โดยอัตราส่วนของสารละลายที่ให้ค่าความหนาแน่นมาก คืออัตราส่วน 2:1 
และจากการศึกษาความทนต่อแรงอัดของวัสดุเชิงประกอบจีโอพอลิเมอร์พบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณของเส้นใยค่าความทนต่อ
แรงอัดมีค่าลดลงโดยจะมีค่าอยู่ในช่วง 19.82 - 11.17 MPa และอัตราส่วน 2:1 จะให้ค่าความทนต่อแรงอัดได้ดีมากกว่า
อัตราส่วนอ่ืน ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าการเพิ่มเส้นใยเข้าไปจะส่งผลดีต่อสมบัติทางกายภาพ แต่ไม่ส่งผลดีต่อสมบัติเชิงกล 
และอั ต ร าส่ วน ระหว่ า ง โ ซ เ ดี ย มซิ ลิ เ กตต่ อ โซ เดี ย ม ไ ฮด รอกไ ซด์ สู ง ขึ้ น มี ผ ล ให้ คว ามทนต่ อแร งอั ด ขอ ง 
จีโอพอลิเมอร์สูงขึ้นเช่นกัน 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิ จั ย ในครั้ งนี้ ส า เ ร็ จลุ ล่ ว ง ไปด้ วยดี  เนื่ อ งจากผู้ วิ จั ย ได้ รั บความกรุณา  และ ช่วย เหลือจาก  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์ แก้วทับทิม และดร.สมัญญา สงวนพรรค อาจารย์ที่ปรึกษาในการท าวิจัยครั้งนี้ ที่ได้ให้
ค าปรึกษาและช้ีแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆด้วยความใส่ใจเป็นอย่างดีตลอดจน
ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จนการท าวิจัยครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ 

 ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณอุตสาหกรรมนราธิวาสดินขาว จ ากัด ต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ที่ให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย และให้ความช่วยเหลือในการเก็บตัวอย่างในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนใน
การศึกษา จากทุนผลการเรียนดเีด่นเข้าศึกษาในระดบับัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท าให้งานวิจัยช้ินนี้ส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี คุณงามความดีที่พึงจะได้รับจากการท าวิจัยในครั้งน้ีผู้จัดท าขอมอบให้บุคคลที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งสิ้น 
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Highly precision control system design for orchid house with Fuzzy Logic Control

Rerngwut Choomuang1, Krit Funsian1 and Chaiwat Jumpholkul1

Abstract

Introduction: Thailand has 20,629 farms of orchid cultivation areas and the export of orchids that make income 

to Thailand is worth at least 13,200 million baht. But currently experiencing labor a serious problem, the inno-

vation must be used to replace human and reduce the cost of production for orchid house. 

Objective: To reduce experiencing labor and production costs for orchid house

Methods: The research team designed a high-precision automatic control system that can be used in orchid 

houses instead of human labor. Therefore, the research team designed the humidity control system and the 

ventilation of the air in the house with a fuzzy logic control system. The designed fuzzy logic controller has 9 

control rules using 2 input and 2 outputs parameters.

Results: The results from the simulation of the fuzzy logic control system of the orchid house in the 24-hour 

period from 00.00 to 23:59 hrs. It was found that the control between the relative humidity in the air and the 

movement of the air with a fuzzy logic controller to control the angle of the output water valve and the speed 

of a fan. There is a working relationship between the humidity in the air and the movement of the air to the 

angle of the output water valve and the speed of the fan. For example, if the orchid house has low humidity 

and low air movement, the fuzzy logic controllers operate to increase the angle of the output water valve and 

decrease fan speed. On the other hand, if the orchid house has high humidity and low air movement, fuzzy 

logic controllers operate to decrease the angle of the output water valve and decrease fan speed. In the event 

that the humidity in the air and the movement of the air are suitable, the fuzzy logic controllers control the 

angle of the output water valve and the fan speed are suitable, respectively.

Conclusion: The simulation results of a fuzzy logic controller show that the orchid house control system is 

highly accurate, good stability and fast response.

Keywords: Fuzzy Logic Controller, Orchid house, Humidity, Speed control
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เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ส าหรับงานวิจัยนี้ ระบบจ าลองของตัวควบคุมแบบฟัซซีลอจิก (fuzzy logic) ส าหรับการ
ควบคุมความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศและการเคลื่อนที่ของอากาศภายในโรงเรือน ได้รับการออกแบบโดยใช้เครื่องมือ (Toolbox) 
และการจ าลอง (Simulation) ของซอฟต์แวร์แมทแล็ป (MATLAB software) ได้แก่ เครื่องมือฟัซซีลอจิก (Fuzzy Logic 
Toolbox) และ การจ าลอง (Simulink) ตัวควบคุมฟัซซี่ลอจิก (fuzzy logic controller) ที่ออกแบบมานั้นจะใช้ข้อมูล
ความชื้นสัมพัทธ์และการเคลื่อนท่ีของอากาศภายในโรงเรือน ก่อนการรักษาระดับความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศและการเคลื่อนที่
ของอากาศภายในโรงเรือน โดยการควบคุมวาล์วเอาท์พุท (output valve) ของน้ าในปริมาณที่เหมาะสม และระบบระบาย
อากาศด้วยพัดลม 
 

การออกแบบและการจ าลอง 
รูปที่ 2 แสดงการออกแบบระบบควบคุมความช้ืนสัมพัทธ์ของอากาศในโรงเรือนกล้วยไม้ด้วยการควบคุมแบบฟัซซี่

ลอจิก (Fuzzy Logic Control (FLC)) โดยระบบที่คณะผู้วิจัยได้ออกแบบขึ้นประกอบด้วย 3 ส่วนหลักได้แก่ ตัวควบคุมแบบ
ฟัซซีลอจิก (Fuzzy Logic Controller) เซนเซอร์วัดความช้ืนในอากาศ (Humidity sensor) เซนเซอร์วัดการเคลื่อนที่ของ
อากาศ (air flow sensor) และโรงเรือนกล้วยไม้ (Orchid house)  
 

 
รูปที่ 2 ระบบควบคุมความชื้นสมัพัทธ์ในอากาศความแม่นย าสูงของโรงเรือนกล้วยไม ้

 
ส าหรับตัวควบคุมแบบฟัซซีลอจิก คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการของแมมดานี (Mamdani Method) ในการออกแบบ

ตัวควบคุม (controller) เป้าหมายของการออกแบบระบบที่อิงกับฟัซซี่ลอจิก (fuzzy logic based system) นี้ คือการ
ควบคุมความช้ืนสัมพัทธ์และการเคลือ่นทีข่องอากาศภายในโรงเรือนกล้วยไม้ ณ จุดที่ก าหนดไว้ (set point) โดยการปรับวาล์ว
น้ าส่งออก (output water valve) และความคุมความเร็วลม ซึ่งระบบนี้ประกอบด้วย 2 อินพุต คือ ข้อผิดพลาดของความช้ืน 
(humidity error input (EH)) และข้อผิดพลาดของการเคลื่อนที่ของอากาศ (Air flow rate error input (EA)) และเอาต์พุต
จ านวน 2 เอาต์พุต คือมุมวาล์วส่งออกน้ า (output Angle valve) และเอาต์พุตความเร็วของพัดลม (output Air speed) 

ในการควบคุมความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศและการเคลื่อนที่ของอากาศภายในโรงเรือนกล้วยไม้ จ าเป็นต้องทราบ
ข้อมูลจากเซนเซอร์วัดความช้ืนและเซนเซอร์วัดอัตราการไหลของอากาศในทุกช่วงเวลาของการสุ่มตัวอย่าง ในการออกแบบ
การจ าลองระบบนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ซอฟต์แวร์แมทแล็ป (MATLAB Software) ในการออกแบบตัวควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิก (fuzzy 
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logic controller) ด้วยเครื่องมือฟัซซี่ลอจิก (fuzzy logic toolkit) และท าการจ าลองโรงเรือนกล้วยไม้ ในแบบจ าลอง 
(Simulink) ของซอฟต์แวร์แมทแล็ป (MATLAB Software) ฟังก์ช่ันของตัวควบคุม คือการควบคุมวาล์วส่งน้ าออก ซึ่งขึน้อยู่กับ
ความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศและการเคลื่อนที่ของอากาศภายในโรงเรือนกล้วยไม้และความเป็นไปได้ของค่าที่แตกต่างกันของ 
อินพุต เอาท์พุท โดยถูกควบคุมโดยตัวควบคุมฟัซซี่ลอจิก 
 
2.1 อินพุตตัวที่ 1 

อินพุตตัวท่ี 1 ถูกก าหนดให้เป็นข้อผิดพลาดของความชื้น (humidity error input (EH)) และมีฟังก์ช่ันสมาชิก 3 ตัว 
(ดังแสดงในรูปที่ 2) คือ ต่ า (Low) เหมาะสม (Good) และสูง (High) ฟังก์ช่ันสมาชิกที่ 1 คือช่วง “ต่ า” ตั้งแต่ 0 ถึง 60 
ฟังก์ชันสมาชิกท่ี 2 คือช่วง “เหมาะสม” ตั้งแต่ 50 ถึง 80 ฟังก์ช่ันสมาชิกท่ี 3 คือช่วง “สูง” ตั้งแต่ 70 ถึง 100 
 

 
รูปที่ 2 อินพุตตัวท่ี 1 ของข้อผิดพลาดของความช้ืน (humidity error input (EH)) 

 
2.2 อินพุตตัวที่ 2 

อินพุตตัวที่ 2 คือข้อผิดพลาดของการเคลื่อนท่ีของอากาศ (Air flow rate error input (EA)) มีฟังก์ช่ันสมาชิก 3 ตัว 
(ดังแสดงในรูปที่ 3) คือ ต่ า (Low) เหมาะสม (Good) และสูง (High) ฟังก์ช่ันสมาชิกที่ 1 คือช่วง “ต่ า” ตั้งแต่ 0 ถึง 0.4 
ฟังก์ชันสมาชิกท่ี 2 คอืช่วง “เหมาะสม” ตั้งแต่ 0.2 ถึง 0.8 ฟังก์ช่ันสมาชิกท่ี 3 คือช่วง “สูง” ตั้งแต่ 0.6 ถึง 0.1 

 
รูปที่ 3 อินพุตตัวที่ 2 ของข้อผิดพลาดของการเคลื่อนที่ของอากาศ (Air flow rate error input (EA)) 

 
2.3 เอาต์พุตตัวท่ี 1 

เอาต์พุตตัวท่ี 1 (Output water valve (OV)) มีฟงัก์ช่ันสมาชิก 3 ตัว (ดังแสดงในรูปที่ 2) คือ น้อย (Min) ปานกลาง 
(Mid) และมาก (Max) ฟังก์ช่ันสมาชิกท่ี 1 คือช่วง “น้อย” ตั้งแต่ 0 ถึง 90 ฟังก์ชันสมาชิกที่ 2 คือช่วง “ปานกลาง” ตั้งแต่ 20 
ถึง 100 ฟังก์ช่ันสมาชิกท่ี 3 คือช่วง “มาก” ตั้งแต่ 110 ถึง 180 
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logic controller) ด้วยเครื่องมือฟัซซี่ลอจิก (fuzzy logic toolkit) และท าการจ าลองโรงเรือนกล้วยไม้ ในแบบจ าลอง 
(Simulink) ของซอฟต์แวร์แมทแล็ป (MATLAB Software) ฟังก์ช่ันของตัวควบคุม คือการควบคุมวาล์วส่งน้ าออก ซึ่งขึน้อยู่กับ
ความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศและการเคลื่อนที่ของอากาศภายในโรงเรือนกล้วยไม้และความเป็นไปได้ของค่าที่แตกต่างกันของ 
อินพุต เอาท์พุท โดยถูกควบคุมโดยตัวควบคุมฟัซซี่ลอจิก 
 
2.1 อินพุตตัวที่ 1 

อินพุตตัวท่ี 1 ถูกก าหนดให้เป็นข้อผิดพลาดของความชื้น (humidity error input (EH)) และมีฟังก์ช่ันสมาชิก 3 ตัว 
(ดังแสดงในรูปที่ 2) คือ ต่ า (Low) เหมาะสม (Good) และสูง (High) ฟังก์ช่ันสมาชิกที่ 1 คือช่วง “ต่ า” ตั้งแต่ 0 ถึง 60 
ฟังก์ชันสมาชิกท่ี 2 คือช่วง “เหมาะสม” ตั้งแต่ 50 ถึง 80 ฟังก์ช่ันสมาชิกท่ี 3 คือช่วง “สูง” ตั้งแต่ 70 ถึง 100 
 

 
รูปที่ 2 อินพุตตัวท่ี 1 ของข้อผิดพลาดของความช้ืน (humidity error input (EH)) 

 
2.2 อินพุตตัวที่ 2 

อินพุตตัวที่ 2 คือข้อผิดพลาดของการเคลื่อนท่ีของอากาศ (Air flow rate error input (EA)) มีฟังก์ช่ันสมาชิก 3 ตัว 
(ดังแสดงในรูปที่ 3) คือ ต่ า (Low) เหมาะสม (Good) และสูง (High) ฟังก์ช่ันสมาชิกที่ 1 คือช่วง “ต่ า” ตั้งแต่ 0 ถึง 0.4 
ฟังก์ชันสมาชิกท่ี 2 คอืช่วง “เหมาะสม” ตั้งแต่ 0.2 ถึง 0.8 ฟังก์ช่ันสมาชิกท่ี 3 คือช่วง “สูง” ตั้งแต่ 0.6 ถึง 0.1 

 
รูปที่ 3 อินพุตตัวที่ 2 ของข้อผิดพลาดของการเคลื่อนที่ของอากาศ (Air flow rate error input (EA)) 

 
2.3 เอาต์พุตตัวท่ี 1 

เอาต์พุตตัวท่ี 1 (Output water valve (OV)) มีฟงัก์ช่ันสมาชิก 3 ตัว (ดังแสดงในรูปที่ 2) คือ น้อย (Min) ปานกลาง 
(Mid) และมาก (Max) ฟังก์ช่ันสมาชิกท่ี 1 คือช่วง “น้อย” ตั้งแต่ 0 ถึง 90 ฟังก์ชันสมาชิกที่ 2 คือช่วง “ปานกลาง” ตั้งแต่ 20 
ถึง 100 ฟังก์ช่ันสมาชิกท่ี 3 คือช่วง “มาก” ตั้งแต่ 110 ถึง 180 

 
รูปที่ 4 เอาต์พุตตัวท่ี 1 ของวาล์วส่งน้ าออก (Output water valve (OV)) 

 
2.4 เอาต์พุตตัวที่ 2 

เอาต์พุตตัวที่ 2 (Output Air Speed (OS)) มีฟังก์ช่ันสมาชิก 3 ตัว (ดังแสดงในรูปที่ 2) คือ น้อย (Min) ปานกลาง 
(Mid) และมาก (Max) ฟังก์ช่ันสมาชิกท่ี 1 คือช่วง “น้อย” ตั้งแต่ 0 ถึง 40 ฟังก์ชันสมาชิกที่ 2 คือช่วง “ปานกลาง” ตั้งแต่ 10 
ถึง 90 ฟังกช่ั์นสมาชิกท่ี 3 คือช่วง “มาก” ตั้งแต่ 60 ถึง 100 
 

 
รูปที่ 5 เอาต์พุตตัวท่ี 2 ของความเร็วของลม (Output Air Speed (OS)) 

 
2.5 กฎการควบคุมโรงเรือนกล้วยไม้ 

การออกแบบตัวควบคุมแบบฟัซซีลอจิกส าหรับโรงเรือนกล้วยไม้จะขึ้นอยู่กับกฎที่ก าหนดไว้ ซึ่งในงานวิจัยนี้
คณะผู้วิจัยได้ออกแบบให้กฎขึ้นอยู่กับวิธีการอนุมานของแมมดานี (Mamdani inference method) โดยมีอินพุต คือ 
ข้อผิดพลาดของความชื้น (Humidity error input (EH)) และข้อผิดพลาดของการเคลื่อนที่ของอากาศ (Air Flow Rate error 
input (EA)) เอาต์พุตของมุมของวาล์วส่งออกน้ า (Output Angle valve (OV)) และเอาต์พุตของความเร็วของพัดลม (Output 
Air speed (OS)) ตามล าดับ รายละเอียดของกฎส าหรับการควบคุมโรงเรือนกล้วยไม้มีดังนี้ 
2.5.1 กฎข้อที่ 1 

- ถ้า ข้อผิดพลาดของความชื้น (EH) และข้อผิดพลาดของการเคลื่อนที่ของอากาศ (EA) มีค่า “เหมาะสม” แล้ว ให้
มุมของวาล์วส่งน้ า (OV) เปิด “ปานกลาง” และความเร็วของพัดลม (OS) หมุนด้วยความเร็ว “ปานกลาง”   

2.5.2 กฎข้อที่ 2 
- ถ้า ข้อผิดพลาดของความช้ืน (EH) มีค่า “ต่ า” และข้อผิดพลาดของการเคลื่อนที่ของอากาศ (EA) มีค่า “ต่ า” 

แล้ว ให้มุมของวาล์วส่งน้ า (OV) เปิด “สูง” และความเร็วของพัดลม (OS) หมุนด้วยความเร็ว “สูง”   
2.5.3 กฎข้อที่ 3 

- ถ้า ข้อผิดพลาดของความช้ืน (EH) มีค่า “ต่ า” และข้อผิดพลาดของการเคลื่อนที่ของอากาศ (EA) มีค่า 
“เหมาะสม” แล้ว ให้มุมของวาล์วส่งน้ า (OV) เปิด “สูง” และความเร็วของพัดลม (OS) หมุนด้วยความเร็ว 
“ปานกลาง”   
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2.5.4 กฎข้อที่ 4 
- ถ้า ข้อผิดพลาดของความช้ืน (EH) มีค่า “ต่ า” และข้อผิดพลาดของการเคลื่อนที่ของอากาศ (EA) มีค่า “สูง” 

แล้ว ให้มมุของวาล์วส่งน้ า (OV) เปิด “สูง” และความเร็วของพัดลม (OS) หมุนด้วยความเร็ว “ต่ า”   
2.5.5 กฎข้อที่ 5 

- ถ้า ข้อผิดพลาดของความช้ืน (EH) มีค่า “เหมาะสม” และข้อผิดพลาดของการเคลื่อนที่ของอากาศ (EA) มีค่า 
“ต่ า” แล้ว ให้มุมของวาล์วส่งน้ า (OV) เปิด “ปานกลาง” และความเร็วของพัดลม (OS) หมุนด้วยความเร็ว 
“ปานกลาง”   

2.5.6 กฎข้อที ่6 
- ถ้า ข้อผิดพลาดของความช้ืน (EH) มีค่า “เหมาะสม” และข้อผิดพลาดของการเคลื่อนที่ของอากาศ (EA) มีค่า 

“สูง” แล้ว ให้มุมของวาล์วส่งน้ า (OV) เปิด “ปานกลาง” และความเร็วของพัดลม (OS) หมุนด้วยความเร็ว 
“ต่ า”   

2.5.7 กฎข้อที่ 7 
- ถ้า ข้อผิดพลาดของความช้ืน (EH) มีค่า “สูง” และข้อผิดพลาดของการเคลื่อนที่ของอากาศ (EA) มีค่า “ต่ า” 

แล้ว ให้มุมของวาล์วส่งน้ า (OV) เปิด “ปานกลาง” และความเร็วของพัดลม (OS) หมุนด้วยความเร็ว “ปาน
กลาง”   

2.5.8 กฎข้อท่ี 8 
- ถ้า ข้อผิดพลาดของความช้ืน (EH) มีค่า “สูง” และข้อผิดพลาดของการเคลื่อนที่ ของอากาศ (EA) มีค่า 

“เหมาะสม” แล้ว ให้มุมของวาล์วส่งน้ า (OV) เปิด “ต่ า” และความเร็วของพัดลม (OS) หมุนด้วยความเร็ว 
“ปานกลาง”   

2.5.9 กฎข้อที่ 9 
- ถ้า ข้อผิดพลาดของความช้ืน (EH) มีค่า “สูง” และข้อผิดพลาดของการเคลื่อนที่ของอากาศ (EA) มีค่า “สูง” 

แล้ว ให้มุมของวาล์วส่งน้ า (OV) เปิด “ต่ า” และความเร็วของพัดลม (OS) หมุนด้วยความเร็ว “ปานกลาง”   
 

กฎข้างต้นสามารถเขียนในรูปแบบของตารางได้ดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 โดยตารางที่ 1 แสดงกฎการ
ควบคุมโรงเรือนกล้วยไม้ของวาล์วส่งน้ าและตารางที่ 2 แสดงกฎการควบคุมโรงเรือนกล้วยไม้ของความเร็วของพัดลม
ตามล าดับ 
 
ตารางที ่1 กฎการควบคุมโรงเรือนกล้วยไม้ของวาล์วส่งน้ า 
(OV) 
EA       EH LOW GOOD HIGH 

LOW MAX  MID  MID  
GOOD MAX  MID  MIN  
HIGH MAX  MID  MIN  

 

ตารางที่ 2 กฎการควบคุมโรงเรือนกล้วยไม้ของความเร็ว
ของพดัลม (OS) 
EA       EH LOW GOOD HIGH 

LOW MIN MID MID 
GOOD MIN MID MID 
HIGH MIN MIN MID 

2.6 การค านวณเอาต์พุต 
การค านวณเอาต์พุตเพื่อควบคุมการท างานของวาล์วส่งออกน้ า (OV) และเอาต์พุตความเร็วของพัดลม (OS) ของ

โรงเรือนกล้วยไม้ด้วยวิธีการดิฟัซซีฟิเคช่ัน (defuzzification) ที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ วิธีการหาเซนทรอยด์ (centroid) ซึ่งเซน
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2.5.4 กฎข้อที่ 4 
- ถ้า ข้อผิดพลาดของความช้ืน (EH) มีค่า “ต่ า” และข้อผิดพลาดของการเคลื่อนที่ของอากาศ (EA) มีค่า “สูง” 

แล้ว ให้มมุของวาล์วส่งน้ า (OV) เปิด “สูง” และความเร็วของพัดลม (OS) หมุนด้วยความเร็ว “ต่ า”   
2.5.5 กฎข้อที่ 5 

- ถ้า ข้อผิดพลาดของความช้ืน (EH) มีค่า “เหมาะสม” และข้อผิดพลาดของการเคลื่อนที่ของอากาศ (EA) มีค่า 
“ต่ า” แล้ว ให้มุมของวาล์วส่งน้ า (OV) เปิด “ปานกลาง” และความเร็วของพัดลม (OS) หมุนด้วยความเร็ว 
“ปานกลาง”   

2.5.6 กฎข้อที ่6 
- ถ้า ข้อผิดพลาดของความช้ืน (EH) มีค่า “เหมาะสม” และข้อผิดพลาดของการเคลื่อนที่ของอากาศ (EA) มีค่า 

“สูง” แล้ว ให้มุมของวาล์วส่งน้ า (OV) เปิด “ปานกลาง” และความเร็วของพัดลม (OS) หมุนด้วยความเร็ว 
“ต่ า”   

2.5.7 กฎข้อที่ 7 
- ถ้า ข้อผิดพลาดของความช้ืน (EH) มีค่า “สูง” และข้อผิดพลาดของการเคลื่อนที่ของอากาศ (EA) มีค่า “ต่ า” 

แล้ว ให้มุมของวาล์วส่งน้ า (OV) เปิด “ปานกลาง” และความเร็วของพัดลม (OS) หมุนด้วยความเร็ว “ปาน
กลาง”   

2.5.8 กฎข้อท่ี 8 
- ถ้า ข้อผิดพลาดของความช้ืน (EH) มีค่า “สูง” และข้อผิดพลาดของการเคลื่อนที่ ของอากาศ (EA) มีค่า 

“เหมาะสม” แล้ว ให้มุมของวาล์วส่งน้ า (OV) เปิด “ต่ า” และความเร็วของพัดลม (OS) หมุนด้วยความเร็ว 
“ปานกลาง”   

2.5.9 กฎข้อที่ 9 
- ถ้า ข้อผิดพลาดของความช้ืน (EH) มีค่า “สูง” และข้อผิดพลาดของการเคลื่อนที่ของอากาศ (EA) มีค่า “สูง” 

แล้ว ให้มุมของวาล์วส่งน้ า (OV) เปิด “ต่ า” และความเร็วของพัดลม (OS) หมุนด้วยความเร็ว “ปานกลาง”   
 

กฎข้างต้นสามารถเขียนในรูปแบบของตารางได้ดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 โดยตารางที่ 1 แสดงกฎการ
ควบคุมโรงเรือนกล้วยไม้ของวาล์วส่งน้ าและตารางที่ 2 แสดงกฎการควบคุมโรงเรือนกล้วยไม้ของความเร็วของพัดลม
ตามล าดับ 
 
ตารางที ่1 กฎการควบคุมโรงเรือนกล้วยไม้ของวาล์วส่งน้ า 
(OV) 
EA       EH LOW GOOD HIGH 

LOW MAX  MID  MID  
GOOD MAX  MID  MIN  
HIGH MAX  MID  MIN  

 

ตารางที่ 2 กฎการควบคุมโรงเรือนกล้วยไม้ของความเร็ว
ของพดัลม (OS) 
EA       EH LOW GOOD HIGH 

LOW MIN MID MID 
GOOD MIN MID MID 
HIGH MIN MIN MID 

2.6 การค านวณเอาต์พุต 
การค านวณเอาต์พุตเพื่อควบคุมการท างานของวาล์วส่งออกน้ า (OV) และเอาต์พุตความเร็วของพัดลม (OS) ของ

โรงเรือนกล้วยไม้ด้วยวิธีการดิฟัซซีฟิเคช่ัน (defuzzification) ที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ วิธีการหาเซนทรอยด์ (centroid) ซึ่งเซน

ทรอยด์เป็นจุดที่แสดงถึงจุดศูนย์กลาง (center of gravity (COG)) ของฟัซซี่เซต (fuzzy set) ที่รวมกันในช่วงเวลา [0, 1] และ
สามารถประมาณค่าได้อย่างสมเหตุสมผล วิธีการค านวณหาเซนทรอยด์ดิฟัซซีฟิเคช่ัน (Centroid defuzzification) แสดงใน
สมการที่ 1 และ 2 

สมการหาเซนทรอยด์ดิฟัซซีฟิเคช่ัน (Centroid defuzzification) ของวาล์วส่งน้ า 

        (1) 

โดยที่  
ci คือศูนย์กลางของ Ci  
μHi(x) คือ ค่าของข้อผิดพลาดของความชื้น (EH) 
μAi(x) คือ ค่าของข้อผิดพลาดการเคลื่อนที่ของอากาศ (EA)  
OV คือ ผลลัพธ์ของมุมส าหรับควบคุมการท างานของวาล์วส่งออกน้ า 

 
สมการหาเซนทรอยด์ดิฟัซซีฟิเคช่ัน (Centroid defuzzification) ของความเร็วของพัดลม 

        (2) 

โดยที่  
ci คือศูนย์กลางของ Ci  
μHi(x) คือ ค่าของข้อผิดพลาดของความช้ืน (EH) 
μAi(x) คือ ค่าของข้อผิดพลาดการเคลื่อนที่ของอากาศ (EA)  
OS คือ ผลลัพธ์ความเร็วของพัดลม 

 
ผลการจ าลองการท างานของระบบควบคุมแบบฟัซซีลอจิก 

ผลจากการจ าลองการท างานของระบบควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิกของโรงเรือนกล้วยไม้ในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง ตั้งแต่
เวลา 00.00น. ถึง 23.59น. ดังแสดงไว้ในรูปที่ 6 และรูปที่ 7 โดยรูปที่ 6 แสดงผลการควบคุมระหว่างความช้ืนสัมพัทธ์ใน
อากาศและการควบคุมมุมของวาล์วส่งน้ าออก จากกราฟพบว่าช่วงเวลา 00.00น. ถึง 05.00น. ความชื้นในโรงเรือนมีค่าต่ าอยู่
ในช่วงประมาณ 15% – 20% ท าให้ตัวควบคุมท าการควบคุมวาล์วให้มุมเปิดวาล์วประมาณ 150 องศา ต่อมาเวลาตั้งแต่ 
05.00น. ถึง 10.00น. ความช้ืนเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง 65% – 80% ซึ่งเป็นที่เหมาะสมส าหรับกล้วยไม้ ตัวควบคุมท าการควบคุม
วาล์วให้มีมุมเปิดวาล์วประมาณ 85 องศา ในเวลาตั้งแต่ 10.00น. ถึง 17.00น. ความช้ืนเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง 85% – 100% ตัว
ควบคุมท าการควบคุมวาล์วให้มุมเปิดวาล์วประมาณ 40 องศา และช่วงเวลาตั้งแต่ 17.00น. ถึง 23.59น. ความช้ืนลดลงอยู่
ในช่วง 40% – 60% ซึ่งตัวควบคุมท าการควบคุมวาล์วให้มุมเปิดวาล์วเพิ่มขึ้นประมาณ 150 องศาในช่วงแรก (ประมาณ 1 
ช่ัวโมง) และลดเหลือประมาณ 90 องศา ตามล าดับ  

รูปที่ 7 แสดงผลการควบคุมระหว่างการเคลื่อนที่ของอากาศและควบคุมความเร็วของพัดลม โดยช่วงสเกลแบบ
ลอการิทึมในแนวแกน y (logarithm scale) จากกราฟพบว่าช่วงเวลา 00.00น. ถึง 05.00น. การเคลื่อนที่ของอากาศใน
โรงเรือนมีค่าอยู่ในช่วงประมาณ 0.2 ลบ.ม./วินาที – 0.3 ลบ.ม./วินาที ท าให้ตัวควบคุมท าการควบคุมความเร็วของพัดลม
ประมาณ 15% – 16% ต่อมาเวลาตั้งแต่ 05.00น. ถึง 10.00น. น. การเคลื่อนท่ีของอากาศในโรงเรือนมีค่าอยู่ในช่วงประมาณ 
0.6 ลบ.ม./วินาที – 0.7 ลบ.ม./วินาที ท าให้ตัวควบคมุท าการควบคุมความเร็วของพัดลมประมาณ 30% – 45% ในเวลาตั้งแต่ 
10.00น. ถึง 17.00น. การเคลื่อนที่ของอากาศในโรงเรือนมีค่าอยู่ในช่วงประมาณ 0.8 ลบ.ม./วินาที – 0.9 ลบ.ม./วินาท ีท าให้
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ตัวควบคุมท าการควบคุมความเร็วของพัดลม 50% และช่วงเวลาตั้งแต่ 17.00น. ถึง 23.59น. การเคลื่อนที่ของอากาศใน
โรงเรือนลดลงอยู่ในช่วงประมาณ 0.4 ลบ.ม./วินาที – 0.5 ลบ.ม./วินาที ซึ่งตัวควบคุมท าการควบคุมความเร็วของพัดลม
เพิ่มขึ้นประมาณ 47% – 49% ในช่วงแรก (ประมาณ 1 ช่ัวโมง) และลดเหลือประมาณ 16% – 17% ตามล าดับ  
 

 
รูปที่ 6 กราฟระหว่างค่าของข้อผดิพลาดความชืน้สัมพัทธ์

ในอากาศและค่าการควบคุมวาล์วส่งน้ า 
 

 
รูปที ่7 กราฟระหว่างค่าของข้อผดิพลาดการเคลื่อนที่ของ

อากาศและค่าการควบคมุความเรว็ของพดัลม 

สรุปผลการวิจัย 
ในวิจัยนี้ตัวควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิก (fuzzy logic controller) ถูกใช้ในการจ าลองการควบคุมความช้ืนสัมพัทธ์ใน

อากาศและการเคลื่อนท่ีของอากาศภายในโรงเรือน โดยผลลพัธ์ทีไ่ด้รับแสดงถึงการควบคุมที่มีความแม่นย าและมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นตัวควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิก (fuzzy logic controller) สามารถน าไปใช้ควบคุมความช้ืนในสัมพัทธ์ในอากาศและการ
ถ่ายเทอากาศในโรงเรือนกล้วยไม้ ตัวควบคุมฟัซซีล่อจิก (fuzzy logic controller) ทีค่ณะผู้วิจัยน าเสนอมีการท างานทีม่ีความ
แม่นย าสูง (high precision) สเถียรภาพที่ดี (stability) และตอบสนองรวดเร็ว (fast response) 
 

เอกสารอ้างอิง 
[1] Banerjee, R. (2 0 1 5 ) Water Level Controller by Fuzzy Logic. International Journal of Innovative 

Research in Advanced Engineering (IJIRAE). 
[2] Wu, D., Karray, F. and Song, I. (2005) Water Level Control by Fuzzy Logic and Neural Networks. 

IEEE Conference on Control Applications, 3134-3139. 
[3] http://www.tutorialspoint.com/ 
[4] http://www.mathworks.com/help/fuzzy/what-is-mamdani-type-fuzzy-inference.html 
[5] http://www.mathworks.com/help/fuzzy/comparison-of-sugeno-and-mamdani-systems.html 
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กำรพัฒนำและจ�ำลองระบบตรวจรู้และอัลกอริทึมของหุ่นยนต์เดินตำมเส้นส�ำหรับกำรระบุต�ำแหน่งที่แม่นย�ำ

กฤต ฝันเซียน1* ชัยวัฒน์ จุมพลกุล1 และนันทพันธ์ นภัทรานันท์2

บทคัดย่อ 

บทน�ำ : หุ่นยนต์เดินตามเส้นในปัจจุบัน มีระบบตรวจรู้( sensor )ที่สามารถท�าได้เพียงตรวจสอบสถานะอยู่บนเส้นหรืออยู่นอกเส้น

ของตัวหุ่นยนต์ได้เท่านั้น ดังนั้นการควบคุมการเดินตามเส้นของหุ่นยนต์จึงมีความสามารถอันจ�ากัด เพราะไม่สามารถระบุระยะห่าง

ที่แน่นอนระหว่างตัวหุ่นยนต์และเส้นได้

วัตถุประสงค์ : พัฒนาระบบการตรวจจับเส้นและอัลกอริทึม ให้สามารถหาระยะห่างระหว่างเส้นและจุดกึ่งกลางของหุ่นยนต์

วิธีกำรศึกษำ : การพัฒนาระบบตรวจรู้ ใช้วิธีการน�าระบบตรวจจับแสงอินฟราเรดมารวมกันกับกลไกข้อเหวี่ยงและคันโยก เพื่อให้

ระบบตรวจรู้แสงอินฟราเรดสามารถขยับเป็นแนวเส้นตรง โดยมีมอเตอร์ที่มีความเร็วคงที่เป็นตัวขับเคลื่อนกลไกข้อเหวี่ยง และเพิ่ม

วงจรรบัแสงอนิฟราเรด ณ ต�าแหน่งกึง่กลางของหุน่ยนต์ เพือ่แสดงสถานะของเมือ่ตวัตรวจจบัเส้นเลือ่นผ่านจดุกึง่กลาง จากนัน้ท�าการ

สร้างสมการทางคณิตศาสตร์และอัลกอริทึมส�าหรับระบุระยะห่าง และจ�าลองการท�างานของระบบทั้งหมด

ผลกำรศึกษำ : เมื่อก�าหนดค่าให้กับตัวแปรต่างๆ ของระบบทั้งหมด ผลการจ�าลองระบบ พบว่าการเคลื่อนที่ของตัวตรวจจับเส้นเป็น

เส้นตรงแต่ไม่เป็นเชิงเส้น สัญญาณตรวจจับการวิ่งผ่านศูนย์กลางมีความกว้าง 1.3 มิลลิวินาที และ 0.67 มิลลิวินาที มุมการเคลื่อนที่ 

ที่ได้จากแบบจ�าลองเม่ือเปรียบเทียบกับการค�านวณสัญญาณที่จ�าลองจากระบบตรวจรู้ มีค่าคลาดเคลื่อนคิดแบบ RMS =0.3344 

องศา เมื่อเปลี่ยนค่าองศาที่ได้มาค�านวณด้วยสมการทางคณิตศาสตร์เพื่อหาระยะห่างระหว่างเส้นและจุดศูนย์กลางของตัวรถ พบว่า

มีความคลาดเคลื่อนคิดเป็นค่า RMS = 0.13525 มิลลิเมตร

วิจำรณ์และสรุปผล : ระบบตรวจรู้ที่ได้พัฒนาส�าหรับหุ่นยนต์เดินตามเส้น เมื่อจ�าลองระบบ ตัวตรวจรู้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง แต่ไม่

เป็นเชิงเส้น อัลกอริทึมและสมการที่ได้จากแบบจ�าลอง สามารถหาระยะห่างระหว่างเส้นและจุดศูนย์กลางของตัวหุ่นยนต์ได้

ค�ำส�ำคัญ: หุ่นยนต์เดินตามเส้น วงจรตรวจจับเส้น กลไกข้อเหวี่ยงและคันโยก

1 นักวิจัย, สาขาวิศวกรรมศาสตร์แมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210 
2 ดร., สาขาวิศวกรรมศาสตร์แมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210 
1 Researcher, Department of Mechatronics Engineering, Faculty of Engineering, Thaksin University, Phatthalung, 93210, Thailand
2 Dr., Department of Mechatronics Engineering, Faculty of Engineering, Thaksin University, Phatthalung, 93210, Thailand
* Corresponding author: Tel.: 099 9696616. E-mail address: krit.f@tsu.ac.th 

ตัวควบคุมท าการควบคุมความเร็วของพัดลม 50% และช่วงเวลาตั้งแต่ 17.00น. ถึง 23.59น. การเคลื่อนที่ของอากาศใน
โรงเรือนลดลงอยู่ในช่วงประมาณ 0.4 ลบ.ม./วินาที – 0.5 ลบ.ม./วินาที ซึ่งตัวควบคุมท าการควบคุมความเร็วของพัดลม
เพิม่ขึน้ประมาณ 47% – 49% ในช่วงแรก (ประมาณ 1 ช่ัวโมง) และลดเหลือประมาณ 16% – 17% ตามล าดับ  
 

 
รูปที่ 6 กราฟระหว่างค่าของข้อผดิพลาดความชืน้สัมพัทธ์

ในอากาศและค่าการควบคุมวาล์วส่งน้ า 
 

 
รูปที ่7 กราฟระหว่างค่าของข้อผดิพลาดการเคลื่อนที่ของ

อากาศและค่าการควบคมุความเรว็ของพดัลม 

สรุปผลการวิจัย 
ในวิจัยนี้ตัวควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิก (fuzzy logic controller) ถูกใช้ในการจ าลองการควบคุมความช้ืนสัมพัทธ์ใน

อากาศและการเคลื่อนท่ีของอากาศภายในโรงเรือน โดยผลลพัธ์ทีไ่ด้รับแสดงถึงการควบคุมที่มีความแม่นย าและมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นตัวควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิก (fuzzy logic controller) สามารถน าไปใช้ควบคุมความช้ืนในสัมพัทธ์ในอากาศและการ
ถ่ายเทอากาศในโรงเรือนกล้วยไม้ ตัวควบคุมฟัซซีล่อจิก (fuzzy logic controller) ทีค่ณะผู้วิจัยน าเสนอมีการท างานทีม่คีวาม
แม่นย าสูง (high precision) สเถียรภาพที่ดี (stability) และตอบสนองรวดเร็ว (fast response) 
 

เอกสารอ้างอิง 
[1] Banerjee, R. (2 0 1 5 ) Water Level Controller by Fuzzy Logic. International Journal of Innovative 

Research in Advanced Engineering (IJIRAE). 
[2] Wu, D., Karray, F. and Song, I. (2005) Water Level Control by Fuzzy Logic and Neural Networks. 

IEEE Conference on Control Applications, 3134-3139. 
[3] http://www.tutorialspoint.com/ 
[4] http://www.mathworks.com/help/fuzzy/what-is-mamdani-type-fuzzy-inference.html 
[5] http://www.mathworks.com/help/fuzzy/comparison-of-sugeno-and-mamdani-systems.html 
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Developing and Simulation of Line Following Robot Sensor System and Algorithms for 

Accurate Position

Krit Funsian1* Chaiwat Jumpholkul and Nunthapan Naphattaranun3

Abstract

Introduction : Nowadays, Line following robot sensor system can only separate whether the robot is inside the 

line or outside the line. The controlling robot is limited by undefined exactly position of robot. 

Objective : Developing and algorithms of line following robot sensor for accurate positon.

Methods : Developing sensor system by combining between common line detection sensor system and crank 

and slotted lever mechanism. Motor are used to move the crank to make sensor move in straight line. By ad-

dition infrared sensor at the center of robot, it helps to detect line detection sensor passing through center. 

Simulation the result from mathematic equation that calculate from the overall system.

Results : After define all parameters in system, The simulation results show that the movement of sensor is 

not linear. The center detection sensor signal width are 1.3 milliseconds and 0.67 milliseconds. The angle be-

tween simulation and simulation estimation signal have RMS error about 0.3344 degrees. The error of distance 

of center of robot to line have RMS error about 0.13525 millimeters

Conclusion : Simulation result of line following robot system show sensor movement in straight line but not 

linear. Algorithms and equation can be position the distance of robot to line 

Keywords : Line following robot, Line following detection sensor system, Crank and slotted lever

บทนํา 

หุนยนตเดินตามเสน[1]มีการประยุกตใชงานกวางขวาง อาทิ เชน การใชงานขนของตามจุดสองจุดสั้นๆ การรับสงพัสดุ 

สวนประกอบท่ีสําคัญ ท่ีเปรียบเสมือนดวงตาของหุนยนตคือวงจรตรวจรู(sensor) ท่ัวไปใช LED[2] เปนตัวสองแสงอินฟราเรดและ

ใชโฟโตไดโอดหรือโฟโตทรานซินเตอรเพ่ือรับแสงอินฟาเรดท่ีสะทอนกลับมา ปกติหุนยนตเคลื่อนท่ีบนพ้ืนสีขาวสวนเสนเปนเสนสีดํา 

แสงอินฟาเรดสะทอนพ้ืนสีขาวไปยังตัวรับแสง สวนเสนสีดําไมสะทอนแสง ดังน้ันสถานะท่ีไดจากวงจรตรวจรูมีเพียงสองสถานะ

เทาน้ันคือหุนยนตอยูบนเสนและไมอยูบนเสน ดังน้ันไมสามารถนําระบบควบคุม[3]มาประยุกตใชงาน สงผลใหหุนยนตเดินออกนอก

เสนทาง  Pakdamanและคณะ[4] ไดเสนอบทความแสดงถึงปญหาของหุนยนตเดินตามเสน เมื่อเสนมีรูปแบบท่ีแตกตางกัน  

ในขณะท่ีEnginและคณะ[5] ไดเสนอบทความในการหาระยะหางของหุนยนตจากเสน โดยเพ่ิมวงจรตรวจรูไปอีก 8 จุด ทําให

สามารถระบุตําแหนงเพ่ิมข้ึนไปเปน 8 ตําแหนง สงผลใหทราบระยะหางคราวๆ ระหวางเสนและตัวหุนยนต ทําใหสามารถใชการ

ควบคุมแบบ PID[6] ในการควบคุมหุนยนต สงผลใหหุนยนตเคลื่อนไหวไดอยางราบเรียบข้ึน  ในบทความน้ีผูวิจัยเสนอวิธีในการหา

ระยะระหวางตัวหุนยนตและเสนแบบแมนยํา โดยทําการประยุกตใชวงจรตรวจรูท่ีมีการใชงานอยูแลวมารวมกันกับกลไกขอเหว่ียง

และคันโยก เพ่ือใหวงจรตรวจจับแสงสามารถเคลื่อนท่ีไดเปนเสนตรง แลวติดตั้งวงจรตรวจจับแสงขณะท่ีกลไกคันโยกอยูตรงกลาง

ของตัวหุนยนต จากน้ันทําการจําลองการทํางานของระบบ นําผลลัพธท่ีไดมาคํานวณหาสมการและอัลกอริทึมสําหรับหาระยะหาง

ระหวางหุนยนตและเสน  

วิธีดําเนินการ 

วิธีการวิจัยแบงออกเปนสองข้ันตอนคือ การพัฒนาการระบบตัวตรวจรู และหาตําแหนงของหุนยนตจากสัญญาณท่ีไดจาก

การจําลองระบบ ในการพัฒนาระบบตรวจรู บทความน้ีอธิบายถึง วงจรท่ีใชในการตรวจจับเสนซึ่งเปนวงจรเดียวกับวงจรท่ีใชในการ

ตรวจสอบจุดก่ึงกลางของคันโยก การนํากลไกคันโยกและขอเหว่ียงมารวมกับวงจรตรวจรู การหาสมการทางคณิตศาสตรเพ่ือจําลอง

การทํางานของระบบ สวนทางดานการหาตําแหนงของหุนยนต บทความน้ีไดนําสัญญาณท่ีไดจากการจําลองระบบ มาเปนสัญญาณ

เพ่ือทดสอบอัลกอริทึมในการหาตําแหนงของหุนยนต 

วงจรตรวจจับเสน 

ระบบตรวจสอบเสนประกอบดวยสองสวนท่ีสําคัญคือ สวนเปลงแสงและสวนตรวจรับแสง สวนเปลงแสงทําหนาท่ี

เปลงแสงอินฟราเรดไปยังวัตถุ วัตถุจะสะทอนแสงกลับไปยังสวนตรวจจับแสง สวนตรวจรับแสงเมื่อรับแสงอินฟราเรด ก็เปลี่ยนแสง

เปนสัญญาณไฟฟา โดยวงจรเปลงแสงประกอบดวย LED แบบอินฟราเรด ตัวตานทานและแหลงจายไฟ อินฟราเรด LED ทําหนาท่ี

เปลี่ยนสัญญาณไฟฟาเปนสัญญาณแสง โดยตัวตานทานทําหนาท่ีจํากัดกระแสในวงจร สวนวงจรสวนตรวจรับแสงมีโฟโตไดโอด  ซึ่ง

ตอแบบ reverse bias เมื่อมีแสงกระทบโฟโตไดโอด ทําใหเกิดกระแสใหไหลไปยังทรานซิสเตอร โดยมีตัวตานทานปรับคาไดเปนตัว

กําจัดกระแส เมื่อทรานซิสเตอรทํางานแรงดันเอาตพุตมีคาเปน 0 โวลต เมื่อไมมีแสงตกกระทบโฟโตไดโอด ทรานซิสเตอรไมทํางาน

ดังน้ันแรงดันท่ีเอาตพุตจะมีคาเปน VCC  ดังน้ันแรงดันเอาตพุตมีสองสถานะเทาน้ัน คือ แรงดันมีคาเปน 0 และมีคาเทากับ VCC 
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บทนํา 
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ควบคุมแบบ PID[6] ในการควบคุมหุนยนต สงผลใหหุนยนตเคลื่อนไหวไดอยางราบเรียบข้ึน  ในบทความน้ีผูวิจัยเสนอวิธีในการหา

ระยะระหวางตัวหุนยนตและเสนแบบแมนยํา โดยทําการประยุกตใชวงจรตรวจรูท่ีมีการใชงานอยูแลวมารวมกันกับกลไกขอเหว่ียง

และคันโยก เพ่ือใหวงจรตรวจจับแสงสามารถเคลื่อนท่ีไดเปนเสนตรง แลวติดตั้งวงจรตรวจจับแสงขณะท่ีกลไกคันโยกอยูตรงกลาง

ของตัวหุนยนต จากน้ันทําการจําลองการทํางานของระบบ นําผลลัพธท่ีไดมาคํานวณหาสมการและอัลกอริทึมสําหรับหาระยะหาง

ระหวางหุนยนตและเสน  

วิธีดําเนินการ 

วิธีการวิจัยแบงออกเปนสองข้ันตอนคือ การพัฒนาการระบบตัวตรวจรู และหาตําแหนงของหุนยนตจากสัญญาณท่ีไดจาก

การจําลองระบบ ในการพัฒนาระบบตรวจรู บทความน้ีอธิบายถึง วงจรท่ีใชในการตรวจจับเสนซึ่งเปนวงจรเดียวกับวงจรท่ีใชในการ
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เพ่ือทดสอบอัลกอริทึมในการหาตําแหนงของหุนยนต 

วงจรตรวจจับเสน 
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รูปท่ี 1 วงจรเปลงแสงและรับแสงอินฟราเรด 

การเปลี่ยนระบบเคลื่อนท่ีแบบหมุนใหเปนเชิงเสน 

 ในระบบเครื่องกลท่ีมีมอเตอรเปนตัวขับเคลื่อน มีการเคลื่อนท่ีแบบหมุน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีแบบหมุนไปเปน

แบบการเคลื่อนท่ีแบบเสนตรง สามารถใชกลไกขอเหว่ียงและคันโยก( Crank and slotted  lever )เปนตัวกลางในการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการเคลื่อนท่ี โดยกลไกมีลักษณะดังน้ีคือ ขอเหว่ียงเคลื่อนท่ีแบบหมุนโดยมีมอเตอรเปนตัวขับเคลื่อน ทําหนาท่ีเหว่ียงคันโยก

ใหเคลื่อนท่ีแบบสายโดยมีจุดศูนยกลางท่ีจุดหมุน ดังน้ันคันโยกเมื่อมีมุมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําใหตัวเลื่อนเลื่อนเปนเสนตรงตามราง

เลื่อน  

 

รูปท่ี 2 กลไกขอเหว่ียงและคันโยก 

การพัฒนาระบบตรวจรู 

นําวงจรตรวจจับเสนมาประกอบกับกลไกขอเหว่ียงและคันโยก โดยติดตั้งวงจรตรวจสอบเสนบนตัวเลื่อน เพ่ือใหวงจร

ตรวจสอบเสน สามารถเคลื่อนท่ีเปนเสนตรงตามรางเลื่อนดังรูปท่ี 3 ทางซายมือ นอกจากน้ียังติดวงจรตรวจสอบจุดก่ึงกลางของคัน

โยกท่ีจุดก่ึงกลางของหุนยนต ซึ่งใชแสงอินฟราเรดจาก LED สองจากดานบนมายังตัวรับแสงอินฟราเรดทางดานลาง เมื่อคันโยก

เลื่อนมาถึงตรงกลางของหุนยนตและบังแสงอินฟราเรดจาก LED จากดานบน ทําใหตัวรับแสงอินฟราเรดไมมีแสงตกกระทบ สงผล

ใหแรงดันเอาตพุตเปลี่ยนจากแรงดัน 0 โวลต เปน VCC รูปท่ี 3 ทางขวามือ แสดงถึงแบบจําลองในการคํานวณหาระยะการเคลื่อนท่ี

ของวงจรระบบตรวจรู 

 

รูปท่ี 3 ระบบตรวจรูและแบบจําลองเพ่ือหาระยะการเคลื่อนท่ีของระบบตรวจรู 

จากรปูท่ี 3 สามารถเขียนสมการจากแบบจําลองไดดังน้ี 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚cos(∝)    (1)   

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚sin(∝)    (2) 

          90 − 𝛽𝛽𝛽𝛽 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1( 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚+𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

)   (3) 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥cot (𝛽𝛽𝛽𝛽)     (4)  

โดยท่ี 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚เปนระยะของรัศมีจากจุดศูนยกลางการหมุนของมอเตอรมายังจุดศูนยกลางของขอเหว่ียงในแนวระนาบ

 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 เปนระยะของรัศมีจากจุดศูนยกลางการหมุนของมอเตอรมายังจุดศูนยกลางของขอเหว่ียงในแนวตั้ง 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚เปนระยะของรัศมี

จากจุดศูนยกลางการหมุนของมอเตอรมายังจุดศูนยกลางของขอเหว่ียง ∝ เปนมุมการหมุนของมอเตอร 𝛽𝛽𝛽𝛽 เปนมุมของคันโยกกับ

แนวระนาบ  𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥 เปนระยะระหวางจุดหมุนของคันโยกไปยังจุดหมุนของมอเตอร 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 เปนระยะการเคลื่อนท่ีของตัวตรวจรูใน

แนวระนาบ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 เปนระยะระหวางจุดหมุนของคันโยกไปยังจุดก่ึงกลางในแนวระนาบของตัวเลื่อน นําสมการท่ีไดไปจําลองการ

ทํางานเพ่ือดูระยะ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 ในขณะท่ีมอเตอรทําการหมุน และสัญญาณท่ีไดจากระบบตรวจรู 

อัลกอริทึมเพ่ือระบุตําแหนงของหุนยนต 

ข้ันตอนสําหรับการคํานวณหาคาระยะหางระหวางเสนและตัวหุนยนต สามารถทําไดจาก flowchart ดังรูปท่ี 4  โดยเปลี่ยน

สัญญาณตรวจจับจุดก่ึงกลางมาจากตัวแปรตนเปนเชิงเวลามาเปนเชิงมุม การเปลี่ยนทําผานสมการ เมื่อไดแลวจึงนําคาท่ีไดมา

เปลี่ยนสัญญาณท่ีใชในการตรวจจับเสนใหเปนเชิงมุมดวย จากน้ันสามารถคํานวณระยะหางไดจากสมการ (1)(2)(3)และ(4) 
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รูปท่ี 1 วงจรเปลงแสงและรับแสงอินฟราเรด 

การเปลี่ยนระบบเคลื่อนท่ีแบบหมุนใหเปนเชิงเสน 

 ในระบบเครื่องกลท่ีมีมอเตอรเปนตัวขับเคลื่อน มีการเคลื่อนท่ีแบบหมุน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนท่ีแบบหมุนไปเปน

แบบการเคลื่อนท่ีแบบเสนตรง สามารถใชกลไกขอเหว่ียงและคันโยก( Crank and slotted  lever )เปนตัวกลางในการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการเคลื่อนท่ี โดยกลไกมีลักษณะดังน้ีคือ ขอเหว่ียงเคลื่อนท่ีแบบหมุนโดยมีมอเตอรเปนตัวขับเคลื่อน ทําหนาท่ีเหว่ียงคันโยก

ใหเคลื่อนท่ีแบบสายโดยมีจุดศูนยกลางท่ีจุดหมุน ดังน้ันคันโยกเมื่อมีมุมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําใหตัวเลื่อนเลื่อนเปนเสนตรงตามราง

เลื่อน  

 

รูปท่ี 2 กลไกขอเหว่ียงและคันโยก 

การพัฒนาระบบตรวจรู 

นําวงจรตรวจจับเสนมาประกอบกับกลไกขอเหว่ียงและคันโยก โดยติดตั้งวงจรตรวจสอบเสนบนตัวเลื่อน เพ่ือใหวงจร

ตรวจสอบเสน สามารถเคลื่อนท่ีเปนเสนตรงตามรางเลื่อนดังรูปท่ี 3 ทางซายมือ นอกจากน้ียังติดวงจรตรวจสอบจุดก่ึงกลางของคัน

โยกท่ีจุดก่ึงกลางของหุนยนต ซึ่งใชแสงอินฟราเรดจาก LED สองจากดานบนมายังตัวรับแสงอินฟราเรดทางดานลาง เมื่อคันโยก

เลื่อนมาถึงตรงกลางของหุนยนตและบังแสงอินฟราเรดจาก LED จากดานบน ทําใหตัวรับแสงอินฟราเรดไมมีแสงตกกระทบ สงผล

ใหแรงดันเอาตพุตเปลี่ยนจากแรงดัน 0 โวลต เปน VCC รูปท่ี 3 ทางขวามือ แสดงถึงแบบจําลองในการคํานวณหาระยะการเคลื่อนท่ี

ของวงจรระบบตรวจรู 

 

รูปท่ี 3 ระบบตรวจรูและแบบจําลองเพ่ือหาระยะการเคลื่อนท่ีของระบบตรวจรู 

จากรปูท่ี 3 สามารถเขียนสมการจากแบบจําลองไดดังน้ี 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚cos(∝)    (1)   

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚sin(∝)    (2) 

          90 − 𝛽𝛽𝛽𝛽 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1( 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚+𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

)   (3) 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥cot (𝛽𝛽𝛽𝛽)     (4)  

โดยท่ี 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚เปนระยะของรัศมีจากจุดศูนยกลางการหมุนของมอเตอรมายังจุดศูนยกลางของขอเหว่ียงในแนวระนาบ

 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 เปนระยะของรัศมีจากจุดศูนยกลางการหมุนของมอเตอรมายังจุดศูนยกลางของขอเหว่ียงในแนวตั้ง 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚เปนระยะของรัศมี

จากจุดศูนยกลางการหมุนของมอเตอรมายังจุดศูนยกลางของขอเหว่ียง ∝ เปนมุมการหมุนของมอเตอร 𝛽𝛽𝛽𝛽 เปนมุมของคันโยกกับ

แนวระนาบ  𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥 เปนระยะระหวางจุดหมุนของคันโยกไปยังจุดหมุนของมอเตอร 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 เปนระยะการเคลื่อนท่ีของตัวตรวจรูใน

แนวระนาบ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 เปนระยะระหวางจุดหมุนของคันโยกไปยังจุดก่ึงกลางในแนวระนาบของตัวเลื่อน นําสมการท่ีไดไปจําลองการ

ทํางานเพ่ือดูระยะ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 ในขณะท่ีมอเตอรทําการหมุน และสัญญาณท่ีไดจากระบบตรวจรู 

อัลกอริทึมเพ่ือระบุตําแหนงของหุนยนต 

ข้ันตอนสําหรับการคํานวณหาคาระยะหางระหวางเสนและตัวหุนยนต สามารถทําไดจาก flowchart ดังรูปท่ี 4  โดยเปลี่ยน

สัญญาณตรวจจับจุดก่ึงกลางมาจากตัวแปรตนเปนเชิงเวลามาเปนเชิงมุม การเปลี่ยนทําผานสมการ เมื่อไดแลวจึงนําคาท่ีไดมา

เปลี่ยนสัญญาณท่ีใชในการตรวจจับเสนใหเปนเชิงมุมดวย จากน้ันสามารถคํานวณระยะหางไดจากสมการ (1)(2)(3)และ(4) 
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รูปท่ี 4 Flow chart แสดงวิธีหาระยะหางจากเสนถึงจุดก่ึงกลางหุนยนต 

 การหาคา 𝛽𝛽𝛽𝛽 ทําไดโดย นําสัญญาณของคันโยกท่ีว่ิงผานตัวตรวจรูท่ีติดตั้งไวยังศูนยกลาง ซึ่งมุม 𝛽𝛽𝛽𝛽 มีประมาณท่ี 90 สัญญาณท่ี

มีคาเปนลอจิก 1 ข้ึนกับขนาดความกวางของคันโยกท่ีเลื่อตผานตัวตรวจรูท่ีติดตั้งไวยังศูนยกลาง และมุมตามสมการท่ี  และรูปท่ี  

ดังน้ันการหาวิเคราะหมุมทําไดโดยหาความกวางของสัญญาณท่ีเปน 1 โดยมุม 90 องศาอยูท่ีสัญญาณท่ีกวางกวา  

    ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 cot(90 − 𝜃𝜃𝜃𝜃)− 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 cot(90 + 𝜃𝜃𝜃𝜃)     (5) 

โดยท่ี ∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 เปนคาความกวางของคันโยกท่ีตัดผานเซนเซอร θ และเปนมุมท่ีหางจากจุดศูนยกลางของคันโยก 

และจากสมการ  

     cot(𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐵𝐵𝐵𝐵) = cot(𝐴𝐴𝐴𝐴) cot(𝐵𝐵𝐵𝐵)−1
cot(𝐵𝐵𝐵𝐵)+cot (𝐴𝐴𝐴𝐴)

   (6) 

ดังน้ัน 

     θ = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡−1( 2Lsp
∆𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥

)     (7) 

เมื่อทราบคา θ ทําใหสามารถทราบคา 𝛽𝛽𝛽𝛽เมื่อทราบคา 𝛽𝛽𝛽𝛽 ก็สามารถนํากลับมาคํานวณหาคา ∝ ไดจากสมการ โดยท่ี n 

เปนจํานวนเต็มบวก ซึ่งเพ่ิมไปเรื่อยๆตามการหมุนของมอเตอร 

   α = 2(𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 ��−𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡2(𝛽𝛽𝛽𝛽)+𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚2 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡2(𝛽𝛽𝛽𝛽)+𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚2 −𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 tan(𝛽𝛽𝛽𝛽)
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 tan(𝛽𝛽𝛽𝛽)+𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚

� + 𝜋𝜋𝜋𝜋𝑡𝑡𝑡𝑡) (8)  

เน่ืองจากมอเตอรหมุนดวยความเร็วคงท่ี 

α = ω𝑡𝑡𝑡𝑡    (9) 

โดยท่ี α เปนมุมของการหมุนของมอเตอรω เปนความเร็วเชิงมุม และ t เปนเวลา ดังน้ันทุกรอบของคาสัญญาณท่ีเก็บมา

จากเชิงเวลาสามารถเปลี่ยนเปนมุมจากสมการ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

กําหนดใหระยะระหวางจุดหมุนและตัวเลื่อนมีระยะ 90 มิลลิเมตร ระยะหางจากจุดศูนยกลางมอเตอรไปยังขอเหว่ียงเปนระยะ 

15 มิลลิเมตร ระยะจากจุดศูนยกลางมอเตอรไปยังจุดหมุนมีระยะ 40 มิลลิเมตร ความกวางของปลายคันโยกมีขนาด 2 มิลลิเมตร 

โดยมอเตอรมีความเร็วคงท่ี 500 รอบตอนาที และวงจรตรวจจับเสนตรวจจับเสนท่ีความถ่ี 12 kHz ความกวางของเสนสีดํามีขนาด 

1 เซนติเมตร ผลท่ีไดเมื่อจําลองระยะ Lxsp เมื่อใหมอเตอรหมุน 2 รอบเปนดังรูปท่ี 5 ซายมือ ซึ่งไมเปนเชิงเสน และไมใชสัญญาณ

ไซน ในทุกๆรอบการหมุนคันโยกตองตัดผานเซนเซอรตรวจสอบศูนยกลางสองครั้ง หมายถึงขณะน้ันการกระจัดจากจุดศูนยกลางมี

คาเขาใกลศูนย  โดยคาท่ีไดจากเซนเซอรมีสองคาคือ 0 กับ 1 ซึ่งคาท่ีเปน 1 หมายถึงคันโยกตัดผานเซนเซอร ซึ่งผลจากการจําลอง

การทํางานไดเปนดังรูปท่ี 5 ขวามือ ขนาดความกวางของคา 1 ไมเทากันเน่ืองจาก Lxsp  เคลื่อนท่ีไมเปนเชิงเสน 

                        

รูปท่ี 5 ระยะจากตัวเลื่อนไปยังจุดศูนยกลางและสญัญาณท่ีคันโยกตดัผานศูนยกลาง 

 ทําการจําลองระบบตรวจสอบเสนสีดําในระยะตางๆ เชนตรงกลางของตัวรถ ดานซายของตัวรถ ดานขวาของตัวรถ ในระยะ

ตางๆ จากน้ันคํานวณหาระยะหางจากมุมท่ีมอเตอรหมุน 

  

รูปท่ี 6 องศาและสญัญาณท่ีไดรับจากตัวตรวจรู 
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รูปท่ี 4 Flow chart แสดงวิธีหาระยะหางจากเสนถึงจุดก่ึงกลางหุนยนต 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
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รูปท่ี 6 องศาและสญัญาณท่ีไดรับจากตัวตรวจรู 
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รูปท่ี 7 องศาและระยะหางจากจุดศูนยกลาง 

 ผลท่ีไดจากการจําลององศาการเคลื่อนท่ี ท่ีไดจากแบบจําลองเมื่อเปรียบเทียบกับการคํานวณสัญญาณท่ีจําลองจากระบบ

ตรวจรู มีคาคลาดเคลื่อนคิดแบบ RMS =0.3344 องศา เมื่อเปลี่ยนคาองศาท่ีไดมาคํานวณดวยสมการทางคณิตศาสตรเพ่ือหา

ระยะหางระหวางเสนและจุดศูนยกลางของตัวรถ พบวามีความคลาดเคลื่อนคิดเปนคา RMS = 0.13525 มิลลิเมตร 

สรุปผลการวิจัย 

ระบบตรวจรูท่ีไดพัฒนาสําหรับหุนยนตเดินตามเสน สามารถจําลองระบบตามสมการท่ีคํานวณได พบวาตัวตรวจรู

เคลื่อนท่ีเปนเสนตรง แตไมเปนเชิงเสน สัญญาณท่ีไดจากการจําลอง เมื่อใชอัลกอริทึมและสมการ สามารถหาระยะหางระหวางเสน

และจุดศูนยกลางของตัวหุนยนตได 

เอกสารอางอิง 
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กฤช โกยวาณิชย์1* สมพล ชีวมงคลกานต์2 จตุพร แก้วอ่อน3 และจอมภพ แววศักดิ์4

บทคัดย่อ

บทน�ำ: ปาล์มน�า้มนัเป็นพชืเศรษฐกจิของประเทศในด้านมลูค่าผลผลติและพืน้ทีเ่พาะปลกูทัว่ทกุภาคของประเทศ ผลผลติของปาล์ม

น�้ามันถูกน�าไปสกัดเป็นน�้ามันปาล์มและเกิดเศษวัสดุชีวมวลเป็นจ�านวนมาก รวมถึงกากวัสดุผลปาล์มที่เกิดจากกระบวนการสกัด

น�้ามัน ซึ่งสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับขยะของเสียเหลือใช้เหล่านี้

วัตถุประสงค์: ศึกษาการเตรียมและสมบัติของแท่งเชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้จากปาล์มน�้ามัน

วิธีกำรศึกษำ: การศึกษานี้เป็นการทดสอบสมบัติของแท่งเชื้อเพลิงเขียวที่ได้จากวัสดุเหลือใช้จากปาล์มน�้ามัน คือ ต้นปาล์มหมดอายุ 

กะลาปาล์ม และกากปาล์มน�้ามัน ผสมกันอัตราส่วนโดยน�้าหนัก 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, 1:1:2 และ 1:1:3 เป็นแท่งเชื้อเพลิง RDF-1, 

RDF-2, RDF-3, RDF-4 และ RDF-5 ตามล�าดับ น�ามาอบแห้ง ขึ้นรูป และอัดแท่งด้วยความร้อน ทดสอบการเผาไหม้ สมบัติความ

ร้อน โครงสร้างจุลภาค ตรวจสอบหมู่ฟังก์ชันประกอบทางเคมี และทดสอบความพรุนแท่งเชื้อเพลิง

ผลกำรศึกษำ: พบว่าแท่งเชื้อเพลิง RDF-1 มีสมบัติเป็นวัสดุแท่งเชื้อเพลิงดีที่สุดเนื่องจากมีค่าความร้อนเฉลี่ยที่เกิดจากการเผาไหม้

ของแท่งเชื้อเพลิงมีค่าสูงสุด คือ 3,538 kcal./kg. และมีปริมาตรเฉลี่ยของรูพรุน ต�่าสุด คือ 0.0046 cm3/g, ปริมาณก�ามะถันของ

แท่งเชื้อเพลิงเพิ่มตามสัดส่วนของกากปาล์มน�้ามันที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้แท่งเชื้อเพลิงประกอบด้วยอนุพันธ์ของเส้นใยเซลลูโลสและ

ไฮโดรคาร์บอนกลุ่มอะลิฟาติก 

วิจำรณ์และสรุป: การประเมินศักยภาพแท่งเช้ือเพลิงเขียวจากส่วนผสมต้นปาล์มหมดอายุ กะลาปาล์มและกากน�้ามันปาล์ม จาก

ปริมาณ 5% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดทั่วประเทศ สามารถผลิตแท่งเชื้อเพลิง RDF-1 ได้ปริมาณ 23.21 ล้านตัน ให้ปริมาณความ

ร้อนเทียบเท่ากับน�้ามันดิบ 13.25 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 1,856.8 ล้านบาท

ค�าส�าคัญ: แท่งเชื้อเพลิงเขียว ปาล์มน้ำามัน ต้นปาล์มหมดอายุ กะลาปาล์ม
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Characteristics of Briquette from the Mixture of Oil Palm Trunks, Palm Shells and Cake Decanter

Krit Koyvanich1* Somphol Chiwamongkhonkarn2 Jatuporn Kaw-on3 and Jompob Waewsak4

Abstract

Introduction: Oil Palm Trees is the importance of the production values and plantation area was covering all 

around the region of Thailand. Normally, out coming from palm fruits had been exacted and converting to palm 

oil products. There were left a huge of crop residue, including bio-west from the palm oil extraction process. 

Recycling their waste materials will increase bio-west-residue valuable in oil palm industrial system.

Objective: To study the preparation and characterized the Briquette from the mixture of oil palm trunks, palm 

shells and cake decanter.

Methods: This investigation is based on the preparation and characterization green fuel cells by the mixture of 

oil palm trunks, palm shells and cake decanter for 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, 1:1:2 and 1:1:3 wt%, which defined as 

RDF-1, to RDF-5, respectively. The mixture had been dried and forming by cold-extrusion technique. Combustion 

and physical characteristic as microstructure, porosity and chemical functional group had been investigate.

Results: The RDF-1 exhibited the best combustion properties because they represented the maximum of net 

heating value of 3,538 kcal./kg., and minimum of pore volume 0.0046 cm3/g. The sulfur composition of the 

briquette was increased with the increasing of cake decanter. Moreover, the FTIR results represented the func-

tional of cellulose and aliphatic of hydrocarbon.

Conclusion: The potential estimation for the briquette productivity of RDF-1 within 5% plantation area in Thai-

land, there is provided the production efficiency were approximately about 23.21 MT., which equivalent to 

thermal energy 13.25 million ton oil equivalence (toe), and costing 1,856.8 million baths (coal, 2016).

Keywords: Green fuel cell, oil palm, expired palm tree, palm shell.
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บทนํา 
การพัฒนาประเทศไปเปนประเทศอุตสาหกรรม จําเปนตองมีการนําทรัพยากรมาใชในการผลิตและทรัพยากร

บางอยางมีการนํามาใชมากเกินความจําเปน ทําใหเกิดปญหาการสูญเสียและขาดแคลนทรัพยากร เน่ืองจากประเทศไทยเปน
ประเทศท่ีต้ังอยูบนพ้ืนฐานเกษตรกรรมมาต้ังแตในอดีตแลว ปจจุบันยังพบวาประชากรมากกวารอยละ 70 ยังคงประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและการพัฒนาดานเทคโนโลยีการเกษตรทําใหผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับความตองการใช
หรือบริโภคในประเทศและเพ่ือการสงออก เมื่อมีการใชยอมจะมีของเสียหรือของเหลือใช ท้ังจากการบริโภคและการผลิตท่ีเรียก
กันวา “ขยะ” ซึ่งเปนสิ่งท่ีไมมีประโยชนใชไมไดหรือใชไดนอย แลวจําเปนท่ีจะตองนําไปท้ิง เชน เศษพืชหรือวัสดุเหลือใชจาก
การเกษตร เปนสิ่งท่ีไดจากการคัดหรือจําแนกเอาสวนท่ีใชประโยชนไปใชแลวเอาสวนท่ีไมใชไปท้ิง ซึ่งพบไดท่ัวไปตามไรนา สวน 
ปา และโรงงานตางๆ เชน แกลบ ข้ีเลื่อย กิ่งไม และเศษวัสดุท่ีเหลือใชจากการเก็บเกี่ยว (Crop Residues) อาทิเชน ตนปาลม
นํ้ามัน ฟางขาง เปลือกถ่ัว ตนขาพืช ตนมันสําประหลัง เศษวัสดุเหลือใชเหลาน้ี หากพิจารณาใหดีแลวก็พบวายังมีวัสดุบางอยาง
ท่ีนาจะนํามาทําใหเกิดประโยชนได เปนการรีไซเคิล  ยกตัวอยาง เชน การนําวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรมาทําการอัดแทง
เชื้อเพลิงและการหมักเศษวัสดุเปนกาซเชื้อเพลิงในการหุงตม เปนตน 

ปาลมนํ้ามันเปนพ้ืนเศรษฐกิจสําคัญของประเทศซึ่งมีการเพาะปลูกกันมากในพ้ืนท่ีภาคใตของประเทศไทย และ
ปจจุบันมีการขยายพ้ืนท่ีไปยังภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศโดยจากรายงานของกระทรวงพลังงานพบวา สัดสวนของวัสดุชีวมวลท่ี
เกิดจากการผลิตปาลมนํ้ามันคือ ทะลายปาลมเปลา 42.8% เสนใยปาลม 14.7% กะลาปาลม 4.9% กานหรือทาง 26.04% 
และทะลายตัวผู 23.3% ของปริมาณผลผลิตปาลมสด ซึ่งปจจุบันผลผลิตปาลมเฉลี่ยประมาณ 2.5-3 ตันตอไร (ศูนยวิจัยปาลม
นํ้ามันสุราษฏรธานี) ดังน้ันเมื่อประเมินปริมาณของชีวมวลท่ีเกิดข้ึนพบวามีสูงถึงประมาณ 8–10 ตัน/ไร ปจจุบันโรงงานหีบสกัด
ปาลมนํ้ามันขนาดใหญไดมีการนําวัสดุชีวมวลจากกระบวนการหีบนํ้ามันมาใช เชน ทะลายปาลมเปลาและกะลาปาลม โดย
นํามาใชในการเผาไหมสําหรับผลิตไอนํ้าเพ่ือใชในการน่ึงทะลายปาลมและผลิตไฟฟา เสนใยปาลมและนํ้าเสียนํามาใชในการผลิต
แก็สชีวภาพ เปนตน จากการวิจัยกอนหนาพบวาการใชชีวมวลจากปาลมมาเปนเชื้อเพลิงในการตมนํ้ามีผลตออุณหภูมิของนํ้า
และไอนํ้าท่ีไดไมสมํ่าเสมอ สงผลกระทบตอกําลังการผลิตไฟฟา ซึ่งหากสามารถนําวัสดุตางๆ จากปาลมท่ีมีอยูมาพัฒนาหรือ
ดําเนินการเพ่ือใหไดเชื้อเพลิงท่ีใหความรอนท่ีสูงข้ึนและสม่ําเสมอจะกอใหเกิดประโยชนตออุตสาหกรรมการผลิตเปนอยางมาก 

หลังจากการเก็บเก่ียวทะลายปาลมนํ้ามัน จะมีการขนสงผลผลิตเขาสูโรงงานอุตสาหกรรมท่ีสกัดนํ้ามันปาลม ซึ่งมี
กระบวนการสกัดนํ้ามัน 2 แบบ คือ แบบมาตรฐาน (หีบนํ้ามันแยก) และแบบหีบนํ้ามันผสม ผลิตภัณฑ ผลท่ีไดทางออมและ
ของเสียหรือกากอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต ไดแก นํ้ามันปาลมดิบ (Crude Palm Oil) นํ้ามันเมล็ดในปาลม 
(Palm Kernel Oil) ทะลายปาลมเปลา (Empty Fruit Bunch) เสนใย (Fiber) กะลา (Shell) นํ้าเสียและกากตะกอนนํ้ามัน 
(Cake Decanter) ซึ่งของเสียท่ีเกิดข้ึนสามารถนําไปใชประโยชนไดท้ังหมด (Zero Waste) เชน ทะลายปาลมเปลา เสนใย 
กะลา สามารถนําไปเปนเชื้อเพลิงหมอไอนํ้า นํ้าเสียนํามาผลิตแกสชีวภาพเพ่ือผลิตกระแสไฟฟา และกากตะกอนนํ้ามัน (Cake 
Decanter) นํามาผลิตเปนปุยอินทรีย ปจจุบันมีการวิเคราะหทางเคมีของกากตะกอนนํ้ามันปาลมและพบวามีปริมาณคารบอน
สูง 40% [1] ซึ่งสามารถนํามาใชทําประโยชนอยางอ่ืนไดอีกนอกจากการผลิตปุยอินทรีย เชน การอัดแทงเชื้อเพลิงเพ่ือเปน
พลังงานทางเลือกทดแทนไมและถาน เปนตน งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาคุณลักษณะของแทงเชื้อเพลิงเขียวท่ีอัดแทงจากของเสีย
และของเหลือใชจากวัสดุชีวมวลปาลมนํ้ามัน เพ่ือศึกษาสมบัติทางความรอน สวนประกอบทางเคมี และโครงสรางจุลภาคท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมสําหรับนําไปผลิตแทงเชื้อเพลิง 

 
ตารางที่ 1 สมบัติทางความรอนของผลิตภัณฑชีวมวลท่ีไดจากปาลมนํ้ามัน [2] 

คุณสมบัติ 
ความชื้น  

(%) 
เถา 
(%) 

ปริมาณเชื้อเพลิง 
(%) 

คารบอนเสถียร 
(%) 

ความรอนสูงสุด 
(kJ/kg) 

ความรอนตํ่าสุด 
(kJ/kg) 

เสนใยปาลม  38.50 4.42 42.68 14.39 13,127 11,400 
กะลาปาลม 12.00 3.50 68.20 16.30 18,267 16,900 
ทะลายปาลม  58.60 2.03 30.46 8.90 9,196 7,240 
ตนปาลม  48.40 1.20 38.70 11.70 9,370 7,556 
ทางปาลม  78.40 0.70 16.30 4.60 3,908 1,760 
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วิธีการวิจัย 
การผลิตเชื้อเพลิงเขียวอัดแทงจากสวนผสมของตนปาลมหมดอายุ กะลาปาลม และกากตะกอนนํ้ามันปาลม โดยการ

ยอยตนปาลมใหมีขนาดเล็กประมาณ 2 cm3 และทําใหสวนผสมท้ังหมดแหงดวยการตากแดดเปนระยะเวลา 3 วัน จากน้ัน
นําไปอบแหงอีกครั้ง ผสมวัตถุดิบท้ังหมดในอัตราสวน 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, 1:1:2 และ 1:1:3 โดยนํ้าหนัก ใชปูนขาวผสมแปง
มันเปนตัวประสานตอนํ้าหนักวัตถุดิบ 1:10 อัดแทงและข้ึนรูปดวยความรอนดวยเทคนิคเอ็กซทรูชัน (Extrusion) โดยเผา
กระตุนท่ีอุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง จากน้ันเผาตอท่ีอุณหภมูิ 250 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง 
เชื้อเพลิงแทงเขียวท่ีไดมีรูปทรงแทงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร จากน้ันนําแทงเชื้อเพลิง
ตัวอยางไปทดสอบสมบัติโครงทางเคมี โครงสรางจุลภาค สมบัติทางความรอน และวิเคราะหการเผาไหมตอไป 
 การวิเคราะหสมบัติทางความรอนในงานวิจัยน้ีประกอบดวย 1) การวิเคราะหแบบประมาณ (Proximate Analysis) 
ตามมาตรฐาน ASTM D7582 ในหองปฏิบัติการ; 2) การวิเคราะหแบบกําหนดคาความรอน (Heating Value) ของเชื้อเพลิง
ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM D2105 และ 3) การวิเคราะหแบบแยกธาตุ โดยแบบแรกใชการคํานวณหาผลตางของมวล
อบแหง มวลเชื้อเพลิงรอน มวลเชื้อเพลิงท่ีถูกเผาไหม และมวลคงเหลือหลังเผาไหมจะไดเปอรเซ็นตนํ้าหนักโดยประมาณของ 
ความชื้น เชื้อเพลิงระเหย คารบอนเสถียร และเถา ตามลําดับ การวิเคราะหการเผาไหมแบบกําหนดคาความรอนดวย Bomb 
Calorimeter อาศัยหลักการเผาไหมแทงเชื้อเพลิงดวยออกซิเจนใหเกิดความรอนถายเทสูภาชนะบรรจุนํ้าเพ่ือถายเทความรอน 
ซึ่งอุณหภูมิของนํ้าท่ีเพ่ิมข้ึนแสดงถึงพลังงานความรอนท่ีไดจากการเผาไหม (Heat of Combustion) ของแทงเชื้อเพลิง และ
การวิเคราะหแบบแยกธาตุโดยวิเคราะหปริมาณนํ้าหนักแทงเชื้อเพลิงตัวอยางเทียบกับปริมาณธาตุองคประกอบหลักกลุม
ไฮโดรคารบอน (C, H, N, S และ O) วัดไดจากกาซผสมท่ีไดจากการเผาไหมอยางรวดเร็ว (Flash Combustion) ของแทง
เชื้อเพลิงภายใตสภาวะปราศจากออกซิเจน ทําใหสามารถวิเคราะหสัดสวนปริมาณของธาตุองคประกอบหลัก C, H, N, S และ 
O ท่ีมีอยูใชเชื้อเพลิงได ในงานวิจัยน้ีใชเครื่องวิเคราะหแบบกําหนดคาความรอนและแบบแยกธาตุดวยเครื่อง Bomb 
Calorimeter (Bomb), IKA รุน C3600 และเครื่องทดสอบหาปริมาณธาตุ CHNS/O Analyzer (CHNS/O), Thermo Quest 
รุน FlashEA 1112 
 การทดสอบความพรุนเปนการวิเคราะหพ้ืนผิว (Surface Area) และการกระจายตัวของความพรุน (Pore Size 
Distribution) ของอนุภาคโดยอาศัยหลักการวัดปริมาณกาซท่ีถูกดูดซับแบบ Static Volume Matric Gas Method บนผิว
อนุภาค ซึ่งเกิดจากอันตรกริยาแรงวัลเดอวาลวระหวางโมเลกุลกาซยึดเกาะกับผวิหนา monolayer ของวัสดุทดสอบท่ีสภาวะ 
Isothermal ในงานวิจัยน้ีใชกาซ N2 เปนกาซดูดซับทดสอบท่ีความดันบรรยากาศคาตางๆ ภายใตอุณหภูมิคงตัว 77.3o เคลวิน 
การทดสอบความดันท่ีสภาวะสมดุล (p) ความดันอ่ิมตัว (po) ปริมาณกาซท่ีดูดซับ (v) และปริมาณกาซท่ีดูดซับในชั้น 
monolayer (vm) สัมพันธตาม Brunauer Emmett Teller (BET equation) สมการท่ี (1) เมื่อ c คือคาคงท่ี เมื่อเทียบสมการ
เชิงเสนของผลการทดลอง (BET-plot) ระหวางความสัมพันธในเทอม 1/v[(p/po)-1] กับ p/po พบวาพารามิเตอรของสมการ
เชิงเสน เชน คาความชัน (A) และจุดตัดแกน y มีความสัมพันธกับคา vm และ c แสดงดังสมการท่ี (2) และ (3) ตามลําดับ การ
คํานวณหาพ้ืนท่ีผิวรูพรุนของวัสดุ (BET Specific Area: SBET) นิยามโดยความสัมพันธของ Cross Sectional Area (σ) เลข 
Avogadro Number (Nag) ปริมาตรโมลของกาซท่ีถูกดูดซับ (V) และมวลของแทงเชื้อเพลิง (m) ท่ีถูกดูดซึม การหาขนาดความ
รัศมีความกวางของรูพรุนเฉลี่ย ( pr ) หาไดจากสมการท่ี (5) กรณีของกาซ N2  คา σ = 0.16 nm-2 [3] 
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

วิธีการวิจัย 
การผลิตเชื้อเพลิงเขียวอัดแทงจากสวนผสมของตนปาลมหมดอายุ กะลาปาลม และกากตะกอนนํ้ามันปาลม โดยการ

ยอยตนปาลมใหมีขนาดเล็กประมาณ 2 cm3 และทําใหสวนผสมท้ังหมดแหงดวยการตากแดดเปนระยะเวลา 3 วัน จากน้ัน
นําไปอบแหงอีกครั้ง ผสมวัตถุดิบท้ังหมดในอัตราสวน 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, 1:1:2 และ 1:1:3 โดยนํ้าหนัก ใชปูนขาวผสมแปง
มันเปนตัวประสานตอนํ้าหนักวัตถุดิบ 1:10 อัดแทงและข้ึนรูปดวยความรอนดวยเทคนิคเอ็กซทรูชัน (Extrusion) โดยเผา
กระตุนท่ีอุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง จากน้ันเผาตอท่ีอุณหภมูิ 250 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง 
เชื้อเพลิงแทงเขียวท่ีไดมีรูปทรงแทงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร จากน้ันนําแทงเชื้อเพลิง
ตัวอยางไปทดสอบสมบัติโครงทางเคมี โครงสรางจุลภาค สมบัติทางความรอน และวิเคราะหการเผาไหมตอไป 
 การวิเคราะหสมบัติทางความรอนในงานวิจัยน้ีประกอบดวย 1) การวิเคราะหแบบประมาณ (Proximate Analysis) 
ตามมาตรฐาน ASTM D7582 ในหองปฏิบัติการ; 2) การวิเคราะหแบบกําหนดคาความรอน (Heating Value) ของเชื้อเพลิง
ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM D2105 และ 3) การวิเคราะหแบบแยกธาตุ โดยแบบแรกใชการคํานวณหาผลตางของมวล
อบแหง มวลเชื้อเพลิงรอน มวลเชื้อเพลิงท่ีถูกเผาไหม และมวลคงเหลือหลังเผาไหมจะไดเปอรเซ็นตนํ้าหนักโดยประมาณของ 
ความชื้น เชื้อเพลิงระเหย คารบอนเสถียร และเถา ตามลําดับ การวิเคราะหการเผาไหมแบบกําหนดคาความรอนดวย Bomb 
Calorimeter อาศัยหลักการเผาไหมแทงเชื้อเพลิงดวยออกซิเจนใหเกิดความรอนถายเทสูภาชนะบรรจุนํ้าเพ่ือถายเทความรอน 
ซึ่งอุณหภูมิของนํ้าท่ีเพ่ิมข้ึนแสดงถึงพลังงานความรอนท่ีไดจากการเผาไหม (Heat of Combustion) ของแทงเชื้อเพลิง และ
การวิเคราะหแบบแยกธาตุโดยวิเคราะหปริมาณนํ้าหนักแทงเชื้อเพลิงตัวอยางเทียบกับปริมาณธาตุองคประกอบหลักกลุม
ไฮโดรคารบอน (C, H, N, S และ O) วัดไดจากกาซผสมท่ีไดจากการเผาไหมอยางรวดเร็ว (Flash Combustion) ของแทง
เชื้อเพลิงภายใตสภาวะปราศจากออกซิเจน ทําใหสามารถวิเคราะหสัดสวนปริมาณของธาตุองคประกอบหลัก C, H, N, S และ 
O ท่ีมีอยูใชเชื้อเพลิงได ในงานวิจัยน้ีใชเครื่องวิเคราะหแบบกําหนดคาความรอนและแบบแยกธาตุดวยเครื่อง Bomb 
Calorimeter (Bomb), IKA รุน C3600 และเครื่องทดสอบหาปริมาณธาตุ CHNS/O Analyzer (CHNS/O), Thermo Quest 
รุน FlashEA 1112 
 การทดสอบความพรุนเปนการวิเคราะหพ้ืนผิว (Surface Area) และการกระจายตัวของความพรุน (Pore Size 
Distribution) ของอนุภาคโดยอาศัยหลักการวัดปริมาณกาซท่ีถูกดูดซับแบบ Static Volume Matric Gas Method บนผิว
อนุภาค ซึ่งเกิดจากอันตรกริยาแรงวัลเดอวาลวระหวางโมเลกุลกาซยึดเกาะกับผวิหนา monolayer ของวัสดุทดสอบท่ีสภาวะ 
Isothermal ในงานวิจัยน้ีใชกาซ N2 เปนกาซดูดซับทดสอบท่ีความดันบรรยากาศคาตางๆ ภายใตอุณหภูมิคงตัว 77.3o เคลวิน 
การทดสอบความดันท่ีสภาวะสมดุล (p) ความดันอ่ิมตัว (po) ปริมาณกาซท่ีดูดซับ (v) และปริมาณกาซท่ีดูดซับในชั้น 
monolayer (vm) สัมพันธตาม Brunauer Emmett Teller (BET equation) สมการท่ี (1) เมื่อ c คือคาคงท่ี เมื่อเทียบสมการ
เชิงเสนของผลการทดลอง (BET-plot) ระหวางความสัมพันธในเทอม 1/v[(p/po)-1] กับ p/po พบวาพารามิเตอรของสมการ
เชิงเสน เชน คาความชัน (A) และจุดตัดแกน y มีความสัมพันธกับคา vm และ c แสดงดังสมการท่ี (2) และ (3) ตามลําดับ การ
คํานวณหาพ้ืนท่ีผิวรูพรุนของวัสดุ (BET Specific Area: SBET) นิยามโดยความสัมพันธของ Cross Sectional Area (σ) เลข 
Avogadro Number (Nag) ปริมาตรโมลของกาซท่ีถูกดูดซับ (V) และมวลของแทงเชื้อเพลิง (m) ท่ีถูกดูดซึม การหาขนาดความ
รัศมีความกวางของรูพรุนเฉลี่ย ( pr ) หาไดจากสมการท่ี (5) กรณีของกาซ N2  คา σ = 0.16 nm-2 [3] 
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 การวิเคราะหโครงสรางทางเคมีของแทงเชื้อเพลิงในงานวิจัยน้ีอาศัยเทคนิคการวิเคราะห Fourier-Transform 
Infrared Spectroscopy (FTIR) เพ่ือศึกษาและวิเคราะหโครงสรางโมเลกุลแทงเชื้อเพลิงตัวอยางของแตละเงื่อนไขการเตรียม
จะประกอบดวยกลุมฟงกชันเคมี (Functional Group) แตกตางกัน เชน พันธะของคารบอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน จะ
ตอบสนองตอรังสีอินฟาเรดท่ีความยาวคลื่นหรือเลขคลื่น (wave number) ในชวงท่ีแตกตางกัน การดูดกลืนน้ีแสดงถึง (Finger 
Print) ในรูปแบบของ “สเปกตรัมการดูดกลืน” โครงสรางเคมีของแตละวัสดุตัวอยางซึ่งมีลักษณะเฉพาะ ในงานวิจัยน้ีอาศัย
ฐานขอมูลจากการดูดกลืนจากวัสดุเชื้อเพลิงสารอินทรียกลุมปาลมนํ้ามัน [4]-[6] และทดสอบดวยเครื่อง Fourier Transform 
Infrared Spectrometer (FT-IR), Bruker รุน VERTEX 70 โดยใชแสงในชวง 4,000-400 cm-1 
 การวิเคราะหโครงสรางทางจุลภาคของเชื้อเพลิงเขียวอัดแทงเพ่ือศึกษาลักษณะ การกระจายตัวของรูปรางและขนาด
เกรนอนุภาคท่ีของแทงเชื้อเพลิงเขียว ซึ่งเปนสวนผสมของ ตนปาลมหมดอายุ กะลาปาลม และกากปาลมนํ้ามันดวยกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอน Apreo FEI รุน Apreo-001, Czech Republic. 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 การเตรียมเชื้อเพลิงเขียวอัดแทง หรือ เชื้อเพลิงตัวอยางจากสวนผสมโดยนํ้าหนักของ ตนปาลมหมดอายุ กะลาปาลม 
และกากนํ้ามันปาลมในอัตราสวน 1:1:1, 2:1:1, 3:1:1, 1:1:2 และ 1:1:3 โดยใชชื่อยอแทงเชื้อเพลิง RDF-1, RDF-2, RDF-3, 
RDF-4 และ RDF-5 ตามลําดับ 
 ผลการวิเคราะหสมบัติความรอนแบบประมาณ การวิเคราะหแบบกําหนดคาความรอน และการวิเคราะหแบบแยก
ธาตุของแทงเชื้อเพลิงเขียวอัดแทงจากสวนผสมตนปาลมหมดอายุ กะลาปาลม และกากของเสียจากปาลมนํ้ามัน RDF-1, RDF-
2, RDF-3, RDF-4 และ RDF-5 แสดงในตารางท่ี 2 ผลการทดลองแสดงใหเห็นสมบัติกายภาพของแทงเชื้อเพลิง RDF-2 มีคา
ความหนาแนนและคาความชื้นสูงสุดและตํ่าสุดตามลําดับ ผลการวิเคราะหแบบประมาณแสดงแทงเชื้อเพลิง RDF-1 มีคา
ปริมาณเชื้อเพลิงระเหยมีคาสูงสุด คารบอนเสถียรและปริมาณเถามีคาตํ่าสุด การทดสอบแบบการแยกธาตุพบวาแทงเชื้อเพลิง 
RDF-1 มีปริมาณไฮโดรคารบอน (คารบอนและไฮโดรเจน) สูงสุด รวมถึงผลการทดสอบการเผาไหมดวยวิธีการกําหนดคาความ
รอนพบวาแทงเชื้อเพลิง RDF-1 มีคาความรอนสูงสุด นอกจากน้ีการเพ่ิมปริมาณสัดสวนของกากนํ้ามันปาลมของแทงเชื้อเพลิง 
RDF-4 และ RDF-5 มีผลทําใหความหนาแนน ปริมาณคารบอนเสถียร เถา ไนโตรเจน กํามะถัน ออกซิเจนในแทงเชื้อเพลิง
เพ่ิมข้ึน และปริมาณความรอนเฉลี่ย คารบอน ไฮโดรเจนมีคาลดลง ตามสัดสวนของกากนํ้ามันปาลมท่ีเพ่ิมข้ึน โดยสวนผสมของ
กากนํ้ามันปาลมมีธาตุกํามะถันและไนโตรเจนเปนองคประกอบในปริมาณสูง [7] 
 

ตารางที่ 2 คาพลังงานความรอนท่ีไดจากการเผาไหม สมบัติทางกายภาพ และปริมาณของกาซท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหม
เชื้อเพลิงเขียวอัดแทงจากสวนผสมตนปาลมหมดอายุ กะลาปาลม และกากของเสียจากปาลมนํ้ามัน 
สมบัติ หนวย RDF-1 RDF-2 RDF-3 RDF-4 RDF-5 

ความรอนเฉลี่ย kcal/kg 3,407 3,042 2,940 2,958 2,895 
ความหนาแนน g/cm3 1.500 1.581 1.537 1.531 1.562 
ความชื้น %wt 12.77 11.80 13.79 14.58 13.74 
ปริมาณเชื้อเพลิงระเหย %wt 59.75 58.88 57.98 55.37 55.45 
คารบอนเสถียร %wt 7.780 8.960 9.480 8.660 9.200 
ปริมาณเถา %wt 19.71 20.36 18.76 21.39 21.61 
ปริมาณคารบอน %wt 39.33 36.86 36.52 35.92 35.13 
ปริมาณไฮโดรเจน %wt 5.615 5.268 5.144 5.101 4.963 
ปริมาณไนโตรเจน %wt 1.079 0.997 0.884 1.345 1.462 
ปริมาณกํามะถัน %wt 0.091 0.085 0.093 0.118 0.319 
ปริมาณออกซิเจน %wt 34.04 35.45 36.32 34.48 33.52 

 
การทดสอบพ้ืนผิว (Surface Area) และความพรุน (Pore Size Distribution) ของแทงเชื้อเพลิงเขียวจากสวนผสม 

ตนปาลมหมดอายุ กะลาปาลม และกากนํ้ามันปาลม ผลการทดสอบระหวางความสัมพันธของ 1/v[(p/po)-1] แทนแกนต้ัง กับ 
p/po แทนแกนนอนของสมการท่ี (1) นํามาเขียนกราฟสมการเชิงเสน BET plot ของแทงเชื้อเพลิงเขียว RDF-1, RDF-2, RDF-
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3, RDF-4 และ RDF-5 แสดงดังรูปท่ี 1(ก) ผลการวิเคราะหกราฟความสัมพันธเชิงเสนเพ่ือหาคาของความชัน (A) จุดตัดแกน y 
(I) ความคลาดเคลื่อน R-square ปริมาตรรูพรุน (vm) คาคงตัว BET (c) ผิวหนารูพรุน BET (SBET) และขนาดรัศมีรูพรุน (t) 
จากสมการท่ี (2)-(5) แสดงดังตารางท่ี 3 ผลการทดสอบแสดงใหเห็นความชันสูงสุดและความชันตํ่าสุดสอดคลองกับพ้ืนท่ี
ผิวหนารูพรุนของแทงเชื้อเพลิง RDF-1 และ RDF-4 ตามลําดับ รูปท่ี 1(ข) แสดงการกระจายตัวของขนาดความกวางเฉลี่ยของรู
พรุน ผลการทดสอบแสดงใหเห็นวาแทงเชื้อเพลิง RDF-1 และ RDF-5 มีขนาดการกระจายตัวรูพรุนเฉลี่ยตํ่าสุดและสูงสุด
ตามลําดับ โดยแทงเชื้อเพลิง RDF-1 เหมาะสําหรับเปนแทงเชื้อเพลิงในการเผาไหมใหความรอน เน่ืองจาก สามารถบรรจุ
อากาศเพ่ือชวยในการเผาไหมไดดีท่ีความดันปกติ 

  

ภาพที ่1 ผลการวิเคราะหพ้ืนผิวและความพรุนของแทงเชื้อเพลิง RDF-1 ถึง RDF-5 ดวยเทคนิค BET  
(ก) BET plot และ (ข) การกระจายตัวขนาดความกวางเฉลี่ยของรูพรุน 

ตารางที่ 3 ผลการคํานวน Fitting Parameters ของสมการเชิงเสน BET plot และผลการวิเคราะหความพรุนของแทง
เชื้อเพลิงเขียวอัดแทง RDF-1 ถึง RDF-5 

Parameters RDF-1 RDF-2 RDF-3 RDF-4 RDF-5 

ความชัน (A) [mm3/g] 5.4046 3.7610 3.7815 2.9304 3.6843 
จุดตัดแกน y (I) [mm3/g] 0.1116 0.1574 0.1048 0.1107 0.0807 
คาความคลาดเคลื่อน R-Square 0.9991 0.9985 0.9982 0.9980 0.9984 
ปริมาตรรูพรุน vm [mm3/g] 0.1813 0.2552 0.2573 0.3288 0.2656 
คาคงตัว BET (c) 49.428 24.894 37.083 27.472 46.654 
ผิวหนารูพรุน (SBET) [m2/g] 1.6592 2.4567 2.3641 3.0638 2.4224 
ขนาดรัศมีรูพรุน (t) [nm] 22.12 20.76 21.76 21.46 20.65 

 
 ผลการวิเคราะหโครงสรางทางเคมีของแทงเชื้อเพลิงแสดงสเปกตรัมการดูดกลืนแสงอินฟาเรด (Finger Print) ของ
เชื้อเพลิงเขียวอัดแทง RDF-1 ถึง RDF-5 ท่ีชวงเลขคลื่นคาตางๆ แสดงดังภาพท่ี 2(ก) สอดคลองตามเงื่อนไขสภาวะการดูดกลืน 
(ตอบสนอง) อนุพันธตามเงื่อนไขท่ีแสดงไวในตารางท่ี 4 ผลการทดสอบแสดงใหเห็นวาแทงเชื้อเพลิง REF-3 แสดงพีคสเปกตรัม
สูงกวาแทงเชื้อเพลิงอ่ืนในชวงเลขคลื่น 4,000-3,400 cm-1 ซึ่งตอบสนองการดูดกลืนคลื่นของหมู O-H และสอดคลองกับคา
ความชื้นสูงสุดจากผลการทดสอบสมบัติแทงเชื้อเพลิง RDF-3 กอนหนา นอกจากน้ีพีคสเปกตรัมของแทงเชื้อเพลิง RDF-3 
ในชวง 1056 cm-1 เปนการดูดกลืนของหมู C-O ซึ่งตอบสนองในรูปการยืดอออกของพันธะ C-O หรือ C-C ของเซลลูโลส หรือ 
เฮมิเซลลูโลส รวมถึงการดูดกลืนในยานเลขคลื่น 1,402 cm-1 เปนการดูดกลืนของหมู =C-H สงผลทําใหเกิดการบิดตัวในพันธะ
สมมาตร CH2 ของเซลลูโลส ซึ่งการดูดกลืนสูงสุดท่ีเกิดข้ึนจากหมูเซลลูโลสของแทงเชื้อเพลิง RDF-3 น้ีสอดคลองกับปริมาณ
สวนผสมของลําตน (เน้ือไม/เซลลูโลส) ของแทงเชื้อเพลิง RDF-3 ท่ีมีปริมาณมากกวาแทงเชื้อเพลิงอ่ืน และสอดคลองการ

เพ่ิมข้ึนของสัดสวนปริมาณตนปาลมหมดอายุเปนการเพ่ิมปริมาณสัดสวนของ α-cellulose (เซลูโลสโมเลกุลใหญ) ซึ่งพบได
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3, RDF-4 และ RDF-5 แสดงดังรูปท่ี 1(ก) ผลการวิเคราะหกราฟความสัมพันธเชิงเสนเพ่ือหาคาของความชัน (A) จุดตัดแกน y 
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คาคงตัว BET (c) 49.428 24.894 37.083 27.472 46.654 
ผิวหนารูพรุน (SBET) [m2/g] 1.6592 2.4567 2.3641 3.0638 2.4224 
ขนาดรัศมีรูพรุน (t) [nm] 22.12 20.76 21.76 21.46 20.65 

 
 ผลการวิเคราะหโครงสรางทางเคมีของแทงเชื้อเพลิงแสดงสเปกตรัมการดูดกลืนแสงอินฟาเรด (Finger Print) ของ
เชื้อเพลิงเขียวอัดแทง RDF-1 ถึง RDF-5 ท่ีชวงเลขคลื่นคาตางๆ แสดงดังภาพท่ี 2(ก) สอดคลองตามเงื่อนไขสภาวะการดูดกลืน 
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เพ่ิมข้ึนของสัดสวนปริมาณตนปาลมหมดอายุเปนการเพ่ิมปริมาณสัดสวนของ α-cellulose (เซลูโลสโมเลกุลใหญ) ซึ่งพบได

มากในสวนของตนปาลมเชนเดียวกัน [7] กรณีของแทงเชื้อเพลิง RDF-1 เกิดการดูดกลืนสูงสุดท่ีตําแหนงตางๆ ดังน้ี 2,924-
2,852 cm-1 เน่ืองจากการยืดออกของอนุพันธเมธิล (-CH3) ของเซลลโูลส ตําแหนง 2,955 cm-1 จากการสั่นของมีเทน (CH4) ท่ี
ตําแหนง 1,574 และ 1,539 cm-1จากการสั่นของพันธะ C=O และ C=O ของกลุมอะโรมาติก ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผล
การทดสอบการเผาไหมและปริมาณคารบอนสูงสุดกอนหนาซึ่งแสดงสมบัติแทงเชื้อเพลิงดีสุดของแทงเชื้อเพลิง RDF-1  
 
ตารางที่ 4 Functional Groups Components ท่ีตอบสนองตอชวง Wavenumber ในการวิเคราะห FTIR สารตัวอยาง

สําหรับเชื้อเพลิงเขียวอัดแทงท่ีมีสวนผสมจากตนปาลมหมดอายุ กะลาปาลม และกากปาลมนํ้ามัน  [4]-[6] 

พันธะในโครงสราง Wavenumber (cm-1) ขอกําหนด/การตอบสนอง 

O-H 4,000-3,400 H2O จากโมเลกุลของนํ้า 
C-H 2,924-2,852 การสั่นแบบยืดออกแบบสมมาตรและไมสมมาตรของอนุพันธมีเทน (-CH2) 
C-H 3,000-2,700 CH4 

O-H, C-O 1,649 การดูดกลืนของหมู O-H และ Conjugated C-O 
C=O 1,593 การสั่นของหมู C=O ที่เกาะอยูกับกลุม Aromatic 
C=C 1,690-1,450 Aromatic 
-C-H 1,465-1,460 การสั่นของอนุพันธ CH2 และ CH3 ของกลุม Aliphatic 
=C-H 1,402 การสั่นของอนุพันธ =C-H  
C-O 1,056 การยืดออกของ Cellulose และ Hemicelluloses 

=C-H2 897 การผิดรูปของ Cellulose 
C-H 850 การสั่นของหมู =CH2 

 

  
 (ก) (ข) 

ภาพที ่2 (ก) FTIR สเปกตรัมการดูดกลืนในชวงความยาวคลื่นตางๆ (ข) ภาพถาย SEM โครงสรางจุลภาค 
ของเชื้อเพลิงเขียวอัดแทง RDF-1, RDF-2, RDF-3, RDF-4, และ RDF-5 

 

ภาพท่ี 2(ข) แสดงภาพถาย SEM โครงสรางจุลภาคของแทงเชื้อเพลิงเขียวอัดแทงของแทงเชื้อเพลิง RDF-1, RDF-2, 
RDF-3, RDF-4, และ RDF-5 ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาแทงเชื้อเพลิง RDF-1 มีรูปพรุนอากาศขนาดใหญแทรกอยูในมวล
เชื้อเพลิงท่ีเกาะตัวกันอยางหนาแนน สอดคลองกับผลการทดสอบดวยเทคนิค BET แสดงขนาดรัศมีรูพรุนขนาดใหญสุดและ
พ้ืนท่ีผิวรูพรุนนอยสุด ซึ่งแสดงถึงคุณสมบัติของเซลลเชื้อเพลิงท่ีดี สงผลใหไดพลังงานความรอนท่ีไดจากการเผาไหมสูงสุดดัง
แสดงในผลการทดสอบความรอนท่ีไดจากเผาไหมของแทงเชื้อเพลิง กรณีของแทงเชื้อเพลิง RDF-2 และ RDF-3 แสดงสวนท่ี
เปน Sap หรือเน้ือเย่ืออาหารของตนปาลมกระจายและเกาะตัวกันเปน กอน (แผน) ในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนตามสัดสวนของปริมาณ
ตนปาลมท่ีเพ่ิมข้ึนของแทงเชื้อเพลิง สอดคลองกับผลการสมบัติการเผาไหมของแทงเชื้อเพลิงแสดงปริมาณเชื้อเพลิงระเหยและ
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พลังงานความรอนท่ีไดจาการเผาไหมลดลงตามสัดสวนของปริมาณตนปาลมท่ีเพ่ิมข้ึน เสนใยเซลลูโลสซึ่งเปนสวนประกอบ
สําคัญท่ีมีอยูในตนปาลมมีลักษณะเปนแทงกลมยาวสามารถพบไดในแทงเชื้อเพลิงทุกตัวอยาง (RDF-1 ถึง RDF-5) 
 

สรุปผลการวิจัย 

 เชื้อเพลิงเขียวอัดแทงท่ีผสมจากตนปาลมหมดอายุ กะลาปาลม และกากปาลมนํ้ามันในอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันข้ึน
รูปดวยวิธีการอบดวยความรอนมีคุณสมบัติเปนเชื้อเพลิงเผาไหมไดดีท่ีสุดคือผสมดวยปริมาณของสัดสวนท้ัง 3 ชนิดใน
อัตราสวนท่ีเทากันจะใหพลังงานความรอนสูงสุด 3,407 kcal/kg ปริมาณเชื้อเพลิงระเหย ไฮโดรคารบอน ขนาดรูพรุนเฉลี่ย
สูงสุดและมีปริมาณคารบอนเสถียร ออกซิเจน พ้ืนท่ีผิวหนารูพรุน และปริมาตรรูพรุนตํ่าสุด ซึ่งคุณสมบัติเหลาน้ีบงชี้ถึง
คุณสมบัติแทงเชื้อเพลิงสนับสนุนเพ่ือการเผาไหมท่ีดี เมื่อเพ่ิมสัดสวนตนปาลมหมดอายุจะเพ่ิมปริมาณคารบอนเสถียรกับ
ออกซิเจนเชื้อเพลิงเน่ืองจากปริมาณของ α-cellulose ท่ีเพ่ิมข้ึน และคาความรอนเฉลี่ย ปริมาณเชื้อเพลิงระเหย ปริมาณไฮโดร
คารบอน ไนโตรเจน มีคาลดลงตามสัดสวนของปริมาณสวนผสมลําตนปาลมหมดอายุท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีการเพ่ิมปริมาณ
สัดสวนกากปาลมนํ้ามันเปนการเพ่ิมปริมาณไนโตรเจนและกํามะถันใหกับเชื้อเพลิง และเปนการลดขนาดความกวางของรูพรุน
ทําใหไดปริมาณความรอนลดลําดับลงตามสัดสวนของปริมาณกากปาลมนํ้ามัน 
 ประเมินศักยภาพการผลิตแทงเชื้อเพลิงจากตนปาลมหมดอายุ กะลาปาลม และกากนํ้ามันปาลมบนพ้ืนท่ีการ
เพาะปลูกปาลมนํ้ามันท่ัวประเทศ 48,338,216 ไรท่ัวประเทศ มีจํานวนตนปาลม 22-13 ตน/ไร จะใหนํ้าหนักลําตนแหง 301.5 
กิโลกรัม สามารถนําไปใชผลิตแทงเชื้อเขียวอัดแทง RDF-1 ท่ีใหพลังงานความรอน 3,407 กิโลแคลอร/ีกิโลกรมั หากปริมาณ
ปาลมนํ้ามันหมดอายุคิดเปน 5% ของปริมาณการเพาะปลูกท่ัวประเทศ สามารถนําไปผลิตแทงเชื้อเพลิง RDF-1 ได 
31,792,887 กิโลกรัม เทียบเทากับพลังงานความรอนท่ีไดจากนํ้ามันดิบ 16,249,925 ตัน หรือจากกาซธรรมชาติ 20.64 
ลูกบาศกเมตร หรือ ถานหิน 23.21 ลานตัน คิดเปนมูลคา 1,856.8 ลานบาท 
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ผลของยำงธรรมชำติอิพอกซิไดซ์ต่อสมบัติของยำงผสมของยำงธรรมชำติกับยำงไนไตรล์

อนิดา เพ็ชรแก้ว1* รัฐพงษ์ หนูหมาด2 และกฤษฎา พัชรสิทธิ์3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การเตรียมยางผสมของยางธรรมชาติกับยางไนไตรล์ (NR/NBR blend) เพื่อผลิตยางโอริงส�าหรับเครื่องปั่นแยก น�้ายางข้น 

โดยใช้อัตราส่วนยางธรรมชาติกับยางไนไตรล์ที่ 90/10 และใช้ยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ (ENR25) เป็นสารเพิ่มความกันได้ของยาง

ผสม เนื่องจากยางธรรมชาติและยางไนไตรล์ผสมเข้ากันได้ยาก

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลของยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ที่มีต่อสมบัติของยางผสมของยางธรรมชาติกับยางไนไตรล์

วิธีกำรศึกษำ : ยางผสม NR/NBR ถูกผสมด้วยเครื่องผสมยางสองลูกกลิ้งได้เป็นยางคอมปาวด์ของยางผสม NR/NBR แล้วจึงท�าการ

ทดสอบสมบัติก่อนการคงรูปของยางคอมปาวด์ท่ีได้ จากนั้นน�ายางคอมปาวด์ของยางผสม NR/NBR นี้ไปคงรูปด้วยเครื่องอัดเบ้าที่

อุณหภูมิ 155°C เพื่อเตรียมชิ้นทดสอบสมบัติหลังการคงรูปของยางผสม NR/NBR สมบัติของยางผสมที่ท�าการวิเคราะห์ ได้แก่ ความ

หนืดมูนี่ สมบัติการคงรูปของยาง ความแข็ง ความทนต่อแรงดึง ระยะยืดจนขาด และการยุบตัวเนื่องจากแรงอัด โดยทดสอบสมบัติ

ต่างๆ ของยางตามมาตรฐานการทดสอบยางโอริง

ผลกำรศึกษำ : การเติมยาง ENR25 ในยางผสม ท�าให้ค่าความหนืดมูนี่ ค่าความต่างของค่าทอร์ค และเวลาการคงรูปของยางผสมมี

ค่าลดลง แต่อตัราการคงรปูของยาง ความทนต่อแรงดงึและระยะยดืจนขาดมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ส่วนความแขง็และการยบุตวัเนือ่งจาก

แรงอัดมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย

วิจำรณ์และสรุป : การเติมยาง ENR25 ลงในยางผสม NR/NBR ท�าให้สมบัติการคงรูปและสมบัติหลังการคงรูปของยางผสมดีขึ้น ซึ่ง

หมายถึงยางธรรมชาติกับยางไนไตรล์ผสมเข้ากันได้มากขึ้น

ค�ำส�ำคัญ : ยางธรรมชาติ ยางไนไตรล์ ยางผสม NR/NBR ENR25 
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พลังงานความรอนท่ีไดจาการเผาไหมลดลงตามสัดสวนของปริมาณตนปาลมท่ีเพ่ิมข้ึน เสนใยเซลลูโลสซึ่งเปนสวนประกอบ
สําคัญท่ีมีอยูในตนปาลมมีลักษณะเปนแทงกลมยาวสามารถพบไดในแทงเชื้อเพลิงทุกตัวอยาง (RDF-1 ถึง RDF-5) 
 

สรุปผลการวิจัย 

 เชื้อเพลิงเขียวอัดแทงท่ีผสมจากตนปาลมหมดอายุ กะลาปาลม และกากปาลมนํ้ามันในอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันข้ึน
รูปดวยวิธีการอบดวยความรอนมีคุณสมบัติเปนเชื้อเพลิงเผาไหมไดดีท่ีสุดคือผสมดวยปริมาณของสัดสวนท้ัง 3 ชนิดใน
อัตราสวนท่ีเทากันจะใหพลังงานความรอนสูงสุด 3,407 kcal/kg ปริมาณเชื้อเพลิงระเหย ไฮโดรคารบอน ขนาดรูพรุนเฉลี่ย
สูงสุดและมีปริมาณคารบอนเสถียร ออกซิเจน พ้ืนท่ีผิวหนารูพรุน และปริมาตรรูพรุนตํ่าสุด ซึ่งคุณสมบัติเหลาน้ีบงชี้ถึง
คุณสมบัติแทงเชื้อเพลิงสนับสนุนเพ่ือการเผาไหมท่ีดี เมื่อเพ่ิมสัดสวนตนปาลมหมดอายุจะเพ่ิมปริมาณคารบอนเสถียรกับ
ออกซิเจนเชื้อเพลิงเน่ืองจากปริมาณของ α-cellulose ท่ีเพ่ิมข้ึน และคาความรอนเฉลี่ย ปริมาณเชื้อเพลิงระเหย ปริมาณไฮโดร
คารบอน ไนโตรเจน มีคาลดลงตามสัดสวนของปริมาณสวนผสมลําตนปาลมหมดอายุท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีการเพ่ิมปริมาณ
สัดสวนกากปาลมนํ้ามันเปนการเพ่ิมปริมาณไนโตรเจนและกํามะถันใหกับเชื้อเพลิง และเปนการลดขนาดความกวางของรูพรุน
ทําใหไดปริมาณความรอนลดลําดับลงตามสัดสวนของปริมาณกากปาลมนํ้ามัน 
 ประเมินศักยภาพการผลิตแทงเชื้อเพลิงจากตนปาลมหมดอายุ กะลาปาลม และกากนํ้ามันปาลมบนพ้ืนท่ีการ
เพาะปลูกปาลมนํ้ามันท่ัวประเทศ 48,338,216 ไรท่ัวประเทศ มีจํานวนตนปาลม 22-13 ตน/ไร จะใหนํ้าหนักลําตนแหง 301.5 
กิโลกรัม สามารถนําไปใชผลิตแทงเชื้อเขียวอัดแทง RDF-1 ท่ีใหพลังงานความรอน 3,407 กิโลแคลอร/ีกิโลกรมั หากปริมาณ
ปาลมนํ้ามันหมดอายุคิดเปน 5% ของปริมาณการเพาะปลูกท่ัวประเทศ สามารถนําไปผลิตแทงเชื้อเพลิง RDF-1 ได 
31,792,887 กิโลกรัม เทียบเทากับพลังงานความรอนท่ีไดจากนํ้ามันดิบ 16,249,925 ตัน หรือจากกาซธรรมชาติ 20.64 
ลูกบาศกเมตร หรือ ถานหิน 23.21 ลานตัน คิดเปนมูลคา 1,856.8 ลานบาท 
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The effect of epoxidized natural rubber contents on the properties of NR/NBR blend

Anida Petchkaew1*, Rattapong Numard2 and Kritsada Phatcharasit3

Abstract

Introduction : NR/NBR blends are prepared for producing the o-ring used in a latex centrifuge machine. The 

ratio of NR/NBR blend compound is 90/10. Epoxidized natural rubber is used as a compatibilizer in the blend 

because the natural rubber is difficult to blend with the nitrile rubber. So NR/NBR blends is incompatible blends.

Objective : To study the effect of the epoxidized natural rubber contents on the properties of NR/NBR blends.

Methods : NR/NBR blend compounds were mixed by using a two-roll mill. Unvulcanized properties of these 

compounds such as Mooney viscosity and cure characteristic were tested and then the NR/NBR blend com-

pounds were vulcanized by the compression molding at 155°C for preparing the vulcanized samples. After that, 

the properties of these samples such as hardness, tensile strength, elongation at break and compression set 

were determined according to the o-ring test standard.

Results : The addition of ENR25 in the NR/NBR blends reduces the Mooney viscosity, torque different and cure 

time of NR/NBR blends, but tends to increase the cure rate index, tensile strength and elongation at break. 

While hardness and compression set are slightly affected by the ENR25 content.

Conclusion : The addition of ENR25 in NR/NBR blend leads to enhance the properties of both unvulcanized 

and vulcanized blends, that means ENR25 can improve the compatibility of NR/NBR blends.

Keywords : Natural rubber, Nitrile rubber, NR/NBR blend, ENR25
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บทน า 
ยางธรรมชาติและยางไนไตรล์เป็นยางที่มีความเป็นที่มีความเป็นขั วแตกต่างกัน กล่าวคือ ยางธรรมชาติเป็นยางที่

ไม่มีขั ว ส่วนยางไนไตรล์เป็นยางที่มีขั ว การใช้งานของยางทั งสองชนิดจึงแตกต่างกัน เพราะยางธรรมชาติมีความแข็งและ
ยืดหยุ่นสูง จึงน าไปใช้ท าผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเชิงกลที่ดี ส่วนยางไนไตรล์มีความทนต่อตัวท าละลายและน  ามันได้ดีจึงมักถูก
น าไปใช้ท ายางโอริงที่ต้องสัมผัสกับน  ามัน และมีการเตรียมยางผสม NR/NBR เพื่อให้ได้ยางที่มีทั งความต้านทานต่อน  ามัน
โดยเฉพาะน  ามันปิโตรเลียมและความต้านทานต่อแรงดึง จึงมีการน ายางทั งสองชนิดมาผสมกัน โดยมีการแปรสัดส่วนของ
ยางทั งสองชนิด เพื่อศึกษาผลของอัตราส่วนของยางผสมที่มีต่อสมบัติการวัลคาไนซ์ของยางผสมนี  [1] และยังมีการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะการผสม ขนาดของเฟสกระจาย และสมบัติความทนต่อน  ามันของยางผสม [2] นอกจากนี ยังมี
การศึกษาสมบัติต่างๆของยางผสมNR/NBR ในสภาวะการผสมต่างๆ อีกด้วย ซึ่งพบว่า สมบัติของยางผสมจะขึ นอยู่กับ
ความเข้ากันได้ของยางทั งสองชนิด แต่ยางทั งสองชนิดนี ผสมเข้ากันได้ยากเพราะมีสภาพความเป็นขั วท่ีแตกต่างกัน [3] เมื่อ
น ายางทั งสองชนิดนี ผสมกัน จะท าให้ยางผสมที่ได้เกิดการแยกเฟส เป็นผลให้สมบัติของยางผสมด้อยลง ดังนั น จึงมีการใช้
สารช่วยเพิ่มความเข้ากันได้ในยางผสม NR/NBR เช่น มีการใช้ยาง EVA กับยางผสม NR/NBR ท าให้ยางผสมมีความแข็ง
เพิ่มขึ นและสมบัติเชิงกลดีขึ น [4] และมีการเติมยาง CR (Chloroprene rubber) ลงในยางผสม NR/NBR ที่มีซิลิกาเป็น
สารตัวเติม ยาง CR ไม่มีผลต่อสมบัติการคงรูปของยางผสม แต่จะท าให้การเสริมแรงของซิลิกาในยางผสมดีขึ น มีความ
แข็งแรงมากขึ น [5] 

งานวิจัยนี เป็นการพัฒนาสูตรยางผสมของยางธรรมชาติกับยางไนไตรล์ โดยใช้อัตราส่วนยางธรรมชาติกับยาง   
ไนไตรล์ที่ 90/10 และใช้ยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ ชนิด ENR25 เป็นสารเพิ่มความกันได้ของยางผสม แล้วท าการศึกษาผล
ของยาง ENR25 ต่อสมบัติของยางผสมทั งก่อนและหลังการคงรูป โดยในการทดสอบสมบัติหลังการคงรูปของยางได้อ้างอิง
การทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบยางโอริง มอก. 2728-2559 เนื่องจากการพัฒนาสูตรยางผสมในงานวิจยันี จะน าไปใช้
เพื่อเป็นสูตรยางส าหรับการผลิตยางโอริงส าหรับเครื่องปั่นแยกน  ายางข้นต่อไป 

วิธีด าเนินการ 
 ยางผสมของยางธรรมชาติกับยางไนไตรล์ (NR/NBR blends) ในงานวิจัยนี  มีสัดส่วนยางธรรมชาติ : ยางไนไตรล์ 
เท่ากับ 90 : 10 ซึ่งสูตรยางผสมที่ใช้ได้แสดงไว้ในตารางท่ี 1  

 ตารางที่ 1 สูตรยางผสมของยางธรรมชาติและยางไนไตรล ์

องค์ประกอบ สูตร 
1 2 3 4 

ยางธรรมชาต ิ(RSS3) 90.0 90.0 90.0 90.0 
ยางไนไตรล์ (NBR 6240) 10.0 10.0 10.0 10.0 
ยางธรรมชาติอิพอกซไิดซ์ ชนิด ENR25 0 1.0 3.0 5.0 
เขม่าด า N550 60.0 60.0 60.0 60.0 
น  ามันอะโรมาติก 18.0 18.0 18.0 18.0 
กรดสเตียริก (Stearic acid) 2.0 2.0 2.0 2.0 
ซิงค์ออกไซด ์(ZnO) 5.0 5.0 5.0 5.0 
สารแอนติออกซิแดนท์ (Vulkanox MB-2) 3.0 3.0 3.0 3.0 
ไซโคลเฮกซีลเบนโซไทอะซลิซัลฟนีาไมด์ (CBS) 3.0 3.0 3.0 3.0 
เททระเมทลิไทยูแรมไดซลัไฟด์ (TMTD) 2.0 2.0 2.0 2.0 
ผงก ามะถัน (Sulfur powder) 0.5 0.5 0.5 0.5 
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ขั นตอนการเตรียมยางผสมของยางธรรมชาติและยางไนไตรลม์ีดังนี  
1. การเตรยีมมาสเตอร์แบชเขม่าด า 
น ายางธรรมชาติ RSS3 เขม่าด า N550 และน  ามันอะโรมาติก (Aromatic oil) มาผสมด้วยเครื่องผสมแบบปิด 

(Kneader) ที่อัตราส่วนยางธรรมชาติ : เขม่าด า : น  ามันอะโรมาติก เท่ากับ 31 : 53 : 16 ตามล าดับ เมื่อผสมเข้ากันดีแล้ว
จึงน ามาสเตอร์แบชที่ได้มารีดเป็นแผ่นด้วยเครื่องผสมยางสองลูกกลิ ง (Two-roll mill) 
 2. การเตรยีมยางผสมของยางธรรมชาติกับยางไนไตรล์ 
 น ายางธรรมชาติชนิด RSS3 ยางไนไตรล์เกรด 6240 (NBR 6240) มาสเตอร์แบชเขม่าด า ยางธรรมชาติอิพอก-   
ซิไดซ์ (ENR25) และสารเคมีอื่น ๆ ได้แก่ กรดสเตียริก ซิงค์ออกไซด์ สารแอนติออกซิแดนท์ ไซโคลเฮกซีลเบนโซไทอะซิล-
ซัลฟีนาไมด์ เททระเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์ และก ามะถัน มาผสมด้วยเครื่องผสมสองลูกกลิ งตามล าดับ ได้เป็นยางคอม-
ปาวด์ของยางผสม วางยางท่ีผสมได้ไว้อย่างน้อย 12 ช่ัวโมงก่อนน ายางคอมปาวด์ไปทดสอบสมบัติก่อนการคงรูป 
 3. การทดสอบสมบัติก่อนการคงรปูของยางผสมของยางธรรมชาติกบัยางไนไตรล ์
 น ายางคอมปาวด์ของยางผสมที่ได้จากขั นตอนที่ 2 มาทดสอบสมบัติก่อนการคงรูปของยางด้วยเครื่องทดสอบ
ความหนืดมูนี่  (Mooney viscometer) ที่อุณหภูมิ 100C ตามมาตรฐาน ASTM D1646 เพื่อหาค่าความหนืดมูนี่       
(Mooney viscosity, ML 1+4) ของยางผสม และน ายางคอมปาวด์มาทดสอบสมบัติการคงรูปของยางด้วยเครื่องทดสอบ
การสุกของยาง (Moving die rheometer, MDR) ทีอุ่ณหภูมิ 155C เป็นเวลา 15 นาที ตามมาตรฐาน ASTM D5289 ซึ่ง
ค่าที่ต้องการทดสอบได้แก่ ค่าความต่างระหว่างค่าทอร์คสูงสุดสุด-ต่ าสุด (Torque different, MH-ML) เวลาการคงรูป 
(Cure time) อัตราการคงรูปของยาง (Cure rate index, CRI) และกราฟแสดงพฤติกรรมการคงรูป (Cure curve) ของ
ยางคอมปาวด์ของยางผสม 
 4. การคงรูปยางผสมของยางธรรมชาติกับยางไนไตรล ์
 น ายางคอมปาวด์ของยางผสมที่ได้จากขั นตอนที่ 2 มาคงรูปด้วยเครื่องอัดเบ้า (Compression molding) ที่
อุณหภูมิ 155C โดยใช้เวลาในการอัดยางตามเวลาการคงรูปที่ได้จากขั นตอนที่ 3 ในขั นตอนนี เป็นการเตรียมตัวอย่าง   
ยางผสมเพื่อใช้ในการทดสอบสมบัติหลังการคงรูปของยางผสม ซึ่งสมบัติที่จะท าการทดสอบในขั นตอนต่อไป ได้แก่ ความ
แข็ง (Hardness) ความทนต่อแรงดึง (Tensile strength) ระยะยืดเมื่อขาด (Elongation at break) การยุบตัวเนื่องจาก
แรงอัด (Compression set) 
 5. การทดสอบสมบัติหลังการคงรปูของยางผสมของยางธรรมชาติกบัยางไนไตรล ์
 น าตัวอย่างที่เตรยีมได้ในขั นตอนท่ี 4 มาทดสอบสมบตัิต่างๆ ได้แก่ ความแข็ง ความทนต่อแรงดึง ระยะยืดเมื่อ
ขาด และการยุบตัวเนื่องจากแรงอัด โดยอ้างอิงตามมาตรฐานการทดสอบยางโอริง มอก. 2728-2559 [6] 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากสูตรยางผสมของยางธรรมชาติกับยางไนไตรล์ที่แสดงในตารางที่ 1 เป็นสูตรการผสมยางผสมที่ใช้ ENR25 
เป็นสารเพิ่มความเข้ากันได้ระหว่างยางธรรมชาติกับยางไนไตรล์ เนื่องจากยางทั งสองชนิดมีความเป็นขั วที่แตกต่างกันมาก 
จึงผสมเข้ากันได้ยาก จึงต้องเติมสารเพิ่มความเข้ากันได้เข้าไปในยางผสม เพื่อท าหน้าที่เป็นตัวประสานระหว่างยางทั งสอง
ชนิด และมีการแปรปริมาณของยาง ENR25 ซึ่งท าให้ยางผสมแต่ละสูตรมีสมบัติแตกต่างกันดังนี  

1. ผลการทดสอบสมบัติก่อนการคงรูปของยางผสมของยางธรรมชาตกิับยางไนไตรล ์
 การเพิ่มปริมาณยาง ENR25 ในยางผสมของยางธรรมชาติกับยางไนไตรล์ท าให้ความหนืดมูนี่ของยางผสมลดลง 
แต่เมื่อเพิ่มขึ นไปถึง 5 phr ความหนืดของยางเพิ่มขึ น ดังแสดงในภาพที่ 1 แสดงว่า การเติมยาง ENR25 ช่วยในยางทั งสอง
เข้ากันได้มากขึ น เพราะยาง ENR25 สามารถเข้ากันได้ดีกับยางทั งสองชนิดจึงท าหน้าท่ีเสมือนเป็นตัวประสานให้กับยางทั ง
สองชนิด ท าให้ยางผสม NR/NBR เข้ากันได้มากขึ นส่งให้ความหนืดมูนี่ของยางผสมลดลง แต่ถ้าใช้ในปริมาณที่มากเกินไป 
(มากกว่า 3 phr) จะท าให้ยางผสมเข้ากันได้น้อยลง ความหนืดมูนี่ของยางผสมจึงเพิ่มขึ น ส่วนค่า MH-ML มีค่าลดลง
เล็กน้อยเมื่อเพิ่มปริมาณยาง ENR25 (ภาพที่ 1 (ข)) ซึ่งหมายถึงความหนาแน่นของการเช่ือมโยงลดลงเพียงเล็กน้อยด้วย
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 น ายางธรรมชาติชนิด RSS3 ยางไนไตรล์เกรด 6240 (NBR 6240) มาสเตอร์แบชเขม่าด า ยางธรรมชาติอิพอก-   
ซิไดซ์ (ENR25) และสารเคมีอื่น ๆ ได้แก่ กรดสเตียริก ซิงค์ออกไซด์ สารแอนติออกซิแดนท์ ไซโคลเฮกซีลเบนโซไทอะซิล-
ซัลฟีนาไมด์ เททระเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์ และก ามะถัน มาผสมด้วยเครื่องผสมสองลูกกลิ งตามล าดับ ได้เป็นยางคอม-
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 น ายางคอมปาวด์ของยางผสมที่ได้จากขั นตอนที่ 2 มาทดสอบสมบัติก่อนการคงรูปของยางด้วยเคร่ืองทดสอบ
ความหนืดมูนี่  (Mooney viscometer) ที่อุณหภูมิ 100C ตามมาตรฐาน ASTM D1646 เพื่อหาค่าความหนืดมูนี่       
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ค่าที่ต้องการทดสอบได้แก่ ค่าความต่างระหว่างค่าทอร์คสูงสุดสุด-ต่ าสุด (Torque different, MH-ML) เวลาการคงรูป 
(Cure time) อัตราการคงรูปของยาง (Cure rate index, CRI) และกราฟแสดงพฤติกรรมการคงรูป (Cure curve) ของ
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 น ายางคอมปาวด์ของยางผสมที่ได้จากขั นตอนที่ 2 มาคงรูปด้วยเครื่องอัดเบ้า (Compression molding) ที่
อุณหภูมิ 155C โดยใช้เวลาในการอัดยางตามเวลาการคงรูปที่ได้จากขั นตอนที่ 3 ในขั นตอนนี เป็นการเตรียมตัวอย่าง   
ยางผสมเพื่อใช้ในการทดสอบสมบัติหลังการคงรูปของยางผสม ซึ่งสมบัติที่จะท าการทดสอบในขั นตอนต่อไป ได้แก่ ความ
แข็ง (Hardness) ความทนต่อแรงดึง (Tensile strength) ระยะยืดเมื่อขาด (Elongation at break) การยุบตัวเนื่องจาก
แรงอัด (Compression set) 
 5. การทดสอบสมบัติหลังการคงรปูของยางผสมของยางธรรมชาติกบัยางไนไตรล ์
 น าตัวอย่างที่เตรยีมได้ในขั นตอนท่ี 4 มาทดสอบสมบตัิต่างๆ ได้แก่ ความแข็ง ความทนต่อแรงดึง ระยะยืดเมื่อ
ขาด และการยุบตัวเนื่องจากแรงอัด โดยอ้างอิงตามมาตรฐานการทดสอบยางโอริง มอก. 2728-2559 [6] 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากสูตรยางผสมของยางธรรมชาติกับยางไนไตรล์ที่แสดงในตารางที่ 1 เป็นสูตรการผสมยางผสมที่ใช้ ENR25 
เป็นสารเพิ่มความเข้ากันได้ระหว่างยางธรรมชาติกับยางไนไตรล์ เนื่องจากยางทั งสองชนิดมีความเป็นขั วที่แตกต่างกันมาก 
จึงผสมเข้ากันได้ยาก จึงต้องเติมสารเพิ่มความเข้ากันได้เข้าไปในยางผสม เพื่อท าหน้าที่เป็นตัวประสานระหว่างยางทั งสอง
ชนิด และมีการแปรปริมาณของยาง ENR25 ซึ่งท าให้ยางผสมแต่ละสูตรมีสมบัติแตกต่างกันดังนี  

1. ผลการทดสอบสมบัติก่อนการคงรูปของยางผสมของยางธรรมชาตกิับยางไนไตรล ์
 การเพิ่มปริมาณยาง ENR25 ในยางผสมของยางธรรมชาติกับยางไนไตรล์ท าให้ความหนืดมูนี่ของยางผสมลดลง 
แต่เมื่อเพิ่มขึ นไปถึง 5 phr ความหนืดของยางเพิ่มขึ น ดังแสดงในภาพที่ 1 แสดงว่า การเติมยาง ENR25 ช่วยในยางทั งสอง
เข้ากันได้มากขึ น เพราะยาง ENR25 สามารถเข้ากันได้ดีกับยางทั งสองชนิดจึงท าหน้าท่ีเสมือนเป็นตัวประสานให้กับยางทั ง
สองชนิด ท าให้ยางผสม NR/NBR เข้ากันได้มากขึ นส่งให้ความหนืดมูนี่ของยางผสมลดลง แต่ถ้าใช้ในปริมาณที่มากเกินไป 
(มากกว่า 3 phr) จะท าให้ยางผสมเข้ากันได้น้อยลง ความหนืดมูนี่ของยางผสมจึงเพิ่มขึ น ส่วนค่า MH-ML มีค่าลดลง
เล็กน้อยเมื่อเพิ่มปริมาณยาง ENR25 (ภาพที่ 1 (ข)) ซึ่งหมายถึงความหนาแน่นของการเช่ือมโยงลดลงเพียงเล็กน้อยด้วย

เช่นกัน เพราะมีการเพิ่มปริมาณยางในระบบ แต่ยังคงใช้ปริมาณสารคงรูปและสารตัวเร่งปฏิกิริยาการคงรูปเท่าเดิม ท าให้
เกิดพันธะการเช่ือมโยงน้อยลง 
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 อัตราการคงรูปของยางผสม NR/NBR มีแนวโน้มเพิ่มขึ นเมื่อมีการเติมยาง ENR25 แต่ปริมาณของยาง ENR25 ไม่
มีผลต่ออัตราการคงรูปของยางผสม ซึ่งสอดคล้องกับเวลาการคงรูปของยางผสมที่มีค่าใกลเ้คียงกันเมือ่มีการเติมยาง ENR25 
ดังแสดงในภาพที่ 2 (ก) และ (ข) เนื่องจากยาง ENR25 ท าให้ยางทั งสองชนิดผสมเข้ากันได้มากขึ น สารเคมีต่างๆ  จึง
สามารถกระจายตัวในยางผสมได้ดีขึ นโดยเฉพาะสารตัวเร่งปฏิกิริยา เป็นผลให้อัตราการคงรูปเพิ่มขึ น ส่วนในภาพท่ี 3 เป็น
กราฟแสดงพฤติกรรมการคงรูปของยางผสม NR/NBR ทั ง 4 สูตร ที่มีการแปรปริมาณ ENR พบว่า ค่าทอร์คสูงสุดของยาง
ผสมมีค่าใกล้เคียงกันทั ง 4 สูตร ซึ่งสอดคล้องกับค่า MH-ML ของยางผสมที่มีค่าลดลงเล็กน้อย (ยังมีค่าใกล้เคียงกัน) เมื่อ
เพิ่มปริมาณยาง ENR25 
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ภาพที่ 3 พฤติกรรมการคงรูปของยางผสมสูตรต่างๆ 

 2. ผลการทดสอบสมบัติหลังการคงรูปของยางผสมของยางธรรมชาติกับยางไนไตรล์ 
เมื่อน ายางผสมที่คงรูปแล้วไปทดสอบสมบัติหลังการคงรูป พบว่า ค่าความทนต่อแรงดึงและค่าระยะยืดเมื่อขาด

ของยางผสมมีแนวโน้มเพิ่มขึ นเล็กน้อยตามการเพิ่มปรมิาณของยาง ENR25 ดังแสดงในภาพที่ 4 (ก) และ (ข) ตามล าดับ ซึ่ง
เป็นผลเนื่องมาจากยาง ENR ช่วยให้ยางผสมมีความเข้ากันได้มากขึ น และยางผสมทุกสูตรมีค่าทั งสองนี เป็นไปตาม
มาตรฐานการทดสอบยางโอริงท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งได้แสดงค่าไว้ในตารางที่ 2 อย่างไรก็ตามเมื่อน ายางผสมไปท าทดสอบการ
บ่มเร่ง ค่าความทนต่อแรงดึงและค่าระยะยืดเมื่อขาดมีค่าลดลงแต่ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด (ภาพที่ 5 (ก) และ 
(ข)) 

ตารางที่ 2 สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุที่ใช้ท ายางโอริงท่ีต้องสัมผัสกับน  าตามมาตรฐาน มอก. 2728-2559 
รายการที ่ สมบัต ิ หน่วย เกณฑ ์

1 ความทนต่อแรงดึง ไม่น้อยกว่า MPa 9.0 
2 ระยะยืดเมื่อขาด ไม่น้อยกว่า % 200 
3 การเร่งการเสื่อมอายุ (Aging test) เปลี่ยนแปลงไม่เกินจาก

ค่าก่อนการบ่มเร่ง  
- ความแข็ง 
- ความต้านแรงดึง 
- ระยะยืดเมื่อขาด 
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ภาพที่ 3 พฤติกรรมการคงรูปของยางผสมสูตรต่างๆ 

 2. ผลการทดสอบสมบัติหลังการคงรูปของยางผสมของยางธรรมชาติกับยางไนไตรล์ 
เมื่อน ายางผสมที่คงรูปแล้วไปทดสอบสมบัติหลังการคงรูป พบว่า ค่าความทนต่อแรงดึงและค่าระยะยืดเมื่อขาด

ของยางผสมมีแนวโน้มเพิ่มขึ นเล็กน้อยตามการเพิ่มปรมิาณของยาง ENR25 ดังแสดงในภาพที่ 4 (ก) และ (ข) ตามล าดับ ซึ่ง
เป็นผลเนื่องมาจากยาง ENR ช่วยให้ยางผสมมีความเข้ากันได้มากขึ น และยางผสมทุกสูตรมีค่าทั งสองนี เป็นไปตาม
มาตรฐานการทดสอบยางโอริงท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งได้แสดงค่าไว้ในตารางที่ 2 อย่างไรก็ตามเมื่อน ายางผสมไปท าทดสอบการ
บ่มเร่ง ค่าความทนต่อแรงดึงและค่าระยะยืดเมื่อขาดมีค่าลดลงแต่ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด (ภาพที่ 5 (ก) และ 
(ข)) 

ตารางที่ 2 สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุที่ใช้ท ายางโอริงท่ีต้องสัมผัสกับน  าตามมาตรฐาน มอก. 2728-2559 
รายการที ่ สมบัต ิ หน่วย เกณฑ ์

1 ความทนต่อแรงดึง ไม่น้อยกว่า MPa 9.0 
2 ระยะยืดเมื่อขาด ไม่น้อยกว่า % 200 
3 การเร่งการเสื่อมอายุ (Aging test) เปลี่ยนแปลงไม่เกินจาก

ค่าก่อนการบ่มเร่ง  
- ความแข็ง 
- ความต้านแรงดึง 
- ระยะยืดเมื่อขาด 
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ภาพที่ 5  ค่าการเปลี่ยนแปลงความทนต่อแรงดึง (ก) และระยะยดืเมื่อขาด (ข) ของยางผสมสตูรตา่งๆ หลังการบ่มเร่ง 

 ค่าความแข็งของยางผสมมีค่าใกล้เคียงกันทั ง 4 สูตร (ดังแสดงในภาพที่ 6 (ก)) ซึ่งสอดคล้องกับค่า MH-ML ของ
ยางผสมที่มีค่าใกล้เคียงกัน เพราะความแข็งของยางผสมสัมพันธ์ค่า MH-ML และความแข็งยางผสมมีค่าเพิ่มขึ นหลักการ 
บ่มเร่ง ดังแสดงในภาพท่ี 6 (ข) แสดงว่า การบ่มเร่งท าให้ความหนาแน่นของการเช่ือมโยงเพิ่มขึ น แต่อย่างไรก็ตามยางผสม
ทั ง 4 สูตรมีความแข็งต่ ากว่าเกณฑ์ตามมาตรฐานการทดสอบยางโอริงซึ่งได้แสดงไว้ในตารางที่ 2 ส่วนสมบัติการยุบตัว
เนื่องจากแรงอัดของยางผสมมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด (ค่าการยุบตัวเนื่องจากแรงอัดต้องมีค่าไม่เกิน 20%) และ
การเพิ่มปริมาณยาง ENR25 ไม่มีผลต่อค่าการยุบตัวเนื่องจากแรงอัดของยางผสม เนื่องจากยางผสมทั ง 4 สูตรนี ใช้ระบบ
การคงรูปแบบ EV ทีท่ าให้มีสมบัติทนต่อความร้อนได้ดีขึ น [7] 
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0

3

6

9

12

15

0 1 3 5

C
om

pr
es

si
on

 s
et

 (%
)

ENR contents (phr)   
ภาพที่ 7 ค่าการยุบตัวเนื่องจากแรงอัดของยางผสมสูตรต่างๆ 



236

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สรุปผลการวิจัย 
 ในการเตรียมยางผสมของยางธรรมชาติกับยางไนไตรล์โดยใช้อัตราส่วนของยางธรรมชาติกับยางไนไตรล์เท่ากับ 
90/10 และมีการแปรปริมาณยาง ENR25 ซึ่งถูกใช้เป็นสารเพิ่มความเข้ากันของยางผสม เพื่อหาสูตรยางผสมที่เหมาะสมที่
สามารถน าไปใช้ในการผลิตยางโอริงส าหรับเครื่องปั่นแยกน  ายางข้น พบว่า การเติมยาง ENR25 ในยางผสม ท าให้ค่าความ
หนืดมูนี่ ค่า MH-ML และเวลาการคงรูปของยางผสมมีค่าลดลง แต่อัตราการคงรูปของยาง ความทนต่อแรงดึงและระยะยืด
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ควำมอ่อนไหวของกำรจ�ำลองแบบกำรผลิตไฟฟ้ำของฟำร์มกังหันลมนอกชำยฝั่งทะเลบริเวณอ่ำวไทยตอนบน

ชนะ จันทร์ฉ�่า1 สมพล ชีวมงคลกานต์3 พงษ์ศักดิ์ มะขามป้อม3 ชูลีรัตน์ คงเรือง4 และจอมภพ แววศักดิ์1,2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : แผนการผลิตพลังงานไฟฟ้ามีการปรับปรุงให้มีการใช้พลังงานทดแทนระบุเป็นโครงการพลังงานลม 1,485 เมกะวัตต์ เมื่อ

แหล่งพลังงานลมบางส่วนซ้อนทับกับชุมชนชนบท ชุมชนอาจได้รับผลกระทบที่ทั้งมิติด้านบวกและด้านลบ โดยด้านลบอาจผลกระ

ทบต่อสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เปลี่ยนไปในระยะก่อสร้างและระยะการด�าเนินการผลิต 

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความอ่อนไหวของการจ�าลองแบบการผลิตไฟฟ้าของฟาร์มกังหันนอกชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบน

วิธีวิจัย : ประยุกต์ใช้แบบจ�าลองการไหลของลมแบบพลศาสตร์ของไหลเชิงค�านวณ (CFD) และ แบบจ�าลองบรรยากาศ WRF ร่วม

กับโมเดลกังหันลมผลิตไฟฟ้าจ�าลองฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งทะเลในรูปแบบของ SPP วิเคราะห์แบบจ�าลองทางการเงิน โดยอาศัย 

ค่า BCR NPV FIRR และ PBP และวิเคราะห์ความอ่อนไหวของอัตราความสามารถในการผลิตไฟฟ้า

ผลกำรวิจัย : พบว่าผลิตไฟฟ้ารายปีได้ในช่วง 157.1-287.2 GWh/year อัตราความสามารถในการผลิตไฟฟ้าในช่วงร้อยละ 24.2-

36.4 แบบจ�าลองทางการเงนิในกรณฐีาน พบว่า BCR มค่ีาอยูใ่นช่วง 1.2-1.24 NPV มค่ีาอยูใ่นช่วง 196.98-2,701.72 ล้านบาท FIRR 

อยู่ในช่วงร้อยละ-1.62-5.14 และ PBP ที่ 14-21 ปี การวิเคราะห์ความผิดพลาดการประเมินผลของแบบจ�าลอง พบว่า การประเมิน

โดยใช้แบบจ�าลองการไหลของลมแบบพลศาสตร์ของไหลเชงิค�านวณ และแบบจ�าลองคณติศาสตร์เชงิเส้น เมือ่อตัราเรว็ลมลดลงและ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และ 10 อัตราความสามารถในการผลิตไฟฟ้าลดลงร้อยละ 12 และร้อยละ 23

วิจำรณ์และสรุป : ความอ่อนไหวของการจ�าลองแบบการผลิตไฟฟ้าของฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบน

สามารถน�ามาใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนากรอบความคิดด้านความยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: แบบจ�าลองพลศาสตร์ของไหลเชิงค�านวณ แบบจ�าลองคณิตศาสตร์เชิงเส้น แบบจ�าลองบรรยากาศ WRF ฟาร์มกังหันลม
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1 ศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตพัทลุง) พัทลุง 93210
2 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตพัทลุง) พัทลุง 93210
3 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตพัทลุง) พัทลุง 93210
4 สำานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช 80160

* Corresponding author: Tel.: 074-609600. E-mail address: chi_phy_tsu@hotmail.com

สรุปผลการวิจัย 
 ในการเตรียมยางผสมของยางธรรมชาติกับยางไนไตรล์โดยใช้อัตราส่วนของยางธรรมชาติกับยางไนไตรล์เท่ากับ 
90/10 และมีการแปรปริมาณยาง ENR25 ซึ่งถูกใช้เป็นสารเพิ่มความเข้ากันของยางผสม เพื่อหาสูตรยางผสมที่เหมาะสมที่
สามารถน าไปใช้ในการผลิตยางโอริงส าหรับเครื่องปั่นแยกน  ายางข้น พบว่า การเติมยาง ENR25 ในยางผสม ท าให้ค่าความ
หนืดมูนี่ ค่า MH-ML และเวลาการคงรูปของยางผสมมีค่าลดลง แต่อัตราการคงรูปของยาง ความทนต่อแรงดึงและระยะยืด
เมื่อขาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ น เนื่องจากยางผสมมีความเข้ากันได้มากขึ น ส่วนความแข็งและการยุบตัวเนื่องจากแรงอัดมีการ
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The Sensitivity of Offshore Wind Farm Simulation in the Northern Gulf of Thailand

Chana Chanacham1* Somphol Chiwamongkholkarn3 Pongsak Makampom3 Chuleerat Kongruang4 

and Jompob Waewsak1,2

Abstract

Introduction : Introduction: The Power Development Plan improved to use renewable energy, identified as 

1,485 megawatts of wind energy. Sometimes, communities were affected by both positive dimensions and 

negative dimensions. The negative perceptions may affect the environment that changed during construction 

and production.

Objective : To present the sensitivity of offshore wind farm simulation in the Northern Gulf of Thailand.

Methods : The computational fluid dynamic model and the WRF atmospheric model were applied together 

with the wind turbine model to simulate the offshore wind farm in the form of SPP. The financial model indi-

cated by BCR NPV IRR and PBP. The sensitivity analysis takes account of the capacity factor. 

Results : The offshore wind farm could produce an annual energy production of 157.1-287.2 GWh/year corre-

sponding to the capacity factor in the range of 24.2-36.4%. The financial model showed that the benefit and 

cost ratios were around 1.20-1.24. Net present values were around 196.98-2,701.72 MTHB. The internal rates of 

return were around -1.62-5.14% and the payback periods were about 14-21 years. In the case of underestimat-

ed wind speed prediction using either CFD wind flow model or linear wind flow model, the wind speed was 

considered to study the fluctuation about 5 or 10% of wind speed resulting in decreasing and increasing of the 

capacity factor in the range of 12 or 23%.

Conclusion : The sensitivity of Offshore wind farm simulation in the northern, Gulf of Thailand could inform 

for the development of offshore wind farm towards the national sustainable alternative energy development 

plan.

Keywords: computational fluid dynamic model, linear model, Research and Forecasting, offshore wind farm 

capacity factor
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บทน า 
 เนื องจำกกำรสถำนกำรณ์กำรใช้ไฟฟ้ำในประเทศเปลี ยนแปลงหน่วยงำนภำครัฐที เกี ยวข้องได้ท่ำกำรปรับปรุง

แผนพัฒนำกำรผลิตไฟฟ้ำ (PDP2015) เพื อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน [1]  ล่ำสุดร่ำงแผนพัฒนำกำรผลิตไฟฟ้ำ
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) ก่ำลังอยู่ในกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกทุกภำคส่วนเพื อให้เพียงพอกับ
ควำมต้องกำรใช้ที เพิ มขึ้น รวมประมำณ 51,415 เมกะวัตต์ ภำยในแผนกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำมีกำรปรับปรุงให้มีกำรใช้
พลังงำนทดแทนมำกสุดถึง 20,757 เมกะวัตต์ โดยเฉพำะโครงกำรพลังงำนลมระบุในร่ำงดังกล่ำวถึง 1,485 เมกะวัตต์ เมื อ
กล่ำวถึงกำรพัฒนำอันเกี ยวเนื องกับชุมชน หลำยพื้นที เมือง ในชุมชนชนบทกลำยเป็นพื้นที ส่ำหรับพัฒนำเป็นแหล่งพลังงำน
เพื อสนับสนุนกำรเจริญเติบโตของชุนชม ซึ งสำมำรถพิจำรณำได้จำกข้อมูลของโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมและแสงอำทิตย์ 
ส่ำนักงำนคณะกรรมกำรก่ำกับกิจกำรพลังงำน [2] โดยหลำยพื้นที ตั้งในพ้ืนที เกษตรกรรม ในขณะที มีกำรด่ำเนินกิจกำรด้ำน
พลังงำนทดแทนไปพร้อมกัน เช่น ฟำร์มกังหันลมผลิตไฟฟ้ำ ห้วยบ่ง และโรงไฟฟ้ำพลังงำนในพื้นที  ซับใหญ่ เมื อกล่ำวถึง
ผลกระทบที เกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบ มีทั้งมิติด้ำนบวกและด้ำนลบ โดยด้ำนลบเป็นเรื องของสภำพแวดล้อมในชุมชนที 
เปลี ยนไปในระยะก่อสร้ำงและระยะกำรด่ำเนินกำรผลิต เพื อลดผลกระทบดังกล่ำว กำรพิจำรณำพื้นที พัฒนำโครงกำรเพื อ
ลดผลกระทบเบื้องต้นควรพิจำรณำให้รอบด้ำน ท้ังเงื อนไขด้ำนเทคนิคและเงื อนไขด้ำนเศรษฐศำสตร์ นอกจำกนี้ปัญหำ
กฎหมำยมีควำมส่ำคัญไม่แพ้กัน ดังที เคยปรำกฏเป็นข่ำวในอดีตเรื องกำรใช้พื้นที ในเขตปฏิรูปกำรเกษตร นอกจำกมิติด้ำน
ลบแล้วยังมีมิติด้ำนบวกกล่ำวคือ ในกรณีที มีกำรด่ำเนินกำรโครงกำรมีควำมต้องกำรบุคลำกรในกำรท่ำงำนหลำยต่ำแหน่ง
งำน หรือในกรณีใช้สินค้ำและบริกำรภำยในชุมชนจะสร้ำงรำยได้ทำงอ้อมให้กับชุมชน ปัจจุบันพลังงำนลม ขยำยตัวอย่ำง
ต่อเนื องตลอดช่วงปี 2001-2017 กำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำพลังงำนลมนอกชำยฝั่งทะเลเพิ มขึ้นในป ี2017 ถึงร้อยละ 30 หรือ 
ส่ำหรับภำพรวมมีกำรเติบโตในปี 2017 ที  52,492 เมกะวัตต์ ส่งผลให้ผลรวมของกำรติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้ำทั วโลกรวม
เป็น 539,123 เมกะวัตต์ โดยก่ำลังผลิตติดตั้งของไฟฟ้ำพลังงำนลมนอกชำยฝั่งทะเลรวม 18,814 เมกะวัตต์ทั วโลก [3] 
ประเทศไทยปัจจุบันมีก่ำลังผลิตติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้ำบนฝั่ง 633 เมกะวัตต์ กำรประยุกต์ประโยชน์จำกพลังงำนลมนอก
ชำยฝั่งทะเลก่ำลังอยู่ในขั้นตอนกำรศึกษำวิจัย ท้ังในบริเวณทะเลอ่ำวไทยและทะเลอันดำมัน [4-8] เพื อลดผลกระทบ
ทำงด้ำนลบของโครงกำรเช่นกำรใช้ประโยชน์ที ดิน บทควำมนี้น่ำเสนอ แนวทำงในกำรศึกษำปัญหำข้ำงต้น โดยได้ศึกษำกำร
แปรผันของตัวแปรที ส่งผลกระทบต่อโครงกำรโดยตรงเช่นกำรเปลี ยนแปลงพลังงำนลม ซึ งจะช่วยให้เห็นแนวทำงในกำร
พัฒนำโครงกำรเพื อลดผลกระทบที จะเกิดขึ้นในอนำคต 

 

วิธีด าเนินการ 
1. ฟาร์มกังหันลมนอกชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยตอนบน 

กำรประยุกต์แผนที ลมที ได้จำกแบบจ่ำลองบรรยำกำศ WRF โดยก่ำหนดให้เป็นเสำวัดลมเสมือน (Visual Met Mast) ที 
ระดับควำมสูง 137 m จำกระดับน้่ำทะเล และจัดท่ำภูมิอำกำศลม (Observed Wind Climate: OWC) ที  พบว่ำมีอัตรำเร็ว
ลมเฉลี ย 4.75 m/s และลมส่วนใหญ่พัดมำจำกทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แสดงดังรูปที  1 ส่ำหรับกังหันลมผลิตไฟฟ้ำที ท่ำกำร
ประยุกต์ มีขนำดพิกัด 3.3-9.5 MW คุณลักษณะของกังหันลมผลิตไฟฟ้ำแสดงรำยละเอียดดังตำรำงที  1 กำรจ่ำลองฟำร์ม
กังหันลมนอกชำยฝั่งทะเลขนำดก่ำลังกำรผลิตติดตั้ง 72-90 MW โดยพิจำรณำ แหล่งลมดี ควำมลึกของน้่ำทะเล ระยะห่ำง
จำกชำยฝั่ง ระยะห่ำงจำกสำยส่ง ปริมำณภำระควำมต้องกำรไฟฟ้ำในพื้นที  เส้นทำงเดินเรือ และแนวสำยเคเบิลสื อสำร โดย
พิจำรณำในควำมส่ำคัญกับแหล่งลมดี และไม่อยู่ในระยะกันชนตำมเงื อนไขข้ำงต้น ในที นี้จึงได้คัดเลือกพื้นที บริเวณ
ตะวันออกเฉียงเหนือของอ่ำวไทยรูปตัว ก เพื อจ่ำลองฟำร์มกังหันลม กำรจัดเรียงกังหันลมผลิตไฟฟ้ำค่ำนึงถึงระยะกันชน
สำยเคเบิลสื อสำร เพื อหลีกเลี ยงผลกระทบต่อกิจกรรมกำรเดินเรือและกำรสื อสำรในระยะ 1 km แสดงรำยละเอียดดังรูปที  
3 
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2. อิทธิพลของแบบจ าลองเวก 
กำรจัดเรียงกังหันลมในแบบจ่ำลองกำรไหลของลมแบบพลศำสตร์ของไหลเชิงค่ำนวณแบบเมทริกมีระยะห่ำงขนำด 

9DX8D และยังได้ท่ำกำรศึกษำอิทธิพลของเวก จ่ำนวน 3 รูปแบบได้แก่แบบจ่ำลองของ N.O. Jensen แบบจ่ำลองของ 
Larsen และแบบจ่ำลองขึ้นกับอัตรำกำรขยำยตัวของเวก (Wake Expansion Model) เพื อให้เห็นผลกระทบต่อกำรผลิต
ไฟฟ้ำจำกฟำร์มกังหันลมนอกชำยฝั่งทะเล ในที น้ีน่ำเสนอผลจำกกำรจ่ำลองอิทธิพลของเวก ที ได้รับผลกระทบน้อยที สุด เพื อ
น่ำข้อมูลวิเครำะห์ทำงกำรเงินต่อไป 
ตารางที่ 1 คุณลักษณะของกังหันลมผลิตไฟฟ้ำส่ำหรับกำรจ่ำลองแบบฟำร์มกังหันลม 

WTG 
Rotor 

Diameter 
(m) 

Hub Height 
(m) 

Rated Capacity 
(kW) 

Cut in Speed 
(m/s) 

Rated Speed 
(m/s) 

Cut off Speed 
(m/s) 

Swept Area 
(m2) 

V126 126 137 3,300 3.0 12.0 22.0 9,852 
G128  128 120 5,000 3.0 15.0 25 12,868 
RE 5.0 126 100 5,000 3.0 11.0 25 12,469 
V164 164 137 8,000 4.0 13.0 25 11.124 
V164 164 137 9,500 4.0 13.0 25 21,124 

 
 

รูปที่ 1 ภูมิอำกำศลมที ระดับควำมสูง 120 m (AGL) ของพื้นที ศึกษำของโครงกำร  

 
รูปที่ 2 กำรจัดเรียงของฟำร์มกังหนัลม (9DX8D) 

  
รูปที่ 3 (a) ภำพถ่ำยดำวเทียมแสดงต่ำแหน่งฟำร์มกังหันลมนอกชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทย (b) ต่ำแหน่งฟำร์มกังหันลมกบั

ขอบเขตกำรจำรจรทำงน้่ำและแนวเคเบิลใต้น้ำ่ 
3. การวิเคราะห์แบบจ าลองทางการเงินของฟาร์มกังหันลมนอกชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยตอนบน 
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3.1 อัตรำส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio: BCR) เป็นกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบระหว่ำงมูลค่ำ
ปัจจุบันของผลตอบแทนกับมูลค่ำปัจจุบันของต้นทุนของโครงกำร  

3.2 มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) คือ ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธิ
ตลอดอำยุโครงกำร  ผลประโยชน์ของโครงกำร) กับกระแสเงินสดจ่ำยหรือต้นทุนของโครงกำร ณ อัตรำผลตอบแทนที 
ต้องกำรหรือต้นทุนของเงินทุนของโครงกำร 

3.3 อัตรำผลตอบแทนกำรลงทุนภำยในทำงกำรเงิน (Financial Internal Rate of Return: FIRR) คือ อัตรำ
ผลตอบแทนกำรลงทุนภำยใน 

3.4 ระยะเวลำคืนทุน (Payback Period: PBP) ระยะเวลำที ผลตอบแทนสุทธิสะสม จำกกำรด่ำเนินงำนมีค่ำ
เท่ำกับมูลค่ำในกำรลงทุนทั้งหมด ส่ำหรับสมมติฐำนทำงกำรเงินที เป็นตัวแปรน่ำเข้ำแสดงรำยละเอียดดังตำรำงที  2 

3.5 ต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำต่อกิโลวัตต์ชั วโมงปรับเฉลี ยตลอดอำยุโครงกำร (Levelized Cost of Energy: LCOE)  
ต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำต่อกิโลวัตต์ชั วโมงปรับเฉลี ยตลอดอำยโุครงกำรจำกกำรด่ำเนินงำนมีค่ำดังนี ้ 
 

net

(ICC×FCR)+AOE
LCOE=

(AEP /1,000)
 

 

LCOE  = ต้นทุนกำรผลิตไฟฟ้ำต่อกิโลวัตต์ชั วโมงปรับเฉลี ยตลอดอำยโุครงกำร (THB/kWh) 
FCR  = อัตรำส่วนวัดควำมสำมำรถในกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยประจ่ำทำงกำรเงิน (%) 

=  
  


  

n

n

d(1 d) 1 (T PVdep)
(1 d) 1 (1 T)

 

ICC  = Installed Capital Cost ต้นทุนกำรติดตั้ง ($/kW) 
AEPnet  = พลังงำนที ไฟฟ้ำผลติไดร้ำยป ี(MWh/MW/yr)    
AOE  = ค่ำด่ำเนินกำรรำยปีหลังหักภำษี ($/kW/yr) 
d  = อัตรำคิดลด (%) 
n  = อำยุโครงกำร (year) 
T  = อัตรำภำษีที แท้จริง (%) 
PNdep  = มูลค่ำปัจจุบันสุทธิของกำรเสื อมรำคำ (%) 
CFnet  = คำปำซิตี้แฟ็กเตอร์ (%) 
LLC  = ค่ำใช้จ่ำยที ดิน ($/kW/yr) 
O&M  = ค่ำด่ำเนินกำรและบ่ำรุงรำยปีหลังหักภำษ ี($/kW/yr) 
LRC  = ต้นทุนกำรเปลี ยนอุปกรณ์ ($/kW/yr) 

นอกจำกยังได้พิจำรณำกระแสเงินสดของกำรด่ำเนินโครงกำรตลอดอำยุโครงกำร 
 

ตารางที่ 2 สมมติฐำนทำงกำรเงินส่ำหรับวิเครำะห์แบบจ่ำลองทำงกำรเงิน 
รายการตัวแปร ค่าพารามิเตอร์ 

ต้นทุนกำรติดต้ัง (USD/kW) 2,400 
ค่ำบ่ำรุงรักษำและค่ำด่ำเนินกำร (O&M) (US/KW) 75 

อัตรำแลกเปลี ยน (THB/USD) อ้ำงอิงวันที  2/04/2561: ธนำคำรแห่งประเทศไทย 31.3564 
อัตรำตรำดอกเบี้ยเงินกู้ (%) อ้ำงอิงวันที  2/04/2561: ธนำคำรแห่งประเทศไทย 7.245 

อัตรำคิดลด (%) 5 
สัดส่วนเงินกู้ 70:30 

ระยะเวลำผ่อนช่ำระ (ป)ี 10 
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อัตรำภำษีปีที  0-8 (%) 0 
อัตรำภำษีปีที  9-14 (%) 15 
อัตรำภำษีปีที  15-20 (%) 30 

อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำเฉลี ย (THB/kWh) (กฟภ.) 3.8681 
วิเครำะห์ควำมอ่อนไหวต่อค่ำ C.F. (%) -10, 10 

วิเครำะห์ควำมอ่อนไหวต่อต้นทุนกำรติดต้ัง (%) -10, 10 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลของแบบจ่ำลองพลศำสตร์ของไหลเชิงค่ำนวณที ระดับควำมแยกชัด 50 m ร่วมกับกำรจัดเรียงกังหันลมผลิตไฟฟ้ำ

ภำยในพื้นที ขนำด 10X10 km2 มีของอัตรำเร็วสูงสุด 4.79 m/s แสดงดังรูปที  4 (a) ผลกำรจ่ำลองแบบฟำร์มกังหันลมนอก
ชำยฝั่งทะเลจำกแบบจ่ำลองกำรไหลพลศำสตร์เชิงค่ำนวณควบคู่กับแบบจ่ำลอง  MC2/MS-Micro ที ระดับควำมแยกชัด
ควำมแยกชัด 50 m ร่วมกับกำรจัดเรียงกังหันลมผลิตไฟฟ้ำภำยในพ้ืนที ขนำด 10X10 km2 ซึ งมีอัตรำเร็วสูงสุด 5.98 m/s 
ดังรูปที  4 (b) จำกรูป a และ b มีกำรกระจำยตัวเชิงพื้นที ไม่ต่ำงกันแต่จะมีอัตรำเร็วลมสูงสุดต่ำงกันโดยแบบจ่ำลองจำก
ควบคู่กับแบบจ่ำลอง MC2/MS-Micro ให้ผลกำรค่ำนวณสูงกว่ำ 

กำรจ่ำลองโรงไฟฟ้ำฟำร์มกังหันลมนอกชำยฝั่งทะเลขนำดก่ำลังกำรผลิตติดตั้ง 72-90 MW ผลิตไฟฟ้ำรำยปีในช่วง 
157.1-287.2 GWh/year เมื อประเมินอัตรำควำมสำมำรถในกำรผลิตไฟฟ้ำพบว่ำอยู่ในช่วงร้อยละ 24.2-36.4 แสดง
รำยละเอียดดังตำรำงที  3 เมื อพิจำรณำกำรสูญเสียเนื องจำกอิทธิพลของเวกจำกแบบจ่ำลองของ Larsen ซึ งมีค่ำน้อยสุด
จำกทั้ง 3 แบบจ่ำลอง ซึ งมีค่ำในช่วงร้อยละ 4.0-5.9 พลังงำนไฟฟ้ำผลิตได้รำยปีเป็นตัวแปรเบื้องต้นร่วมกับสมมติฐำน
ทำงกำรเงินดังตำรำงที  2 เพื อวิเครำะห์แบบจ่ำลองทำงกำรเงินในกรณีฐำนผลกำรวิเครำะห์อัตรำส่วนระหว่ำงรำยได้และ
ต้นทุนมีค่ำในช่วง 1.02-1.24 มูลค่ำปัจจุบันสุทธิมีค่ำในช่วง 196.98-2,701.72 ล้ำนบำท อัตรำผลตอบแทนกำรลงทุน
ภำยในทำงกำรเงินอยู่ในช่วงร้อยละ-1.62-5.14 และระยะเวลำคืนทุน 14-21 ปี และต้นทุนพลังงำนต่อกิโลวัตต์ชั วโมงมีค่ำ
ในช่วง 2.45-3.26 บำทต่อกิโลวัตต์ชั วโมง ผลกำรวิเครำะห์ทำงกำรเงินแสดงรำยละเอียดดังตำรำงที  4 

 

  
a b 

รูปที่ 4 แผนที ทรัพยำกรลมที ระดบัควำมสูง 137 m เหนือระดับพื้นดิน ในพ้ืนที  10X10 km2 ในพื้นที ศึกษำของโครงกำร 
(a) แบบจ่ำลองกำรไหลของลมแลลพลศำสตร์ของไหลเชิงค่ำนวณ (b) แบบจ่ำลอง MC2/MS-Micro 

 

เมื อเปรียบเทียบต้นทุนพลังงำนต่อกิโลวัตต์ชั วโมงของฟำร์มกังหันลมนอกชำยฝั่งกับฟำร์มกังหันลมบนฝั่งมีค่ำต ่ำกว่ำ 
เนื องจำกบริเวณนอกชำยฝั่งสำมำรถผลิตพลังงำนไฟฟ้ำรำยปีได้สูงกว่ำ ค่ำอัตรำควำมสำมำรถในกำรผลิตไฟฟ้ำสูงกว่ำจึง
ส่งผลให้ต้นทุนพลังงำนต่อกิโลวัตต์ชั วโมงต ่ำกว่ำกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนลมบนฝั่ง จำกกำรวิเครำะห์ดัชนีกำรเงินยังได้
พิจำรณำกระแสเงินสด  Cash Flow) ของกำรด่ำเนินโครงกำรกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำบริเวณอ่ำวไทยตอนบนโดยกระแสเงิน
สดของโครงกำร (กรณีฐำน) กระแสเงินสดมีกำรจ่ำยเพื อลงทุนในปีแรกสูงสุดเป็นวงเงิน 2,010 ล้ำนบำท และมีกระแส
รับเข้ำสูงสุดในปีที  11 ของกำรด่ำเนินโครงกำร กระแสเงินสดของโครงกำรแสดงรำยละเอียดดังรูปที  6 เนื องจำกกำร
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อัตรำภำษีปีที  0-8 (%) 0 
อัตรำภำษีปีที  9-14 (%) 15 
อัตรำภำษีปีที  15-20 (%) 30 

อัตรำรับซื้อไฟฟ้ำเฉลี ย (THB/kWh) (กฟภ.) 3.8681 
วิเครำะห์ควำมอ่อนไหวต่อค่ำ C.F. (%) -10, 10 

วิเครำะห์ควำมอ่อนไหวต่อต้นทุนกำรติดต้ัง (%) -10, 10 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลของแบบจ่ำลองพลศำสตร์ของไหลเชิงค่ำนวณที ระดับควำมแยกชัด 50 m ร่วมกับกำรจัดเรียงกังหันลมผลิตไฟฟ้ำ

ภำยในพื้นที ขนำด 10X10 km2 มีของอัตรำเร็วสูงสุด 4.79 m/s แสดงดังรูปที  4 (a) ผลกำรจ่ำลองแบบฟำร์มกังหันลมนอก
ชำยฝั่งทะเลจำกแบบจ่ำลองกำรไหลพลศำสตร์เชิงค่ำนวณควบคู่กับแบบจ่ำลอง  MC2/MS-Micro ที ระดับควำมแยกชัด
ควำมแยกชัด 50 m ร่วมกับกำรจัดเรียงกังหันลมผลิตไฟฟ้ำภำยในพ้ืนที ขนำด 10X10 km2 ซึ งมีอัตรำเร็วสูงสุด 5.98 m/s 
ดังรูปที  4 (b) จำกรูป a และ b มีกำรกระจำยตัวเชิงพื้นที ไม่ต่ำงกันแต่จะมีอัตรำเร็วลมสูงสุดต่ำงกันโดยแบบจ่ำลองจำก
ควบคู่กับแบบจ่ำลอง MC2/MS-Micro ให้ผลกำรค่ำนวณสูงกว่ำ 
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รำยละเอียดดังตำรำงที  3 เมื อพิจำรณำกำรสูญเสียเนื องจำกอิทธิพลของเวกจำกแบบจ่ำลองของ Larsen ซึ งมีค่ำน้อยสุด
จำกทั้ง 3 แบบจ่ำลอง ซึ งมีค่ำในช่วงร้อยละ 4.0-5.9 พลังงำนไฟฟ้ำผลิตได้รำยปีเป็นตัวแปรเบื้องต้นร่วมกับสมมติฐำน
ทำงกำรเงินดังตำรำงที  2 เพื อวิเครำะห์แบบจ่ำลองทำงกำรเงินในกรณีฐำนผลกำรวิเครำะห์อัตรำส่วนระหว่ำงรำยได้และ
ต้นทุนมีค่ำในช่วง 1.02-1.24 มูลค่ำปัจจุบันสุทธิมีค่ำในช่วง 196.98-2,701.72 ล้ำนบำท อัตรำผลตอบแทนกำรลงทุน
ภำยในทำงกำรเงินอยู่ในช่วงร้อยละ-1.62-5.14 และระยะเวลำคืนทุน 14-21 ปี และต้นทุนพลังงำนต่อกิโลวัตต์ชั วโมงมีค่ำ
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a b 

รูปที่ 4 แผนที ทรัพยำกรลมที ระดบัควำมสูง 137 m เหนือระดับพื้นดิน ในพ้ืนที  10X10 km2 ในพื้นที ศึกษำของโครงกำร 
(a) แบบจ่ำลองกำรไหลของลมแลลพลศำสตร์ของไหลเชิงค่ำนวณ (b) แบบจ่ำลอง MC2/MS-Micro 

 

เมื อเปรียบเทียบต้นทุนพลังงำนต่อกิโลวัตต์ชั วโมงของฟำร์มกังหันลมนอกชำยฝั่งกับฟำร์มกังหันลมบนฝั่งมีค่ำต ่ำกว่ำ 
เนื องจำกบริเวณนอกชำยฝั่งสำมำรถผลิตพลังงำนไฟฟ้ำรำยปีได้สูงกว่ำ ค่ำอัตรำควำมสำมำรถในกำรผลิตไฟฟ้ำสูงกว่ำจึง
ส่งผลให้ต้นทุนพลังงำนต่อกิโลวัตต์ชั วโมงต ่ำกว่ำกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนลมบนฝั่ง จำกกำรวิเครำะห์ดัชนีกำรเงินยังได้
พิจำรณำกระแสเงินสด  Cash Flow) ของกำรด่ำเนินโครงกำรกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำบริเวณอ่ำวไทยตอนบนโดยกระแสเงิน
สดของโครงกำร (กรณีฐำน) กระแสเงินสดมีกำรจ่ำยเพื อลงทุนในปีแรกสูงสุดเป็นวงเงิน 2,010 ล้ำนบำท และมีกระแส
รับเข้ำสูงสุดในปีที  11 ของกำรด่ำเนินโครงกำร กระแสเงินสดของโครงกำรแสดงรำยละเอียดดังรูปที  6 เนื องจำกกำร

 

ประเมินอัตรำเร็วลมส่งผลต่อกำรวิเครำะห์ดัชนีทำงกำรเงิน และกำรแปรผันของอัตรำเร็วลมส่ำหรับกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ
พลังงำนลม อัตรำเร็วลมเป็นตัวแปรส่ำคัญที สุด เนื องจำกกำรจ่ำลองบรรยำกำศในกำรประเมินศักยภำพพลังงำนลมอำจมี
ควำมคลำดเคลื อน ซึ งจะส่งผลต่ออัตรำควำมสำมำรถในกำรผลิตไฟฟ้ำ เพื อเป็นกำรศึกษำควำมผิดพลำดจำกกำรประเมนิผล
แบบจ่ำลอง ในที นี้ได้ท่ำกำรศึกษำในกรณีกำรประเมินผิดพลำดเพิ มเติมอีก 4 กรณี จำกรูปที  7 แสดงกำรเปลี ยนแปลง
อัตรำเร็วลมที ส่งผลกระทบต่ออัตรำควำมสำมำรถในกำรผลิตไฟฟ้ำ เมื อประมำณกำรผิดพลำดน้อยลงร้อยละ 5 และ 10 
อัตรำควำมสำมำรถในกำรผลิตไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 12 และ ร้อยละ 23 ตำมล่ำดับ ในกรณีที มีค่ำควำมสำมำรถในกำรผลิต
ไฟฟ้ำลดลงร้อยละ 10 ส่งผลให้อัตรำผลตอบแทนกำรลงทุนภำยในทำงกำรเงินมีค่ำเป็นลบ หรือเป็นกำรขำดทุนนั นเอง ซึ ง
เกิดจำกกำรประเมินลมผิดพลำดจำกแบบจ่ำลอง เป็นกำรเปลี ยนแปลงในรูปแบบเชิงเส้น กำรน่ำข้อมูลควำมอ่อนไหวของ
ดัชนีทำงกำรเงิน เนื องจำกกำรผิดพลำดของกำรประมำณอัตรำเร็วลม เป็นแนวทำงพัฒนำโครงกำรพลังงำนลมในอนำคต
ต่อไป 
ตารางที่ 3 พลังงำนไฟฟ้ำที ผลติได้รำยปีของฟำร์มกังหันลมนอกชำยฝั่งทะเลจำกแบบจ่ำลองเวก Larsen 

Turbine 
Type 

Hub 
Height (m) 

No. of 
WTGs 

Capacity 
(MW) 

Gross AEP 
(GWh/y) 

Wake Losses 
(%) 

Net AEP 
(GWh/y) 

Capacity 
Factor (%) 

V126 137.0 27 89.1 273.3 4.9 259.8 33.3 
G128 100.0 18 90.0 203.5 6.1 191.0 24.2 

RE 5.0 MW 100.0 18 90.0 299.0 4.0 287.2 36.4 
V164 8.0 MW 137.0 11 88.0 197.7 5.5 186.8 24.2 
V164 9.5 MW 137.0 9 72.0 167.1 5.9 157.1 24.9 

 

ตารางที่ 4 ดัชนีทำงกำรเงินของกำรผลิตตดิตั้งฟำรม์กังหันลมผลติไฟฟ้ำในบริเวณตอนบนของอ่ำวไทย (กรณีฐำน) 
C.F. (%) BCR   NPV (ล้านบาท) FIRR (%) PBP (Yr.) LCOE (บาท/kWh) 
C.F.-10% 1.02 196.98 -1.62 >20 3.26 
C.F.-5% 1.07 823.17 0.01 20 2.95 

กรณีฐาน 33.3% 1.13 1,449.35 1.67 18 2.79 
C.F.+5% 1.19 2,075.53 3.38 16 2.67 
C.F.+10% 1.24 2,701.72 5.14 14 2.45 

 

  
a b 

รูปที  6 กระแสเงินสดของกำรด่ำเนินโครงกำรกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำในบริเวณนอกชำยฝั่งอ่ำวไทยตอนบน ขนำดก่ำลังกำร
ผลิตติดตั้ง 89.1 เมกะวัตต์ กรณีฐำน (a) ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงอัตรำเร็วลมและอัตรำควำมสำมำรถในกำรผลิตไฟฟ้ำในกรณี

พิจำรณำควำมคลำดเคลื อนของกำรประเมินแบบจำ่ลอง (b) 
 

สรุปผลการวิจัย 

กำรศึกษำควำมอ่อนไหวของกำรจ่ำลองแบบกำรผลิตไฟฟ้ำของฟำร์มกังหันลมนอกชำยฝั่งทะเลบริเวณอ่ำวไทยตอนบน 
โดยอำศัยผลจำกกำรจ่ำลองแบบจำกแบบจ่ำลองของไหลเชิงค่ำนวณของโมเดลกังหันลมผลิตไฟฟ้ำ กำรประยุกต์แผนที ลมที 
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ได้จำกแบบจ่ำลองบรรยำกำศซึ งในที นี้ได้น่ำข้อมูลจำกแบบจ่ำลอง WRF กำรจ่ำลองฟำร์มกังหันลมนอกชำยฝั่งขนำดก่ำลัง
กำรผลิตติดตั้ง 72-90 MW พบว่ำ โรงไฟฟ้ำฟำร์มกังหันลมสำมำรถผลิตไฟฟ้ำรำยปีในช่วง 157.1-287.2 GWh/year มี
อัตรำควำมสำมำรถในกำรผลิตไฟฟ้ำในช่วงร้อยละ 24.2-36.4 กำรสูญเสียเนื องจำกอิทธิพลของเวก มีค่ำในช่วงร้อยละ 4.0-
5.9  กำรวิเครำะห์แบบจ่ำลองทำงกำรเงินในกรณีฐำนพบว่ำ อัตรำส่วนระหว่ำงต้นทุนและรำยได้มีค่ำในช่วง 1.2-1.24 
มูลค่ำปัจจุบันสุทธิมีค่ำในช่วง 196.98-2,701.72 ล้ำนบำท อัตรำผลตอบแทนกำรลงทุนภำยในทำงกำรเงินอยู่ในช่วงร้อยละ 
-1.62-5.14 และระยะเวลำคืนเงิน 14-21 ปี กำรศึกษำในกรณีกำรผิดพลำดจำกกำรประเมินผลแบบจ่ำลอง พบว่ำเมื อ
ปริมำณลมเพิ มขึ้นและลดลงร้อยละ 5 และ 10 อัตรำควำมสำมำรถในกำรผลิตไฟฟ้ำลดลงร้อยละ12 และ ร้อยละ 23 
ตำมล่ำดับ กำรศึกษำควำมอ่อนไหวของดัชนีทำงกำรเงินเนื องมำจำกควำมผิดพลำดของกำรประมำณอัตรำเร็วลม ในกรณีที 
ค่ำควำมสำมำรถในกำรผลิตไฟฟ้ำลดลงร้อยละ10 ส่งผลให้อัตรำผลตอบแทนกำรลงทุนภำยในทำงกำรเงินมีค่ำเป็นลบ หรือ
เป็นขำดเสียเงินทุน ซึ งเกิดจำกกำรประเมินลมผิดพลำดจำกแบบจ่ำลอง ควำมอ่อนไหวของกำรจ่ำลองแบบกำรผลิตไฟฟ้ำ
ของฟำร์มกังหันลมเป็นส่วนหนึ งของควำมรู้ที ส่ำคัญช่วยในกำรพัฒนำกำรประยุกต์ใช้แหล่งพลังงำนลมในอนำคต และอำจ
ลดผลกระทบและสร้ำงทัศนคติที ดีต่อกำรพัฒนำเป็นแหล่งพลังงำนลมในอนำคต 
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กำรศึกษำแนวทำงกำรลดปัญหำรอยแตกของแนวเชื่อม

คุลยา ศรีโยม1* ศรีวรรณ ข�าตรี1 และประภากร แสงสุวรรณ์2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การเชื่อมโลหะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีส่วนส�าคัญต่อวงการอุตสาหกรรมโครงสร้างโลหะ และบ่อยครั้งที่พบว่าเมื่อท�าการ

เชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริเวณแนวเชื่อมเกิดการแตกร้าวทันที ซึ่งส่งผลต่อการท�างานท�าให้เกิดความล่าช้าในการขนส่งน�้ามัน

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเบื้องต้นที่ส่งผลต่อรอยแตกของแนวเชื่อม 2. เพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาที่ส่ง

ผลต่อรอยแตกของแนวเชื่อม 3. เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาการลดรอยแตกของแนวเชื่อม

วิธีกำรศึกษำ : การศึกษาครั้งน้ีเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลรอยแตกแนวเชื่อมโดยเน้นการทดสอบแบบไม่ท�าลาย ตั้งแต่เดือน

มกราคม พ.ศ.2560-เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 จากนั้นน�ามาวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดรอยแตกด้วยแผนผังก้างปลา แล้วน�า

ข้อมูลที่ได้มาหาสาเหตุหลักในการเกิดปัญหารอยแตกของแนวเชื่อมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป

ผลกำรศึกษำ : จากการเก็บรวบรวมข้อมูลรอยแตกแนวเช่ือม พบว่า ความถี่ของรอยแตกที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการโหลดเทส

เป็นหลัก รองลงมาเกิดจากพนักงาน อุณหภูมิ และการเลือกใช้เหล็กที่ไม่เหมาะสม คิดเป็นอัตราร้อยละ 30.7 26.1 23.5 และ 19.7 

ตามล�าดับ และเมือ่น�ามาวเิคราะห์ด้วยแผนผงัก้างปลา พบว่าสาเหตหุลกัของปัญหาเกดิจากวธิกีารปฏบิตังิานทีไ่ม่ได้มาตรฐาน แนวทาง

การแก้ไขด�าเนินการโดยทดลองเพื่อหาค่าการโหลดเทสที่เหมาะสมเพื่อก�าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งพบว่าค่าโหลดเทสที่

เหมาะสม มค่ีาเท่ากบั 1.5 เท่าของน�า้หนกัท่อ ทัง้นีเ้มือ่ทดลองกบัการปฏิบตังิานจรงิ พบว่า รอยแตกของแนวเชือ่มลดลงร้อยละ 72.6

สรุปผล : จากการดาเนินการลดรอยแตกของแนวเชื่อม ทีมวิจัยได้เสนอมาตรฐานการปฏิบัติงานการก�าหนดค่าโหลดเทสที่เหมาะสม 

โดยการจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมพนักงานให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน พบว่าหลังการปรับใช้ รอยแตกที่เกิดจากการ

โหลดเทสลดลงอย่างเห็นได้ชัด เท่ากับร้อยละ 72.6

ค�ำส�ำคัญ : แนวเชื่อม การโหลดเทส การทดสอบแบบไม่ท�าลาย

1 อาจารย์, สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 90000
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1 Lecturer, Department of Industrial Technology, Faculty of Industrial Technology, Songkhla Rajabhat University, 90000
2 Researcher, A private company inspection services to the oil industry, Songkhla, 9000
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ได้จำกแบบจ่ำลองบรรยำกำศซึ งในที นี้ได้น่ำข้อมูลจำกแบบจ่ำลอง WRF กำรจ่ำลองฟำร์มกังหันลมนอกชำยฝั่งขนำดก่ำลัง
กำรผลิตติดตั้ง 72-90 MW พบว่ำ โรงไฟฟ้ำฟำร์มกังหันลมสำมำรถผลิตไฟฟ้ำรำยปีในช่วง 157.1-287.2 GWh/year มี
อัตรำควำมสำมำรถในกำรผลิตไฟฟ้ำในช่วงร้อยละ 24.2-36.4 กำรสูญเสียเนื องจำกอิทธิพลของเวก มีค่ำในช่วงร้อยละ 4.0-
5.9  กำรวิเครำะห์แบบจ่ำลองทำงกำรเงินในกรณีฐำนพบว่ำ อัตรำส่วนระหว่ำงต้นทุนและรำยได้มีค่ำในช่วง 1.2-1.24 
มูลค่ำปัจจุบันสุทธิมีค่ำในช่วง 196.98-2,701.72 ล้ำนบำท อัตรำผลตอบแทนกำรลงทุนภำยในทำงกำรเงินอยู่ในช่วงร้อยละ 
-1.62-5.14 และระยะเวลำคืนเงิน 14-21 ปี กำรศึกษำในกรณีกำรผิดพลำดจำกกำรประเมินผลแบบจ่ำลอง พบว่ำเมื อ
ปริมำณลมเพิ มขึ้นและลดลงร้อยละ 5 และ 10 อัตรำควำมสำมำรถในกำรผลิตไฟฟ้ำลดลงร้อยละ12 และ ร้อยละ 23 
ตำมล่ำดับ กำรศึกษำควำมอ่อนไหวของดัชนีทำงกำรเงินเนื องมำจำกควำมผิดพลำดของกำรประมำณอัตรำเร็วลม ในกรณีที 
ค่ำควำมสำมำรถในกำรผลิตไฟฟ้ำลดลงร้อยละ10 ส่งผลให้อัตรำผลตอบแทนกำรลงทุนภำยในทำงกำรเงินมีค่ำเป็นลบ หรือ
เป็นขำดเสียเงินทุน ซึ งเกิดจำกกำรประเมินลมผิดพลำดจำกแบบจ่ำลอง ควำมอ่อนไหวของกำรจ่ำลองแบบกำรผลิตไฟฟ้ำ
ของฟำร์มกังหันลมเป็นส่วนหนึ งของควำมรู้ที ส่ำคัญช่วยในกำรพัฒนำกำรประยุกต์ใช้แหล่งพลังงำนลมในอนำคต และอำจ
ลดผลกระทบและสร้ำงทัศนคติที ดีต่อกำรพัฒนำเป็นแหล่งพลังงำนลมในอนำคต 
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The Study of Reducing the Cracks in the Welding

Kulaya Sriyom1* Sriwan Khamtree1 and Prapakorn Sangsuwan3

Abstract

Introduction : From the past the welding was important to the metal structure industry and often found that 

when welding was completed, the welding area causes cracking immediately. Which affects work, causing delays 

in oil transportation.

Objective : 1. Study the basic problems to affects the cracks in the welding 2. Analyze the causes of the problems 

that affect the cracks in the weld3. Study to solve the problem of welding crack

Methods : This study began with the collection of welded cracks with emphasis on non-destructive testing 

from January 2017 - August 2018, then analyzed for the cause of cracks with the cause and effect diagram and 

then use the data to find the main cause of the crack problem to find a solution to the next problem.

Results : From the collection of welded cracks data, it was found that the frequency of cracks that occur 

mainly due to the load is primarily, staff, temperature and incorrect use of steel for 30.7%, 26.1%, 23.5% and 

19.7% respectively, and when analyzed with the cause and effect diagram found that the main cause of the 

problem was caused by non-standard operating methods for corrective action are carried out by experimenting 

to determine the appropriate test load in order to determine the operational standard. Which found that the 

appropriate load is equal to 1.5 times the pipe weight. However, when experimenting with the actual work, it 

was found that the cracks of the welding line decreased by 72.6 percent.

Conclusion : From the reduction of weld cracks has proposed the standard of operation, the appropriate 

loading test configuration. By creating a work manual Training for employees to perform according to standards. 

Found that the cracks in the welding reduced to 72.6 percent.

Keywords : Welding, Loading, Non-destructive testing
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บทน า 
การเช่ือมโลหะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีส่วนส าคัญต่อวงการอุตสาหกรรมโครงสร้างโลหะ ทั้งในส่วนของการสร้าง

หอไอเฟล ณ ประเทศฝรั่งเศส โครงสร้างสะพานข้ามทะเล แม่น้ า อุตสาหกรรมประกอบยานยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม เป็น
ต้น ล้วนน ากระบวนการเชื่อมอย่างใดอย่างหน่ึง เข้าไปท าการประกอบช้ินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง เพื่อให้
ได้ช้ินงานตามมาตรฐานที่อุตสาหกรรมก าหนด การเช่ือมโลหะไม่ว่าจะเป็นการเช่ือมโลหะชนิดใดก็ตาม โดยเฉพาะการเช่ือม
ซ่อมแซมช้ินส่วนที่ช ารุด บ่อยครั้งที่พบว่าเมื่อท าการเช่ือมเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริเวณแนวเช่ือมเกิดการแตกร้าวทันทีและ
ลักษณะการแตกร้าวนั้น อาจจะมีทั้งการแตกตามความยาวของแนวเช่ือม หรือการแตกลักษณะขวางแนวเช่ือม หรือการแตก
บริเวณขอบแนวเช่ือม ซึ่งลักษณะการแตกร้าวท่ีกล่าวมานั้นล้วนมาจากหลากหลายสาเหตุ และเป็นปัญหาที่ต้องใช้ความรู้
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บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ให้บริการตรวจสอบท่อแก่อุตสาหกรรมน้ ามันในจังหวัดสงขลา จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2537 เป็น
บริษัทที่มีความเช่ียวชาญในการให้บริการตรวจสอบ (Inspection Services) แก่อุตสาหกรรมน้ ามัน และ ก๊าซปิโตรเคมี  โรงกลั่น
น้ ามัน โรงงานประกอบโครงสร้างและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ด้วยผู้ตรวจสอบมีคุณสมบัติ
เหมาะสม ในทุกสาขาและการมุ้งเน้นที่เทคนิคการตรวจสอบขั้นสูง รวมถึงการให้บริการการทดสอบแบบไม่ท าลาย  (NDT 
Inspection) ขั้นพื้นฐาน ซึ่งจากที่บริษัทได้ท าการตรวจสอบประสิทธิภาพของแนวเช่ือม พบว่าในแต่ละเดือนยังมีรอยแตกของแนว
เช่ือมในปริมาณมาก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการท างาน โดยเฉพาะด้านความล่าช้าในการขนส่งน้ ามัน จากการประเมินเบื้องต้น
พบว่าสาเหตุอาจเกิดจากการโหลดเทส อุณหภูมิ การเลือกใช้เหล็กที่ไม่เหมาะสม ปัญหาฟองอากาศ การหลอมละลายที่ไม่
สมบูรณ์ รอยแยกช้ัน รวมถึงความช านาญของช่างเชื่อมในแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน 

 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทีมผู้วิจัยได้ร่วมกันวิเคราะหป์ัญหาเพื่อหาสาเหตุรอยแตก พร้อมท้ังหาวิธกีารลดรอยแตก 
และศึกษาวิธีการเช่ือมท่ีดี ซึ่งถือเป็นวิธีการป้องกันและลดรอยแตกดังกล่าวในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมได้ในอนาคต 
 

วิธีการด าเนินงาน 
 การศึกษาแนวทางการลดปัญหารอยแตกของแนวเช่ือม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของการเช่ือม โดยเริ่ม
จากการศึกษาสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการเชื่อม จากนั้นศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อลดปริมาณรอยแตกของแนว
เชื่อม มีรายละเอียดดังนี้  
    1) เก็บรวบรวมข้อมูลรอยแตกแนวเช่ือม ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561  รวมระยะเวลา 
1 ปี 8 เดือน     
   2) ศึกษาสภาพปัญหาเบื้องต้นที่ส่งผลต่อรอยแตกของแนวเช่ือม ได้แก่ พนักงานเช่ือม การโหลดเทส อุณหภูมิ และการ
เลือกใช้เหล็กที่ไม่เหมาะสม ด้วยการใช้แผนภูมิก้างปลา 
  3) วิเคราะห์สาเหตุหลักท่ีก่อให้เกิดรอยแตก  
  4) จัดท าแผนภูมิพาราโตน าเสนอข้อมูล 
  5) เลือกมา 3 สาเหตหุลักจากข้อมูลที่ได้  
  6) ศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อลดรอยแตกของแนวเชื่อม  
  7) เก็บรวบรวมข้อมูลรอยแตกที่เกดิขึ้นหลังการแกไ้ขปัญหาเพื่อเปรยีบเทียบกับข้อมูลก่อนการปรับปรุงแก้ไข 
  8) สรุปผลการตรวจสอบและจัดท าเป็นมาตรฐานการท างานต่อไป 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
1. การศึกษาสภาพปัญหาเบื้องต้นที่ส่งผลต่อรอยแตกของแนวเชื่อม  
  จากการศึกษาสภาพปัญหาเบื้องต้นที่ส่งผลต่อรอยแตกของแนวเชื่อม โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลรอยแตกแนวเช่ือมช่วง
เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 –เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนรอยแตกของแนวเชื่อมทีเ่กิดในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 

สาเหตุการเกดิ 
รอยแตก 

               พ.ศ.2560                                                     พ.ศ.2561 
มค กพ มีค เมษ พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมษ พค มิย กค สค 

การโหลดเทส 3 2 4 1 2 5 3 2 6 3 2 5 6 2 3 4 5 6 7 2 
พนักงานเชื่อม 2 1 0 3 1 1 2 3 5 3 6 4 6 2 7 5 2 3 5 1 

อุณหภูม ิ 3 1 2 4 2 2 3 4 2 0 2 3 3 4 4 4 2 3 3 5 
การเลือกใช้

เหล็กไม่
เหมาะสม 

1 1 2 3 3 1 1 1 3 2 2 3 4 4 3 3 2 2 3 3 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลรวมของรอยแตกที่พบในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 

สาเหตุการเกดิรอยแตก 
มกราคม 2560 – สิงหาคม 2561 

ผลรวม ค่าเฉลี่ยจ านวนรอยแตก/เดือน 

การโหลดเทส 73 3.65 

พนักงานเชื่อม 62 3.10 

อุณหภูม ิ 56 2.80 

เลือกใช้เหล็กไม่เหมาะสม 47 2.35 
 

จากตารางที่ 1 และ 2 พบว่าปัญหาที่ส่งผลให้เกิดรอยแตกเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยที่สุด คือ การโหลดเทส 
พนักงานเชื่อม อุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม และการเลือกใช้เหล็กที่ไม่เหมาะสม ตามล าดับ ซึ่งการโหลดเทสเกิดจากน้ าหนักที่มาก
เกินไป อายุการใช้งานสูง ท าให้เกิดรอยแตกของแนวเช่ือมบ่อยครั้ง ส่วนสาเหตุจากพนักงานเกิดจากความไม่ช านาญในงาน 
ประมาท และขาดการฝึกอบรม  

 
2. การวิเคราะห์สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลต่อรอยแตกของแนวเชื่อม 
 จากการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดรอยแตกของงานเช่ือมด้วยแผนภูมิก้างปลา จากการสอบถามพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเข้าไปศึกษากระบวนการเช่ือมจริง พบว่ามีรายละเอียดของการวิเคราะห์
สาเหตุของการเกิดปัญหาดังแสดงในรูปที่ 1 
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มค กพ มีค เมษ พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมษ พค มิย กค สค 

การโหลดเทส 3 2 4 1 2 5 3 2 6 3 2 5 6 2 3 4 5 6 7 2 
พนักงานเชื่อม 2 1 0 3 1 1 2 3 5 3 6 4 6 2 7 5 2 3 5 1 
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การโหลดเทส 73 3.65 

พนักงานเชื่อม 62 3.10 

อุณหภูม ิ 56 2.80 

เลือกใช้เหล็กไม่เหมาะสม 47 2.35 
 

จากตารางท่ี 1 และ 2 พบว่าปัญหาที่ส่งผลให้เกิดรอยแตกเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยที่สุด คือ การโหลดเทส 
พนักงานเชื่อม อุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม และการเลือกใช้เหล็กที่ไม่เหมาะสม ตามล าดับ ซึ่งการโหลดเทสเกิดจากน้ าหนักที่มาก
เกินไป อายุการใช้งานสูง ท าให้เกิดรอยแตกของแนวเช่ือมบ่อยครั้ง ส่วนสาเหตุจากพนักงานเกิดจากความไม่ช านาญในงาน 
ประมาท และขาดการฝึกอบรม  

 
2. การวิเคราะห์สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลต่อรอยแตกของแนวเชื่อม 
 จากการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดรอยแตกของงานเช่ือมด้วยแผนภูมิก้างปลา จากการสอบถามพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเข้าไปศึกษากระบวนการเช่ือมจริง พบว่ามีรายละเอียดของการวิเคราะห์
สาเหตุของการเกิดปัญหาดังแสดงในรูปที่ 1 
 
 
 

 

 

 

    

 

 

 

 
 
 

รูปที่ 1 แผนภูมิก้างปลาแสดงสาเหตุของการเกิดรอยแตกของแนวเช่ือม 
 

จากแผนผังก้างปลาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดรอยแตกจากกระบวนการเช่ือมสามารถอธิบายสาเหตุหลัก 5 ประเภท 
และอธิบายสาเหตุย่อย ได้ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงสาเหตุย่อย และค าอธิบายตามสาเหตุหลัก 5 ประเภทท่ีเกิดขึ้นในการเช่ือม 

ประเภท สาเหตุ ค าอธิบาย 
วิธีปฏิบัติงาน - ไม่มีมาตรฐานในการท างาน 

- ไม่ปฏิบัตติามขั้นตอนการท างาน  
- ไม่มีความรอบคอบในการท างาน 

เกิดจากการท างานท่ีไม่เป็นไปตาม
ระเบียบขั้นตอน ท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดของงานเชื่อม 

เครื่องจักร - เครื่องจักรช ารุด 
- ไม่มีเครื่องมือท่ีเหมาะสม 
- ไม่มีการวางแผนการใช้เครื่องมือ 

การใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์งาน
เชื่อมทุกชนิดจะต้องมีการวาง
แผนการใช้งานและใช้งานอย่างถูก
วิธี 

พนักงาน - ไม่ท าตามขั้นตอน  
- ขาดการอบรมที่ถูกต้อง  
- ขาดความช านาญในการเชื่อม 
- ไม่มีความรอบคอบในการท างาน 

พนักงานท่ีขาดการอบรมที่ดี จะท า
ใหก้ารท างานเกิดความผิดพลาด  

อุณหภูม ิ
 
 

การโหลดเทส 

- ความร้อนที่สูงเกินไป  
- อุณหภูมไิม่เหมาะสมกับการเช่ือม 
 
- ค่าการโหลดเทสสูงเกินไป 

ความร้อนที่สูงเกินไป หรือ อุณหภมูิ 
ที่ไม่เหมาะสมกับการเชื่อมท าให้ เกิด
การผิดพลาด 
การก าหนดค่าโหลดเทสที่ไม่ถูกต้อง 
ส่งผลใหเ้กิดรอยแตกของแนวเชื่อม
เพิ่มขึ้น 
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 จากการศึกษากระบวนการเชื่อม พบวา่ มีของเสียหรือรอยแตกเกดิขึ้นหลายลักษณะ ดังนั้นทีมวิจัยจึงท าการศึกษา 
รอยแตกในลักษณะตา่งๆเพื่อน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดรอยแตก รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แสดงลักษณะรอยแตกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเช่ือมด้วยสาเหตุต่าง ๆ 

ลักษณะรอยแตก 
 

ภาพแสดงลักษณะรอยแตก 

1. รอยแตกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเช่ือมไฟฟ้า ในลักษณะแตก
ขวางแนวเช่ือม ซึ่งเกิดจากการใช้งานที่หนักเกินไป และไม่
เหมาะสมกับอุปกรณ์นั้น ๆ 

 

2. รอยแตกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเช่ือมไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากความ
ร้อนท่ีสูงเกินไป หรืออุณหภูมิไม่เหมาะสม 

 

3. รอยแตกที่เกิดขึ้นในกระบวนการเชื่อมไฟฟ้า ซึ่งเกิดขึ้นจากการ
โหลดเทส น้ าหนักมากเกินไป อายุการใช้งานมากน าไปโหลดเทส
สูง ท าให้เกิดการแตกของแนวเชื่อม 
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 จากการศึกษากระบวนการเชื่อม พบวา่ มีของเสียหรือรอยแตกเกดิขึ้นหลายลักษณะ ดังนั้นทีมวิจัยจึงท าการศึกษา 
รอยแตกในลักษณะตา่งๆเพื่อน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดรอยแตก รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แสดงลักษณะรอยแตกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเช่ือมด้วยสาเหตุต่าง ๆ 

ลักษณะรอยแตก 
 

ภาพแสดงลักษณะรอยแตก 

1. รอยแตกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเช่ือมไฟฟ้า ในลักษณะแตก
ขวางแนวเช่ือม ซึ่งเกิดจากการใช้งานที่หนักเกินไป และไม่
เหมาะสมกับอุปกรณ์นั้น ๆ 

 

2. รอยแตกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเช่ือมไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากความ
ร้อนท่ีสูงเกินไป หรืออุณหภูมิไม่เหมาะสม 

 

3. รอยแตกที่เกิดขึ้นในกระบวนการเชื่อมไฟฟ้า ซึ่งเกิดขึ้นจากการ
โหลดเทส น้ าหนักมากเกินไป อายุการใช้งานมากน าไปโหลดเทส
สูง ท าให้เกิดการแตกของแนวเชื่อม 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 รวม
การโหลดเทส 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

พนกังานเช่ือม 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

อุณหภูมิ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

เลือกใชเ้หลก็ไม่เหมาะสม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

สาเหตุการเกดิรอยแตก เดือนตุลาคม 2561

3. การศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาการลดรอยแตกของแนวเชื่อม 
               แนวทางการแก้ไขปัญหาและลดรอยแตกของแนวเชื่อม ทีมวิจัยไดเ้ลือกปญัหาหลักมา 3 ปัญหา คือ พนักงานเช่ือม 
การโหลดเทสที่ไม่ถูกต้อง และความร้อนที่สูงเกินไป รายละเอียดแสดงดังแสดงในตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 แสดงแนวทางแก้ปัญหารอยแตกของแนวเช่ือมทั้งแนวทางเดิมและแนวทางใหม่ 

สาเหตุการเกิดรอยแตก แนวทางเดิม  แนวทางใหม ่
1. พนักงานเชื่อม ไม่มีการฝึกอบรมพนักงาน จัดอบรมพนักงานก่อนเริม่งานทุกครั้ง 

ให้ความรู้ที่ถูกต้องในการท างานแก่
พนักงาน 

2. การโหลดเทส ค่าโหลดเทสปกติอยู่ท่ี 2.5 เท่า ลดน้ าหนักในการโหลดเทสให้น้อยลง
เหลือเท่ากับ 1.5 เท่า   

3. อุณหภูม ิ เปลี่ยนอณุหภมูิกะทันหัน  ก าหนดอุณหภูมิที่เหมาะสม โดย
การศึกษาอุณหภูมิของเหล็กแต่ละชนิด  

 
4. การศึกษาข้อมูลรอยแตกที่เกิดขึ้นหลังการแก้ไขปรับปรุงปญัหา 
 จากข้อมูลรอยแตกที่แสดงในตารางที่ 5 หลังจากปรับใช้แนวทางท าให้เห็นชัดว่า รอยแตกที่เกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ลด
น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะรอยแตกที่เกิดจากการโหลดเทส ปกติใน 1 เดือนจะพบรอยแตกประมาณ 4 รอยแตก แต่ทั้งนี้
พบว่าเมื่อใช้แนวทางการแก้ไขดังกล่าว รอยแตกที่เกิดจากการโหลดเทสลดลงอย่างเห็นได้ชัด รายละเอียดจ านวนรอยแตกท่ีลดลง
ในเดือนกันยายน-เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ดังตารางที่ 6, 7 และ 8 
 
ตารางที่ 6 แสดงจ านวนรอยแตกของแนวเชื่อมเดือนกันยายน พ.ศ. 2561  

 

 

 

 

 

 

 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวนรอยแตกของแนวเชื่อมเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 รวม
การโหลดเทส 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

พนักงานเช่ือม 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

อุณหภูมิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

เลือกใช้เหล็กไม่ เหมาะสม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

สาเหตุการเกิดรอยแตก
เดือนกันยายน  2561
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สาเหตุรอยแตก 

ตารางที่ 8 แสดงผลรวมของรอยแตกที่พบในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม พ.ศ.2561 

 

 

 

 

 

        เมื่อน าข้อมูลก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงมาเปรียบเทียบพบว่า จ านวนรอยแตกจากโหลดเทส ลดลง ร้อยละ 
72.6 จากพนักงานเชื่อม ลดลงร้อยละ 19.35 จากอุณหภมูิ ลดลงรอ้ยละ 64.29 จากการเลือกใช้เหลก็ไม่เหมาะสมลดลงร้อย
ละ 36.17 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 9 และรูปที่ 10 
 
ตารางที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบผลรวมของรอยแตกที่เกดิขึ้นก่อนและหลังการปรับปรุง 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 2 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยรอยแตกที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการปรับปรุง 

สาเหตุการเกิดรอยแตก 
เดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ.2561 

ผลรวม ค่าเฉลี่ยจ านวนรอยแตก/เดือน 

การโหลดเทส 2 1.0 

พนักงานเชื่อม 5 2.5 

อุณหภูม ิ 2 1.0 

เลือกใช้เหล็กไม่เหมาะสม 3 1.5 

สาเหตุการเกดิรอยแตก ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ร้อยละการลดลง 

การโหลดเทส 3.65 1.0 72.60 
พนักงานเชื่อม 3.10 2.5 19.35 

อุณหภูม ิ 2.80 1.0 64.29 
การเลือกใช้เหล็กไม่เหมาะสม 2.35 1.5 36.17 
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สาเหตุรอยแตก 

ตารางที่ 8 แสดงผลรวมของรอยแตกที่พบในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม พ.ศ.2561 

 

 

 

 

 

        เมื่อน าข้อมูลก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงมาเปรียบเทียบพบว่า จ านวนรอยแตกจากโหลดเทส ลดลง ร้อยละ 
72.6 จากพนักงานเชื่อม ลดลงร้อยละ 19.35 จากอุณหภมูิ ลดลงรอ้ยละ 64.29 จากการเลือกใช้เหลก็ไม่เหมาะสมลดลงร้อย
ละ 36.17 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 9 และรูปที่ 10 
 
ตารางที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบผลรวมของรอยแตกที่เกดิขึ้นก่อนและหลังการปรับปรุง 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 2 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยรอยแตกที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการปรับปรุง 

สาเหตุการเกิดรอยแตก 
เดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ.2561 

ผลรวม ค่าเฉลี่ยจ านวนรอยแตก/เดือน 

การโหลดเทส 2 1.0 

พนักงานเชื่อม 5 2.5 

อุณหภูม ิ 2 1.0 

เลือกใช้เหล็กไม่เหมาะสม 3 1.5 

สาเหตุการเกดิรอยแตก ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ร้อยละการลดลง 

การโหลดเทส 3.65 1.0 72.60 
พนักงานเชื่อม 3.10 2.5 19.35 

อุณหภูม ิ 2.80 1.0 64.29 
การเลือกใช้เหล็กไม่เหมาะสม 2.35 1.5 36.17 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษากระบวนการเช่ือมเพื่อตรวจสอบรอยแตกของแนวเชื่อม ได้มีการน าเสนอสาเหตุหลักที่ส่งผลกระทบต่อ

รอยแตกของแนวเช่ือมเพื่อมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดรอยแตกน้อยที่สุด และให้มีผลกระทบกับการใช้ประโยชน์น้อยที่สุดโดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ศึกษาสภาพปัญหาเบื้องต้นที่ส่งผลต่อรอยแตกของแนวเช่ือม โดยเน้นการทดสอบแบบไม่ท าลาย เก็บข้อมูลรอยแตกที่
เกิดขึ้นในแต่ละเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561  

2. ศึกษาสาเหตุของการเกิดรอยแตก โดยวิธีการจดจ านวนรอยแตกที่เกิดขึ้นในระหว่างการทดสอบเพื่อทราบจ านวน 
จากนั้นน ามาศึกษาวิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิก้างปลา พบว่าสาเหตุหลักๆที่เกิดขึ้นเรียงล าดับจากที่พบมากสุดไปน้อยสุด คือ การโหลด
เทสที่ไม่ถูกต้อง พนักงานเช่ือมขาดความช านาญ อุณหภูมิที่สูงหรือต่ าเกินไป และการเลือกใช้เหล็กที่ไม่เหมาะสม 

3. จากการหาแนวทางลดรอยแตกที่เกิดขึ้นในกระบวนการเช่ือม โดยท าการจัดล าดับสาเหตุที่พบมากที่สุดไปน้อยที่สุดโดย 
ใช้แผนภูมิก้างปลาในการจัดล าดับความส าคัญของข้อมูล น าปัญหาหลักมา 3 ปัญหาและน ามาระดมความคิดจากประสบการณ์ที่เคย
ท างาน และจากการสอบถามผู้เช่ียวชาญ โดยพนักงานขาดการอบรม จัดการฝึกอบรมพนักงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน การโหลดเทสที่
มากเกินไป โดยค่าปกติเป็น 2.5 เท่า ลดลงเหลือ 1.5 เท่า พบว่าหลังการปรับใช้ รอยแตกที่เกิดจากการโหลดเทสลดลงอย่างเห็น
ได้ชัดซึ่งโดยปกติใน1เดือนเจอสูงสุดถึง 6 ครั้ง แต่หลังการปรับใช้เจอแค่ 2 ครั้งเท่านั้น รวมถึงรอยแตกจากสาเหตุต่างๆก็ลดลง
ด้วยเช่นกัน โดยค่าร้อยละการลดลงของรอยแตกเป็น 72.60 , 19.35 , 64.28 และ 36.17 ตามล าดับ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจยันีไ้ด้รับการสนับสนนุจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ให้บริการตรวจสอบท่อแก่อุตสาหกรรมน้ ามันในจังหวัดสงขลา  
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กำรก�ำหนดรำคำรับเหมำขนส่งสินค้ำด้วยรถบรรทุก 4 ล้อ

ชลาลัย พกุลานนท์1 และเทอดศักดิ์ รองวิริยะพานิช2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องค�านวณต้นทุนการขนส่งสินค้าเพื่อใช้ในการก�าหนดราคาขนส่ง อย่างไรก็ตามการประมาณราคา

ต้นทุนให้แม่นย�าประกอบด้วยปัจจัยหลายด้านซึ่งส่งผลต่อความเสี่ยงในการก�าหนดราคา

วัตถุประสงค์ : เพื่อเปรียบเทียบการก�าหนดราคาการรับเหมาขนส่งสินค้าจากตัวแปรต่างๆ และน�ามาวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ

ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการก�าหนดค่าขนส่งสินค้า

วิธีกำรศึกษำ : ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลการขนส่งน�้ามันเครื่องจากบริษัทกรณีศึกษาปีพ.ศ. 2558 เป็นเวลา 1 ปี ครอบคลุมรถบรรทุกสี่

ล้อถูกแบ่งตามขนาดความจุรถบรรทุกทั้งสิ้น 2 ขนาด คือรถบรรทุก 1,500 ลิตรและรถบรรทุก 2,800 ลิตร น�ามาทดสอบก�าหนด

ราคาค่าขนส่งจากตัวแปรจ�านวนจุดส่ง ปริมาตรของสินค้า และระยะทางโดยใช้สมการเส้นตรง และน�าผลลัพธ์ที่ได้มาเปรียบเทียบ

โอกาสการขาดทุนของแต่ละตัวแปร

ผลกำรศกึษำ : กรณทีีต่ัง้ราคาจากปรมิาตรมผีลท�าให้เกดิโอกาสการขาดทนุน้อยทีส่ดุ โดยรถบรรทกุประเภท 1,500 ลติรและ 2,800 

ลิตรมีโอกาสการขาดทุนร้อยละ 31.3 และร้อยละ 30.8 ของเที่ยววิ่งทั้งหมด ตามล�าดับ ส่วนกรณีก�าหนดราคาตั้งต้น หากเกินจ�านวน

ที่ก�าหนดให้คิดราคาเพิ่มต่อหน่วยที่เกินด้วยจ�านวนจุดส่งและระยะทาง พบว่าหากก�าหนดราคาจากระยะทางมีผลท�าให้เกิดโอกาส

การขาดทนุน้อยทีส่ดุโดยรถบรรทกุประเภท 1,500 ลติรและรถบรรทกุประเภท 2,800 ลติรมโีอกาสการขาดทนุร้อยละ 8.5 และร้อย

ละ 2.9 ของเที่ยววิ่งทั้งหมด ตามล�าดับ

วิจำรณ์และสรุป : ผลการวิจัยพบว่า การก�าหนดราคาตั้งต้นจากระยะทางเป็นกิโลเมตร หากเกินระยะทางที่ก�าหนดให้คิดราคาเพิ่ม

ต่อกิโลเมตรเป็นวิธีที่ท�าให้เกิดโอกาสการขาดทุนน้อยที่สุด เนื่องจากความละเอียดของช่วงตัวแปรมากที่สุด
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Pricing analysis for 4-wheeled truck transportation contract

Chalalai Pakulanont1 and Terdsak Rongviriyapanich2

Abstract

Introduction : Truck carriers need to determine transportation pricing, to increase the cost estimation capabil-

ity more accurately and reduce the risk of loss.

Objective : To compare truck transportation pricing from various variables and to analyze the probability of 

loss from different pricing strategies.

Methods : The collected data on the engine oil shipments of a case study company for 1 year in 2015. Four-

wheeled trucks were divided according to the size of the truck capacity, into 1,500-liter and 2,800-liter trucks. 

Different pricing strategies based on delivery drops, volumes and distance were compared in terms of proba-

bility for loss of each shipment.

Results : In the case of setting prices from variable units, volume have the lowest chance of loss. Trucks of 

1,500 liters and 2,800 liters have a chance of loss, 31.3 percent and 30.8 percent respectively. In the case of 

setting prices from basic charge, the additional charge per unit based on the number of delivery drops and 

distance. The price from the distance result in the lowest chance of loss. The trucks of 1,500 liters and 2,800 

liters have a chance of loss of 8.5 and 2.9 percent respectively.

Conclusion : Determining the basic charge from the distance in kilometers and additional charge, the specified 

distance per kilometer was found to minimize the probability of loss.

Keywords : Cost analysis, Pricing, Truck Transportation
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บทน า 
ในปัจจุบัน โลจิสติกส์เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องหลายภาค

ส่วน เช่น การจัดซื้อ การบริหารสินค้าคงคลัง รวมไปถึงการขนส่งสินค้า ในด้านโลจิสติกส์ของไทยที่คาดว่าจะเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีขยายตัวขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการมุ่งแสวงหาโอกาสท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจ [1] ท าให้
ผู้ประกอบการจ านวนมากพยายามเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและลดต้นทุนการการขนส่งสินค้าจากวิธีการขนส่งจาก
การจัดเส้นทางและตารางการขนสง่ ส่งเสริมการให้ความรู้ดา้นความปลอดภยัในการท างานและสรา้งแรงจูงใจให้พนักงานขับรถ
โดยการเพิ่มค่าตอบแทนเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้า [2] ทว่าแนวโน้มความคาดหวังการให้บริการต่างๆ ใน
ปัจจุบัน ผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อความน่าเช่ือถือของบริษัทขนส่ง สินค้าสภาพไม่เสียหายและถึงมือผู้รับด้วยการใช้ระยะเวลา
สั้น [3] ผู้ประกอบการจึงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการขนส่งสินค้าจากการจัดส่งเองเป็นการจัดจ้างบริษัทรับเหมาขนส่งจาก
ภายนอกมากขึ้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้าของบริษัท [4] นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการจัดส่งสินค้าให้
รวดเร็ว และผลักภาระความเสี่ยงด้านการขนส่งสินค้าไปยังบริษัทรับเหมาขนส่งภายนอก ท าให้ผู้ประกอบการในปัจจุบันนิยม
ท าสัญญาจัดจ้างบริษัทภายนอกมาท าการรับเหมาขนส่งสินค้ากันมากข้ึน  

ส าหรับผู้ประกอบการรับเหมาขนส่งสินค้าในปัจจุบัน มักใช้รถบรรทุกสี่ล้อเป็นยานพาหนะหลักในการรับเหมาขนส่ง
สินค้า เนื่องจากสามารถเข้าถึงพื้นที่ในการจัดส่งสินค้าได้มากกว่ายานพาหนะรูปแบบอื่นๆ ทว่าการแข่งขันของการรับเหมา
ขนส่งสินค้าท่ีสูงขึ้นในปัจจุบันท าให้ผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาการค านวณต้นทุนการขนสง่สินค้ามิให้ขาดทุน และมีราคาคา่
รับเหมาขนส่งท่ีสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ ผู้วางแผนด้านการค านวณค่ารับเหมาขนส่งสินค้าจึงจ าเป็นต้องใช้ผู้
มีประสบการณ์ในการวางแผนและประมาณราคาเพื่อจ ากัดวามเสี่ยงด้านราคาค่าขนส่งสินค้าให้น้อยที่สุด หากใช้ผู้ที่มี
ประสบการณ์ไม่มากพออาจเป็นข้อเสียเปรียบส าหรับผู้ประกอบการ ท าให้ต้องปรับตัวให้สามารถประมาณราคาต้นทุนได้อย่าง
แม่นย ายิ่งขึ้นและลดความเสี่ยงในการก าหนดราคา การศึกษาที่ผ่านมามีการวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งจากต้นทุนรายกิจกรรม 
[5, 6] การใช้สมการถดถอยในการหาราคาประมูลต่อต้นทุนการปฏิบัติการของผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุก [7] และการ
พัฒนาแบบจ าลองการก าหนดราคาส าหรับการขนส่งด้วยรถบรรทุกแบบเต็มคันภายใต้ความไม่แน่นอน [8] 

ส าหรับการวิจัยครั้งนี้จะศึกษาการตั้งราคารับเหมาขนส่งสินค้าเฉพาะการใช้รถบรรทุก จากการเปรียบเทียบการคิด
ราคาการรับเหมาขนส่งสินค้าจากจ านวนจุดส่ง ปริมาตรของสินค้าที่ท าการจัดส่ง และระยะทาง โดยศึกษาจากกรณีผู้รับเหมา
ขนส่งจากคลังสินค้าของตนไปยังลูกค้าเท่านั้น ไม่รวมกรณีขนส่งระหว่างโรงงานหรือคลังสินค้า ภายในพื้นที่การจัดส่งสินค้าใน
เขตภาคตะวันออก โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์การตั้งราคาค่าขนส่งจากความไม่แน่นอนของปริมาณความต้องการส่งของลูกค้า
เท่านั้น ไม่รวมราคาต้นทุนจากค่าน้ ามัน ค่าแรงงาน ค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาที่เปลี่ยนแปลง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบการคิดต้นทุนในการรับเหมาขนส่งสินค้าจากตัวแปรต่างๆ และน ามา
วิเคราะห์โอกาสการขาดทุนท่ีเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นจากการก าหนดค่าขนส่งสินค้า ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการประเมินค่าจ้างเหมา
ขนส่งที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกันต่อไป 

วิธีด าเนินการ 
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลการสง่สินค้าน้ ามนัเครือ่งจากบริษัทกรณศีึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม ปีพ.ศ. 2558 

เป็นเวลา 1 ปี ภายในเขตภูมิภาคตะวันออก ได้แก่จังหวัด จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยองและสระบุรี แสดงให้เห็นว่ามี
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บทน า 
ในปัจจุบัน โลจิสติกส์เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องหลายภาค

ส่วน เช่น การจัดซื้อ การบริหารสินค้าคงคลัง รวมไปถึงการขนส่งสินค้า ในด้านโลจิสติกส์ของไทยที่คาดว่าจะเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีขยายตัวขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการมุ่งแสวงหาโอกาสท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจ [1] ท าให้
ผู้ประกอบการจ านวนมากพยายามเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและลดต้นทุนการการขนส่งสินค้าจากวิธีการขนส่งจาก
การจัดเส้นทางและตารางการขนสง่ ส่งเสริมการให้ความรู้ดา้นความปลอดภยัในการท างานและสรา้งแรงจูงใจให้พนักงานขับรถ
โดยการเพิ่มค่าตอบแทนเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้า [2] ทว่าแนวโน้มความคาดหวังการให้บริการต่างๆ ใน
ปัจจุบัน ผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อความน่าเช่ือถือของบริษัทขนส่ง สินค้าสภาพไม่เสียหายและถึงมือผู้รับด้วยการใช้ระยะเวลา
สั้น [3] ผู้ประกอบการจึงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการขนส่งสินค้าจากการจัดส่งเองเป็นการจัดจ้างบริษัทรับเหมาขนส่งจาก
ภายนอกมากข้ึนเพื่อลดค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้าของบริษัท [4] นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการจัดส่งสินค้าให้
รวดเร็ว และผลักภาระความเสี่ยงด้านการขนส่งสินค้าไปยังบริษัทรับเหมาขนส่งภายนอก ท าให้ผู้ประกอบการในปัจจุบันนิยม
ท าสัญญาจัดจ้างบริษัทภายนอกมาท าการรับเหมาขนส่งสินค้ากันมากข้ึน  

ส าหรับผู้ประกอบการรับเหมาขนส่งสินค้าในปัจจุบัน มักใช้รถบรรทุกสี่ล้อเป็นยานพาหนะหลักในการรับเหมาขนส่ง
สินค้า เนื่องจากสามารถเข้าถึงพื้นที่ในการจัดส่งสินค้าได้มากกว่ายานพาหนะรูปแบบอื่นๆ ทว่าการแข่งขันของการรับเหมา
ขนส่งสินค้าท่ีสูงขึ้นในปัจจุบันท าให้ผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาการค านวณต้นทุนการขนสง่สินค้ามิให้ขาดทุน และมีราคาคา่
รับเหมาขนส่งท่ีสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ ผู้วางแผนด้านการค านวณค่ารับเหมาขนส่งสินค้าจึงจ าเป็นต้องใช้ผู้
มีประสบการณ์ในการวางแผนและประมาณราคาเพื่อจ ากัดวามเสี่ยงด้านราคาค่าขนส่งสินค้าให้น้อยที่สุด หากใช้ผู้ที่มี
ประสบการณ์ไม่มากพออาจเป็นข้อเสียเปรียบส าหรับผู้ประกอบการ ท าให้ต้องปรับตัวให้สามารถประมาณราคาต้นทุนได้อย่าง
แม่นย ายิ่งขึ้นและลดความเสี่ยงในการก าหนดราคา การศึกษาที่ผ่านมามีการวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งจากต้นทุนรายกิจกรรม 
[5, 6] การใช้สมการถดถอยในการหาราคาประมูลต่อต้นทุนการปฏิบัติการของผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุก [7] และการ
พัฒนาแบบจ าลองการก าหนดราคาส าหรับการขนส่งด้วยรถบรรทุกแบบเต็มคันภายใต้ความไม่แน่นอน [8] 

ส าหรับการวิจัยครั้งนี้จะศึกษาการต้ังราคารับเหมาขนส่งสินค้าเฉพาะการใช้รถบรรทุก จากการเปรียบเทียบการคิด
ราคาการรับเหมาขนส่งสินค้าจากจ านวนจุดส่ง ปริมาตรของสินค้าที่ท าการจัดส่ง และระยะทาง โดยศึกษาจากกรณีผู้รับเหมา
ขนส่งจากคลังสินค้าของตนไปยังลูกค้าเท่านั้น ไม่รวมกรณีขนส่งระหว่างโรงงานหรือคลังสินค้า ภายในพื้นที่การจัดส่งสินค้าใน
เขตภาคตะวันออก โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์การต้ังราคาค่าขนส่งจากความไม่แน่นอนของปริมาณความต้องการส่งของลูกค้า
เท่านั้น ไม่รวมราคาต้นทุนจากค่าน้ ามัน ค่าแรงงาน ค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาที่เปลี่ยนแปลง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบการคิดต้นทุนในการรับเหมาขนส่งสินค้าจากตัวแปรต่างๆ และน ามา
วิเคราะห์โอกาสการขาดทุนท่ีเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นจากการก าหนดค่าขนส่งสินค้า ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการประเมินค่าจ้างเหมา
ขนส่งที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกันต่อไป 

วิธีด าเนินการ 
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลการสง่สินค้าน้ ามนัเครือ่งจากบริษัทกรณศีึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม ปีพ.ศ. 2558 

เป็นเวลา 1 ปี ภายในเขตภูมิภาคตะวันออก ได้แก่จังหวัด จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยองและสระบุรี แสดงให้เห็นว่ามี

การจ้างเหมาบริษัทขนส่งภายนอกเข้ามารับงานส่งสินค้าโดยบริษัทคิดค่าขนส่งสินค้าตามโซนและจ านวนจุดส่ง หากมีจุดส่งเกิน
กว่าข้อตกลงในแต่ละเที่ยวให้คิดราคาเพิ่ม การใช้งานรถบรรทุกถูกแบ่งตามขนาดความจุรถบรรทุกทั้งสิ้น 2 ขนาด แบ่งเป็น 
รถบรรทุกสี่ล้อ 1,500 ลิตรจ านวน 2,439 เที่ยว และรถบรรทุกสี่ล้อ 2,800 ลิตรจ านวน 111 เที่ยว  

จากข้อมูลที่ได้รับ ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์ต่อดังนี้ 

1. หาผลรวมเงินที่ได้รับจากข้อมูลรายได้ของการส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกแต่ละประเภท โดยผู้วิจัยก าหนดให้โดยผู้วิจัย
ก าหนดใหผ้ลรวมของก าไรคิดเป็นร้อยละ 10 ของค่าขนส่งรวม เมื่อแทนผลรวมของก าไรเป็นร้อยละ 10 ของค่าขนส่ง
รวม หรือคิดเป็น 0.1* 𝑇𝑇𝑇𝑇 จะท าให้หาผลรวมต้นทุนได้จากสมการ 1 [9] 

𝜋𝜋 = 𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑇𝑇     (1) 
 เมื่อ 𝜋𝜋 คือ ผลรวมก าไรจากการส่งสินค้า (ก าหนดให้ใช้ 0.1* 𝑇𝑇𝑇𝑇) 
  𝑇𝑇𝑇𝑇 คือ ผลรวมเงนิท่ีได้รับ 
  𝑇𝑇𝑇𝑇 คือ ผลรวมต้นทุน 

2. หาต้นทุนผันแปร (Variable Cost) ของการจัดส่งแต่ละเที่ยวด้วยแบบจ าลองวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการใช้รถจาก
โปรแกรม HDM-4 [10] ในการวิเคราะห์ใช้การอ้างอิงค่าประมาณจากแหล่งต่างๆ ดังน้ี 
- อัตราการเผาผลาญเช้ือเพลิงของรถบรรทุก อัตราการใช้น้ ามันเครื่อง ระยะเวลาการใช้งานของยาง 1 เส้น 

อ้างอิงจาก ค่าที่แนะน าส าหรับประเทศไทยในการค านวณแบบจ าลองโปรแกรม HDM-4 ของ NDLI [11] 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล อ้างอิงจากราคาน้ ามันย้อนหลังปี พ.ศ. 2558 ของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) [12] 
- ราคายางรถ ราคาน้ ามันเครื่อง ค่าสึกหรอและบ ารุงรักษารถ อ้างอิงจากราคากลางของส านักนโยบายและ

แผนการขนส่งจราจร กระทรวงคมนาคม [13] 
3. ราคาต้นทุนผันแปรต่อ 1 เที่ยว ผู้วิจัยคิดจากค่าเช้ือเพลิง ค่าน้ ามันเครื่อง ค่าเสื่อมสภาพยางรถยนต์และค่า

บ ารุงรักษารถในหน่วยบาท/กิโลเมตร หลังจากนั้นน ามาคูณกับระยะทางไป-กลับของการขนส่งสินค้าแต่ละเที่ยว 
4. ผลรวมต้นทุนผันแปร ผู้วิจัยค านวณจากผลรวมราคาต้นทุนผันแปรต่อ 1 เที่ยว 
5. หาผลรวมต้นทุนคงที ่(Fixed Cost) จากสมการ 2 จะได้ผลรวมต้นทุนคงที่ 

𝑇𝑇𝑇𝑇 =  𝐹𝐹𝑇𝑇 + 𝑉𝑉𝑇𝑇     (2) 

เมื่อ 𝑇𝑇𝑇𝑇 คือ ผลรวมต้นทุน 

 𝐹𝐹𝑇𝑇 คือ ผลรวมต้นทุนคงที ่
𝑉𝑉𝑇𝑇 คือ ผลรวมต้นทุนผันแปร 

6. ก าหนดเงื่อนไขทดสอบว่าการก าหนดราคาค่าขนส่งได้ก าไรหรือขาดทุนจาก 
- กรณีที่ 1:  𝑃𝑃 > 𝑇𝑇𝑇𝑇 แสดงถึง การได้ก าไร 
- กรณีที่ 2:  𝑃𝑃 < 𝑇𝑇𝑇𝑇 แสดงถึง การขาดทุน 
เมื่อ 𝑃𝑃   คือ ราคาค่าขนส่ง 

𝑇𝑇𝑇𝑇   คือ ผลรวมต้นทุน 
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7. ก าหนดราคาค่าขนส่งจากตัวแปรจ านวนจุดส่ง ปริมาตรของสินค้า และระยะทางในลักษณะของพารามิเตอร์สมการ
เส้นตรง ดังสมการ 3 

𝑃𝑃 =  𝛼𝛼 +  𝛽𝛽𝛽𝛽     (3) 

เมื่อ 𝑃𝑃   คือ ราคาค่าขนส่ง  
𝛽𝛽  คือ ปริมาณการบริการการขนส่ง (ตัวแปรอิสระ) 

 α  คือ ค่าคงท่ี (constant)    
𝛽𝛽  คือ ค่าความชัน (slope) 

ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยก าหนดให้ α แสดงถึงราคาตั้งต้น (Basic Charge) เมื่อก าหนดให้ตัวแปรมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ
ค่าเฉลี่ยของตัวแปร และ 𝛽𝛽 แสดงถึงราคาส่วนเกนิก าหนดจากหน่วยตัวแปร เช่น จ านวนจุดส่งหรือระยะทาง 

8. เปรียบเทียบโอกาสในการขาดทุนจากความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ขาดทุน [14] ของแต่ละตัวแปรและสรุปผล 
ดังสมการ 4 

𝑃𝑃(𝐿𝐿) = 𝑛𝑛(𝐿𝐿)
𝑛𝑛(𝑆𝑆)      (4) 

 เมื่อ  𝑃𝑃(𝐿𝐿) คือ ความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ขาดทุน 
  𝑛𝑛(𝐿𝐿) คือ จ านวนเที่ยวรถทีเ่กิดเหตุการณ์ขาดทุน 

𝑛𝑛(𝑆𝑆) คือ จ านวนเที่ยวรถทั้งหมด 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ต้นทุนค่าขนส่ง 

ผู้วิจัยท าการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์การแปรผันจาก 3 ตัวแปร ได้แก่ จ านวนจุดส่ง 
ปริมาตร และระยะทาง แยกตามประเภทรถบรรทุก พบว่ารถบรรทุกทั้ง 3 ประเภท ตัวแปรปริมาตรมีค่าสัมประสิทธิ์การแปร
ผันต่ าที่สุด โดยรถบรรทุก 1,500 ลิตรและรถบรรทุก 2,800 ลิตร มีค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน 0.15 และ 0.28 ตามล าดับ 
ส่วนตัวแปรที่มีสัมประสิทธิ์การแปรผันมากที่สุดส าหรับรถบรรทุก 1,500 ลิตรคือจ านวนจุดส่ง มีค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน
เท่ากับ 0.58 ส่วนตัวแปรที่มีสัมประสิทธ์ิการแปรผันมากที่สุดส าหรับรถบรรทุก 2,800 ลิตรคือระยะทาง มีค่ามีค่าสัมประสิทธ์ิ
การแปรผันเท่ากับ 0.62 ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์การแปรผันของรถบรรทุก 

ประเภท
รถ 

จ านวนจุดส่ง ปริมาตร ระยะทาง 
ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

สัมประสิทธิ์
การแปรผัน 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

สัมประสิทธิ์
การแปรผัน 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

สัมประสิทธิ์
การแปรผัน 

1,500 
ลิตร 

2.8 1.6 0.58 1,258.8  188.9 0.15 167.8 84.8 0.51 

2,800 
ลิตร 

1.8 1.1 0.58 2,426.9  676.7 0.28 127.7 79.1 0.62 
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 ผู้วิจัยวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการใช้รถจากโปรแกรม HDM-4 ส าหรับรถบรรทุกสี่ล้อ 1 คันได้ค่าเช้ือเพลิง 1.85 บาท/
กิโลเมตร ค่าน้ ามันเครื่อง 0.20 บาท/กิโลเมตร ค่าเสื่อมสภาพยางรถยนต์ 0.15 บาท/กิโลเมตรและค่าบ ารุงรักษารถ 0.53 
บาท/กิโลเมตร เมื่อน าค่าคงที่มาคูณกับระยะทางไป-กลับของการขนส่งสินค้าแต่ละเที่ยวพบว่าผลรวมต้นทุนผันแปรของ
รถบรรทุกประเภท 1,500 ลิตรมีค่า 1,074,799 บาท และรถบรรทุกประเภท 2,800 ลิตรมีค่า 35,066 บาท ผลรวมต้นทุนคงที่
ของรถบรรทุกประเภท 1,500 ลิตรมีค่า 2,054,193 บาท และรถบรรทุกประเภท 2,800 ลิตรมีค่า 167,141 บาท ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลรวมต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่และเงินที่ได้รับของรถบรรทุก 
 

ประเภทรถ 
1,500 ลิตร 2,800 ลิตร 

ต้นทุน(บาท) 
    

- คงที ่          2,054,193  (59%)          2,054,193  (74%) 
- ผันแปร          1,074,799  (31%)             167,141  (16%) 
ก าไร             347,666  (10%)               22,468  (10%) 

การก าหนดราคาค่าขนส่ง 

 ผู้วิจัยแบ่งการก าหนดราคาค่าขนส่งเป็น 2 กรณี คือก าหนดจากหน่วยตัวแปรและก าหนดราคาต้ังต้นจากค่าที่น้อย
กว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย หากเกินราคาตั้งต้นให้คิดราคาเพิ่ม ในการศึกษานี้ได้ก าหนดให้อัตราก าไรคิดเป็นร้อยละ 10 ของค่า
ขนส่ง ดังนั้นจึงใช้ตัวเลขดังกล่าวในการก าหนดค่าอัตราการขนส่งท่ีท าให้เกิดก าไรเท่ากับร้อยละ 10 พอดี มีรายละเอียดดังนี้ 

กรณีตั้งราคาแบบไม่มีราคาตั้งต้น 

 ในการตั้งราคาโดยคิดตามจ านวนจุดส่ง ปริมาตร หรือระยะทาง แบ่งตามประเภทรถบรรทุก ผู้วิจัยได้ราคาค่าขนส่ง
ต่อหน่วยดังตารางที่ 3 เมื่อวิเคราะห์โอกาสในการขาดทุน ผู้วิจัยพบว่าการตั้งราคารถบรรทุกจากตัวแปรปริมาตรท าให้เกิด
โอกาสในการขาดทุนน้อยที่สุด ได้แก่รถบรรทุกประเภท 1,500 ลิตรมีโอกาสในการขาดทุนรอ้ยละ 31.3 และรถบรรทุกประเภท 
2,800 ลิตรมีโอกาสในการขาดทุนร้อยละ 30.8 เนื่องจากรถบรรทุกทั้ง 2 ประเภท ตัวแปรปริมาตรมีค่าสัมประสิทธ์ิการแปรผัน
ต่ าที่สุด  

ตารางที่ 2 ราคาค่าขนส่งที่ก าหนดจากหน่วยตัวแปรและร้อยละโอกาสขาดทุนของรถบรรทุกแต่ละประเภท 

ประเภท
รถ 

จ านวนจุดส่ง ปริมาตร ระยะทาง 

ราคาต่อ
หน่วย 

(บาท/จุดส่ง) 

โอกาส
ขาดทุน 
(ร้อยละ) 

สัมประสิทธิ์
การแปรผัน 

ราคาต่อ
หน่วย 

(บาท/ลิตร) 

โอกาส
ขาดทุน 
(ร้อยละ) 

สัมประสิทธิ์
การแปรผัน 

ราคาต่อ
หน่วย 

(บาท/กม.) 

โอกาส
ขาดทุน 
(ร้อยละ) 

สัมประสิทธิ์
การแปรผัน 

1,500 
ลิตร 

 525  51.7% 0.58 1.16 31.3% 0.15 8.63 39.0% 0.51 

2,800 
ลิตร 

  1,183  56.7% 0.58 0.89 30.8% 0.28 16.91 48.1% 0.62 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กรณีตั้งราคาแบบมรีาคาตั้งต้น หากเกินค่าก าหนดให้คิดราคาเพิ่ม 

ผู้วิจัยก าหนดราคาที่เหมาะสมด้วยตัวแปรจ านวนจุดส่งและตัวแปรระยะทาง โดยก าหนดราคาตั้งต้นจากข้อมูลที่มี
ค่าตัวแปรดังกล่าวน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยของตัวแปรนั้นๆ  หลังจากนั้นจึงหาราคาต่อหน่วยส าหรับส่วนเกินจากค่าเฉลี่ย
ของตัวแปร  

จากการวิเคราะห์โอกาสในการขาดทุน ผู้วิจัยพบว่าการตั้งราคาจากระยะทางท าให้เกิดโอกาสในการขาดทุนน้อยที่สุด 
ได้แก่รถบรรทุกประเภท 1,500 ลิตรมีโอกาสในการขาดทุนร้อยละ 8.5 และรถบรรทุกประเภท 2,800 ลิตรมีโอกาสในการ
ขาดทุนร้อยละ 2.9 เนื่องจากตัวแปรระยะทางมีช่วงความถี่ของข้อมูลมากกว่าตัวแปรจุดส่ง จึงท าให้สามารถตั้งราคาได้ละเอียด
และใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากข้ึน โอกาสในการขาดทุนจึงลดน้อยลงไปด้วย ดังตารางท่ี 4 

ตารางที่ 3 ราคาค่าต้ังต้น ค่าส่วนเกินจากตัวแปร และร้อยละโอกาสขาดทุนของรถบรรทุกแต่ละประเภท 

ประเภท
รถ 

จ านวนจุดส่ง ระยะทาง 

จ านวน
จุดส่ง 

ราคาตั้ง
ต้น (บาท) 

ราคาจุดส่งที่เกิน
(บาท/จุดส่ง) 

โอกาสขาดทุน 
(ร้อยละ) 

ระยะทาง 
(กม.) 

ราคาตั้ง
ต้น (บาท) 

ราคาระยะทางที่
เกิน (บาท/กม.) 

โอกาสขาดทุน 
(ร้อยละ) 

1,500 
ลิตร 

≤ 3   1,420             57.86  22.5% ≤170  1,281.13                 4.98  8.5% 

2,800 
ลิตร 

≤ 2    2,112          127.91  13.5% ≤130  1,931.04          7.39  2.9% 

 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผู้วิจัยวิเคราะห์การก าหนดราคาค่าขนส่งรถบรรทุก 4 ล้อจากตัวแปรต่างๆ เช่นจ านวนจุดส่ง ปริมาตรสินค้าและ

ระยะทาง ผลการวิจัยพบว่าปริมาตรเป็นตัวแปรที่มีสัมประสิทธิ์การแปรผันน้อยที่สุด โดยรถบรรทุกประเภท 1,500 ลิตรมีค่า 
0.15 และรถบรรทุกประเภท 2,800 ลิตรมีค่า 0.28 

เมื่อก าหนดราคาค่าขนส่งจากตัวแปร พบว่ากรณีท่ีต้ังราคาจากหน่วยตัวแปร ตัวแปรปริมาตรมีผลท าให้เกิดโอกาส
การขาดทุนน้อยที่สุด โดยรถบรรทุกประเภท 1,500 ลิตรมีโอกาสการขาดทุนร้อยละ 31.3 ของเที่ยวรถทั้งหมด และรถบรรทุก
ประเภท 2,800 ลิตรมีโอกาสการขาดทุนร้อยละ 30.8 ของเที่ยวรถทั้งหมด ส่วนกรณีก าหนดราคาตั้งต้น หากเกินค่าก าหนดให้
คิดราคาเพิ่มต่อหน่วยที่เกินด้วยจ านวนจุดส่งหรือระยะทาง พบว่าหากก าหนดราคาจากระยะทางมีผลท าให้เกิดโอกาสการ
ขาดทุนน้อยท่ีสุดโดยรถบรรทุกประเภท 1,500 ลิตรมีโอกาสการขาดทุนร้อยละ 8.5 ของเที่ยวรถทั้งหมด และรถบรรทุก
ประเภท 2,800 ลิตรมีโอกาสการขาดทุนร้อยละ 2.9 ของเที่ยวรถทั้งหมด 

ในการวิจัยนี้มีการก าหนดอัตราก าไรที่ร้อยละ 10 ของค่าขนส่ง ท าให้ไม่สามารถทดสอบได้ว่าส่งผลกระทบต่อต้นทุน
ผันแปรและต้นทุนคงที่หรือไม่ และยังไม่พิจารณาถึงความอ่อนไหวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก าไรที่ได้รับว่าจะเกิดผลกระทบต่อ
การก าหนดราคาหรือไม่ จึงควรมีการศึกษาความอ่อนไหวของก าไรที่ส่งผลต่อการก าหนดราคาค่าขนส่งต่อไป 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กรณีตั้งราคาแบบมรีาคาตั้งต้น หากเกินค่าก าหนดให้คิดราคาเพิ่ม 

ผู้วิจัยก าหนดราคาที่เหมาะสมด้วยตัวแปรจ านวนจุดส่งและตัวแปรระยะทาง โดยก าหนดราคาตั้งต้นจากข้อมูลที่มี
ค่าตัวแปรดังกล่าวน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยของตัวแปรนั้นๆ  หลังจากนั้นจึงหาราคาต่อหน่วยส าหรับส่วนเกินจากค่าเฉลี่ย
ของตัวแปร  

จากการวิเคราะห์โอกาสในการขาดทุน ผู้วิจัยพบว่าการตั้งราคาจากระยะทางท าให้เกิดโอกาสในการขาดทุนน้อยที่สุด 
ได้แก่รถบรรทุกประเภท 1,500 ลิตรมีโอกาสในการขาดทุนร้อยละ 8.5 และรถบรรทุกประเภท 2,800 ลิตรมีโอกาสในการ
ขาดทุนร้อยละ 2.9 เนื่องจากตัวแปรระยะทางมช่ีวงความถี่ของข้อมูลมากกว่าตัวแปรจุดส่ง จึงท าให้สามารถตั้งราคาได้ละเอียด
และใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากข้ึน โอกาสในการขาดทุนจึงลดน้อยลงไปด้วย ดังตารางท่ี 4 

ตารางที่ 3 ราคาค่าต้ังต้น ค่าส่วนเกินจากตัวแปร และร้อยละโอกาสขาดทุนของรถบรรทุกแต่ละประเภท 

ประเภท
รถ 

จ านวนจุดส่ง ระยะทาง 

จ านวน
จุดส่ง 

ราคาตั้ง
ต้น (บาท) 

ราคาจุดส่งที่เกิน
(บาท/จุดส่ง) 

โอกาสขาดทุน 
(ร้อยละ) 

ระยะทาง 
(กม.) 

ราคาตั้ง
ต้น (บาท) 

ราคาระยะทางที่
เกิน (บาท/กม.) 

โอกาสขาดทุน 
(ร้อยละ) 

1,500 
ลิตร 

≤ 3   1,420             57.86  22.5% ≤170  1,281.13                 4.98  8.5% 

2,800 
ลิตร 

≤ 2    2,112          127.91  13.5% ≤130  1,931.04          7.39  2.9% 

 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผู้วิจัยวิเคราะห์การก าหนดราคาค่าขนส่งรถบรรทุก 4 ล้อจากตัวแปรต่างๆ เช่นจ านวนจุดส่ง ปริมาตรสินค้าและ

ระยะทาง ผลการวิจัยพบว่าปริมาตรเป็นตัวแปรที่มีสัมประสิทธิ์การแปรผันน้อยที่สุด โดยรถบรรทุกประเภท 1,500 ลิตรมีค่า 
0.15 และรถบรรทุกประเภท 2,800 ลิตรมีค่า 0.28 

เมื่อก าหนดราคาค่าขนส่งจากตัวแปร พบว่ากรณีท่ีต้ังราคาจากหน่วยตัวแปร ตัวแปรปริมาตรมีผลท าให้เกิดโอกาส
การขาดทุนน้อยที่สุด โดยรถบรรทุกประเภท 1,500 ลิตรมีโอกาสการขาดทุนร้อยละ 31.3 ของเที่ยวรถทั้งหมด และรถบรรทุก
ประเภท 2,800 ลิตรมีโอกาสการขาดทุนร้อยละ 30.8 ของเที่ยวรถทั้งหมด ส่วนกรณีก าหนดราคาตั้งต้น หากเกินค่าก าหนดให้
คิดราคาเพิ่มต่อหน่วยที่เกินด้วยจ านวนจุดส่งหรือระยะทาง พบว่าหากก าหนดราคาจากระยะทางมีผลท าให้เกิดโอกาสการ
ขาดทุนน้อยที่สุดโดยรถบรรทุกประเภท 1,500 ลิตรมีโอกาสการขาดทุนร้อยละ 8.5 ของเที่ยวรถทั้งหมด และรถบรรทุก
ประเภท 2,800 ลิตรมีโอกาสการขาดทุนร้อยละ 2.9 ของเที่ยวรถทั้งหมด 

ในการวิจัยนี้มีการก าหนดอัตราก าไรที่ร้อยละ 10 ของค่าขนส่ง ท าให้ไม่สามารถทดสอบได้ว่าส่งผลกระทบต่อต้นทุน
ผันแปรและต้นทุนคงที่หรือไม่ และยังไม่พิจารณาถึงความอ่อนไหวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก าไรที่ได้รับว่าจะเกิดผลกระทบต่อ
การก าหนดราคาหรือไม่ จึงควรมีการศึกษาความอ่อนไหวของก าไรที่ส่งผลต่อการก าหนดราคาค่าขนส่งต่อไป 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กำรประมำณระยะเวลำกำรก่อสร้ำงอำคำรโดยอัตรำกำรท�ำงำนตำมหลักเกณฑ์กำรค�ำนวณรำคำกลำงงำน

ก่อสร้ำงและระยะเวลำเผื่อเนื่องจำกวันฝนตก
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Estimating Construction Duration for Building by using Raining Day and Productivity based 

on the Government Construction Cost Calculation Criteria

Chaipakth Munkongsawatwong1* and Kumpon Subsomboon2

Abstract

Introduction: A construction duration for building is one of the conditions of contract effecting the construction 

administration. In traditional practice, the duration is roughly estimated by the project’s area or budget. How-

ever, the estimated duration may not correspond or relate to its specified construction cost resulting in the 

project delay and quality.

Objective: To estimate the construction duration based on the production rate method according to the gov-

ernment construction cost calculation criteria and raining day contingency.

Methods: This research uses the production rate method for each activity based on its crew including labor 

and equipment according to the government construction cost calculation criteria in order to estimate its du-

ration. The contingency for relaxation and raining allowance are also included as an alternative for the estima-

tor. The Visual Basic for Applications (VBA) on MS Excel sheet is developed as an estimating tool for the con-

tractual duration.

Results: By comparing the duration of ten projects, it makes no difference on its estimated duration of small 

projects based on the production rate method including contingency and the traditional approach, and closes 

to actual duration. However, medium and large projects showed that the actual durations of the construction 

were longer than the contractual durations. The developed tool showed that estimated durations are closer 

to the actual durations.

Conclusion: This research proposes that the estimated duration based on the production rate method includ-

ing raining day contingency can be used as a guideline of the contractual duration for governmental organizations 

because of its accuracy. 

Keywords: Construction duration, Raining day contingency, Production rate method, Government construction 

cost calculation criteria
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บทน า  
ระยะเวลำกำรก่อสร้ำงอำคำรเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ถูกก ำหนดไว้ในสัญญำจ้ำงของหน่วยงำนรัฐ ในทำงปฏิบัติวิธีแบบ

ดั้งเดิมระยะเวลำกำรก่อสร้ำงเป็นเพียงกำรประมำณจำกพื้นที่ ใช้สอยรวม หรือประมำณจำกอัตรำกำรท ำงำนอย่ำงคร่ำว ๆ 
หรือประมำณจำกงบประมำณที่ตั้งไว้ เช่น งบประมำณไม่เกิน 5 แสนบำท ก ำหนดระยะเวลำ 60 วัน งบประมำณตั้งแต่ 5 
แสนบำทแต่ไม่เกิน 1 ล้ำนบำท ก ำหนดระยะเวลำ 90 วัน งบประมำณตั้งแต่ 1 ล้ำนบำทแต่ไม่เกิน 2 ล้ำนบำท ก ำหนด
ระยะเวลำ 150 วัน และงบประมำณตั้งแต่ 2 ล้ำนบำท ก ำหนดระยะเวลำ 180 วัน เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะก ำหนดระยะเวลำ
ที่ค่อนข้ำงน้อย เพรำะกำรก ำหนดระยะเวลำที่มำกอำจจะถูกหน่วยงำนตรวจสอบพิจำรณำว่ำเป็นกำรเอื้อผลประโยชน์ให้แก่
ผู้รับจ้ำง จึงส่งผลต่อกำรบริหำรสัญญำก่อสร้ำงโดยตรง ท ำให้กำรก่อสร้ำงส่วนใหญ่ไม่แล้วเสร็จตำมสัญญำจ้ำง รวมถึงผู้รับ
จ้ำงจ ำเป็นต้องเร่งรีบงำนก่อสร้ำงเพื่อให้ทันต่อสัญญำจ้ำงและเกิดผลกระทบต่อคุณภำพของงำนก่อสร้ำง 

ประกำศคณะกรรมกำรรำคำกลำงและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบกำร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดรำคำกลำง
งำนก่อสร้ำง [1] ลงวันที่ 19 ตุลำคม 2560 ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ได้
ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของ
หน่วยงำนรัฐ และกำรก ำหนดระยะเวลำกำรก่อสร้ำงเป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงด้วย หำกใช้อัตรำกำร
ท ำงำนตำมหลักเกณฑ์กำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงที่ประกอบไปด้วยจ ำนวนชุดแรงงำนคนและอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
ต่อกิจกรรมต่อหน่วยในกำรค ำนวณหำระยะเวลำกำรก่อสร้ำง จะท ำให้ได้ระยะเวลำกำรก่อสร้ำงที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับ
รำคำกลำงงำนก่อสร้ำงที่ก ำหนดให้ 

 
วิธีด าเนินการ 

วิธีด ำเนินกำรประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังแสดงในรูปที่ 1 
ประเมินผล   ปร ับปรุงแก้ไขสร้ำงและพัฒนำโปรแกรมวิเครำะห์และค ำนวณรวบรวมข้อมูล

รวบรวมและจัดท ำตำรำงอัตรำกำร
ท ำงำนตำมหลักเกณฑ์กำรค ำนวณ
รำคำกลำงงำนอำคำร ประกอบด้วย
 - จ ำนวนและค่ำแรงงำน
 - ค่ำเคร่ืองมือส่วนกลำง

- วิเครำะห์และจ ำแนกกิจกรรม
- ก ำหนดโครงข่ำยและเส้นทำงวิก ติ
- ค ำนวณเวลำเผ่ือกำรพักผ่อน
- ค ำนวณเวลำเผ่ือวันฝนตก
- วิเครำะห์และก ำหนดชุดท ำงำน

สร้ำงและพัฒนำโปรแกรมประมำณ
ระยะเวลำกำรก่อสร้ำงอำคำร ด้วย
โปรแกรม VBA บนแผ่นงำนใน    
MS Excel

- เปรียบเทียบระยะเวลำกำรก่อสร้ำง
จำกโปรแกรมกับโครงกำรก่อสร้ำงที่
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
- ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม
- สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

รูปที่ 1 วิธีด ำเนินกำร 
1. รวบรวมข้อมลู 

หลักเกณฑ์กำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงอำคำร [1] ได้ก ำหนดบัญชีค่ำแรงงำนเฉลี่ยส ำหรับกำรถอดแบบ
ค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง ซึ่งค ำนวณมำจำกอัตรำกำรท ำงำนต่อกิจกรรมต่อหน่วยทีป่ระกอบด้วยจ ำนวนชุดแรงงำนคน 
(Crew) ค่ำแรงงำนแต่ละประเภท และค่ำอุปกรณ์หรือเครื่องมือ (Equipment) ที่ใช้ในส่วนกลำง ดังแสดงในตำรำงที่ 1 
และแบ่งหมวดงำนก่อสร้ำงอำคำรเป็น 6 หมวด ดังนี้ 

หมวด 1  งำนรื้อถอนวัสดุและสิ่งปลูกสร้ำงต่ำง ๆ 
หมวด 2  งำนโครงสร้ำง 
หมวด 3  งำนสถำปัตยกรรม  
หมวด 4  ระบบสุขำภิบำลและระบบดับเพลิง  
หมวด 5  งำนระบบไฟฟ้ำและระบบสื่อสำร  
หมวด 6  งำนระบบปรับอำกำศและระบบระบำยอำกำศ  
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ประกำศคณะกรรมกำรรำคำกลำงและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบกำร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดรำคำกลำง
งำนก่อสร้ำง [1] ลงวันที่ 19 ตุลำคม 2560 ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ได้
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ท ำงำนตำมหลักเกณฑ์กำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงที่ประกอบไปด้วยจ ำนวนชุดแรงงำนคนและอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
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วิธีด าเนินการ 

วิธีด ำเนินกำรประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังแสดงในรูปที่ 1 
ประเมินผล   ปร ับปรุงแก้ไขสร้ำงและพัฒนำโปรแกรมวิเครำะห์และค ำนวณรวบรวมข้อมูล

รวบรวมและจัดท ำตำรำงอัตรำกำร
ท ำงำนตำมหลักเกณฑ์กำรค ำนวณ
รำคำกลำงงำนอำคำร ประกอบด้วย
 - จ ำนวนและค่ำแรงงำน
 - ค่ำเคร่ืองมือส่วนกลำง

- วิเครำะห์และจ ำแนกกิจกรรม
- ก ำหนดโครงข่ำยและเส้นทำงวิก ติ
- ค ำนวณเวลำเผ่ือกำรพักผ่อน
- ค ำนวณเวลำเผ่ือวันฝนตก
- วิเครำะห์และก ำหนดชุดท ำงำน

สร้ำงและพัฒนำโปรแกรมประมำณ
ระยะเวลำกำรก่อสร้ำงอำคำร ด้วย
โปรแกรม VBA บนแผ่นงำนใน    
MS Excel

- เปรียบเทียบระยะเวลำกำรก่อสร้ำง
จำกโปรแกรมกับโครงกำรก่อสร้ำงที่
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
- ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม
- สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

รูปที่ 1 วิธีด ำเนินกำร 
1. รวบรวมข้อมลู 

หลักเกณฑ์กำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงอำคำร [1] ได้ก ำหนดบัญชีค่ำแรงงำนเฉลี่ยส ำหรับกำรถอดแบบ
ค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง ซึ่งค ำนวณมำจำกอัตรำกำรท ำงำนต่อกิจกรรมต่อหน่วยทีป่ระกอบด้วยจ ำนวนชุดแรงงำนคน 
(Crew) ค่ำแรงงำนแต่ละประเภท และค่ำอุปกรณ์หรือเครื่องมือ (Equipment) ที่ใช้ในส่วนกลำง ดังแสดงในตำรำงที่ 1 
และแบ่งหมวดงำนก่อสร้ำงอำคำรเป็น 6 หมวด ดังนี้ 

หมวด 1  งำนรื้อถอนวัสดุและสิ่งปลูกสร้ำงต่ำง ๆ 
หมวด 2  งำนโครงสร้ำง 
หมวด 3  งำนสถำปัตยกรรม  
หมวด 4  ระบบสุขำภิบำลและระบบดับเพลิง  
หมวด 5  งำนระบบไฟฟ้ำและระบบสื่อสำร  
หมวด 6  งำนระบบปรับอำกำศและระบบระบำยอำกำศ  

 

ตารางที่ 1 ตัวอย่ำงอัตรำกำรท ำงำนต่อกิจกรรมต่อหน่วย [1] 

รายการก่อสร้าง 
อัตรา 

การท างาน 
ต่อวัน 

หน่วย 
หัวหน้าช่าง ช่าง/ผู้ช่วย คนงาน เครื่องมือ 

ส่วนกลาง 
(บำท) 

รวมเงิน 
(บำท) 

ค่าแรงงาน 
(บำท/
หน่วย) 

จ ำนวน 
(คน) 

ค่ำแรง 
(บำท) 

จ ำนวน 
(คน) 

ค่ำแรง 
(บำท) 

จ ำนวน 
(คน) 

ค่ำแรง 
(บำท) 

คอนกรีตหยำบ กรณีผสมเอง 15.00 ลบ.ม. 1 500 6 360 10 300 300 5,960 398 
คอนกรีตโครงสร้าง กรณีผสมเอง            
- ทำงเท้ำ ทำงระบำยน้ ำ บ่อพัก ถนน 13.68 ลบ.ม. 1 500 6 360 10 300 300 5,960 436 
- โครงสร้ำงอำคำรชั้นเดียว 12.00 ลบ.ม. 1 500 6 360 10 300 300 5,960 498 
- โครงสร้ำงอำคำรหลำยชั้น 11.00 ลบ.ม. 1 500 6 360 10 300 300 5,960 542 
คอนกรีตโครงสร้าง กรณีผสมเสร็จ            
- ทำงเท้ำ ทำงระบำยน้ ำ บ่อพัก ถนน 19.00 ลบ.ม. 1 500 6 360 10 300 150 5,810 306 
- โครงสร้ำงอำคำรชั้นเดียว 14.86 ลบ.ม. 1 500 6 360 10 300 150 5,810 391 
- โครงสร้ำงอำคำรหลำยชั้น 12.00 ลบ.ม. 1 500 6 360 10 300 150 5,810 485 
แบบหล่อทั่วไป            
- ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป 40.00 ตร.ม. 1 400 6 350 6 300 340 4,640 115 
- น้อยกว่ำ 5,000 ตร.ม. 27.60 ตร.ม. 1 400 4 350 4 300 680 3,680 133 
ตัด,ดัด,ผูกเหล็กเสน้เสริมคอนกรีต            
- ผิวเรียบ  น้อยกว่ำ 10 มม. 1.81 ตัน 1 450 6 335 10 300 1,964 7,424 4,100 
- ผิวเรียบ ข้ออ้อย  10-16 มม. 2.25 ตัน 1 450 6 335 10 300 1,964 7,424 3,300 
- ผิวเรียบ ข้ออ้อย  ตั้งแต่ 19 มม. 2.56 ตัน 1 450 6 335 10 300 1,964 7,424 2,900 
- วำงตะแกรงเหล็กส ำเร็จรูป 170.00 ตร.ม. - - - - 2 350 150 850 5 
งานเหล็กรูปพรรณ            
- โครงหลังคำทั่วไป 250 กก. 1 450 2 335 2 300 850 2,570 10 
- โครงเหล็กถัก (TRUSS) 220 กก. 1 450 2 335 2 300 850 2,570 12 

2. วิเครำะห์และค ำนวณ 
2.1 วิเครำะห์โครงข่ำย (Network) และจ ำแนกกิจกรรม (Activity) ตั้งแต่เริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดโครงกำรและ

ให้กิจกรรมสอดคล้องกับหลักเกณฑก์ำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง ก ำหนดลักษณะเป็นอำคำรทั่วไป สูงตั้งแต่  1 ชั้นถึง 
5 ชั้น ไม่มีลิฟต์ ซึ่งองค์ประกอบของโครงข่ำย ประกอบด้วย 3 ส่วน [2] ได้แก่ กิจกรรม ระยะเวลำของกิจกรรม และ
ควำมสัมพันธ์ก่อน-หลังของกิจกรรม ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะมีทรัพยำกรในกำรท ำกิจกรรม เมื่อครบองค์ประกอบจะสำมำรถ
เขียนเป็นโครงข่ำย และค ำนวณค่ำต่ำง ๆ ได้ เช่น เวลำเริ่มต้นเร็วสุด เวลำเริ่มต้นช้ำสุด เวลำเสร็จเร็วสุด เวลำเสร็จช้ำสุด 
เวลำลอยตัว ระยะเวลำของโครงกำร กิจกรรมวิก ต เป็นต้น 

วิเครำะห์เส้นทำงวิก ติโดยวิธีวิก ต (Critical Path Method, CPM) จำกสำยงำนของกิจกรรมตั้งแต่เริม่ต้น
ถึงจุดสิ้นสุดโครงข่ำยที่มีเวลำลอยตัว (Total Float, TF) น้อยที่สุด ซึ่งระยะเวลำลอยตัวคือระยะเวลำมำกที่สุดที่กิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งสำมำรถที่จะล่ำช้ำออกไปได้โดยไม่ท ำให้โครงกำรล่ำช้ำ และเมื่อรวมระยะเวลำของกิจกรรมดังกล่ำวทั้งหมดบน
เส้นทำงวิก ตจะท ำให้ได้ระยะเวลำที่ยำวที่สุด ซึ่งเป็นระยะเวลำที่คำดว่ำโครงกำรจะแล้วเสร็จ โดยกิจกรรมต่ำง ๆ ที่อยู่บน
วิธีวิก ต เรียกว่ำกิจกรรมวิ ต (Critical Activity) 

ผู้วิจัยได้เลือกกิจกรรมใด ๆ ในโครงข่ำยให้เป็นกิจกรรมวิก ต โดยวิเครำะห์จำกกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นงำนที่
ไม่สำมำรถล่ำช้ำได้ เพรำะจะส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำต่อกิจกรรมถัดไป ซึ่งท ำให้โครงกำรล่ำช้ำไปด้วย และมีเส้นทำงวิก ต
เพียงเส้นทำงเดียว 
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2.2 วิเครำะห์และค ำนวณเวลำเผื่อกำรท ำงำน 2 กรณี ได้แก่ เวลำเผื่อกำรพักผ่อนและเวลำเผื่อเหตุสุดวิสัย 
เวลำเผื่อกำรพักผ่อน (Relaxation Allowance) คือเวลำของคนงำนที่จะได้พักฟื้นจำกสภำพควำม

เหนื่อยล้ำทั้งร่ำงกำยและจิตใจอันเนื่องมำจำกกำรท ำงำนและเพื่อให้คนงำนได้มีโอกำสท ำธุระส่วนตัวต่ำง ๆ เช่น เข้ำห้องน้ ำ 
ดื่มน้ ำ ล้ำงมือ ล้ำงหน้ำ ตำมวิธีของ Harris และ McCaffer [3] ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงในรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 เวลำเผื่อกำรพักผ่อน [3] 

จำกกรำฟผู้วิจัยได้ประเมินค่ำปัจจัยเผื่อกำรพักผ่อนโดยกำรวิเครำะห์สภำพกำรปฎิบัติงำนจริง โดยมีค่ำ
เป็นร้อยละของเวลำพื้นฐำน (ระยะเวลำกำรก่อสร้ำงจำกอัตรำกำรท ำงำน) ดังแสดงในตำรำงที่ 2 

ตารางที่ 2 เวลำเผือ่กำรพักผ่อน 

ลักษณะงาน 
ค่าเวลาเผือ่การพักผ่อน 

รวม 
(ร้อยละ) ค่า

พื้นฐาน 
พยายาม/
คล่องตัว 

ท่าทาง/ 
การเคลื่อนที ่

ความล้า/ 
อุณหภูมิ 

การ
มองเห็น 

ความดัง
เสียง 

การจดจ่อ/
เพ่งเล็ง 

พื้นที่/ 
ฝุ่นควนั 

- งำนกลำงแจ้ง 
- มีหลังคำหลุม 

8 
8 

2 
1 

0 
0 

5 
1 

0 
0 

0 
0 

4 
1 

0 
0 

19 
11 

 
เวลำเผื่อเหตุสุดวิสัย (Contingency Allowance) คือเวลำที่เกิดขึ้นจำกสิ่งหรือเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิด

มำก่อนและหลีกเลี่ยงได้ยำก กำรวิจัยนี้จะค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นที่ต้องหยุดปฏิบัติงำนชั่วครำวเนื่องจำกวันฝนตก โดยอ้ำงอิง
เกณฑ์เงื่อนไขกำรหยุดงำนอันเนื่องมำจำกสภำพอำกำศที่มีฝนตกระหว่ำงหรือก่อนกำรปฏิบัติงำน 24 ชั่วโมง ส ำหรับกำร
ปฏิบัติงำนประเภทงำนลำดยำง งำนคอนกรีต และงำนโครงสรำ้งจำก Federal Highway Administration (FHWA) 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ ที่ Apipattanavis [4] และ Xi, et al. [5] ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนประเภทงำนดินขุด ดินถม ใช้เกณฑ์
เงื่อนไขจำกสมมติฐำนที่ว่ำ “หำกเกิดฝนตกหรือมีน้ ำนองในบริเวณพ้ืนที่ที่ด ำเนินกิจกรรมก่อสร้ำงจะไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
ต้องมีกำรหยุดงำนชั่วครำว” [6] ดังแสดงในตำรำงที่ 3 
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ต้องมีกำรหยุดงำนชั่วครำว” [6] ดังแสดงในตำรำงที่ 3 

 

ตารางที่ 3 เกณฑ์เงือ่นไขกำรหยุดงำนชั่วครำวอันเนื่องมำจำกฝนตก [4,5,6] 
 งานดินขุด ดินถม งานลาดยาง งานคอนกรีต งานโครงสร้าง 

 ดูฝน ตั้งแต่ 12.5 มิลิเมตร 
ขึ้นไป 

ต้องไม่มีฝนตก 
ระหว่ำงกำรท ำงำน 

และชั้นพ้ืนทำงต้องแห้ง 

ตั้งแต่ 2.54 มิลิเมตร 
ขึ้นไป 

ตั้งแต่ 12.7 มิลิเมตร 
ขึ้นไป* 

 ดูแล้ง ตั้งแต่ 25.4 มิลิเมตร 
ขึ้นไป 

ต้องไม่มีฝนตก 
ระหว่ำงกำรท ำงำน 

และชั้นพ้ืนทำงต้องแห้ง 

ตั้งแต่ 2.54 มิลิเมตร 
ขึ้นไป 

ตั้งแต่ 12.7 มิลิเมตร 
ขึ้นไป* 

หมำยเหต:ุ * ไม่รวมงำนเทคอนกรีต และระยะเวลำมีหน่วยเป็นวัน 

ผู้วิจัยได้ค ำนวณวันฝนตกเฉลี่ยรำยเดือนจ ำนวน 4 เกณฑ์เงื่อนไขกำรหยุดงำนชั่วครำว จำกข้อมูลสถิติ
ปริมำณฝนรำยวันย้อนหลังสูงสุด 68 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2561 ของสถำนีตรวจอำกำศภำคพื้นดิน 126 สถำนี  
ทั่วประเทศของกรมอุตุนิยมวิทยำ [7] เพื่อน ำไปใช้ค ำนวณหำเวลำเผื่อเนื่องจำกวันฝนตกในแต่ละกิจกรรม 

2.3 วิเครำะห์และก ำหนดชุดท ำงำน ในบำงกิจกรรมเมื่อค ำนวณระยะเวลำก่อสร้ำงจำกอตัรำกำรท ำงำนปกติ 
(Crew>1) พบว่ำได้ระยะเวลำก่อสร้ำงมำกกว่ำกำรปฏิบัติงำนทั่วไป จ ำเป็นต้องเพิ่มชุดท ำงำน (Crew>1) ให้สอดคล้องกับ
กำรปฎิบัติงำนจริง โดยขึ้นอยู่กับช่วงของระยะเวลำก่อสร้ำงที่ค ำนวณได้และระยะเวลำก่อสร้ำงขั้นต่ ำของแต่ละกิจกรรม 

3. สร้ำงและพัฒนำโปรแกรม 
สร้ำงและพัฒนำโปรแกรมประมำณระยะเวลำกำรก่อสร้ำง โดยใช้โปรแกรม VBA (Visual Basic for 

Applications) ในกำรเชื่อมโยงข้อมูลบน MS Excel และสร้ำง Drop Down List โดยใช้ Data Validation ในกำรรับ
ข้อมูลบนแผ่นงำนใน MS Excel และใช้โปรแกรม MS Excel ส ำหรับจัดเก็บข้อมูล แสดงรำยละเอียดกำรค ำนวณ และ
จัดเตรียมข้อมูลส ำหรับแสดงผลทำงเครื่องพิมพ์ เนื่องจำกข้อมูลมีลักษณะเป็นแถว (Row) และคอลัมน์ (Column) เป็น
จ ำนวนมำก รวมถึงสำมำรถใช้งำนได้ง่ำย 

สมกำรที่ใช้ค ำนวณระยะเวลำก่อสร้ำงของกิจกรรมงำนก่อสร้ำงอำคำร ดังแสดงในสมกำรที่ (1) 

N
QD =                     (1) 

โดย D หมำยถึงระยะเวลำท่ีกิจกรรมต้องกำร, Q หมำยถึงปริมำณงำนทั้งหมดในกิจกรรม, N หมำยถึงอัตรำ
กำรท ำงำนต่อหน่วยระยะเวลำของชุดท ำงำนปกติ (Crew=1) 

สมกำรที่ใช้ค ำนวณระยะเวลำด ำเนินกำรของโครงกำร คือระยะเวลำกำรก่อสร้ำงของกิจกรรมท้ังหมดบน
เส้นทำงวิก ตรวมกับระยะเวลำเผื่อกำรท ำงำนทั้ง 2 กรณี ดังแสดงในสมกำรที่ (2) 

          ระยะเวลำด ำเนินกำร  =  ระยะเวลำกำรก่อสร้ำง  +  เวลำเผื่อกำรพักผ่อน  +  เวลำเผื่อวันฝนตก   (2) 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ได้โปรแกรม VBA บน MS Excel ในกำรประมำณระยะเวลำกำรก่อสร้ำง โดยใช้อัตรำกำรท ำงำนตำมหลักเกณฑ์

กำรค ำนวณรำคำกลำง และค ำนึงถึงระยะเวลำเผื่อเพื่อเป็นทำงเลือกส ำหรับผู้ใช้งำนในกำรพิจำรณำถึงระยะเวลำด ำเนินกำร
ก่อสร้ำงทั้งโครงกำร ได้แก่ เวลำเผื่อกำรพักผ่อน และเวลำเผื่อวันฝนตก ซึ่งในขั้นตอนสุดท้ำยผู้ใช้งำนต้องเป็นผู้ก ำหนด
ระยะเวลำเองโดยอ้ำงอิงจำกค่ำทีโ่ปรแกรมค ำนวณได้ ตัวอย่ำงโปรแกรมประมำณระยะเวลำกำรก่อสร้ำงอำคำร ดงัแสดงใน
รูปที่ 3 และรูปที่ 4 
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รูปที่ 3 ตัวอย่ำงโปรแกรม ฯ หมวด 1 และหมวด 2 

 
รูปที่ 4 กำรแสดงผลของโปรแกรม ฯ 
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รูปที่ 3 ตัวอย่ำงโปรแกรม ฯ หมวด 1 และหมวด 2 

 
รูปที่ 4 กำรแสดงผลของโปรแกรม ฯ 

 

ผลกำรเปรียบเทียบระหว่ำงระยะเวลำกำรก่อสร้ำงโดยวิธีอัตรำกำรท ำงำนและระยะเวลำเผื่อ กำรท ำงำนที่
โปรแกรมค ำนวณได้ กับระยะเวลำกำรก่อสร้ำงที่ก ำหนดโดยวิธีกำรแบบดั้งเดิมของโครงกำรที่ด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 
จ ำนวน 15 โครงกำร ได้แก่ อำคำรขนำดเล็กที่ค่ำก่อสร้ำงไม่เกิน 3 ล้ำนบำท จ ำนวน 7 โครงกำร  อำคำรขนำดกลำงที่ค่ำ
ก่อสร้ำงอยู่ระหว่ำง 3 ล้ำนบำทถึง 10 ล้ำนบำท จ ำนวน 5 โครงกำร และอำคำรขนำดใหญ่ที่ค่ำก่อสร้ำงตั้งแต่ 10 ล้ำนบำท
ขึ้นไป พบว่ำระยะเวลำกำรก่อสร้ำงทั้ง 2 วิธี มีค่ำใกล้เคียงกันและใกล้กับระยะเวลำด ำเนินกำรก่อสร้ำงจริงส ำหรับงำน
ก่อสร้ำงอำคำรขนำดเล็ก แต่ส ำหรับงำนก่อสร้ำงอำคำรขนำดกลำง และขนำดใหญ่ พบว่ำระยะเวลำด ำเนินกำรก่อสร้ำงจริง
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่สัญญำจ้ำงก ำหนด ซึ่งถูกประมำณด้วยวิธีกำรประมำณแบบดั้งเดิม 
อย่ำงไรก็ตำม โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำมำรถค ำนวณระยะเวลำกำรก่อสร้ำงโดยวิธีอัตรำกำรท ำงำนและเวลำเผื่อวันฝนตก 
ได้มำกกว่ำวิธีกำรแบบดั้งเดิมท่ีสัญญำจ้ำงก ำหนด และใกล้เคียงกับระยะเวลำด ำเนินกำรก่อสร้ำงจริงของโครงกำร 

ระยะเวลำเผื่อวันฝนตกได้สรุปผลบนพื้นฐำนของขอบเขตและจ ำนวนโครงกำรตำมที่งำนวิจัยนี้เสนอ ดังนั้น หำก
ผู้ใช้งำนจะน ำไปใช้ในพื้นที่ก่อสร้ำงอื่น ควรทดลองและเพิ่มจ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จให้มำกขึ้นในกำร
เปรียบเทียบกับระยะเวลำด ำเนินกำรก่อสร้ำงจริง 

สรุปผลการวิจยั 
กำรวิจัยนี้ พบว่ำกำรประมำณระยะเวลำกำรก่อสร้ำงอำคำรโดยใช้อัตรำกำรท ำงำนตำมหลักเกณฑ์กำรค ำนวณ

รำคำกลำงงำนก่อสร้ำงและเวลำเผื่อวันฝนตกที่โปรแกรมค ำนวณได้ มีค่ำใกล้เคียงกับระยะเวลำด ำเนินกำรก่อสร้ำงจริง ซึ่ง
สำมำรถใช้เป็นแนวทำงที่หน่วยงำนรัฐจะน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรก ำหนดระยะเวลำกำรก่อสร้ำงตำมสัญญำจ้ำงได้ 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กรมอุตุนิยมวิทยำ ที่ให้ควำมอนุเครำะห์ข้อมูลที่ใช้ในกำรวิจัย ขอบคุณ 

ผศ.ดร.สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร ที่ให้ควำม
อนุเครำะห์ควำมรู้ในกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขอบคุณ นำยพีระพงษ์ แก้วพูลสุข ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรค ำนวณ
ข้อมลูระยะเวลำเผื่อเนื่องจำกวันฝนตกทั่วประเทศ 
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เครื่องเติมอำกำศที่ผิวน�้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ส�ำหรับกำรเลี้ยงปลำในกระชัง

พงษ์พันธ์ ราชภักดี1* และรุ่งโรจน์จีนด้วง2

บทคัดย่อ

บทน�ำ: ปริมาณออกซเิจนทีล่ะลายในน�า้เป็นปัจจยัส�าคัญอย่างยิง่ต่อการด�ารงชวีติของสัตว์น�า้ทีเ่กษตรกรเพาะเลีย้งไว้ปรมิาณออกซเิจน

ทีล่ดลงส่งผลเสยีต่อปลาหรอืสตัว์น�า้อยูใ่นสภาวะทีข่าดออกซเิจนและตายในทีส่ดุดงันัน้การเพิม่ปรมิาณออกซเิจนให้แก่น�า้จงึมคีวาม

ส�าคัญเป็นอย่างมากงานวิจัยนี้น�าเสนอการพัฒนาเครื่องเติมอากาศที่ผิวน�้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ส�าหรับการเลี้ยงปลาในกระชัง

วัตถุประสงค์: เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องเติมอากาศที่ผิวน�้าส�าหรับการเลี้ยงปลาในกระชังด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

วิธีกำรศึกษำ: การออกแบบและสร้างเครื่องเติมอากาศท่ีผิวน�้าส�าหรับการเลี้ยงปลาในกระชังให้มีประสิทธิภาพในการเพ่ิมปริมาณ

ออกซิเจนที่ละลายในน�้าได้มากยิ่งข้ึนโดยไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า ใช้ใบพัดตีน�้าเพื่อช่วยให้กระแสน�้าหมุนเวียนและเกิดการกระจาย

ตัวบนผิวน�้าการทดสอบประสิทธิภาพในการท�างานของเครื่องเติมอากาศที่ผิวน�้าโดยพลังงานแสงอาทิตย์ส�าหรับการเล้ียงปลาใน

กระชังในพื้นที่ชุมชนบ้านวัดใหม่ ต.นากะซะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราชด�าเนินการทดสอบ 2ลักษณะคือการทดสอบประสิทธิภาพ

การประจุพลังงานไฟฟ้าและการทดสอบหาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน�้าที่เพิ่มขึ้น

ผลกำรศึกษำ : ผลทดสอบพบว่าก�าลังไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์เฉลี่ยเท่ากับ176วัตต์และเพิ่มปริมาณอากาศที่ละลายในน�้าได้

มากที่สุดเท่ากับ 8.42 mg/L ต่อวัน

วิจำรณ์และสรุปผล: จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าเครื่องเติมอากาศที่ผิวน�้าส�าหรับการเล้ียงปลาในกระชังด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
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Surface Aerator in Water with Solar Energy for Fish Cage Culture

Pongpun Ratchapakdee1*and Rougrote Geendoung2

Abstract

Introduction :Dissolved Oxygen (DO) is an important factor in the livelihood of aquatic animals that farmers 

cultivate. Decreased oxygen can negatively affect fish or aquatic animalsthatlack of oxygen and eventually 

death, so increasing of the oxygeninto the water is very important. This research presentthe development of 

surface aerator in water by usingsolar energy for fish cage culture. 

Objective : To create and design the surface aerator in water with solar energy for fish cage culture.

Methods:Design and build a surface water aerator for raising fish in cages to be more effective in increasing the 

amount of dissolved oxygen without using electricity and used the water-propeller blades to help circulate 

water flows and disperse on the water surface. The testing performance of the air in water by using solar en-

ergy for fish cage culture at Ban  Wat Mai, Chawang, Nakhon Si Thammaratcan be conducted two tests :Electric 

power charge performance testing and testing for increased dissolved oxygen content

Results:The test results showed that the power obtained from the solar cell is about 176 watts and the max-

imum amount of air dissolved is 8.42 mg / L per day.

Conclusion :From this study found that the surface aerator in water with solar energy for fish cage culturecan 

be used in actual use with river basins with fish farming in all areas. Because the fish farming area in most cag-

es is located in open areas that can bask the sunshine and there is no danger of using electricity.

Keyword: Aerator, Oxygen Dissolved in Water
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การใช้ประโยชน์จากแหล่งน ้าทั่วไปรวมทั งการเก็บเกี่ยวผลผลิตและมีการลงทุนต้่ากว่ารูปแบบการเลี ยงอื่นๆในขณะที่
ผลตอบแทนต่อพื นที่สูง อย่างไรก็ตามการเลี ยงปลาในกระชังอาจจะมีข้อเสียอยู่บ้าง เช่นปัญหาโรคพยาธิที่มากับน ้าซึ่งไม่
สามารถควบคุมได้ นอกจากนั นยังอาจก่อให้เกิดปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมหากไม่มีการค้านึงถึงปริมาณและที่ตั งของกระชัง 
ตลอดจนความเหมาะสมของพื นที่ล้าน ้า 

จากการศึกษาการเลี ยงปลาในกระชังในลุ่มแม่น ้าตาปีของกลุ่มผู้เลี ยงปลากระชังในพื นที่ ชุมชนบ้านวัดใหม่        
ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เป็นชุมชนหน่ึงที่มีการประกอบอาชีพเพาะเลี ยงสัตว์น ้าในกระชัง เช่น การเพาะเลี ยง
ปลานิลและปลาทับทิม คิดเป็น 50 % ของประชากรนอกเหนือจากประกอบอาชีพท้าสวนยางพาราและปลูกปาล์มน ้ามัน 
จากการส้ารวจข้อมูลในส่วนการเลี ยงปลากระชังเบื องต้น พบว่าชุมชนได้มีการรวมกลุ่มผู้เลี ยงปลากระชัง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือกันในการเลี ยงปลาในกระชัง หลังได้รับผลกระทบต่อการเลี ยงปลาในกระชังจากปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้าในแม่น ้าตาปีเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมที่เกิดจากน ้าท่วมหรือภัยแล้ง ชึ่งในช่วงที่เกิดภัยแล้ง
หรือช่วงหน้าร้อนจะท้าให้ปริมาณน ้าในแม่น ้าลดลงและเริ่มอยู่น่ิงไม่มีการไหลเวียน อุณหภูมิจะสูงขึ นและอากาศจะร้อนจัด
ในตอนกลางวัน โดยอาจต่อเน่ืองยาวจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม จากสภาวะดังกล่าวอาจท้าให้อุณหภูมิน ้าเปลี่ยนแปลง
สูงขึ นรวมทั งปริมาณออกซิเจนในน ้าลดต้่ากว่าค่ามาตรฐานอีกทั งไม่มีการไหลเวียนของกระแสน ้า ซึ่งเป็นสาเหตุให้ปลาใน
กระชังที่เกษตรกรเลี ยงไว้เกิดความเครียด อ่อนแอและมีความทนทานต่อโรคต้่าลงส่งผลให้ปลาในกระชังน๊อคน ้าตายเป็น
จ้านวนมาก (เฉิดฉัน อมาตยกุลและคณะ, 2538) ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี ยงปลาขาดทุนและเป็นหนี จากการกู้ยืมเงินมาลงทุน
ดังแสดงในภาพที ่1 

จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้จัยท้าจึงออกแบบและสร้างเครื่องเติมอากาศที่ผิวน ้าส้าหรับการเลี ยงปลาในกระชังด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือเติมอากาศในน ้าให้กับปลาในกระชัง โดยด้าเนินการออกแบบและสร้างเครื่องที่สามารถตั งเวลาใน
การท้างานแบบอัตโนมัติและทดสอบหาประสิทธิภาพในการเติมอากาศในน ้าของปลาในกระชังทั งนนี เพ่ือเป็นการส่งเสริม
การน้าเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช้เป็นการประหยัดพลังงงานไฟฟ้า 

 

 

ภาพ1ปลาในกระชังน๊อคน ้าตายเป็นจ้านวนมากในช่วงหน้าแล้ง 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
เป็นโครงการวิจัยที่ต้องการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมปริมาณอากาศที่ละลายในน ้าและช่วยให้น ้ามีการไหลเวียน รวมทั งลด

การใช้พลังงานไฟฟ้าส้าหรับการเลี ยงปลาในกระชัง คณะผู้วิจัยจึงมีกรอบแนวคิดที่จะพัฒนาออกแบบพัฒนาเครื่องเติม
อากาศที่ผิวน ้าส้าหรับการเลี ยงปลาในกระชังด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เน่ืองจากประเทศไทยตั งอยู่ในเขตร้อนบริเวณเส้นศูนย์
สูตรมีแสงอาทิตย์ตลอดทั งปีโดยมีความเข้มแสงเฉลี่ยตลอดทั งปีประมาณ 18-19 MJ/m2/day อีกทั งพื นที่การเลี ยงปลาใน
กระชังบริเวณลุ่มม่น ้าตาปีมีการตั งกระชังในพื นที่โล่งแจ้งสามารถรับแสงอาทิตย์ได้ดี เป็นการช่วยเพ่ิมศักยภาพด้านการผลิต
ในการเลี ยงปลาในกระชังให้แก่กลุ่มผู้เลี ยงปลาในกระชัง รวมทั งเป็นการใช้พลังงานทดแทนเข้ามาช่วยในการพัฒนาในการ
เลี ยงปลาในกระชังของเกษตรกรให้เป็นชุมชนต้นแบบเลี ยงปลากระชังสีเขียวอย่างย่ังยืนต่อไป(มหาวิทยาลัยศิลปากร,2560)
งานวิจัยออกแบบและสร้างเครื่องเติมอากาศที่ผิวน ้าส้าหรับการเลี ยงปลาในกระชังด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีขั นตอน
ส้าคัญ 5 ขั นตอน ดังนี   

 
บทน้า 

การเลี ยงปลาในกระชังเป็นรูปแบบการเลี ยงปลาที่ให้ผลผลิตสูง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐศาสตร์และ
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เลี ยงปลาในกระชังของเกษตรกรให้เป็นชุมชนต้นแบบเลี ยงปลากระชังสีเขียวอย่างย่ังยืนต่อไป(มหาวิทยาลัยศิลปากร,2560)
งานวิจัยออกแบบและสร้างเครื่องเติมอากาศที่ผิวน ้าส้าหรับการเลี ยงปลาในกระชังด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีขั นตอน
ส้าคัญ 5 ขั นตอน ดังนี   

 
บทน้า 

การเลี ยงปลาในกระชังเป็นรูปแบบการเลี ยงปลาที่ให้ผลผลิตสูง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐศาสตร์และ

 
 

1. ขั นตอนการส้ารวจข้อมูลเบื องต้นในเลี ยงปลาในกระชังพื นชุมชนลุ่มแม่น ้าตาปี 
จากส้ารวจข้อมูลเบื องต้นของการในเลี ยงปลากระชังในชุมชนแม่น ้าตาปี ในพื นอ้าเภอฉวางอ้าเภอทุ่งใหญ่ และ

อ้าเภอถ ้าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบปัญหาปลาในกระชังน๊อคน ้าตายจากการขาดออกซิเจนเป็นจ้านวนมาก
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคมของทุกปี ที่ระดับน ้าลดลงและน ้าในแม่น ้าไหลเวียนน้อยเกษตรกรต้องการเครื่องเติม
อากาศและช่วยผลักดันน ้าให้ไหลเวียน โดยไม่ใช้พลังงานจากไฟฟ้า 

จึงสรุปความเป็นไปได้ของการออกแบบและสร้างเครื่องเติมอากาศที่ผิวน ้าส้าหรับการเลี ยงปลาในกระชังด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์  เน่ืองพื นที่การเลี ยงปลาในกระชังบริเวณลุ่มม่น ้าตาปีมีการตั งกระชังในพื นที่โล่งแจ้ งสามารถรับ
แสงอาทิตย์ได้ดี เป็นการช่วยปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้าและช่วยให้น ้าได้ไหลเวียน  

2. การออกแบบและสร้างเคร่ืองเติมอากาศ 
2.1 การออกแบบโครงสร้างของตัวเครื่องขนาด 68x150x90 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง) ที่รองรับน ้าหนักของ

แผงโซล่าเซลล์ขนาด250 W แบตเตอร์รี่ 12 V จ้านวน 2 ลูกและมอเตอร์ DC 24V  
 

 

 

 

 

 

ภาพ2เครื่องเติมอากาศที่ ผิวน ้าส้าหรับการเลี ยงปลาใน
กระชังด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ออกแบบขึ น 

 
 2.2 ติดตั งทุ่นลอยที่ท้าจาก PVC ขนาด 30x120x16 เซนติเมตร โดยติดไว้ใต้เครื่องเติมอากาศที่ผิวน ้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์โดยการยืดแผ่นเหล็กเข้ากับตัวทุ่นลอย 

2.3 ติดตั งกังหันตีน ้าจ้านวน 2 ตัว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร จ้านวน 8 ใบพัดเพ่ือช่วยให้กระแสน้ า
หมุนเวียนและเกิดการกระจายตัวบนผิวน ้าทีค่วามเร็วรอบของใบพัดตีน ้าประมาณ 200 รอบต่อนาที 

2.4 ติดตั งชุดควบคุมเวลาการท้างานบล็อกไดอะแกรมการแสดงการท้างานของเครื่องเติมอากาศที่ผิวน ้า 

 
 

ภาพ3บล็อกไดอะแกรมการท้างานของเครื่องเติมอากาศที่ผิวน ้า 
2.5 การทดสอบการลอยตัวของเครื่องเติมอากาศที่ผิวน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ใช้กลุ่มผู้เลี ยงปลาในกระชังพื นที่
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ชุมชนบ้านวัดใหม่ ต้าบลนากะซะ อ้าเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

ภาพ4การทดสอบการลอยตัวของเครื่องเติมอากาศที่ผิวน ้า 

3. การทดสอบหาประสิทธภิาพเคร่ืองเติมอากาศที่ผิวน า้ส้าหรับการเลี ยงปลาในกระชังด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่สรา้งขึ น 

การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องเติมอากาศที่สร้างขึ น ใช้กลุ่มผู้เลี ยงปลาในกระชังพื นที่ชุมชนบ้านวัดใหม่ 
ต้าบลนากะซะ อ้าเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อเน่ืองเป็นเวลา 5 วัน เริ่มทดสอบเวลา 08:00 น. และหยุดทดสอบ
เวลา 16:30 น. ในการทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องเติมอากาศที่ผิวน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับการเลี ยง
ปลาในกระชังท้าการทดลองการประจุพลังงานจากแผงโซลา่เซลล์ขนาด250 W และการทดสอบหาประสิทธิภาพเติมอากาศ
ที่ผิวน ้าซึ่งมีล้าดับขั นตอนและการทดสอบดังนี  

 

 
 

ภาพ5การทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานกับกลุ่มผู้เลี ยงปลาในกระชัง 
 

3.1 การทดลองการประจุพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ขนาด 250 W ท้าการวัดแรงดันและกระแสจากแผงโซล่า
เซลล์วัดค่าแรงดันและกระแสทุกระยะเวลา 30 นาทีท้าการทดลองจนครบ 10 ชั่วโมงบันทึกผล 

3.2 การทดสอบหาประสิทธิภาพการเติมอากาศที่ผิวน ้าโดยท้าการทดลองโดยการตรวจสอบค่าปริมาณออกซิเจน
ที่ละลายในน ้า (Dissolve Oxygen : DO) เปรียบเทียบระหว่างกระชังที่เติมอากาศและกระชังที่ไม่ได้เติมอากาศมีการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณอากาศในน ้าหรือไมโ่ดยการตรวจวัดค่าทุกระยะเวลา 30 นาที 
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ชุมชนบ้านวัดใหม่ ต้าบลนากะซะ อ้าเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

ภาพ4การทดสอบการลอยตัวของเครื่องเติมอากาศที่ผิวน ้า 

3. การทดสอบหาประสิทธภิาพเคร่ืองเติมอากาศที่ผิวน า้ส้าหรับการเลี ยงปลาในกระชังด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่สรา้งขึ น 

การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องเติมอากาศที่สร้างขึ น ใช้กลุ่มผู้เลี ยงปลาในกระชังพื นที่ชุมชนบ้านวัดใหม่ 
ต้าบลนากะซะ อ้าเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อเน่ืองเป็นเวลา 5 วัน เริ่มทดสอบเวลา 08:00 น. และหยุดทดสอบ
เวลา 16:30 น. ในการทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องเติมอากาศที่ผิวน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับการเลี ยง
ปลาในกระชังท้าการทดลองการประจุพลังงานจากแผงโซลา่เซลล์ขนาด250 W และการทดสอบหาประสิทธิภาพเติมอากาศ
ที่ผิวน ้าซึ่งมีล้าดับขั นตอนและการทดสอบดังนี  

 

 
 

ภาพ5การทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานกับกลุ่มผู้เลี ยงปลาในกระชัง 
 

3.1 การทดลองการประจุพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ขนาด 250 W ท้าการวัดแรงดันและกระแสจากแผงโซล่า
เซลล์วัดค่าแรงดันและกระแสทุกระยะเวลา 30 นาทีท้าการทดลองจนครบ 10 ชั่วโมงบันทึกผล 

3.2 การทดสอบหาประสิทธิภาพการเติมอากาศที่ผิวน ้าโดยท้าการทดลองโดยการตรวจสอบค่าปริมาณออกซิเจน
ที่ละลายในน ้า (Dissolve Oxygen : DO) เปรียบเทียบระหว่างกระชังที่เติมอากาศและกระชังที่ไม่ได้เติมอากาศมีการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณอากาศในน ้าหรือไมโ่ดยการตรวจวัดค่าทุกระยะเวลา 30 นาที 

 

 
 

 

ภาพ6การตรวจหาค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้า (Dissolve Oxygen : DO) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลทดสอบการประจุพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ขนาด 250 W พบว่าค่าแรงดันไฟฟ้ามากที่สุดในช่วงเวลา 12:30-
13:00 น. มีค่าเท่ากับ 27.2 V ค่าแรงดันไฟฟ้าน้อยที่สุดในช่วงเวลา 16:00-16:30 น. มีค่าเท่ากับ 25.5 V และกระแสไฟฟ้า
มากท่ีสุดในช่วงเวลา 12:30-13:00 น. มีค่าเท่ากับ 7.3 A ค่ากระแสไฟฟ้าน้อยที่สุดในช่วงเวลา 16:00-16:30 น. มีค่าเท่ากับ 
5.4 A เมื่อพิจารณาก้าลังไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์มากที่สุดในช่วงเวลา 12:30-13:00 น. มีค่าเท่ากับ 198.56W ค่า
ก้าลังไฟฟ้าท่ีได้จากเซลล์แสงอาทิตย์น้อยที่สุดในช่วงเวลา 16:00-16:30 น. มีค่าเท่ากับ 137.70W 
 
ตาราง1ผลการวัดค่าแรงดันประจุและกระแสจากแผงโซล่าเซลล์ช่วงเวลา 8:00-12:00 น. 

Test  
Period 

Test Result  
Test  

Period 

Test Result 

Voltage 
(V) 

Current 
(A) 

Power 
(W) 

Voltage 
(V) 

Current 
(A) 

Power 
(W) 

08:00-08:30 26.0 5.6 145.60 10:00-10:30 26.8 7.1 190.28 
08:30-09:00 26.3 6.4 168.32 10:30-11:00 27.0 7.2 194.40 
09:00-09:30 26.5 6.5 172.25 11:00-11:30 27.1 7.2 195.12 
09:30-10:00 26.7 6.8 181.56 11:30-12:00 27.1 7.2 195.12 

    Average 26.68 6.75 180.33 
  
ตาราง 2ผลการวัดค่าแรงดันประจุและกระแสจากแผงโซล่าเซลล์ช่วงเวลา 12:30-16:30น. 

Test  
Period 

Test Result  
Test  

Period 

Test Result 

Voltage 
(V) 

Current 
(A) 

Power 
(W) 

Voltage 
(V) 

Current 
(A) 

Power 
(W) 

12:30-13:00 27.2 7.3 198.56 14:30-15:00 26.7 6.2 165.54 
13:00-13:30 27.1 7.1 192.41 15:00-15:30 26.5 5.9 156.35 
13:30-14:00 27.0 7.1 191.70 15:30-16:00 26.1 5.8 151.38 
14:00-14:30 26.8 6.8 182.24 16:00-16:30 25.5 5.4 137.70 

    Average 26.6 6.45 171.99 

ส่วนผลการทดสอบค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้า (Dissolve Oxygen : DO) พบว่าค่าปริมาณออกซิเจนที่
ละลายในน ้าในกระชังท่ีไม่มีการเติมอากาศค่าน้อยสุด 1.70 mg/Lค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้าในอากาศมากสุด 
5.05 mg/Lเมื่อพิจารณาค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้าในกระชังที่มีการเติมอากาศค่าน้อยสุดเท่ากับ 1.78 mg/L    ค่า
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้าในอากาศมากทีสุ่ดเท่ากับ 8.42 mg/L 
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ภาพ7การตรวจหาค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้า (Dissolve Oxygen : DO) 
 
การทดสอบการท้างานเครื่องเติมอากาศที่ผิวน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยท้าการทดสอบในพื นที่ผู้เลี ยงปลาใน

กระชังพื นที่ชุมชนบ้านวัดใหม่ ต้าบลนากะซะ อ้าเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่ง
พลังงานสามารถควบคุมการเปิดหรือปิดตามเงื่อนไขของเกษตรกรผู้เลี ยงปลาในกระชังและท้างานต่อเน่ืองได้มากกว่า  10
ชั่วโมงต่อวัน ความเร็วรอบของใบพัดตีน ้าประมาณ 200 รอบต่อนาที การทดสอบการประจุไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 
พบว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถจัดเก็บพลังงานเฉลี่ยเท่ากับ  176 วัตต์ ในช่วงเวลา12:30-13:00 มีค่าก้าลังไฟฟ้าท่ีได้
จากเซลล์แสงอาทิตย์สูงสุดเท่ากับ 198.56W เป็นผลมาจากเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับค่าความเข้มของแสงอาทิตย์สูงที่ สุด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของปรีชาและคณะ (ปรีชา มหาไม้, 2558) ทั งนี แผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่สามารถจัดเก็บพลังงานได้เต็ม
ประสิทธิภาพอันเน่ืองมาจากสภาพอากาศและวัสดุที่ใช้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละชนิดแตกต่างกันและประสิทธิภาพ
การแปลงผันพลังงานของเซลล์แสงอาทิตย์ก็แตกต่างกันตามไปด้วยการทดสอบปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้า พบว่า
สามารถเพ่ิมปริมาณอากาศที่ละลายในน ้าได้สูงสุดเท่ากับ8.42 mg/L ต่อวัน ค่าออกซิเจนที่ละลายในน ้าที่สูงขึ นนี มีผลมา
จากท้าให้น ้าขึ นมาสัมผัสกับอากาศจึงจะท้าให้อากาศสามารถละลายเข้าไปในน ้าได้อย่างรวดเร็วซึ่งได้สอดคล้องกับหลักการ
ของกังหันน ้าชัยพัฒนาท่ีมีการตักน ้ามาจะท้าให้มีพื นที่ผิวสัมผัสระหว่างน ้ากับอากาศมาก รวมทั งผลจากการมีการเคลื่อนที่
ไหลเวียนของมวลน้ าทั งภายในและภายนอกกระชังเลี ยงปลา 

สรุปผลการวิจัย 
1. การทดสอบการประจุพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ขนาด250 Wก้าลังไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์เฉลี่ย

เท่ากับ 176W มีค่าแรงดันไฟฟ้าท่ีได้เฉลี่ย 26.65 V และกระแสไฟฟ้าท่ีได้เฉลี่ยเท่ากับ 6.6 A 
2. การทดสอบค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้า (Dissolve Oxygen : DO) พบว่าสามารถเพ่ิมปริมาณ

ออกซิเจนที่ละลายในน ้าได้มากที่สุดเท่ากับ 8.42 mg/L ต่อวัน และกระชังเลี ยงปลาที่มีการเติมอาศมีปริมาณออกซิเจนที่
ละลายในน ้าเพ่ิมขึ นมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกระชังเลี ยงปลาท่ีไม่มีการเติมอากาศ 
 เครื่องเติมอากาศที่ผิวน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่พัฒนาขึ นนี  สามารถน้าไปใช้งานได้จริงกับพื นที่ลุ่มแม่น ้าท่ีมี
การเลี ยงปลาในกระชังได้ทุกพื นที่ เพราะพื นที่การเลี ยงปลาในกระชังส่วนใหญ่ตั งอยู่ในพื นที่โล่งแจ้งที่รับแสงอาทิตย์ได้ดี ไม่
มีอันตรายที่เกิดจากใช้ไฟฟ้าและหากมีการศึกษาและพัฒนาในส่วนของการเฝ้าระวังและตรวจสอบการท้างานอัตโนมัติเมื่อ
ค่าออกซิเจนที่ละลายในน ้าต้่ากว่าเกณฑ์ก็จะเป็นประโยชน์ในการใช้งานได้มากย่ิงขึ น 
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ภาพ7การตรวจหาค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้า (Dissolve Oxygen : DO) 
 
การทดสอบการท้างานเครื่องเติมอากาศที่ผิวน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยท้าการทดสอบในพื นที่ผู้เลี ยงปลาใน

กระชังพื นที่ชุมชนบ้านวัดใหม่ ต้าบลนากะซะ อ้าเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่ง
พลังงานสามารถควบคุมการเปิดหรือปิดตามเงื่อนไขของเกษตรกรผู้เลี ยงปลาในกระชังและท้างานต่อเน่ืองได้มากกว่า  10
ชั่วโมงต่อวัน ความเร็วรอบของใบพัดตีน ้าประมาณ 200 รอบต่อนาที การทดสอบการประจุไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 
พบว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถจัดเก็บพลังงานเฉลี่ยเท่ากับ  176 วัตต์ ในช่วงเวลา12:30-13:00 มีค่าก้าลังไฟฟ้าที่ได้
จากเซลล์แสงอาทิตย์สูงสุดเท่ากับ 198.56W เป็นผลมาจากเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับค่าความเข้มของแสงอาทิตย์สูงที่ สุด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของปรีชาและคณะ (ปรีชา มหาไม้, 2558) ทั งนี แผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่สามารถจัดเก็บพลังงานได้เต็ม
ประสิทธิภาพอันเน่ืองมาจากสภาพอากาศและวัสดุที่ใช้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละชนิดแตกต่างกันและประสิทธิภาพ
การแปลงผันพลังงานของเซลล์แสงอาทิตย์ก็แตกต่างกันตามไปด้วยการทดสอบปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้า พบว่า
สามารถเพ่ิมปริมาณอากาศที่ละลายในน ้าได้สูงสุดเท่ากับ8.42 mg/L ต่อวัน ค่าออกซิเจนที่ละลายในน ้าที่สูงขึ นนี มีผลมา
จากท้าให้น ้าขึ นมาสัมผัสกับอากาศจึงจะท้าให้อากาศสามารถละลายเข้าไปในน ้าได้อย่างรวดเร็วซึ่งได้สอดคล้องกับหลักการ
ของกังหันน ้าชัยพัฒนาท่ีมีการตักน ้ามาจะท้าให้มีพื นที่ผิวสัมผัสระหว่างน ้ากับอากาศมาก รวมทั งผลจากการมีการเคลื่อนที่
ไหลเวียนของมวลน้ าทั งภายในและภายนอกกระชังเลี ยงปลา 

สรุปผลการวิจัย 
1. การทดสอบการประจุพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ขนาด250 Wก้าลังไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์เฉลี่ย

เท่ากับ 176W มีค่าแรงดันไฟฟ้าท่ีได้เฉลี่ย 26.65 V และกระแสไฟฟ้าท่ีได้เฉลี่ยเท่ากับ 6.6 A 
2. การทดสอบค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้า (Dissolve Oxygen : DO) พบว่าสามารถเพ่ิมปริมาณ

ออกซิเจนที่ละลายในน ้าได้มากที่สุดเท่ากับ 8.42 mg/L ต่อวัน และกระชังเลี ยงปลาที่มีการเติมอาศมีปริมาณออกซิเจนที่
ละลายในน ้าเพ่ิมขึ นมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกระชังเลี ยงปลาท่ีไม่มีการเติมอากาศ 
 เครื่องเติมอากาศที่ผิวน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่พัฒนาขึ นนี  สามารถน้าไปใช้งานได้จริงกับพื นที่ลุ่มแม่น ้าท่ีมี
การเลี ยงปลาในกระชังได้ทุกพื นที่ เพราะพื นที่การเลี ยงปลาในกระชังส่วนใหญ่ตั งอยู่ในพื นที่โล่งแจ้งที่รับแสงอาทิตย์ได้ดี ไม่
มีอันตรายที่เกิดจากใช้ไฟฟ้าและหากมีการศึกษาและพัฒนาในส่วนของการเฝ้าระวังและตรวจสอบการท้างานอัตโนมัติเมื่อ
ค่าออกซิเจนที่ละลายในน ้าต้่ากว่าเกณฑ์ก็จะเป็นประโยชน์ในการใช้งานได้มากย่ิงขึ น 
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กำรวเิครำะห์นวิไคลด์กมัมนัตรังส ี(226Ra, 232Th และ 40K) ในดนิ บรเิวณอ�ำเภอเกำะพะงนัจงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี

มูบารัค เล็กเกลี้ยง1 พวงทิพย์ แก้วทับทิม1* อุดร ยังช่วย2 สุนารี บดีพงศ์1 ปิยะ ผ่านศึก1 และสมหมาย ช่างเขียน3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : สารกมัมนัตรงัสเีป็นสารทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ มกัพบสารกมัมนัตรงัสปีรมิาณสงูในบรเิวณทีม่ลีกัษณะทางธรณวีทิยาเป็น

หินแกรนิต เช่น บริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณสารกัมมันตรังสีในตัวอย่างดิน บริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิธีกำรศึกษำ : สุ่มเก็บตัวอย่างดินบริเวณเกาะพะงัน จ�านวน 10 จุด แล้วน�าตัวอย่างมาท�าการตรวจวัดรังสีโดยใช้วิธีการวิเคราะห์

แกมมาสเปกโตรเมตรี ด้วยหัววัดเจอร์เมเนียมบริสุทธิ์สูง (HPGe) โดยท�าการวิเคราะห์นิวไคลน์กัมมันตรังสีของ 226Ra, 232Th และ 40K 

และค�านวณหาค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน (D) ค่ากัมมันตรังสีมูลเรเดียม (Ra
eq

), ค่าดัชนีความเสี่ยงรังสีจากภายใน (H
in
) ค่า

ดชันคีวามเส่ียงรงัสจีากภายนอก (H
ex
) และค่าปริมาณรงัสทีีไ่ด้รบัจากภายนอกร่างกายประจ�าปี (E) พบว่าตวัอย่างดนิเกอืบทกุตวัอย่าง  

พบปริมาณกัมมันตรังสีอยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดโดย UNSCEAR (2000) ยกเว้นตัวอย่าง Soil 1 

วิจำรณ์และสรุปผล : การศึกษาคร้ังนี้  พบปริมาณสารกัมมันตรังสีในระดับสูงจากตัวอย่างดินบริเวณเกาะพะงัน จังหวัดจังหวัด
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Determination of Radionuclide (226Ra, 232Th, 40K) in soil at Phangan District, Suratthani Province 

Mubarak Lakkiang1 Pungtip Keawtaptim1* Udorn Youngchauy2 Sunaree Bordeepong1  

Piya Phansuke1 and Sommai Changkian3

Abstract

Introduction: The high content of radioactivity, which is harmful to human health, can be found in the geo-

logical region composing of granite mountains such as that found in Koh Phangan District, Suratthani Province.

Objective: To determine the amount of radioactivity in soil samples from Koh Phangan District, Suratthani 

Province.

Methods :  10 soil samples were randomly collected from Koh Phangan Distr ict and then  

the radioactivity was measured by using gamma spectrometry technique with a high purity germanium probe 

(HPGe). The analysis included the radionuclide of 226Ra, 232Th and 40K. and analysis, the value of gamma-absorbed 

dose rate (D), the Radium equivalent activity (Ra
eq

), the Internal hazard index (H
in
), the external hazard index 

(H
ex
) and the Annual external effective dose rate (E). The result showed that most of the samples (except Soil 

1 sample) contain high level of radioactivity which is higher than that reported in UNSCEAR (2000) criteria. 

Results: The present study found that high level of radioactivity content from the soil samples (collected from 

Phangan District, Suratthani Province) could be harmful to the health of the people who live around that area.

Keywords: Radionuclide, Phangan District, High-Purity Germanium detectors (HPGe)
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บทน า 

 สารกัมมันตรังสี (Radioactive material) เป็นสารหรือธาตุที่มีสมบัติในการแผ่รังสีได้เนื่องจากนิวเคลียสของอะตอม
ไม่เสถียรจึงปลดปล่อยรังสีออกมา เพื่อปรับตัวให้มีเสถียรภาพ โดยปล่อยอนุภาคบางชนิดหรือพลังงานออกมาในรูปแบบ  
ของรังสี สารกัมมันตรังสีสามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดย การกิน ซึมผ่านผิวหนัง และ ทางบาดแผล เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิด 
ปริมาณ และระยะเวลาที่ได้รับรังสี เช่น รังสีที่ไม่ก่อให้เกิดไอออน ส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อเซลล์สิ่งมีชีวิตในรูปแบบของ  
ความร้อน ในขณะที่รังสีที่ก่อให้เกิดไอออน มีผลต่อสิ่งมีชีวิตโดยท าให้อะตอมหรือโมเลกุลของเซลล์มีการแตกตัวเป็ นไอออน 
และท าให้มีการเกิดปฏิกิริยาเคมีต่อเนื่องกันจนกระทั่งโครงสร้างของเซลล์แตกตัวเป็นไอออน และท าให้มีการเกิดปฏิกิริยา
ต่อเนื่องจนโครงสร้างของเซลล์ และระบบท างานของเซลล์เปลี่ยนแปลงด้วย ท าให้เกิดความผิดปกติในร่างกายขึ้น  ในปัจจุบัน
สารกัมมันตรังสีได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในแทบทุกวงการทั่วโลก เช่น ด้านอุตสาหกรรม  ด้านการเกษตร  
ด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น จึงท าให้มนุษย์มีความเสี่ยงที่จะได้รับรังสีเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายอีกด้วย 
รั งสี ในสิ่ งแวดล้อมสามารถจ าแนกตามต้นก า เนิดได้ เป็นสองประเภท คือ แหล่ งก า เนิดรั งสีที่ผลิตโดยมนุษย์   
(Man - made source) ได้แก่ การเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู การระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์ เครื่องเอกซเรย์ รวมทั้ง 
การผลิตสารกัมมันตรังสี จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ต่าง ๆ เป็นต้น และแหล่งก าเนิดรังสีจากธรรมชาติ (Natural radiation) ได้แก่ 
รังสีคอสมิกจากอวกาศที่แผ่กระจายอยู่ทั่วจักรวาล แร่นิวเคลียร์ [1] และนิวไคลน์กัมมันตรังสีที่ก าเนิดขึ้นพร้อมกับการก าเนิด
ของโลกจึงสามารถตรวจพบได้ทั่วไปในสิ่งแวดล้อม เช่น น้ า ดิน ทราย หิน รวมไปถึงในอากาศอีกด้วย โดยปริมาณของสาร
กัมมันตรังสีเหล่านี้จะมีค่ามาก หรือน้อยจะขึ้นอยู่กับบริเวณหรือสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่าง  
กันออกไป อย่างเช่นในพื้นที่อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลักษณะภูมิประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นลักษณะภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นเทือกเขาหินแกรนิตทั้งเกาะพะงัน [2] ด้วยเหตุนี้การวัดปริมาณรังสีในธรรมชาติ
บริเวณเกาะพะงัน จึงเป็นพ้ืนท่ี ท่ีน่าสนใจต่อการศึกษา  

วิธีด าเนินการ 

1. วัสดุและอุปกรณ ์
 1.1. สารกัมมันตรังสรีังสีมาตรฐานในรูปของแข็ง (Point source) ซีเซียม-137 (Cs-137) และ โคบอลท์-60 (Co-60) 
 1.2. สารกัมมันตรังสีมาตรฐานดิน IAEA-375 จากส านักงานปรมาณูเพื่อสันติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บางเขน กรุงเทพมหานคร  
 1.4. ภาชนะพลาสติกรูปทรงกระบอก ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลาง 8.2 cm สูง 7.5 cm 
 1.5. ตะแกรงร่อน ขนาด 120 µm 
 1.6 โกร่งบดดิน  
 1.8. หัววัดรังสีแบบเจอร์เมเนยีมบริสุทธ์ิ (High-Purity Germanium detectors: HPGe)  
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2. วิธีการ 
 2.1 การเก็บ และเตรียมตัวอย่าง 
 ท าการสุ่มเก็บตัวอย่างเป็นจ านวน 10 จุด บริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังที่ได้แสดงไว้ในรูปภาพที่ 1  
อบที่อุณหภูมิ 80 oC เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง แล้วน าไปบดให้ละเอียด จากนั้นน ามาร่อน และบรรจุในภาชนะพลาสติก วางทิ้งไว้
เป็นเวลา 1 เดือนเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลทางรังสี  

 
ภาพที่ 1 แผนทีแ่สดงจุดเก็บตัวอย่างบริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 2.2 การตรวจวัด และวิเคราะห์ 
 น าตัวอย่างดินที่เตรียมไว้ไปวัดรังสีแกมมาด้วยหัววัดเจอร์มาเนียมบริสุทธิ์สูง  (HPGe) เป็นเวลา 18,000 s  
ที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และใช้สารมาตรฐานดิน IAEA-375 
จากส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมนัตรังส ี226Ra, 232Th และ 40K ที่พลังงาน 
609.31, 2614.53 และ 1460.75 keV ตามล าดับ แล้วค านวนค่ากัมมันตรังสีมูลเรเดียม (Raeq) ค่าดัชนีความเสี่ยงรังสี 
จากภายใน (Hin) ค่าดัชนีความเสี่ยงรังสีจากภายนอก (Hex) ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน (D) และค่าปริมาณรังสีที่ได้รับ
จากภายนอกร่างกายประจ าปี (E)  

ผลการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย 

 ค่ากัมมันตภาพรังสีของนิวไคลน์กัมมันตรังสี 226Ra, 232Th และ 40K ในดิน 10 ตัวอย่างบริเวณพื้นที่เกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แสดงไว้ใน ตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ค่ากัมมันตภาพรังสีของนิวไคลน์กัมมันตรังสี 226Ra, 232Th และ 40K ในดิน 10 ตัวอย่างบริเวณพื้นที่เกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

Samples 
specific activities (Bq/kg) 

226Ra 232Th 40K 
Soil 1 52.19 ± 0.53b 43.25 ± 0.30b 927.09 ± 0.73b 
Soil 2 192.91 ± 1.01 165.35 ± 0.52 2286.55 ± 1.11 
Soil 3 302.99 ± 1.26 219.09 ± 0.60 1882.45 ± 1.01 
Soil 4 239.55 ± 1.12 120.40 ± 0.45 1686.22 ± 0.96 
Soil 5 213.52 ± 1.06 336.51 ± 0.73 2393.81 ± 1.13a 
Soil 6 220.17 ± 1.08 160.81 ± 0.52 2184.69 ± 1.08 
Soil 7 267.97 ± 1.19 470.81 ± 0.86a 1709.50 ± 0.96 
Soil 8 365.53 ± 1.38a 465.84 ± 0.85 1096.71 ± 0.97 
Soil 9 191.51 ± 1.00 262.63 ± 0.65 2075.35 ± 1.06 
Soil 10 341.49 ± 1.34 242.78 ± 0.62 1453.41 ± 0.89 
Range 52.19 – 365.53 43.25 – 470.81 927.09 – 2393.81 

Average  227.31 ± 1.07 249.41 ± 0.61 1804.71 ± 0.98 
Soil in Chumporn Province [3] 57.32 ± 5.19 56.98 ± 4.68 2135.69 ± 168.87 

Andaman sea [4] 157.10 ± 8.06 137.16 ± 7.26 2859.63 ± 209.83 
Southern Thailand data [5] 171.55 ± 3.13 211.19± 1.98 511.04 ± 7.04 

Thailand data [6] 48 40 400 
Worldwide mean [7] 35 30 400 

หมายเหตุ : a หมายถึง ค่ามากสุด, b หมายถึง ค่าน้อยสุด 

 จากตารางที่ 1 จะได้ว่าค่ากัมมันตภาพรังสีของนิวไคลน์กัมมันตรังสี 226Ra, 232Th และ 40K เฉลี่ยในตัวอย่างดิน 
บริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่าเท่ากับ 227.37 ± 1.07, 249.41 ± 0.61 และ 1804.71 ± 0.98 Bq/kg ตามล าดบั 
ซึ่งมีค่าไกล้เคียงกับตัวอย่างที่เก็บมาจากบริเวณแถบอันดามัน และข้อมูลเฉลี่ยของภาคใต้ แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดชุมพร
ค่าเฉลี่ยของประเทศไทย และค่าเฉลี่ยของทั่วโลก 
 จากการค านวนค่ากมัมันตรังสีมลูเรเดียม (Raeq) ค่าดัชนีความเสี่ยงรงัสีจากภายใน (Hin) ค่าดัชนีความเสี่ยงรังสีจาก
ภายนอก (Hex) ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน (D) และค่าปรมิาณรังสีทีไ่ด้รบัจากภายนอกร่างกายประจ าปี (E) ดังท่ีแสดง
ในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 ค่ากัมมันตภาพรังสีของนิวไคลน์กัมมันตรังสี 226Ra, 232Th และ 40K ในดิน 10 ตัวอย่างบริเวณพื้นที่เกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

Samples 
specific activities (Bq/kg) 

226Ra 232Th 40K 
Soil 1 52.19 ± 0.53b 43.25 ± 0.30b 927.09 ± 0.73b 
Soil 2 192.91 ± 1.01 165.35 ± 0.52 2286.55 ± 1.11 
Soil 3 302.99 ± 1.26 219.09 ± 0.60 1882.45 ± 1.01 
Soil 4 239.55 ± 1.12 120.40 ± 0.45 1686.22 ± 0.96 
Soil 5 213.52 ± 1.06 336.51 ± 0.73 2393.81 ± 1.13a 
Soil 6 220.17 ± 1.08 160.81 ± 0.52 2184.69 ± 1.08 
Soil 7 267.97 ± 1.19 470.81 ± 0.86a 1709.50 ± 0.96 
Soil 8 365.53 ± 1.38a 465.84 ± 0.85 1096.71 ± 0.97 
Soil 9 191.51 ± 1.00 262.63 ± 0.65 2075.35 ± 1.06 
Soil 10 341.49 ± 1.34 242.78 ± 0.62 1453.41 ± 0.89 
Range 52.19 – 365.53 43.25 – 470.81 927.09 – 2393.81 

Average  227.31 ± 1.07 249.41 ± 0.61 1804.71 ± 0.98 
Soil in Chumporn Province [3] 57.32 ± 5.19 56.98 ± 4.68 2135.69 ± 168.87 

Andaman sea [4] 157.10 ± 8.06 137.16 ± 7.26 2859.63 ± 209.83 
Southern Thailand data [5] 171.55 ± 3.13 211.19± 1.98 511.04 ± 7.04 

Thailand data [6] 48 40 400 
Worldwide mean [7] 35 30 400 

หมายเหตุ : a หมายถึง ค่ามากสุด, b หมายถึง ค่าน้อยสุด 

 จากตารางที่ 1 จะได้ว่าค่ากัมมันตภาพรังสีของนิวไคลน์กัมมันตรังสี 226Ra, 232Th และ 40K เฉลี่ยในตัวอย่างดิน 
บริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่าเท่ากับ 227.37 ± 1.07, 249.41 ± 0.61 และ 1804.71 ± 0.98 Bq/kg ตามล าดบั 
ซึ่งมีค่าไกล้เคียงกับตัวอย่างที่เก็บมาจากบริเวณแถบอันดามัน และข้อมูลเฉลี่ยของภาคใต้ แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดชุมพร
ค่าเฉลี่ยของประเทศไทย และค่าเฉลี่ยของทั่วโลก 
 จากการค านวนค่ากมัมันตรังสีมลูเรเดียม (Raeq) ค่าดัชนีความเสี่ยงรงัสีจากภายใน (Hin) ค่าดัชนีความเสี่ยงรังสีจาก
ภายนอก (Hex) ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน (D) และค่าปรมิาณรังสีทีไ่ด้รบัจากภายนอกร่างกายประจ าปี (E) ดังท่ีแสดง
ในตารางที่ 2 

 

 

ตารางที่ 2 ค่ากัมมันตรังสีมูลเรเดียม (Raeq) ค่าดัชนีความเสี่ยงรังสีจากภายใน (Hin) ค่าดัชนีความเสี่ยงรังสีจากภายนอก (Hex) 
ค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน (D) และค่าปริมาณรังสีที่ได้รับจากภายนอกร่างกายประจ าปี (E) บริเวณเกาะพะงัน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Sample Raeq (Bq/kg) Hin Hex D (nGy/h) E (mSv/y) 
Soil 1 185.43 0.50 0.64 88.84 0.11 
Soil 2 605.42 1.64 2.16 284.15 0.35 
Soil 3 761.25 2.06 2.88 350.51 0.43 
Soil 4 541.56 1.46 2.11 253.47 0.31 
Soil 5 879.06 2.37 2.95 401.51 0.49 
Soil 6 618.35 1.67 2.27 289.73 0.36 
Soil 7 1072.85 2.90 3.62 479.19 0.59 
Soil 8 1116.13 3.01 4.00 495.61 0.61 
Soil 9 726.87 1.96 2.48 333.46 0.41 
Soil 10 800.67 2.16 3.09 364.72 0.45 

Average value 722.99 1.95 2.57 330.72 0.41 
UNSCEAR (2000) [7] 370 1 1 55 0.48 

 

 เมื่อน าค่านิวไคลน์กัมมันตรังสี 226Ra, 232Th และ 40K ดังกล่าวที่ตรวจวัดได้ไปค านวณค่ากัมมันตรังสีมูลเรเดียม 
(Raeq) ค่าดัชนีความเสี่ยงรังสีจากภายใน (Hin) ค่าดัชนีความเสี่ยงรังสีจากภายนอก (Hex) และค่าอัตราปริมาณรังสี 
แกมมาดูดกลืน (D) มีค่าสูงกว่าค่ามารฐาน UNSCEAR, (2000) ส่วนค่าปริมาณรังสีที่ได้รับจากภายนอกร่างกายประจ าปี (E)  
มีค่าต่ ากว่าเกณฑ์มาตฐานทีเ่ล็กน้อย 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพนิวไคลน์กัมมันตรังสี 226Ra, 232Th และ 40K ในตัวอย่างดิน 10 ตัวอย่าง ที่เก็บจาก
พื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า มีค่าเฉลี่ยเป็น 227.31 ± 1.07, 249.41 ± 0.61 และ 1804.71 ± 0.98 Bq/kg 
ตามล าดับ ซึ่งไกล้เคียงกับบริเวณภาคใต้แถบอันดามัน และ ข้อมูลเฉลี่ยของภาคใต้ แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดชุมพร  
ของประเทศไทย และค่าเฉลี่ยของทั่วโลก นอกจากนี้ค่ากัมมันตรังสีมูลเรเดียม (Raeq) ค่าดัชนีความเสี่ยงรังสีจากภายใน (Hin)  
ค่าดัชนีความเสี่ยงรังสีจากภายนอก (Hex) และค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน (D) มีค่าเป็น 722.99 Bq/kg 1.95 2.57 
และ 330.72 nGy/h ตามล าดับ มีค่าสูงกว่าค่ามารฐาน UNSCEAR, (2000) ส่วนค่าปริมาณรังสีท่ีได้รับจากภายนอกร่างกาย
ประจ าปี (E) มีค่า 0.41 mSv/y มีค่าต่ ำกว่าเกณฑ์มาตฐานทีเ่ล็กน้อย  
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กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยใคร่ขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์ แก้วทับทิม อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษางานวิจัยอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณคณาจารย์ในสาขาฟิสิกส์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี) ทุกท่าน ท่ีให้ความรู้เบื้อต้นและให้ค าปรึกษาในการ
ท าวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่องมือส าหรับ
ตรวจวัดรังสี ขอขอบคุณ ดร.อุดร ยังช่วย ท่ีให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์รังสี และอ านวยความสะดวกเครื่องมือ
ส าหรับการวิเคราะห์ และสุดท้ายนี้ใคร่ขอขอบคุณ เพื่อน ๆ พี่ๆ น้อง ๆ รวมทั้งบิดา และมารดา ญาติพี่น้องที่คอยช่วยเหลือ 
เอาใจช่วย และเป็นก าลังใจให้จนสามารถท างานวิจัยจนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

เอกสารอ้างอิง 
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ธรณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี.  Bangkok : Environmental Geology Bureau. 
[3] Chuaymanee, S., Jhelee, M., Prasong Kessaratikoon, P., Boonkrongcheep, R. and Supphawut Benjakul, S.  
(2012). “Assessment of Natural Radioactivity in Surface Soil in Chumporn Province, Thailand”, In The 9th 
National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference. 1900-1908. 6-7 Dec 2012. 
KasetsartUniversity.  
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: Ministry of Science and Technology 
[6] Office of Atoms for Peace (OAP).  (1994 – 2002). Annual Report in Thailand. Bangkok : Ministry of Science 
and Technology 
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กำรใช้กำรสอนตำมแนวทฤษฎีกำรเปลี่ยนแปลงแนวคิดเพื่อส่งเสริมกำรมีแนวคิดเรื่องแรงและกำรเคลื่อนที่

ของนักศึกษำปริญญำตรี 

วิชาญ คงธรรม1*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : แรงและการเคลื่อนที่เป็นแนวคิดพื้นฐานในวิทยาศาสตร์กายภาพและฟิสิกส์ เป็นแนวคิดที่เข้าใจยาก ซับซ้อน เป็นนามธรรม 

และเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ในชีวิตประจ�าวันของผู้เรียน ผู้เรียนจ�านวนมากได้สร้างแนวคิดที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแรงและการ

เคลื่อนที่

วัตถุประสงค์ : งานวิจัยน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการสอนตามแนวทฤษฎีการเปล่ียนแปลงแนวคิด ที่มีต่อการเปล่ียนแปลง

แนวคิดที่คลาดเคลื่อนและการมีแนวคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของนักศึกษาปริญญาตรี

วิธีกำรศึกษำ : ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฟิสิกส์เชิงมโนทัศน์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

จ�านวน 89 คน ใช้การสอนตามแนวทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแนวคิด ใช้แบบทดสอบวัดแนวคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ทดสอบก่อน

และหลังเรียน

ผลกำรศึกษำ : ผลการวิจัยพบว่า การใช้การสอนตามแนวทฤษฎีการเปล่ียนแปลงแนวคิดมีประสิทธิภาพ ผลการวิเคราะห์ความ

ก้าวหน้าทางการเรียนของนักศึกษาในภาพรวมทั้งชั้นอยู่ในระดับสูง (<g> = 0.75)

วจิำรณ์และสรปุ : สรปุผลการวจิยัได้ว่า การสอนตามแนวทฤษฎีการเปลีย่นแปลงแนวคดิท�าให้นกัศกึษาเปลีย่นแปลงแนวคดิทีค่ลาด

เคลื่อนและเกิดแนวคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ได้

ค�ำส�ำคัญ: ฟิสิกส์ศึกษา การสอนตามแนวทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแนวคิด แรงและการเคลื่อนที่ 

1ผศ.ดร., สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290
*Corresponding author: Tel.: 053-873830. E-mail address: khongtham6311@gmail.com

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยใคร่ขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์ แก้วทับทิม อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษางานวิจัยอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณคณาจารย์ในสาขาฟิสิกส์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี) ทุกท่าน ท่ีให้ความรู้เบื้อต้นและให้ค าปรึกษาในการ
ท าวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่องมือส าหรับ
ตรวจวัดรังสี ขอขอบคุณ ดร.อุดร ยังช่วย ท่ีให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์รังสี และอ านวยความสะดวกเครื่องมือ
ส าหรับการวิเคราะห์ และสุดท้ายนี้ใคร่ขอขอบคุณ เพื่อน ๆ พี่ๆ น้อง ๆ รวมทั้งบิดา และมารดา ญาติพี่น้องที่คอยช่วยเหลือ 
เอาใจช่วย และเป็นก าลังใจให้จนสามารถท างานวิจัยจนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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Using Conceptual Change Approach Enhanced Undergraduate Students’ Concept 

On Force and Motion

Wichan Khongtham1*

Abstract

Introduction : Force and motion are a basic concept in the physical science and Physics. These concepts are 

vague, complex, abstract, and related with many common phenomena we observe in daily life. Many students 

have misconception in interpreting force and motion.

Objective : The purpose of this study was to evaluate the using conceptual change approach on promote 

undergraduate students’ conceptual understanding and conceptual change on force and motion. 

Methods : Participants of this research was 89 students in Maejo University who registered in the Conceptual 

Physics course for the 2nd semester of the academic year 2018. Using conceptual change approach was imple-

mented. The Force Concept Inventory (FCI) was used to collect data before and after treatments.

Results : The results revealed that the conceptual change applied had effectiveness. The analysis of students’ 

learning gains of the whole class was at high gain (<g> = 0.75). 

Conclusion : It could be concluded that the usage of the conceptual change approach encouranged students’ 

conception and conceptual change on force and motion.

Keywords : Physics Education, Conceptual change approach, Force and motion
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บทน า 

 ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาแวดล้อมไปด้วยปรากฏการณ์จ านวนมากที่เกี่ยวข้องกับหลักการเกี่ยวกับแรงและ
การเคลื่อนที่ การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ยึดว่า ผู้เรียนมักจะสร้างค าอธิบาย
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ได้พบเห็นขึ้นด้วยตนเอง ส่วนใหญ่เป็นค าอธิบายที่ไม่เป็นไปตามหลักกา รทางวิทยาศาสตร์ 
(Docktor & Mestre, 2014; Cevik  and Kurnuz. 2019  ) ซึ่งมีสาเหตุมาจากข้อจ ากัดในการสังเกตและความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน (Radovonovic & Stisko, 2013) แนวคิดที่คลาดเคลื่อนที่ผู้เรียนสร้างขึ้นมักจะคงทน 
เปลี่ยนแปลงยาก และเป็นอุปสรรคในการท าความเข้าใจความรู้ใหม่ที่ถูกต้อง (Docktor & Mestre, 2014) จึงมีความ
จ าเป็นที่ผู้สอนต้องรู้ว่าผู้เรียนมแีนวคิดที่คลาดเคลื่อนอย่างไร และน าเข้ามาพิจารณาในการออกแบบกระบวนการเรียน แรง
และการเคลื่อนที่เป็นแนวคิดท่ีเป็นนามธรรม มีความซับซ้อนและเข้าใจยาก แรงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้แต่แรงมีผล
ต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนจ านวนมากได้สร้างความหมายเกี่ย วกับ
ปรากฏการณ์การเคลื่อนที่ข้ึนในความคิดที่มีความคลาดเคลื่อน ดังเช่น ผู้เรียนคิดว่าแรงเป็นคุณสมบัติของวัตถุ เช่น “วัตถุมี
แรง”  หรือ “แรงอยู่ในวัตถุ” แทนท่ีจะคิดว่าแรงเป็นอันตรกิริยาระหว่างวัตถุ ผู้เรียนไม่เชื่อว่าวัตถุท่ีไม่แสดงอาการกะท าจะ
ออกแรงกระท า เช่น วัตถุที่เคลื่อนที่ชนก าแพง ผู้เรียนไม่เชื่อว่าก าแพงออกแรงกระท าต่อวัตถุ แต่เช่ือว่าวัตถุออกแรงกระท า
ต่อก าแพงฝ่ายเดียว ผู้เรียนเช่ือว่าวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ต้องมีแรงคงที่กระท า เนื่องด้วยมีผู้เรียนส่วนมากมี
แนวคิดที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่และแนวคิดที่คลาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลงได้ยากจึงมีผลต่อการประกอบ
อาชีพของนักศึกษาในอนาคตได้ มีหลายอาชีพที่ต้องเรียนและใช้ความรู้ ทางฟิสิกส์ เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาแล้วไป
ประกอบอาชีพแต่ยังมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ที่พบว่ามีคนจ านวน
มากมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อน ผู้ที่ประกอบอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์หรือวิศวกรเมื่อใช้ความรู้หรือเครื่องมือหรื อสร้าง
เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อน อาจจะสร้างความเสียหายให้เกิดกับบุคคลหรือสาธารณชน
ได้ ดังนั้นผู้สอนต้องตรวจสอบแนวคิดที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียนและแก้ไขให้ได้มากที่สุด  ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนแนวคิดเรื่อง
แรงและการเคลื่อนที่ซึ่งเป็นเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์เชิงมโนทัศน์ จึงได้น ารูปแบบการเรียนที่ต้องค านึงถึงแนวคิดที่
คลาดเคลื่อนของผู้เรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนเปลี่ยนแนวคิดที่คลาดเคลื่อนมาเป็นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง 

 วิธีด าเนินการวิจัย 

 การด าเนินการวิจัยมีดังนี้ 

1. ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย (participants) คือผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์เชิงมโนทัศน์ และนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาฟิสิกส์เชิงมโนทัศน์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 89 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 2.1)บทเรียนแนวคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ใช้การสอนตามแนวทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิด (Conceptual change) ทีเ่สนอโดย Posner, Strike และ Gertzog (1982) ซึ่งอธิบายว่าเง่ือนไขการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียนเกิดจากความไม่พอใจในแนวคิดที่มีอยู่เดิม (Dissatisfaction) แนวคิดใหม่
เข้าใจได้ง่าย (Intelligibity) แนวคิดใหม่มีเหตุผลน่าเช่ือถือ (Plauibility) และแนวคิดใหม่ใช้ประโยชน์ได้กว้างขวาง 
(Fruitfulness)  และใช้ยุทธศาสตร์การสอนที่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่คลาดเคลื่อนที่เสนอโดย Scott และคณะ 
(1991) ซึ่งได้ระบุสองยุทธศาสตร์คือการขัดแย้งทางความคิดและแนวทางในการคลี่คลายความขัดแย้งและอีกยุทธศาสตร์
หนึ่งคือยุทธศาสตร์ขยายความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีอยู่แล้วไปสู่ความรู้ใหม่โดยวิธีการดังเช่น การยกตัวอย่าง อุมาอุปไมย จาก
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ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและยุทธศาสตร์การสอนที่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่คลาดเคลื่อน Luthfiani, Sinag 
and Samsudin (2018) ได้พัฒนาโมเดลการเรียนรู้ที่ช่ือว่า POEAW (Predict-Observe-Explian-Apply-Writing) 
บทเรียนแนวคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ในงานวิจัยนี้ใช้โมเดลการเรียนPOEAW ซึ่งเริ่มจากสถานการณ์ที่เกี่ยวกับแนวคิด
ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียนส่วนใหญ่ แล้วให้ผู้เรียนท านายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น ต่อมาผู้เรียนท าการสังเกตหรือทดลองในขั้น 
Observe ขั้น Explain เป็นขั้นการอธิบายเกี่ยวกับค าท านายถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ขั้น Apply เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ ขั้น
สุดท้าย Write คือผู้เรียนบันทึกผลจากการอภิปราย 2.2) แบบทดสอบแนวคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ (FCI) เป็น
แบบทดสอบมาตรฐานที่น าไปใช้ในการเรียนและการวิจัยอย่างกว้างขวางหลายประเทศ พัฒนาโดย Halloun & Hestenes 
(1995) เป็นข้อสอบตรวจวินิจฉัยความเข้าใจแนวคิดและแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของผู้เรียน เป็น
ข้อสอบแบบปรนัยมี 5 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีตัวเลือกที่ถูกเพียงตัวเลือกเดียวที่เป็นแนวคิดที่ถูกต้อง ส่วนตัวเลือกที่
เหลือเป็นแนวคิดที่คลาดเคลื่อนในลักษณะต่าง ๆ ของผู้เรียนส่วนมาก    ส าหรับฉบับภาษาไทย ผู้วิจัยให้ผู้เช่ียวชาญทาง
ภาษาอังกฤษและมีวุฒิปริญญาเอกทางฟิสิกส์ จ านวน 5 คนตรวจสอบ เสนอแนะ และผู้วิจัยท าการแก้ไข แล้วให้ผู้เช่ียวชาญ
ทั้ง 5 คน ทดลองท าแบบทดสอบปรากฏว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเลือกข้อที่ถูกต้องตรงกันทุกข้อ ส่วนการพิจารณาตัวเลือกที่
เป็นแนวคิดที่คลาดเคลื่อน ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบไปให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 จ านวน 20 คน ทดลองท าข้อสอบซึ่งท้ังหมดเคย
เรียนฟิสิกส์ในระดับมัธยมปลาย แล้วสัมภาษณ์นักศึกษาท่ีเลือกตัวเลือกท่ีเป็นแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อน ผลจากการสัมภาษณ์
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนตรงกับตัวเลือกที่นักศึกษาเลือก 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบวัดแนวคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ (FCI) ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้
วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดซึ่งใช้เวลาเรียนทั้งหมด 3 สัปดาห์ ในแต่ละสัปดาห์สอน 3 วันๆละ 90 นาท ี
หลังจากนั้นใช้แบบทดสอบ FCI ทดสอบหลังเรียน 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลจากคะแนนสอบ ท าการวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักศึกษาด้วยค่าผล
การเรียนรูที่เพ่ิมขึ้นเรียกว่า Normalized gain (Hake, 1998) ใช้สัญลักษณ์ <g> ค านวณค่าได้จากความสัมพันธ์ ดังนี ้

<g>= % post – test) (% pre – test)  
100 % (% pre – test)

(
( )




  

        % post-test คือคาเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเรียนเปนเปอรเซ็นต  
        % pre-test  คือคาเฉลี่ยของคะแนนสอบกอนเรียนเปนเปอรเซ็นต 
ค่า <g> หรือ Normalized gain แปลความได้ว่าผลการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นจริงของนักศึกษา (Actual gain= (% post-test 
  % pre-test)) คิดเป็นกี่เท่าของผลการเรียนรู้สูงสุดที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นได้ (Maximum possible gain= (100 %% 
pre-test)) ซึ่งค่าท่ีได้จะมีค่าอยู่ในช่วง 0.0-1.0 แบ่งระดับค่า normalized gain ออกเป็นกลุ่มได้สามระดับ คือ 

ระดับ Low gain หมายถึง ผลการเรียนที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยได้ 0.0 ≤ <g> <0.3 
ระดับ Medium gain หมายถึง ผลการเรียนท่ีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยได้ 0.3≤ <g> < 0.7 
ระดับ High gain หมายถึง ผลการเรียนท่ีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยได้ <g> ≥ 0.7 
เนื่องจากแบบทดสอบเรื่องแรงและการเคลื่อนที่สามารถใช้ตรวจวินิจฉัยแนวคิดที่คลาดเคลื่อน เมื่อนักศึกษาเลือก

ตัวเลือกที่ผิดแสดงว่านักศึกษามีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนตามตัวเลือกนั้น อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้สัมภาษณ์นักศึกษาที่เลือก
ตัวเลือกที่ผิดเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์แนวความคิดที่คลาดเคลื่อนของนักศึกษาโดยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง
(Unstructured interview) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลประเมินแนวคิดที่คลาดเคลื่อนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ความก้าวหน้าทางการเรียนภาพรวมทั้งช้ันและ

ความก้าวหน้าทางการเรียนแต่ละคนมีดังนี้ 
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ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและยุทธศาสตร์การสอนที่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่คลาดเคลื่อน Luthfiani, Sinag 
and Samsudin (2018) ได้พัฒนาโมเดลการเรียนรู้ที่ช่ือว่า POEAW (Predict-Observe-Explian-Apply-Writing) 
บทเรียนแนวคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ในงานวิจัยนี้ใช้โมเดลการเรียนPOEAW ซึ่งเริ่มจากสถานการณ์ที่เกี่ยวกับแนวคิด
ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียนส่วนใหญ่ แล้วให้ผู้เรียนท านายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น ต่อมาผู้เรียนท าการสังเกตหรือทดลองในขั้น 
Observe ขั้น Explain เป็นขั้นการอธิบายเกี่ยวกับค าท านายถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ขั้น Apply เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ ขั้น
สุดท้าย Write คือผู้เรียนบันทึกผลจากการอภิปราย 2.2) แบบทดสอบแนวคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ (FCI) เป็น
แบบทดสอบมาตรฐานที่น าไปใช้ในการเรียนและการวิจัยอย่างกว้างขวางหลายประเทศ พัฒนาโดย Halloun & Hestenes 
(1995) เป็นข้อสอบตรวจวินิจฉัยความเข้าใจแนวคิดและแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของผู้เรียน เป็น
ข้อสอบแบบปรนัยมี 5 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีตัวเลือกที่ถูกเพียงตัวเลือกเดียวที่เป็นแนวคิดที่ถูกต้อง ส่วนตัวเลือกที่
เหลือเป็นแนวคิดที่คลาดเคลื่อนในลักษณะต่าง ๆ ของผู้เรียนส่วนมาก    ส าหรับฉบับภาษาไทย ผู้วิจัยให้ผู้เช่ียวชาญทาง
ภาษาอังกฤษและมีวุฒิปริญญาเอกทางฟิสิกส์ จ านวน 5 คนตรวจสอบ เสนอแนะ และผู้วิจัยท าการแก้ไข แล้วให้ผู้เช่ียวชาญ
ทั้ง 5 คน ทดลองท าแบบทดสอบปรากฏว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเลือกข้อที่ถูกต้องตรงกันทุกข้อ ส่วนการพิจารณาตัวเลือกที่
เป็นแนวคิดที่คลาดเคลื่อน ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบไปให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 จ านวน 20 คน ทดลองท าข้อสอบซึ่งท้ังหมดเคย
เรียนฟิสิกส์ในระดับมัธยมปลาย แล้วสัมภาษณ์นักศึกษาท่ีเลือกตัวเลือกที่เป็นแนวคิดที่คลาดเคลื่อน ผลจากการสัมภาษณ์
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนตรงกับตัวเลือกที่นักศึกษาเลือก 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบวัดแนวคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ (FCI) ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้
วิธีสอนตามแนวทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดซึ่งใช้เวลาเรียนทั้งหมด 3 สัปดาห์ ในแต่ละสัปดาห์สอน 3 วันๆละ 90 นาท ี
หลังจากนั้นใช้แบบทดสอบ FCI ทดสอบหลังเรียน 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลจากคะแนนสอบ ท าการวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักศึกษาด้วยค่าผล
การเรียนรูที่เพ่ิมขึ้นเรียกว่า Normalized gain (Hake, 1998) ใช้สัญลักษณ์ <g> ค านวณค่าได้จากความสัมพันธ์ ดังนี ้

<g>= % post – test) (% pre – test)  
100 % (% pre – test)

(
( )




  

        % post-test คือคาเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเรียนเปนเปอรเซ็นต  
        % pre-test  คือคาเฉลี่ยของคะแนนสอบกอนเรียนเปนเปอรเซ็นต 
ค่า <g> หรือ Normalized gain แปลความได้ว่าผลการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นจริงของนักศึกษา (Actual gain= (% post-test 
  % pre-test)) คิดเป็นกี่เท่าของผลการเรียนรู้สูงสุดที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นได้ (Maximum possible gain= (100 %% 
pre-test)) ซึ่งค่าท่ีได้จะมีค่าอยู่ในช่วง 0.0-1.0 แบ่งระดับค่า normalized gain ออกเป็นกลุ่มได้สามระดับ คือ 

ระดับ Low gain หมายถึง ผลการเรียนที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยได้ 0.0 ≤ <g> <0.3 
ระดับ Medium gain หมายถึง ผลการเรียนท่ีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยได้ 0.3≤ <g> < 0.7 
ระดับ High gain หมายถึง ผลการเรียนท่ีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยได้ <g> ≥ 0.7 
เนื่องจากแบบทดสอบเรื่องแรงและการเคลื่อนที่สามารถใช้ตรวจวินิจฉัยแนวคิดที่คลาดเคลื่อน เมื่อนักศึกษาเลือก

ตัวเลือกที่ผิดแสดงว่านักศึกษามีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนตามตัวเลือกนั้น อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้สัมภาษณ์นักศึกษาที่เลือก
ตัวเลือกที่ผิดเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์แนวความคิดที่คลาดเคลื่อนของนักศึกษาโดยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง
(Unstructured interview) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลประเมินแนวคิดที่คลาดเคลื่อนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ความก้าวหน้าทางการเรียนภาพรวมทั้งช้ันและ

ความก้าวหน้าทางการเรียนแต่ละคนมีดังนี้ 

ผลประเมินแนวคิดที่คลาดเคลื่อนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่พบว่านักศึกษามีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนดังต่อไปนี้  
ด้านจลศาสตร์ มีแนวคิดที่คลาดเคลื่อน ดังนี้ 1) ถ้าวัตถุอยู่ที่ต าแหน่งเดียวกันจะมีความเร็วเท่ากันและถ้าวัตถุมีความเร็ว
เท่ากันจะมีความเร่งเท่ากัน 2) ความเร็วและความเร่งไม่เป็นปริมาณเวกเตอร์ ด้านแรงขับเคลื่อน (Impetus) มีแนวคิดที่
คลาดเคลื่อน ดังนี้ นักศึกษาเช่ือว่ามีแรงขับเคลื่อนภายในวัตถุ (Impetus) ท าให้วัตถุเคลื่อนที่ Impetus อาจได้รับเพิ่มหรือ
สิ้นเปลืองและนักศึกษาเช่ือว่ามี circle impetus เป็นแรงขับเคลื่อนให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลม ด้านแรงจากสิ่งที่แสดง
อาการกระท า (Active Force) ประกอบด้วยแนวคิดที่คลาดเคลื่อนดังนี้ 1) แรงกระท าเกิดจากสิ่งที่แสดงอาการกระท า
เท่านั้น (โดยปกติเป็นสิ่งมีชีวิต) กระท าโดยสัมผัสกับวัตถุที่ถูกกระท า ตัวกระท าเป็นตัวสาเหตุ มีผลก่อให้เกิดการเคลื่อนที่
ของวัตถุ ตัวกระท าสร้างแรงขับเคลื่อนและถ่ายทอดไปยังวัตถุอื่น ๆ และ 2) แรงจากสิ่งที่แสดงอาการกระท ามีขีดจ ากัด 
และมีแนวโน้มที่จะหยุดกระท าในที่สุด ดังแนวคิดที่ว่า แรงกระท าไปจนกระทั่งวัตถุมีความเร็วถึงความเร็วสุดท้ายค่าหนึ่ง 
และการสิ้นเปลืองของแรงที่แสดงอาการกระท าเปรียบเหมือนแรงที่เกิดจากการกระท าของคน ด้านแรงกิริยาและแรง
ปฏิกิริยา มีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนดังนี้ นักศึกษาเข้าใจว่าอันตรกิริยาระหว่างวัตถุเป็นการเอาชนะกันระหว่างสองแรงที่
กระท าในทิศตรงกันข้าม แรงมากย่อมเป็นฝ่ายชนะ และวัตถุท่ีแสดงอาการกระท ามากกว่าจะออกแรงกระท ามากกว่า ด้าน
อิทธิพลของแรงท่ีส่งผลต่อการเคลื่อนที่ มีแนวคิดคลาดเคลื่อนดังนี้ เมื่อมีแรงสองแรงกระท าบนวัตถุเดียวกัน จะต้องมีแรงที่
มีอิทธิพลเหนือกว่าอีกแรง ซึ่งผู้เรียนไม่เข้าใจหลกัการหกัล้างกันของแรงท่ีตรงกันข้ามกันกระท าต่อวัตถุเดียวกัน ด้านแรงที่มี
ผลต่อการเคลื่อนท่ีในลักษณะต่าง ๆ มีดังนี้ 1) คิดว่าแรงหนีศูนย์กลางเป็นแรงที่มีอยู่จริง (จากผู้สังเกตที่อยู่ในกรอบอ้างอิง
เฉื่อย) 2) สิ่งกีดขวางเช่น เก้าอี้ ก าแพง ถือว่าไม่ออกแรงกระท า 3) มวลถือว่าเป็นแรงเสียดทานชนิดหนึ่ง 4) การเคลื่อนที่
เกิดขึ้นเมื่อมีแรงทีแ่สดงอาการกระท าชนะแรงเสียดทาน และหยุดการเคลื่อนที่เมื่อมีแรงที่แสดงอาการกระท าอ่อนลงมาก 
5) วัตถุท่ีหนักกว่าตกลงมาด้วยความเร็วมากกว่า และวัตถุมีความเร่งแสดงว่ามีแรงท่ีเพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ มากรกระท า 

 
ตารางที่ 1 ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักศึกษาในภาพรวมทั้งช้ัน 

%pre-test %post-test Actual gain Maximum Possible gain Normalized gain  
32.13 83.48 51.35 67.82 0.75 (high) 

จากตารางที่ 1 เมื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบพบว่านักศึกษามีความก้าวหน้าทางการเรียนในภาพรวมทั้งช้ันเท่ากับ 0.75 
แสดงว่าการสอนตามแนวทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดท าให้นักศึกษามีความเข้าใจในแนวคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่
เพิ่มมากข้ึนในระดับสูง 

 
ภาพที่ 1 ความก้าวหน้าทางการเรยีนของนักศึกษาแต่ละคน 
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จากภาพท่ี 1 เมื่อวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนรายคนจากการท าแบบทดสอบวัดแนวคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ 
มีนักศึกษาจ านวน 18 คน มีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (Medium gain) และนักศึกษาจ านวน 71 
คน มคีวามก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับระดับสูง (High gain) 

ผลจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การใช้การสอนตามแนวทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเพื่อส่งเสริมการมีแนวคิด
เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของนักศึกษาปริญญาตรีมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเมื่อพิจารณาผลการเรียนพบว่านักศึกษามี
ความก้าวหน้าทางการเรียนภาพรวมทั้งช้ันอยู่ในระดับสูง (Class normalized gain, <g> = 0.75) และพบว่านักศึกษา
ทั้งหมด  89 คน มีความก้าวหน้าทางการเรียนรายคนอยู่ในระดับปานกลาง 18 คนและอยู่ในระดับสูง 71 คน  

จากการสังเกตและวิเคราะห์ของผู้วิจัยพบว่าปัจจัยท่ีส่งผลให้การใช้การสอนตามแนวทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดเพื่อส่งเสริมการมีแนวคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของนักศึกษาปริญญาตรีประสบผลส าเร็จได้แก่การให้
ความส าคัญกับแนวคิดเดิมของนักศึกษาที่มีมาก่อนเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดก่อนเรียนที่คลาดเคลื่อน เพราะเป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ จากนั้นจึงจัดสถานการณ์การเรยีนรู้ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดที่คลาดเคลือ่นของนักศึกษาเพื่อให้
นักศึกษาเกิดความขัดแย้งทางความคิด (Cognitive conflict) จากการมีแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อน และเขาพยายามคลี่คลาย
ความขัดแย้งทางความคิดหรือเป็นการปรับสภาวะให้อยู่ในภาวะสมดุลโดยใช้กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา จึง
น าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้ถูกต้อง เป็นขั้นตอนที่นักศึกษาได้ร่วมกันท างานกลุ่มในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการ
ทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองอย่างกระตือรือร้นเพื่อลบล้างความขัดแย้งทางความคิดที่เกิดขึ้น ซึ่งจะท าให้นักศึกษา
เกิดความรู้ความเข้าใจ มีแนวคิดที่ถูกต้อง ดังที่เพียเจต์ (Bulunuz, 2006, p. 25-27) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย โดยผู้เรียนจะได้น าเสนอ
ความรู้ใหม่ท่ีได้ค้นพบต่อสมาชิกในกลุ่มพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เพื่อน ๆ ร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น จนได้ข้อสรุปท่ีเป็น
ที่ยอมรับของสมาชิกทั้งหมด สอดคล้องกับ Vygotsky (1978, p. 86-87) ที่ได้กล่าวว่าการเรียนรู้เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อสร้างความหมายของสิ่งต่าง ๆ ร่วมกันและยังเช่ือว่าผู้เรียนสามารถพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองขึ้นได้หากได้รับค าช้ีแนะหรือท างานร่วมกับผู้ที่มีความช านาญเกี่ยวกับเรื่อง นั้น ๆ 
สอดคล้องกับ Walker and Lambert (1995, p.17) ท่ีกล่าวว่าผู้เรียนสร้างความหมายจากประสบการณ์และจากการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แล้วบูรณาการข้อมูลและแนวคิดใหม่กับความรู้เดิม เมื่อเกิดความไม่สมดุลระหว่างโครงสร้าง
ความรู้เดิมกับโครงสร้างใหม่ผู้เรียนจะสังเคราะห์ความเช่ือของตนเองกับแนวคิดใหม่ ความเช่ือเดิมอาจจะถูกปรับปรุงหรือ
ถูกแทนท่ีด้วยแนวคิดใหม่ และขั้นตอนต่อจากนี้ผู้สอนจัดสถานการณ์การเรียนรู้ใหม่ให้กับนักศึกษา โดยนักศึกษาจะได้น า
แนวคิดใหม่ที่ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นแนวคิดที่ถูกต้องแล้วไปเช่ือมโยงกับแนวคิดเดิมที่ มีอยู่และน าไปประยุกต์ใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะท าให้นักศึกษามีแนวคิดที่กว้างขึ้น และเกิดความคงทนในการเรียนรู้เมื่อแนวคิดที่ได้มามี
ความสอดคล้องกับประสบการณ์เดิมและสามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องได้ดี สอดคล้องกับ Ausubel (1968,p.vi) 
ที่กล่าวว่าปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้คือสิ่งที่ผู้เรียนรู้อยู่แล้ว ค้นหาว่าเขารู้อะไรบ้างแล้วสอนพวกเขาให้
สอดคล้องกับสิ่งน้ัน ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายถ้าแนวคิดใหม่สอดคล้องกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Hewson and Hewson (1988) ที่เสนอสิ่งที่ผู้เรียนต้องคิดท าเพื่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงแนวคดิ
ว่าผู้เรียนต้องตระหนักถึงความส าคัญของแนวคิดตนเองและของผู้อื่น และเป็นการท าแนวคิดดังกล่าวให้กระจ่างชัด 
นอกจากน้ียังสอดคล้องกับแนวคิดของ Osborn (1982) ที่กล่าวถึงบทเรียนที่ได้รับออกแบบมาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดควรมีลักษณะที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เสนอแนวคิดของตนเองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการอภิปรายเกี่ยวกับความคิดและ
ความเข้าใจท่ีแตกต่างกัน ผู้เรียนและผู้สอนต้องรู้คุณค่าของความคิดของคนอ่ืนเพื่อสรา้งบรรยากาศการเรยีนรู้ที่สนับสนุนซึง่
กันและกัน ความคิดของผู้เรียนทุกคนมีคุณค่าต่อประสบการณ์การเรียนรู้ในช้ันเรียน ผู้เรียนจะได้เห็นว่าความคิดทาง
วิทยาศาสตร์เป็นความคิดที่สามารถเข้าใจได้ (Intelligible) มีเหตุผลฟังได้น่าเช่ือถือ (Plausible) และเกิดประโยชน์ต่อการ
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

จากภาพท่ี 1 เมื่อวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนรายคนจากการท าแบบทดสอบวัดแนวคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ 
มีนักศึกษาจ านวน 18 คน มีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (Medium gain) และนักศึกษาจ านวน 71 
คน มคีวามก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับระดับสูง (High gain) 

ผลจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การใช้การสอนตามแนวทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเพื่อส่งเสริมการมีแนวคิด
เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของนักศึกษาปริญญาตรีมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเมื่อพิจารณาผลการเรียนพบว่านักศึกษามี
ความก้าวหน้าทางการเรียนภาพรวมท้ังช้ันอยู่ในระดับสูง (Class normalized gain, <g> = 0.75) และพบว่านักศึกษา
ทั้งหมด  89 คน มีความก้าวหน้าทางการเรียนรายคนอยู่ในระดับปานกลาง 18 คนและอยู่ในระดับสูง 71 คน  

จากการสังเกตและวิเคราะห์ของผู้วิจัยพบว่าปัจจัยท่ีส่งผลให้การใช้การสอนตามแนวทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดเพื่อส่งเสริมการมีแนวคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของนักศึกษาปริญญาตรีประสบผลส าเร็จได้แก่การให้
ความส าคัญกับแนวคิดเดิมของนักศึกษาที่มีมาก่อนเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดก่อนเรียนที่คลาดเคลื่อน เพราะเป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ จากนั้นจึงจัดสถานการณ์การเรยีนรู้ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดที่คลาดเคลือ่นของนักศึกษาเพื่อให้
นักศึกษาเกิดความขัดแย้งทางความคิด (Cognitive conflict) จากการมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อน และเขาพยายามคลี่คลาย
ความขัดแย้งทางความคิดหรือเป็นการปรับสภาวะให้อยู่ในภาวะสมดุลโดยใช้กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา จึง
น าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้ถูกต้อง เป็นขั้นตอนที่นักศึกษาได้ร่วมกันท างานกลุ่มในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการ
ทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองอย่างกระตือรือร้นเพื่อลบล้างความขัดแย้งทางความคิดที่เกิดขึ้น ซึ่งจะท าให้นักศึกษา
เกิดความรู้ความเข้าใจ มีแนวคิดที่ถูกต้อง ดังที่เพียเจต์ (Bulunuz, 2006, p. 25-27) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย โดยผู้เรียนจะได้น าเสนอ
ความรู้ใหม่ท่ีได้ค้นพบต่อสมาชิกในกลุ่มพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เพื่อน ๆ ร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็น จนได้ข้อสรุปท่ีเป็น
ที่ยอมรับของสมาชิกทั้งหมด สอดคล้องกับ Vygotsky (1978, p. 86-87) ที่ได้กล่าวว่าการเรียนรู้เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อสร้างความหมายของสิ่งต่าง ๆ ร่วมกันและยังเช่ือว่าผู้เรียนสามารถพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองขึ้นได้หากได้รับค าช้ีแนะหรือท างานร่วมกับผู้ที่มีความช านาญเกี่ยวกับเรื่อง นั้น ๆ 
สอดคล้องกับ Walker and Lambert (1995, p.17) ท่ีกล่าวว่าผู้เรียนสร้างความหมายจากประสบการณ์และจากการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แล้วบูรณาการข้อมูลและแนวคิดใหม่กับความรู้เดิม เมื่อเกิดความไม่สมดุลระหว่างโครงสร้าง
ความรู้เดิมกับโครงสร้างใหม่ผู้เรียนจะสังเคราะห์ความเช่ือของตนเองกับแนวคิดใหม่ ความเช่ือเดิมอาจจะถูกปรับปรุงหรือ
ถูกแทนท่ีด้วยแนวคิดใหม่ และขั้นตอนต่อจากนี้ผู้สอนจัดสถานการณ์การเรียนรู้ใหม่ให้กับนักศึกษา โดยนักศึกษาจะได้น า
แนวคิดใหม่ที่ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นแนวคิดที่ถูกต้องแล้วไปเช่ือมโยงกับแนวคิดเดิมที่ มีอยู่และน าไปประยุกต์ใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะท าให้นักศึกษามีแนวคิดที่กว้างขึ้น และเกิดความคงทนในการเรียนรู้เมื่อแนวคิดที่ได้มามี
ความสอดคล้องกับประสบการณ์เดิมและสามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องได้ดี สอดคล้องกับ Ausubel (1968,p.vi) 
ที่กล่าวว่าปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้คือสิ่งที่ผู้เรียนรู้อยู่แล้ว ค้นหาว่าเขารู้อะไรบ้างแล้วสอนพวกเขาให้
สอดคล้องกับสิ่งน้ัน ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายถ้าแนวคิดใหม่สอดคล้องกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Hewson and Hewson (1988) ที่เสนอสิ่งที่ผู้เรียนต้องคิดท าเพื่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงแนวคดิ
ว่าผู้เรียนต้องตระหนักถึงความส าคัญของแนวคิดตนเองและของผู้อื่น และเป็นการท าแนวคิดดังกล่าวให้กระจ่างชัด 
นอกจากน้ียังสอดคล้องกับแนวคิดของ Osborn (1982) ที่กล่าวถึงบทเรียนที่ได้รับออกแบบมาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดควรมีลักษณะที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เสนอแนวคิดของตนเองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการอภิปรายเกี่ยวกับความคิดและ
ความเข้าใจท่ีแตกต่างกัน ผู้เรียนและผู้สอนต้องรู้คุณค่าของความคิดของคนอ่ืนเพื่อสรา้งบรรยากาศการเรยีนรู้ที่สนับสนุนซึง่
กันและกัน ความคิดของผู้เรียนทุกคนมีคุณค่าต่อประสบการณ์การเรียนรู้ในช้ันเรียน ผู้เรียนจะได้เห็นว่าความคิดทาง
วิทยาศาสตร์เป็นความคิดที่สามารถเข้าใจได้ (Intelligible) มีเหตุผลฟังได้น่าเช่ือถือ (Plausible) และเกิดประโยชน์ต่อการ

เรียนรู้ต่อไป (Fruitful)  อย่างไรก็ตามการใช้การสอนตามแนวทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเพื่อส่งเสริมการมีแนวคิดเรื่อง
แรงและการเคลื่อนที่ของนักศึกษาปริญญาตรียังมปีัญหาอยู่บา้ง การใช้การสอนตามแนวทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเพื่อ
มุ่งเน้นให้นักศึกษามีแนวคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ เป็นการสอนที่เน้นกระบวนการคิดการปฏิบัติที่ใช้เวลามากกว่าการ
สอนตามปกติ นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าจากตารางที่ 1 ผลการเรียนของนักศึกษามีความก้าวหน้าทางการเรียนภาพรวมทั้งช้ันอยู่
ในระดับสูงก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 83.48  นั่นคือยังมีนักศึกษาส่วนน้อยส่วนหนึ่งที่ยังไม่
เปลี่ยนแปลงแนวคิดบางแนวคิดที่คลาดเคลื่อน จากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่าปัญหานี้เกิดจากสื่อที่น ามาแสดงสาธิตหรือ
ทดลองเพื่อให้นักศึกษาเกิดความขัดแย้งทางความคิด เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสื่ออุปกรณ์
บางอย่างแสดงได้ไม่ชัดเจนพอ ท าให้นักศึกษาไม่เกิดความขัดแย้งในความคิด และยังเช่ือว่าแนวคิด (ที่คลาดเคลื่อน) ที่
นักศึกษามีอยูอ่ธิบายได้ถูกต้อง อย่างเช่นนักศึกษาเชื่อว่าลูกทรงกลมโลหะที่ยิงจากเครื่องยิงด้วยความเร็วสูงไปในแนวระดับ 
ลูกทรงกลมโลหะจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไปในแนวราบเป็นระยะทางสั้น ๆ ก่อน หลังจากนั้นจึงจะโค้งลงสู่พื้น ถึงแม้ว่าจะใช้
คอมพิวเตอร์สร้างสถานการณจ์ าลองขยายภาพให้เหน็การตกต่ าลงมาทันทีท่ีลูกทรงกลมโลหะออกจากปลายกระบอกเครื่อง
ยิงอย่างช้า ๆ แต่นักศึกษาส่วนน้ีบอกว่านั่นเป็นแค่เพียงการสั่งให้คอมพิวเตอร์แสดงไม่ใช่ปรากฏการณ์จริง การปรับปรุงสื่อ
ให้แสดงปรากฏการณ์ที่ซับช้อนให้นักศึกษาเห็นหรือเข้าใจได้ง่ายจึงเป็นสิ่งท่ีท้าทาย ซึ่งอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงร่วม
ในการสาธิตหรือทดลอง และมักมีนักศึกษาส่วนหนึ่งเช่ือว่าวิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่เข้าใจได้ยาก ตนเองไม่มีความสามารถ
เรียนรู้ได้ ท าให้หมดก าลังใจและความพยายาม จึงอาจจะต้องใช้วิธีการทางจิตวิทยาการศึกษาและปัจจัยอื่น ๆ เข้าร่วมใน
กระบวนการสอนตามแนวทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดดังท่ีเสนอโดย Nadelson และคณะ (2018) 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยนี้พบว่า การสอนตามแนวทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดท าให้นักศึกษา เปลี่ยนแปลงแนวคิดที่
คลาดเคลื่อนและเกิดแนวคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ได้  การเรียนที่มีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องค านึงถึงความรู้เดิมของ
ผู้เรียนโดยเฉพาะแนวคิดที่คลาดเคลื่อนน ามารวมไว้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้และให้ผู้เรียนได้ลงมือคิด ลงมือท า  ได้
อภิปรายร่วมกัน เพื่อสร้างความหมายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดที่คลาดเคลื่อนไปสู่แนวคิดที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ 
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กำรใช้โปรแกรมวิเครำะห์วิดีโอแทรกเกอร์ เรื่อง กำรตกอย่ำงอิสระ
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บทคัดย่อ

บทน�ำ : ในการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ในปัจจุบัน ท�าให้ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะศึกษาการเคล่ือนที่การตกอย่างอิสระโดยใช้โปรแกรม

วเิคราะห์วดิโีอแทรกเกอร์เพือ่จะท�าให้สามารถแปลผลการทดลองเป็นค่าปรมิาณทางฟิสกิส์ พร้อมทัง้น�าเสนอผลการทดลองมาในรปู

กราฟไปสู่ข้อสรุปทางทฤษฎี

วัตถุประสงค์ : เพื่อการเปรียบเทียบค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่ได้จากการทดลองด้วยชุดทดลองในห้องปฏิบัติการ

และการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์กับค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเฉลี่ย 9.8 เมตรต่อวินาที2 

วิธีกำรศึกษำ : ท�าการติดตั้งชุดทดลอง ซึ่งจะปรับระยะความสูงจากพื้น 0.8 เมตร ซึ่งวัดจากพื้นจนถึงจุดต�่าสุดของวัตถุ และเปลี่ยน

ระยะความสูงเป็น 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 และ 0.1 เมตร ท�าการถ่ายวิดีโอขณะท�าการทดลองน�าผลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม

วิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์เพื่อน�าไปหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก 

ผลกำรศึกษำ : พบว่าค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่ได้จากการทดลองด้วยชุดทดลองในห้องปฏิบัติการเท่ากับ 9.91 

เมตรต่อวินาที2 และการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์เท่ากับ 9.78 เมตรต่อวินาที2 ซ่ึงมีค่าความคลาดเคลื่อน

เท่ากับ 0.35 และ 1.02 ตามล�าดับ

วจิำรณ์และสรปุ : จากการศกึษาในครัง้นีพ้บว่าค่าความเร่งเนือ่งจากแรงโน้มถ่วงของโลกในการเคลือ่นทีต่กอย่างอิสระมค่ีาใกล้เคียง

กบัค่าความเร่งเนือ่งจากแรงโน้มถ่วงจรงิ (9.8 เมตรต่อ) ซึง่ค่าความคลาดเคล่ือนอาจจะเกดิจากการระบตุ�าแหน่งของวตัถใุนโปรแกรม
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Using Tracker Video Analysis Tool on Free Fall 

Thanchanok Ruyan¹* Marina mani² and Nikom chusiri³

Abstract

Introduction: After studying physics, the researchers have an idea to study a free fall by using tracker video 

analysis tool in order to convert the results into the physical quantity, including presenting them in graph which 

finally lead them to the theoretical conclusion.

Objective: To compare the acceleration due to the gravity on earth between using experiment set in the lab-

oratory, and using tracker video analysis tool with the same rate of the acceleration at 9.8 meters per second 

squared.

Methods: The data was analyzed by installing the experiment set. The height from the floor was set at 0.8 

meters by measuring from the lowest point of the object, then gradually reduced to 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 

and 0.1 meters respectively. The data also was collected by recording video while doing an experiment. The 

results were analyzed by tracker video analysis in order to investigate the acceleration due to the gravity on 

earth.

Results: The result shows that the acceleration due to the gravity which was tested by experiment set in the 

laboratory is at 9.78 meters per second squared, while using tracker video analysis is at 9.91 meters per second 

squared. For this reason, the static error was found at 0.35% and 1.02% respectively.

Conclusion: The result of this study reveals that the gravitational acceleration of a free-falling object are close 

to the acceleration of gravity (around 9.8 meters per second squared). The static error may be caused by lo-

cating the point of object in tracker video analysis tool.

Keyword: Free Fall, Tracker Video Analysis
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บทน า 

การจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยผ่าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ การสังเกต การตั้งสมติฐาน การทดลอง การรวบรวมข้อมูล และการสรุปข้อมูล ซึ่ง
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นี้จะท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงและสามารถค้นพบองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ท าให้การ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกสจ์ าเป็นตอ้งมีการทดลองประกอบกับการเรยีนการสอนในห้องเรียน ซึ่งการใช้การทดลองเป็นส่วน
หนึ่งในการเรียนการสอน ท าให้ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติและตรวจสอบผลการทดลองได้ทันที จึงท า ให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
ครบถ้วน  ซึ่งสามารถท าให้ผู้เรียนความเข้าใจในทฤษฎีและน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  
 การตกอย่างอิสระของวัตถุ เป็นหนึ่งในความรู้ทางฟิสิกส์ที่สามารถน ามาจัดกิจกรรมการทดลองประกอบการเรียน
การสอนในห้องเรียนได้ แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมการทดลองการตกอย่างอิสระในห้องเรียน ยังคงมีข้อจ ากัดในเรื่องของความ
คลาดเคลื่อนของเวลาจากการจับเวลาในการตกอย่างอิสระของวัตถุ อีกทั้งปัจจุบันการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษามีการ
พัฒนามากขึ้นโปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์ ซึ่งเป็นโปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอที่บันทึกผลการทดลอง สามา รถสร้าง
แบบจ าลองการเคลื่อนท่ีและสามารถแปลผลการทดลองเป็นค่าปริมาณทางฟิสิกส์ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถสังเกตผลการทดลอง
ได้ชัดเจนข้ึน  

จากเหตุผลและความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้นผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาการตกอย่างอิสระโดยใช้โปรแกรม
วิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์ เนื่องจากการตกอย่างอิสระของวัตถุในการทดลอง จะเป็นการเคลื่อนที่ในระยะทางสั้น ๆ และ
เคลื่อนที่ในเวลาน้อย ๆ  ดังนั้นการน าโปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์เข้ามาช่วยจะท าให้นักเรียนสามารถเห็นแบบจ าลอง
การเคลื่อนท่ี แปลผลการทดลอง ตีความข้อมูลจากการทดลอง น าเสนอข้อมูลในรูปของกราฟ และน ามาสู่ข้อสรุปทางทฤษฎี
ฟิสิกส์  

  วิธีด าเนินการ 

1.เคร่ืองมือวัสดุและอุปกรณ์ 
1) ชุดการทดลองเรื่องการเคลื่อนแบบลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย   จ านวน     1  ชุด 

- Falling sphere apparatus     จ านวน    1 ชุด 
- ตัวปล่อยวัตถุ (Release unit)     จ านวน    1 ชุด 
- Impact switch       จ านวน    1 ชุด 
- เครื่องนับเวลา (Timer 2-1)     จ านวน    1  เครื่อง 
- ตัวรับวัตถุ (Support base)     จ านวน     1  อัน 
- Right angle clamp      จ านวน     2  อัน 
- Plate holder       จ านวน     1  อัน 
- Cursors, 1 pair       จ านวน     1  คู่ 
- ไม้เมตร (Meter scale, l = 1000 mm)    จ านวน     1  อัน 
- Support rod (square, l = 1000 mm)    จ านวน     1  อัน 
- สายไฟ (Connecting cord, l= 1000mm, red)   จ านวน     2 เส้น 
- สายไฟ (Connecting cord, l= 1000mm, blue)  จ านวน     2  เส้น 

2) กล้องถ่ายวิดีโอของโทรศัพท์ ยี่ห้อ Vivo V9   จ านวน     1 เครื่อง 
3) ขาตั้งกล้อง       จ านวน    1  ชุด 
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2.วิธีด าเนินการ 
1) จัดวางอุปกรณ์ดังรูปที่ 1 

 
 

รูปที่ 1 การจัดอุปกรณ์ทดลองการตกอย่างอิสระ 

2) ต่อตัวปล่อยวัตถุเข้ากับช่อง  Start  ของเครื่องนับเวลา และตัวรับวัตถุเข้ากับช่อง Light Barrier ของเครื่องนับเวลา 
และหมุนปุ่มเลือกการนับเวลาไปท่ีต าแหน่งท่ี 3 

3) ท าการยึดตัวรับวัตถุให้ตรงกับต าแหน่งที่อ่านค่าได้ง่ายและท าการยึดตัวปล่อยในต าแหน่งความสูงที่ต้องการ ท าการ
บันทึกผล 

4) ท าการยึดวัตถุส าหรับใช้ในการทดลองเข้ากับตัวปล่อยวัตถุ ซึ่งในการทดลองนี้จะใช้ลูกบอลเหล็ก 
5) กดปุ่ม Reset ที่เครื่องนับเวลา 
6) ท าการกดบันทึกวิดีโอด้วยกล้องถ่ายวิดีโอของโทรศัพท์ แล้วท าการปล่อยวัตถุ จะได้เวลาการตกของวัตถุที่ต าแหน่งที่

ต้องการ ท าการบันทึกผล ท าการทดลองซ้ าอีกครั้ง เมื่อได้ค่าทั้งสองค่าแล้วให้น ามาหาค่าเฉลี่ย **ก่อนปล่อยวัตถุต้องดึงถาดรับ
วัตถุข้ึนทุกครั้ง** 

7) ท าการทดลองที่ความสูงต่าง ๆ (0.1 - 0.8 m) โดยวัดจากต าแหน่งต่ าสุดของวัตถุถึงต าแหน่งขอบบนสุดของถาดรับ
วัตถุแล้วบันทึกผล  

8) เมื่อได้เวลาที่ความสูงต่าง ๆ จากการทดลองแล้ว ท าการทดลองซ้ าอีก 4 ครั้ง เพื่อน ามาหาค่าเวลาเฉลี่ย แล้วน าเวลา
เฉลี่ยมายกก าลังสองแล้วน าไปเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระยะความสูงกับเวลายกก าลังสอง ด้วยโปรแกรม Excel 

9) น าวิดีโอท่ีได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์ เพื่อหาเวลาและระยะความสูง ดังรูป
ที่ 2 แล้วน าเวลาที่ได้มาเฉลี่ยพร้อมทั้งยกก าลังสองแล้วน าไปเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระยะความสูงที่วิเคราะห์ได้กับ
เวลายกก าลังสอง ด้วยโปรแกรม Excel  
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7) ท าการทดลองท่ีความสูงต่าง ๆ (0.1 - 0.8 m) โดยวัดจากต าแหน่งต่ าสุดของวัตถุถึงต าแหน่งขอบบนสุดของถาดรับ
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8) เมื่อได้เวลาที่ความสูงต่าง ๆ จากการทดลองแล้ว ท าการทดลองซ้ าอีก 4 ครั้ง เพื่อน ามาหาค่าเวลาเฉลี่ย แล้วน าเวลา
เฉลี่ยมายกก าลังสองแล้วน าไปเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระยะความสูงกับเวลายกก าลังสอง ด้วยโปรแกรม Excel 

9) น าวิดีโอท่ีได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์ เพื่อหาเวลาและระยะความสูง ดังรูป
ที่ 2 แล้วน าเวลาที่ได้มาเฉลี่ยพร้อมทั้งยกก าลังสองแล้วน าไปเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระยะความสูงที่วิเคราะห์ได้กับ
เวลายกก าลังสอง ด้วยโปรแกรม Excel  

 
 

รูปที่ 2 การน าวิดีโอมาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมวิเคราะห์วดิีโอแทรกเกอร์ 

10) หาค่าความชันจากกราฟท้ังสอง เพื่อน าไปค านวณหา (g) ด้วยสมการ 

2g slope=  
11) ค านวณหาร้อยละความคลาดเคลื่อนของค่า g ที่ทดลองและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์ได้ ไป

เทียบกับค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเฉลี่ยบนพ้ืนโลก (g = 9.81 m/s2) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการทดลองด้วยชุดทดลองในห้องปฏิบัติการพบว่า ที่ความสูง 0.800 0.700 0.600 0.500 0.400 0.300 0.200 
และ 0.100 เมตร ได้ค่าเวลาเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ของวัตถุ 0.402 0.370 0.341 0.312 0.280 0.240 0.191 และ 0.128 
วินาที ตามล าดับ เมื่อน าเวลาเฉลี่ยมายกก าลังสอง จะได้ 0.162 0.137 0.117 0.097 0.079 0.058 0.037 และ 0.016 วินาที2 
เมื่อเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระยะความสูงกับเวลายกก าลังสองดังรูปที่ 3 ได้ความชันของกราฟเท่ากับ 4.8874 เม่ือ
น าไปค านวณหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก เท่ากับ 9.78  เมตรต่อวินาที2  ซึ่งมีค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 
0.35 และจากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์ พบว่าความสูงที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
วิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์ มีค่าเท่ากับ 0.802 0.701 0.599 0.497 0.400 0.299 0.200 และ 0.096 เมตร ได้ค่าเวลาเฉลี่ยของ
การเคลื่อนที่ของวัตถุ 0.400 0.367 0.334 0.300 0.267 0.234 0.200 และ 0.133 วินาที ตามล าดับ เมื่อน าเวลาเฉลี่ยมายก
ก าลังสอง จะได้ 0.166 0.145 0.125 0.103 0.090 0.065 0.043 และ 0.022 วินาที2 เมื่อเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
ระยะความสูงกับเวลายกก าลังสองดังรูปที่ 4 ได้ความชันของกราฟเท่ากับ 4.8802 เมื่อน าไปค านวณหาค่าความเร่งเนื่องจาก
แรงโน้มถ่วงของโลก เท่ากับ 9.76 เมตรต่อวินาที2  ซึ่งมีค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.51 
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รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะความสูงกับเวลายกก าลังสองที่ได้จากการทดลองด้วยชุดทดลองในห้องปฏิบัติการ 

 

 
 

รูปที ่4 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะความสูงและเวลายกก าลังสองที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวเิคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์ 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาการหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลกที่ได้จากการทดลองด้วยชุดทดลองในห้องปฏิบัติการและ
การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเฉลี่ย 
สามารถสรุปได้ว่า ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่ได้จากการทดลองด้วยชุดทดลองในห้องปฏิบัติการ มีค่าเท่ากับ 9.78 
เมตรต่อวินาท2ี และค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์วิดโีอแทรกเกอร์ มีค่าเทา่กบั 
9.76 เมตรต่อวินาท2ี ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลกเฉลี่ย 9.81 เมตรต่อวินาที2 
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กำรใช้โปรแกรมวิเครำะห์วิดีโอแทรกเกอร์ เรื่อง กำรเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์

สุชัญญา อุดมลาภ1* และมารีนา มะหนิ²

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การเรียนในปัจจุบันเน้นการเรียนด้วยการปฏิบัติจริงของผู้เรียน ท�าให้ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะใช้โปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรก

เกอร์มาใช้ในการเรียนเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์เพื่อใช้ทดแทนชุดยิงโพรเจคไทล์ที่มีราคาค่อนข้างสูง

วตัถปุระสงค์ : เพื่อหาอตัราเร็วในแนวดิ่ง ณ เวลาต่างๆจากการยิงในมุมที่แตกต่างกนั โดยใช้วธิีการวิเคราะห์ภาพวดิีโอดจิิทลัและชุด

ยิงโพเจคไทล์ และเพื่อเปรียบเทียบค่าความแม่นย�าจากการใช้วิธีการวิเคราะห์ภาพวิดีโอดิจิทัลและชุดยิงโพรเจคไทล์กับค่าความเร่ง

เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกจริง (9.8 เมตรต่อ)

วิธีกำรศึกษำ : ท�าการติดตั้งชุดทดลองและติดตั้งกล้องส�าหรับถ่ายวิดีโอของการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ ซึ่งจะใช้โลหะ 

ทรงกลมน�้าหนัก 6.27×10-2 กิโลกรัม และท�าการทดลองที่มุม 15 30 45 60 และ 75 องศา หลังจากนั้นก็ท�าการถ่ายวิดีโอขณะ

ท�าการทดลอง น�าผลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม จากนั้นท�าการเปรียบเทียบค่าที่ได้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

ผลกำรศกึษำ : พบว่าจากการใช้ชดุยงิโพรเจคไทล์และโปรแกรมวเิคราะห์วดิโีอแทรกเกอร์ทีม่มุต่างๆ จะมอีตัราเรว็เฉล่ียเท่ากบั 2.93 

และ 3.13 เมตรต่อวินาที และค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเฉลี่ยเท่ากับ 8.15 และ 9.74 เมตรต่อ ตามล�าดับ ซึ่งมีค่า

ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยเท่ากับ 17.35% และ 0.61% ตามล�าดับ

วจิำรณ์และสรปุ : ผลการวจิยัพบว่าค่าความเร่งเนือ่งจากแรงโน้มถ่วงของโลกของการเคลือ่นทีแ่บบโพรเจคไทล์ทีไ่ด้จากการวเิคราะห์

ด้วยโปรแกรมมีค่าใกล้เคียงกับค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลกมาตรฐานมากกว่าจากชุดยิงโพรเจคไทล์ 

ค�ำส�ำคัญ : การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ โปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์ ชุดยิงโพรเจคไทล์
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Using Tracker Video Analysis Tool on Projectile Motion video

Suchanya Udomlap¹* and Maarina Mani² 

Abstract

Introduction : Current learning focuses on learning with the practicality of the learner. Making the researcher 

have the idea to use Tracker Video Analysis Tool on Projectile Motion video. In order to replace the shooting 

projectiles with a relatively high price.

Objective : To find the vertical speed at various times from shooting at different angles By using digital video 

image analysis and pile-up shooting tools. And to compare the accuracy of using digital video image analysis 

methods and projectile shooting sets and acceleration values due to the real gravity (9.8 meters per seconds2)

Methode : Installing a test kit and installing a camera for video recording of projectile motion Which will use a 

steel ball weighing 6.27 × 102 kg and experimenting at 15, 30, 45, 60 and 75 degrees. The results were analyzed 

with the program. And then compare the values according to the above objectives.

Results : It was found that from the use of shooting sets, projectiles and video analysis programs at various 

angles Will have an average speed of 2.93 and 3.13 meters per second And acceleration values due to the 

average gravity of the earth is 8.15 and 9.74 meters per seconds2 respectively. which has an average error of 

17.35% and 0.61% respectively.

Conclusion : The research found that acceleration due to gravity of projectile motion obtained from the anal-

ysis with the program. Is close to the acceleration due to the standard gravity more than from the projectile 

shooting set.

Kewords : Projectile motion, Tracker Program, Projectile shooting set
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บทน า 
การศึกษาไทยในปัจจุบัน เป็นการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ(Student-centered learning) ดังนั้นการจัดการ

เรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงและสามารถค้นพบองค์ความรู้ ได้ด้วยตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญ ท าให้การจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์จ าเป็นต้องมีการทดลองประกอบการเรียน เนื่องจากการจัดการเรียนโดยใช้การทดลอง ผู้เรียนจะ
สามารถท าและตรวจสอบผลได้ทันทีทันใด ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจทฤษฎีและน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง แต่เนื่องด้วยโรงเรียน
ในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังมีข้อก ากัดในเรื่องของงบประมาณในการจัดซื้อชุดอุปกรณ์การทดลอง 

โดยเฉพาะการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ ในหลายๆโรงเรียนท่ีไม่มีอุปกรณ์ ไม่สามารถท าการทดลอง
ที่เห็นผลโดยประจักษ์ได้ เนื่องจากสาเหตุความไม่แม่นย าในการวัดของผู้วัด ความพร้อมของอุปกรณ์ สภาพอากาศหรือ
แม้กระทั่งการที่วัตถุทรงกลมตกลงเร็วเกินไปจนท าให้จับเวลา โดยใช้สายตาคลาดเคลื่อนไป ผู้จัดท าโครงงานจึงมีแนวคิดที่จะ
ใช้โหมดภาพยนตร์ความเร็วสูงถ่ายวิดีโอการทดลองและน ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมจ าลองปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่ใช้สาธิต
ในห้องเรียน ที่เรียกว่า โปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์  เพื่อช่วยท าให้การวิเคราะห์ผลการทดลองทางฟิสิกส์ มีความ
สะดวกขึ้น และยังท าให้การวัดต าแหน่งของวัตถุที่มีการเคลื่อนที่ในกรณีที่มีแรงต้านเกิดความแม่นย ามากขึ้น ซึ่งจะท าการหา
ความเร็วต้น (v0)  และระยะการกระจดัของการเคลือ่นที่แบบโพรเจคไทล์ในค่ามุมต่างๆ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ภาพวิดีโอดจิิทัล
และวิธีการวัด โดยเทียบความแม่นย าจากค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ณ จังหวัดสงขลา 9.78 เมตรต่อวินาที2 ซึ่ง

ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก หาได้จากการค านวณจากสมการ  g = v0
2sin2θ
sx

 เมื่อ g คือ ความเร่งเนื่องจากแรง

โน้มถ่วงของโลก (เมตรต่อวินาที2) v0 คือ ความเร็วต้น (เมตรต่อวินาที) θ คือ มุมท่ีใช้ (องศา) และ SX คือ ระยะการกระจัด 
(เมตร) 

ด้วยเหตุนี้ผู้จัดท าโครงงาน จึงได้น าโปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์  มาเป็นตัวช่วยในการประกอบการท าการ
ทดลองในการเรียนการสอนของการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 โครงงานนี้เป็นการศึกษาการใช้โปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ ซึ่งสามารถ
แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ตอนดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 หาความเร่งจากการยิงในมุมที่แตกต่างกันโดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์   
 ตอนท่ี 2 หาความเร่งจากการยิงในมุมที่แตกต่างกันโดยใช้ข้อมูลจากชุดยิงโพรเจคไทล์ 

ส าหรับโครงงานนี้จะหาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกของการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ในมุมที่แตกต่างกัน 
5 มุม ได้แก่ 15 30 45 60 และ 75 องศา ซึ่งมีเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการใช้โปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์ และวิธีการ
ทดลอง ดังนี้ 
ตอนที่ 1 หาความเร่งจากการยิงในมุมที่แตกต่างกันโดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์   
 1)  ติดตั้งชุดการทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ ดังรูปท่ี 3.9 
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เรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงและสามารถค้นพบองค์ความรู้ ได้ด้วยตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญ ท าให้การจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชาฟิสิกส์จ าเป็นต้องมีการทดลองประกอบการเรียน เนื่องจากการจัดการเรียนโดยใช้การทดลอง ผู้เรียนจะ
สามารถท าและตรวจสอบผลได้ทันทีทันใด ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจทฤษฎีและน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง แต่เนื่องด้วยโรงเรียน
ในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังมีข้อก ากัดในเรื่องของงบประมาณในการจัดซื้อชุดอุปกรณ์การทดลอง 

โดยเฉพาะการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ ในหลายๆโรงเรียนท่ีไม่มีอุปกรณ์ ไม่สามารถท าการทดลอง
ที่เห็นผลโดยประจักษ์ได้ เนื่องจากสาเหตุความไม่แม่นย าในการวัดของผู้วัด ความพร้อมของอุปกรณ์ สภาพอากาศหรือ
แม้กระทั่งการที่วัตถุทรงกลมตกลงเร็วเกินไปจนท าให้จับเวลา โดยใช้สายตาคลาดเคลื่อนไป ผู้จัดท าโครงงานจึงมีแนวคิดที่จะ
ใช้โหมดภาพยนตร์ความเร็วสูงถ่ายวิดีโอการทดลองและน ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมจ าลองปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่ใช้สาธิต
ในห้องเรียน ที่เรียกว่า โปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์  เพื่อช่วยท าให้การวิเคราะห์ผลการทดลองทางฟิสิกส์ มีความ
สะดวกขึ้น และยังท าให้การวัดต าแหน่งของวัตถุที่มีการเคลื่อนที่ในกรณีที่มีแรงต้านเกิดความแม่นย ามากขึ้น ซึ่งจะท าการหา
ความเร็วต้น (v0)  และระยะการกระจดัของการเคลือ่นที่แบบโพรเจคไทล์ในค่ามุมต่างๆ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ภาพวิดีโอดจิิทัล
และวิธีการวัด โดยเทียบความแม่นย าจากค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ณ จังหวัดสงขลา 9.78 เมตรต่อวินาที2 ซึ่ง

ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก หาได้จากการค านวณจากสมการ  g = v0
2sin2θ
sx

 เมื่อ g คือ ความเร่งเนื่องจากแรง

โน้มถ่วงของโลก (เมตรต่อวินาที2) v0 คือ ความเร็วต้น (เมตรต่อวินาที) θ คือ มุมท่ีใช้ (องศา) และ SX คือ ระยะการกระจัด 
(เมตร) 

ด้วยเหตุนี้ผู้จัดท าโครงงาน จึงได้น าโปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์  มาเป็นตัวช่วยในการประกอบการท าการ
ทดลองในการเรียนการสอนของการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 โครงงานนี้เป็นการศึกษาการใช้โปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ ซึ่งสามารถ
แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ตอนดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 หาความเร่งจากการยิงในมุมที่แตกต่างกันโดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์   
 ตอนท่ี 2 หาความเร่งจากการยิงในมุมที่แตกต่างกันโดยใช้ข้อมูลจากชุดยิงโพรเจคไทล์ 

ส าหรับโครงงานนี้จะหาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกของการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ในมุมที่แตกต่างกัน 
5 มุม ได้แก่ 15 30 45 60 และ 75 องศา ซึ่งมีเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการใช้โปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์ และวิธีการ
ทดลอง ดังนี้ 
ตอนที่ 1 หาความเร่งจากการยิงในมุมที่แตกต่างกันโดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์   
 1)  ติดตั้งชุดการทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ ดังรูปท่ี 3.9 

 
  
 
 
 
 

 

รูปที่ 3.9 การติดตั้งชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล ์
2)  ติดตั้งขาตั้งกล้องและกล้องดิจทิัลส าหรับการอัดวดิีโอ ดังรูปที่ 3.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.10 การติดตั้งขาตั้งกล้องและกล้องดจิิทัลส าหรับการอัดวิดโีอ  
 
 3) ท าการวางกระดาษ A4 สีขาวซ้อนทับกับกระดาษคาร์บอนสีน้ าเงินพร้อมทั้งติดเทปยึดติดกับโต๊ะของชุดยิงโพร
เจคไทล์ และปรับค่ามุมตามที่ก าหนดไว้ ได้แก่ 15 30 45 60 และ 75 องศา โดยจะท าการทดลองทีละมุมโดยเริ่มจาก 15 
องศาก่อน 
 4) น าโลหะทรงกลมใส่ลงในช่องเตรียมยิงแล้วจึงจะกดรีเซ็ตค่าความเร็วต้นของชุดยิ่งโพรเจคไทล์จากนั้นจึงเริ่มยิง
พร้อมท้ังบันทึกวิดีโอในโหมดภาพยนตร์ ค่าความเร็วสูง (High Speed) 1080 HS 
 5) น าไฟล์ภาพวิดีโอมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์ ตามขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมในบทที่ 
2 โดยการวิเคราะห์หาต าแหน่งของโลหะทรงกลมขณะเคลื่อนท่ีในอากาศ ซึ่งจะใช้เมนูTrack control ในการก าหนดต าแหน่ง
จุดมวล (mass A) ของโลหะทรงกลม ซึ่งจะวิเคราะห์ซ้ าเป็นจ านวน 5 ครั้ง ท าให้ทราบความเร็วต้นและระยะการกระจัด 
ปรากฏขึ้นในโปรแกรมดังรูปที่ 3.11 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

รูปที่ 3.11 ข้อมูลที่ได้จากการวเิคราะห์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์ 
       หมายเลข 1 แสดงกราฟการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล ์

      หมายเลข 2 แสดงค่าต่างๆทีไ่ด้จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์วิดโีอแทรกเกอร์ 
 

หมายเลข (1) 

หมายเลข (2) 
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 6) น าความเร็วต้นและระยะการกระจัดจากการยิงในมุมที่แตกต่างกันทั้งหมดไปค านวณเพื่อหาความเร่งเนื่องจาก
แรงโน้มถ่วงของโลกในแต่ละมุม ดังสมการ 2.18  

 

g = v0
2sin2θ
sx

  
 
 7) น าค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่ได้จากการทดลองไปเปรียบเทียบกับค่าความเร่งเนื่ องจากแรง
โน้มถ่วงของโลก ณ จังหวัดสงขลา 9.78 เมตรต่อวินาที2 ดังสมการ 2.19 
 

%Error    =    |g−g
′|

g  × 100 
 
 ตอนที่ 2 หาความเร่งจากการยิงในมุมที่แตกต่างกันโดยใช้ข้อมูลจากชุดยิงโพรเจคไทล์ 
  1 ) ข ณ ะ ท า ก า ร ท ด ล อ ง ใน ต อ น ที่  1 ได้ ท า ก า ร จ ด บั น ทึ ก ค่ า ค ว า ม เร็ ว ต้ น พ ร้ อ ม ทั้ ง วั ด ร ะ ย ะ 
การกระจัด โดยท าการทดลองซ้ ามุมละ 5 ครั้ง ดังรูปที่ 3.12 
 
 
 
 
 
 
 
 (ก) เครื่องยิงโพรเจคไทล์พร้อมตัวจับความเร็วต้น               (ข) การระบตุ าแหน่งการกระจดั 

รูปที่ 3.12  ชุดทดลองหาความเรว็ต้นและระยะการกระจัด จากการยิงในมุมที่แตกตา่งกัน 
โดยใช้ข้อมูลจากชุดยิงโพรเจคไทล ์

 
 2) น าความเร็วต้นและระยะการกระจัดจากการยิงในมุมที่แตกต่างกันทั้งหมดไปค านวณเพื่อหาความเร่งเนื่องจาก
แรงโน้มถ่วงของโลกในแต่ละมุม จากสมการ 2.18  
 3) น าค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่ได้จากการทดลองไปเปรียบเทียบกับค่าความเร่งเนื่องจากแรง
โน้มถ่วงของโลก ณ จังหวัดสงขลา 9.78 เมตรต่อวินาที2 จากสมการ 2.19 

 
ผลการทดลองและอภิปรายผล 

 การหาความเร็วต้นและระยะการกระจัดโดยข้อมูลจากโปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์ โหมดภาพยนตร์
ความเร็วสูง 1080 HS (High Speed) จ านวน 5 ครั้ง โดยท ามุม 15 30 45 60 และ 75 องศา ท าให้ทราบความเร็วต้นและ
ระยะการกระจัดของโลหะทรงกลม ซึ่งโลหะทรงกลมจะมีความเร็วต้น เท่ากับ 3.30 3.21 3.11 3.05 และ 2.99 เมตรต่อวินาที 
ตามล าดับ และระยะการกระจัด เท่ากับ 0.57 0.93 0.99 0.84 และ 0.46 เมตร และ น าค่าที่ได้มาค านวณหาความเร่ง
เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกจากสมการที่ 2.18  ได้ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกจากการทดลองเฉลี่ยเท่ากับ 9.64  

(2.18) 

(2.19) 
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แรงโน้มถ่วงของโลกในแต่ละมุม ดังสมการ 2.18  

 

g = v0
2sin2θ
sx

  
 
 7) น าค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่ได้จากการทดลองไปเปรียบเทียบกับค่าความเร่งเนื่ องจากแรง
โน้มถ่วงของโลก ณ จังหวัดสงขลา 9.78 เมตรต่อวินาที2 ดังสมการ 2.19 
 

%Error    =    |g−g
′|

g  × 100 
 
 ตอนที่ 2 หาความเร่งจากการยิงในมุมที่แตกต่างกันโดยใช้ข้อมูลจากชุดยิงโพรเจคไทล์ 
  1 ) ข ณ ะ ท า ก า ร ท ด ล อ ง ใน ต อ น ที่  1 ได้ ท า ก า ร จ ด บั น ทึ ก ค่ า ค ว า ม เร็ ว ต้ น พ ร้ อ ม ทั้ ง วั ด ร ะ ย ะ 
การกระจัด โดยท าการทดลองซ้ ามุมละ 5 ครั้ง ดังรูปที่ 3.12 
 
 
 
 
 
 
 
 (ก) เครื่องยิงโพรเจคไทล์พร้อมตัวจับความเร็วต้น               (ข) การระบตุ าแหน่งการกระจดั 

รูปที่ 3.12  ชุดทดลองหาความเรว็ต้นและระยะการกระจัด จากการยิงในมุมที่แตกตา่งกัน 
โดยใช้ข้อมูลจากชุดยิงโพรเจคไทล ์

 
 2) น าความเร็วต้นและระยะการกระจัดจากการยิงในมุมที่แตกต่างกันทั้งหมดไปค านวณเพื่อหาความเร่งเนื่องจาก
แรงโน้มถ่วงของโลกในแต่ละมุม จากสมการ 2.18  
 3) น าค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่ได้จากการทดลองไปเปรียบเทียบกับค่าความเร่งเนื่องจากแรง
โน้มถ่วงของโลก ณ จังหวัดสงขลา 9.78 เมตรต่อวินาที2 จากสมการ 2.19 

 
ผลการทดลองและอภิปรายผล 

 การหาความเร็วต้นและระยะการกระจัดโดยข้อมูลจากโปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์ โหมดภาพยนตร์
ความเร็วสูง 1080 HS (High Speed) จ านวน 5 ครั้ง โดยท ามุม 15 30 45 60 และ 75 องศา ท าให้ทราบความเร็วต้นและ
ระยะการกระจัดของโลหะทรงกลม ซึ่งโลหะทรงกลมจะมีความเร็วต้น เท่ากับ 3.30 3.21 3.11 3.05 และ 2.99 เมตรต่อวินาที 
ตามล าดับ และระยะการกระจัด เท่ากับ 0.57 0.93 0.99 0.84 และ 0.46 เมตร และ น าค่าที่ได้มาค านวณหาความเร่ง
เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกจากสมการที่ 2.18  ได้ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกจากการทดลองเฉลี่ยเท่ากับ 9.64  

(2.18) 

(2.19) 

 

เมตรต่อวินาที2 ซึ่งมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยเท่ากับ 1.43%  เมื่อเปรียบเทียบกับค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกณ 
จังหวัดสงขลา ซึ่งมีค่า 9.78 เมตรต่อวินาที2  
 และการหาความเร็วต้นและระยะการกระจัดโดยใช้ข้อมูลจากชุดยิงโพรเจคไทล์จ านวน 5 ครั้ง โดยท ามุม 15 30 
45 60 และ 75 องศา ท าให้ทราบความเร็วต้นและระยะการกระจัดของโลหะทรงกลม ซึ่งโลหะทรงกลมจะมีความเร็วต้น 
เท่ากับ 3.02 2.95 2.91 2.90  และ 2.88 เมตรต่อวินาที ตามล าดับ และระยะการกระจัด เท่ากับ 0.53 0.95 1.05 0.88 และ 
0.48 เมตร และ น าค่าท่ีได้มาค านวณหาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกจากสมการที่ 2.18  ได้ค่าความเร่งเนื่องจากแรง
โน้มถ่วงของโลกจากการทดลองเฉลี่ยเท่ากับ 8.30  เมตรต่อวินาที2 ซึ่งมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยเท่ากับ 15.13%  เมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ณ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีค่า 9.78 เมตรต่อวินาที2  
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าระยะการกระจัดจากชุดยิงโพรเจคไทล์นั้นมีค่าใกล้เคียงกับค่าจากโปรแกรมวิเคราะห์
วิดีโอแทรกเกอร์ แต่ความเร็วต้นจากชุดยิงโพรเจคไทล์มีค่าน้อยกว่าค่าจากโปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์ค่อนข้างมาก 
ส่งผลให้เมื่อน าค่าความเร็วต้นและระยะการกระจัดจากข้อมูล 2 ชุด ไปค านวณหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก 
พบว่า มีค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 1.43%  และ 15.13% ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง
ของโลก ณ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีค่า 9.78 เมตรต่อวินาที2  
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้ข้อมูลจากโปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์นั้นมีความ
แม่นย ามากกว่าข้อมูลจากชุดยิงโพรเจคไทล์ แต่ทั้งนี้ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่ค านวณได้ยังคงมีความคาด
เคลื่อนอยู่ อาจเนื่องมาจากชุดยิงโพรเจคไทล์ที่บางครั้งวิถีในการเคลื่อนที่ท่ีเอียงท าให้อาจได้ระยะการกระจัดที่คาดเคลื่อนไป 
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โครงงานและกรรมการสอบโครงงาน โดยให้ค าปรึกษา ช้ีแนะแนวทาง และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆมาเป็นอย่างดี 
ตลอดจนให้ก าลังใจที่ดีเสมอมา จนท าให้โครงงานฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณที่ได้จัดสรร
งบประมาณและให้ความอนุเคราะห์ทางด้านอาคารสถานท่ี และอุปกรณ์ต่างๆในการท าโครงงานให้เสร็จสมบูรณ์ 
 ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการสอบโครงงาน ศาสตราจารย์ ดร . นิคม  ชูศิริ  และผู้ ช่วยศาสตราจารย์  
ดร. ประสงค์  เกษราธิคุณ ท่ีให้ค าแนะน าที่ดี ท าให้โครงงานในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
              คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  ผู้ท าโครงงานขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่ บุพการี บูรพาจารย์ 
และผู้มีพระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ท าให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการศึกษา และประสบความส าเร็จมาจนตราบเท่าทุก
วันน้ี 
  

 

 

 



306

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง 

[1] ก่องกัญจน์  ภัทรากาญจน์ และธนากาญจน์  ภัทรากาญจน์. (2544). ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย เล่ม 1. (พิมพ์ครั้งที่ 5). 
ก รุ ง เ ท พ ฯ : ส ถ า บั น เ ท ค โ น โ ล ยี พ ร ะ จ อ ม เ ก ล้ า พ ร ะ น ค ร เ ห นื อ . สื บ ค้ น จ า ก 
http://www.dss.go.th/dssweb/ st-articles/ files/pep_9_2549_viscosity.pdf 

[2] ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ เพ็ญจันทร์ ซิงห์ และวรรณทิพา รอดแรงค้า. (2548). การสารวจแนวคิดของนักศึกษาครูวิชาเอก
ฟิสิกส์ชั้นปีที่ 3 เกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.ปีที่ 11 
(ฉบับพิเศษ) ธันวาคม 2548 

[3] ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ เพ็ญจันทร์ ซิงห์ และวรรณทิพา รอดแรงค้า. (2549). การพัฒนาแนวคิด เกี่ยวกับแรงและการ
เคลื่อนที่ของวัตถุของนักศึกษาครู วิชาเอกฟิสิกส์ชั้นปีที่ 3 ด้วยกิจกรรม การเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้. 
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์. ปี ที่ 12 (1) มกราคม – มีนาคม 2549 

[4] ค รู ฟิ สิ ก ส์ ไ ท ย . (2019). ก า ร เค ลื่ อ น ที่ แ บ บ โพ ร เจ ค ไท ล์ .  สื บ ค้ น  27 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 6 2 , จ า ก  
 https://www.thaiphysicsteacher.com/physics/contentclassmech/projectile- motion/ 
[5] ถาวร  เรื อ งบุ ญ  แ ล ะสุ ร ะ  วุฒิ พ รห ม . (2559) . ก ารออกแบ บ แล ะ พั ฒ น าชุ ด ยิ ง โพ ร เจ ก ไท ล์ ด้ วยก าร  
             เหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า. ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
[6] นิรันดร์  สุวรัตน์. (2557). คู่มือฟิสิกส์ ม.4-6 เล่ม 3. กรุงเทพฯ : พศ พัฒนา. 
[7] พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์. (2555). การวิเคราะห์วิดีโออัตราเร็วสูงในกลศาสตร์ . สืบค้น 27 พฤศจิกายน 2562, จาก 

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/ssj/article/view/2933 
[8] ม ารี น า   ม ะ ห นิ . (2559). คู่ มื อ ป ฏิ บั ติ ก า ร ฟิ สิ ก ส์ พ้ื น ฐ าน  1. ส าข า วิ ท ย าศ า ส ต ร์ แ ล ะ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ 
              พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา. 
[9] รัชดา สุขพันธุ.์ (2558). การเปรียบเทียบการหาความหนืดของของเหลวโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ 
              ภาพวิดีโอดิจิตัลและวิธีการจับเวลา. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. ชลบุรี : มหา- 
              วิทยาลัยบูรพา. 
[10] รัชนี รุจิวโรดม. (2554). ฟิสิกส์ ม.ปลาย เล่ม 3 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: เดอะบุ๊ค. 
[11] ศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์. (2558). ฟิสิกส์ขั้นสูง. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊ค. 
[12] อนุ ส รณ์  ศ รี ธี ร ะ วิ โรจน์ . (25ถจ ). ก ารศึ กษ าการเคลื่ อน ที่ ข อ งวั ต ถุ ใน ข อ งไหล โดย ใช้ แบ บ จาลอ ง   
            เชิงตัวเลข.วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 34 (4), 259-264. 
[13] อ านาจ  เจริญศิลป์. (2557). การทดลองวิทศาสตร์พาเพลิน. กรุงเทพฯ: เคร็ดไทย. 
[13] Brown, D. (2012). Tracker video analysis and modeling tool. Retrieved November 
 14, 2012, fromhttp://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/. 
[14] Brown, D., & Cox, A.J. (2009). Innovative Uses of Video Analysis. The Physics Teacher, 47,    145-150. 
[15] Pagamas Glawtanong, Suwimol Ritphan, Chitnarong Sirisathikul,Chairote Yaiprasert and 

Yaowarat Sirisathikul. (2011). Studies of Free Falling Object and Simple Pendulum UsingDigital 
Video Analysis. Walailak J Sci & Tech , 8 (1), 63‐69. 

 



307

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง 

[1] ก่องกัญจน์  ภัทรากาญจน์ และธนากาญจน์  ภัทรากาญจน์. (2544). ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย เล่ม 1. (พิมพ์ครั้งที่ 5). 
ก รุ ง เ ท พ ฯ : ส ถ า บั น เ ท ค โ น โ ล ยี พ ร ะ จ อ ม เ ก ล้ า พ ร ะ น ค ร เ ห นื อ . สื บ ค้ น จ า ก 
http://www.dss.go.th/dssweb/ st-articles/ files/pep_9_2549_viscosity.pdf 

[2] ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ เพ็ญจันทร์ ซิงห์ และวรรณทิพา รอดแรงค้า. (2548). การสารวจแนวคิดของนักศึกษาครูวิชาเอก
ฟิสิกส์ชั้นปีที่ 3 เกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.ปีที่ 11 
(ฉบับพิเศษ) ธันวาคม 2548 

[3] ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ เพ็ญจันทร์ ซิงห์ และวรรณทิพา รอดแรงค้า. (2549). การพัฒนาแนวคิด เกี่ยวกับแรงและการ
เคลื่อนที่ของวัตถุของนักศึกษาครู วิชาเอกฟิสิกส์ชั้นปีที่ 3 ด้วยกิจกรรม การเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้. 
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์. ปี ที่ 12 (1) มกราคม – มีนาคม 2549 

[4] ค รู ฟิ สิ ก ส์ ไ ท ย . (2019). ก า ร เค ลื่ อ น ที่ แ บ บ โพ ร เจ ค ไท ล์ .  สื บ ค้ น  27 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 6 2 , จ า ก  
 https://www.thaiphysicsteacher.com/physics/contentclassmech/projectile- motion/ 
[5] ถาวร  เรื อ งบุ ญ  แ ล ะสุ ร ะ  วุฒิ พ รห ม . (2559) . ก ารออกแบ บ แล ะ พั ฒ น าชุ ด ยิ ง โพ ร เจ ก ไท ล์ ด้ วยก าร  
             เหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า. ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
[6] นิรันดร์  สุวรัตน์. (2557). คู่มือฟิสิกส์ ม.4-6 เล่ม 3. กรุงเทพฯ : พศ พัฒนา. 
[7] พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์. (2555). การวิเคราะห์วิดีโออัตราเร็วสูงในกลศาสตร์ . สืบค้น 27 พฤศจิกายน 2562, จาก 

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/ssj/article/view/2933 
[8] ม ารี น า   ม ะ ห นิ . (2559). คู่ มื อ ป ฏิ บั ติ ก า ร ฟิ สิ ก ส์ พ้ื น ฐ าน  1. ส าข า วิ ท ย าศ า ส ต ร์ แ ล ะ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ 
              พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา. 
[9] รัชดา สุขพันธุ.์ (2558). การเปรียบเทียบการหาความหนืดของของเหลวโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ 
              ภาพวิดีโอดิจิตัลและวิธีการจับเวลา. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. ชลบุรี : มหา- 
              วิทยาลัยบูรพา. 
[10] รัชนี รุจิวโรดม. (2554). ฟิสิกส์ ม.ปลาย เล่ม 3 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: เดอะบุ๊ค. 
[11] ศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์. (2558). ฟิสิกส์ขั้นสูง. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊ค. 
[12] อนุ ส รณ์  ศ รี ธี ร ะ วิ โรจน์ . (25ถจ ). ก ารศึ กษ าการเคลื่ อน ที่ ข อ งวั ต ถุ ใน ข อ งไหล โดย ใช้ แบ บ จาลอ ง   
            เชิงตัวเลข.วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 34 (4), 259-264. 
[13] อ านาจ  เจริญศิลป์. (2557). การทดลองวิทศาสตร์พาเพลิน. กรุงเทพฯ: เคร็ดไทย. 
[13] Brown, D. (2012). Tracker video analysis and modeling tool. Retrieved November 
 14, 2012, fromhttp://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/. 
[14] Brown, D., & Cox, A.J. (2009). Innovative Uses of Video Analysis. The Physics Teacher, 47,    145-150. 
[15] Pagamas Glawtanong, Suwimol Ritphan, Chitnarong Sirisathikul,Chairote Yaiprasert and 

Yaowarat Sirisathikul. (2011). Studies of Free Falling Object and Simple Pendulum UsingDigital 
Video Analysis. Walailak J Sci & Tech , 8 (1), 63‐69. 

 

กำรใช้โปรแกรมวิเครำะห์วิดีโอแทรกเกอร์ เรื่อง กำรเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนำฬิกำอย่ำงง่ำย

จิรายุส มุณีพรหม1* มารีนา มะหนิ² และนิคม ชูศิริ³

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การทดลองทางวทิยาศาสตร์โดยอาศยัมนษุย์เป็นผูส้งัเกตหรอืท�าการวดัค่าปรมิาณต่างๆ อาจส่งผลให้เกดิความคลาดเคลือ่น

ของการทดลอง ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาการเคล่ือนที่ของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่ายโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์เพื่อ

จะท�าให้สามารถศึกษาข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาสู่ข้อสรุปทางทฤษฎีที่แม่นย�ามากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ : เพื่อหาคาบของการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่ายด้วยโปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์ที่มุม 10 20 30 และ 

40 องศา ที่ระยะความยาวเชือก 0.2 0.3 0.4 และ 0.5 เมตร และเพื่อเปรียบเทียบค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่ได้จาก

การทดลองกับค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเฉลี่ย 9.8 เมตรต่อ 

วิธีกำรศึกษำ : ท�าการติดตั้งชุดทดลองและปรับความยาวเชือกให้มีความยาว 0.2 เมตร วัดจากต�าแหน่งจุดที่ใช้แขวนมวลลูกตุ้ม

นาฬิกาจนถึงจุดศูนย์กลางของลูกตุ้มนาฬิกา และท�าการทดลองที่มุม 10 20 30 และ 40 องศา หลังจากนั้นเปลี่ยนความยาวเชือก

ไปเป็น 0.3 0.4 และ 0.5 เมตร ท�าการถ่ายวิดีโอขณะท�าการทดลองน�าผลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์

เพื่อท�าการหาคาบของการเคลื่อนที่ และท�าการน�าไปหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก

ผลกำรศึกษำ : พบว่าที่ความยาวเชือก 0.2 0.3 0.4 และ 0.5 เมตรมีคาบเฉลี่ยเท่ากับ 0.90 1.11 1.27 และ 1.41 วินาทีตามล�าดับ 

และมีค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ 9.86 9.71 9.86 และ 9.82 เมตรต่อตามล�าดับ ซึ่งส่งผลให้มีค่าความคลาด

เคลื่อนเฉลี่ยแต่ละความยาวเชือกเท่ากับ 0.59% 0.93% 0.64% และ 0.24% ตามล�าดับ และจากการหาความเร่งเนื่องจากแรงโน้ม

ถ่วงของโลกจากกราฟแสดงความสัมพันธ์คาบของการเคล่ือนที่ของลูกตุ้มนาฬิกายกก�าลังสองกับค่าความยาวเชือกพบว่ามีความชัน

เท่ากบั 4.004 ต่อเมตร และมคีวามเร่งเนือ่งจากแรงโน้มของโลกเท่ากบั 9.87 เมตรต่อ ซึง่ส่งผลให้ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.69% 

วจิำรณ์และสรปุ : ผลการวิจยัพบว่าค่าความเร่งเนือ่งจากแรงโน้มถ่วงของโลกของลกูตุม้นาฬิกาในแต่ละความยาวเชอืกมค่ีาใกล้เคยีง

กับค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลกเฉลี่ย 9.8 เมตรต่อ ซึ่งค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยอาจจะเกิดจากการที่ลูกตุ้มนาฬิกาแกว่งไป

มาไม่เป็นระนาบเดียวกัน
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Using Tracker Video Analysis Tool on Simple Pendulum Motion

Jirayus Muneeprom¹* Marina mani² and Nikom chusiri³

Abstract

Introduction : The science experiment which human is observer and evaluator. It affects to experimental error. 

The researcher would like to study about of Pendulum Motion by Tracker Video Analysis Program to find the 

accurate theoretical conclusion.

Objective : To find periods of Simple Pendulum Motion by Tracker Video Analysis at 10 20 30 and 40 degrees 

and the length of rope at 0.2 0.3. 0.4 and 0.5 meters. And to compare Gravitational acceleration of earth from 

experiment with Gravitational acceleration of earth average 9.8 meters per second squared.

Methods : The researcher installs experiment set and adjust from experiment length of rope 0.2 meters.

That scale can measure from hanging point of the pendulum to the center of the pendulum. We study at 10, 

20, 30 and 40 degrees. After that the length of rope was changed to 0.3 0.4 and 0.5 meters and the researchers 

need to record a video while experimenting. The results were analyzed by Tracker Video Analysis Tool. We can 

bring the periods of motion from analysis to find Gravitational acceleration of earth.

Results : The study shows that the length of rope at 0.2 0.3 0.4 and 0.5 meters have averages of periods that 

are 0.90 1.11 1.27 and 1.41 minutes respectively and Gravitational acceleration of earth that are 9.86 9.71 9.86 

and 9.82 meters per second squared respectively. All of them are affected to error average each other length 

of rope that are 0.59% 0.93% 0.64% 0.24% respectively. And from finding gravitational acceleration of earth 

from graph showing relation of period squared of pendulum motion and rope length that is found slope is 4.004 

second squared per meters. And the gravitational acceleration of of earth is 9.87 meters per second squared 

which results in average static error is 0.69%.

Conclusion : The results revealed that earth gravitational acceleration of pendulum that each rope length is 

near gravitational acceleration of world average 9.8 meters per second squared. Which average static error may 

be caused by the pendulum be swinging back and forth that wasn’t same plane. 

Keyword : Simple harmonic motion Tracker video analysis tool.

บทน า 

  ฟิสิกส์ เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษากฎเกณฑ์ต่างๆส าหรับอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาติที่เกิดขึ้น
รอบตัวเรา การค้นคว้าหาความรู้ทางฟิสิกส์ท าได้โดยการสังเกต การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็น
ทฤษฎี หลักการหรือกฎ ความรู้เหล่านี้จะเป็นความรู้พื้นฐานที่ส าคัญในการน าไปประยุกต์ใช้ในวิชาต่างๆ เช่น ทางด้าน
วิศวกรรม แพทยศาสตร์ เป็นต้น และฟิสิกส์เป็นวิชาพื้นฐานส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสายการเรียน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 การเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ในทุกระดับช้ันจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการทดลองเพื่อประกอบการอธิบายในการเรียน
การสอนระหว่างครูกับนักเรียน และมีส่วนช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางน ามาสู่การประยุกต์ใช้งานเพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาติ  ปัจจุบันเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้มีการน าวิดีโอจากโทรศัพท์หรือกล้องอัด
วิดีโอจากกล้องถ่ายรูปร่วมกับโปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์ซึ่งสามารถสร้างแบบจ าลองการเคลื่อนที่ และสามารถแปล
ผลการทดลองเป็นค่าปริมาณต่างๆทางฟิสิกส์ พร้อมทั้งน าเสนอผลการทดลองในรูปของกราฟ ช่วยให้นักเรียนสามารถสังเกต
ผลการทดลองได้ชัดเจนข้ึน  
 จากสภาพการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ท าให้ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะศึกษาการเคลื่อนที่ของ
ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่ายโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์ เนื่องจากการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่ายเป็นการ
เคลื่อนที่ 2 มิติและเป็นการเคลื่อนที่แบบคาบเช่นเดียวกัน คือ วัตถุมีการเคลื่อนที่แบบคาบท้ังในแกน x และแกน y  ดังนั้นการ
น าโปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์เข้ามาช่วยจะท าให้นักเรียนสามารถตีความข้อมูลจากการทดลองมาสู่ข้อสรุปทางทฤษฎี
ฟิสิกส์ นอกจากนี้การทดลองยังช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี 

 
วิธีการด าเนินการ 

1.อุปกรณ์ 
 1) ชุดการทดลองเรื่องการเคลื่อนแบบลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย จ านวน    1     ชุด 
 2) กล้องถ่ายวิดีโอของโทรศัพท์ ยี่ห้อ Oppo รุ่น F5 จ านวน    1           เครื่อง 
 3) ขาตั้งกล้อง     จ านวน   1     ชุด 
 4) ครึ่งวงกลม     จ านวน   1    ช้ิน 
 
2.วิธีการด าเนินการงาน 
    ตอนที่ 1 หาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกในแต่ละความยาวเชือก 
 1) ติดตั้งชุดการทดลอง ดังรูปที่ 1 

 
 

รูปที่ 1 แสดงการตดิตั้งชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบลูกตุม้นาฬิกาอยา่งง่าย 
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บทน า 

  ฟิสิกส์ เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษากฎเกณฑ์ต่างๆส าหรับอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาติที่เกิดขึ้น
รอบตัวเรา การค้นคว้าหาความรู้ทางฟิสิกส์ท าได้โดยการสังเกต การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็น
ทฤษฎี หลักการหรือกฎ ความรู้เหล่านี้จะเป็นความรู้พื้นฐานที่ส าคัญในการน าไปประยุกต์ใช้ในวิชาต่างๆ เช่น ทางด้าน
วิศวกรรม แพทยศาสตร์ เป็นต้น และฟิสิกส์เป็นวิชาพื้นฐานส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสายการเรียน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 การเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ในทุกระดับช้ันจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการทดลองเพื่อประกอบการอธิบายในการเรียน
การสอนระหว่างครูกับนักเรียน และมีส่วนช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางน ามาสู่การประยุกต์ใช้งานเพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาติ  ปัจจุบันเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้มีการน าวิดีโอจากโทรศัพท์หรือกล้องอัด
วิดีโอจากกล้องถ่ายรูปร่วมกับโปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์ซึ่งสามารถสร้างแบบจ าลองการเคลื่อนที่ และสามารถแปล
ผลการทดลองเป็นค่าปริมาณต่างๆทางฟิสิกส์ พร้อมทั้งน าเสนอผลการทดลองในรูปของกราฟ ช่วยให้นักเรียนสามารถสังเกต
ผลการทดลองได้ชัดเจนข้ึน  
 จากสภาพการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ท าให้ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะศึกษาการเคลื่อนที่ของ
ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่ายโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์ เนื่องจากการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่ายเป็นการ
เคลื่อนที่ 2 มิติและเป็นการเคลื่อนที่แบบคาบเช่นเดียวกัน คือ วัตถุมีการเคลื่อนที่แบบคาบท้ังในแกน x และแกน y  ดังนั้นการ
น าโปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์เข้ามาช่วยจะท าให้นักเรียนสามารถตีความข้อมูลจากการทดลองมาสู่ข้อสรุปทางทฤษฎี
ฟิสิกส์ นอกจากนี้การทดลองยังช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี 

 
วิธีการด าเนินการ 

1.อุปกรณ์ 
 1) ชุดการทดลองเรื่องการเคลื่อนแบบลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย จ านวน    1     ชุด 
 2) กล้องถ่ายวิดีโอของโทรศัพท์ ยี่ห้อ Oppo รุ่น F5 จ านวน    1           เครื่อง 
 3) ขาตั้งกล้อง     จ านวน   1     ชุด 
 4) ครึ่งวงกลม     จ านวน   1    ช้ิน 
 
2.วิธีการด าเนินการงาน 
    ตอนที่ 1 หาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกในแต่ละความยาวเชือก 
 1) ติดตั้งชุดการทดลอง ดังรูปที่ 1 

 
 

รูปที่ 1 แสดงการตดิตั้งชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบลูกตุม้นาฬิกาอยา่งง่าย 
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 2) ท าการปรับระดับความยาวเชือกให้มีความยาว 0.2 เมตร วัดจากต าแหน่งจุดที่ใช้แขวนมวลลูกตุ้มนาฬิกาจนถึงจุด
ศูนย์กลางของลูกตุ้มนาฬิกา  
 3) ท าการทดลองที่มุม 10 20 30 และ 40 องศา และถ่ายวิดีโอระหว่างลูกตุ้มนาฬิกาเกิดการเคลื่อนที่ตั้งแต่ก่อน
ปล่อยลูกตุ้มนาฬิกา 
 4) เปลี่ยนความยาวเชือกไปเป็น 0.3 0.4 และ 0.5 เมตร และท าการทดลองซ้ าเหมือนข้อ 3) 
 5) น าวิดีโอท่ีได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์ ดังรูปที่ 2 

 
 

รูปที่ 2 การทดลองการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่ายที่วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์วิดโีอแทรกเกอร์ 
 
 6) น าค่าเวลาที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์ มาหาคาบของการเคลื่อนที่ด้วย
โปรแกรม Excel ซึ่งจะหาคาบได้จากการพล็อตกราฟและดูการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนาฬิกาให้ครบ 1 รอบ 
 7) น าคาบของการเคลื่อนที่ในแต่ความยาวเชือกมาหาค่าเฉลี่ย 
 8) น าคาบของการเคลื่อนที่เฉลี่ยของแต่ละความยาวเชือกไปหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ( g ) ตาม
สมการ 
 

24 lg
T


  

   
เมื่อ T คือ คาบของการเคลื่อนที่ (วินาที) 

        l  คือ ความยาวของเชือก (เมตร) 
        g คือ ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (เมตรต่อวินาที2 
 9) หาค่าความคลาดเคลื่อนของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่ได้จากการทดลองเปรียบเทียบกับค่า
ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ณ จังหวัดสงขลาเท่ากับ 9.78120 เมตรต่อวินาที2 
    ตอนที่ 2 หาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกจากกราฟ 
 1) น าคาบของการเคลื่อนที่เฉลี่ยในแต่ละความยาวเชือกจากตอนที่ 1 มาเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างคาบของ
การเคลื่อนที ่( T ) กับความยาวเชือกของลูกตุ้มนาฬิกา ( l )  
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 2) ท าการปรับระดับความยาวเชือกให้มีความยาว 0.2 เมตร วัดจากต าแหน่งจุดที่ใช้แขวนมวลลูกตุ้มนาฬิกาจนถึงจุด
ศูนย์กลางของลูกตุ้มนาฬิกา  
 3) ท าการทดลองที่มุม 10 20 30 และ 40 องศา และถ่ายวิดีโอระหว่างลูกตุ้มนาฬิกาเกิดการเคลื่อนที่ตั้งแต่ก่อน
ปล่อยลูกตุ้มนาฬิกา 
 4) เปลี่ยนความยาวเชือกไปเป็น 0.3 0.4 และ 0.5 เมตร และท าการทดลองซ้ าเหมือนข้อ 3) 
 5) น าวิดีโอท่ีได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์ ดังรูปที่ 2 

 
 

รูปที่ 2 การทดลองการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่ายที่วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์วิดโีอแทรกเกอร์ 
 
 6) น าค่าเวลาที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์วิดีโอแทรกเกอร์ มาหาคาบของการเคลื่อนที่ด้วย
โปรแกรม Excel ซึ่งจะหาคาบได้จากการพล็อตกราฟและดูการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนาฬิกาให้ครบ 1 รอบ 
 7) น าคาบของการเคลื่อนที่ในแต่ความยาวเชือกมาหาค่าเฉลี่ย 
 8) น าคาบของการเคลื่อนท่ีเฉลี่ยของแต่ละความยาวเชือกไปหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ( g ) ตาม
สมการ 
 

24 lg
T


  

   
เมื่อ T คือ คาบของการเคลื่อนที่ (วินาที) 

        l  คือ ความยาวของเชือก (เมตร) 
        g คือ ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (เมตรต่อวินาที2 
 9) หาค่าความคลาดเคลื่อนของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่ได้จากการทดลองเปรียบเทียบกับค่า
ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ณ จังหวัดสงขลาเท่ากับ 9.78120 เมตรต่อวินาที2 
    ตอนที่ 2 หาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกจากกราฟ 
 1) น าคาบของการเคลื่อนท่ีเฉลี่ยในแต่ละความยาวเชือกจากตอนที่ 1 มาเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างคาบของ
การเคลื่อนที ่( T ) กับความยาวเชือกของลูกตุ้มนาฬิกา ( l )  

 2) น าคาบของการเคลื่อนที่ในแต่ละความยาวเชือกยกก าลังสอง 

 3) เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคาบของการเคลื่อนที่ยกก าลังสอง ( 2T ) กับความยาวเชือกของลูกตุ้ม
นาฬิกา 
 4) หาความชันของเส้นกราฟ ซึ่งค่าความชัน (m) ที่ได้จากกราฟในข้อ 3) นี ้สามารถค านวณหาค่าความเร่งเนื่องจาก

แรงโน้มถ่วงของโลก ( g ) ได้ โดยการแทนค่าความชัน (m) ลงในสมการ 



24m

g
 แล้วหาค่า g  

 5) หาค่าความคลาดเคลื่อนของความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่ได้จากการทดลองเปรียบเทียบกับค่า
ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ณ จังหวัดสงขลาเท่ากับ 9.78120 เมตรต่อวินาที2 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
    ตอนที่ 1 หาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกในแต่ละความยาวเชือก 
 จากการทดลองพบว่าท่ีระดับความยาว 0.2 เมตร ที่มุม 10 20 30 และ 40 องศา มีคาบของการเคลื่อนที่เท่ากับ 
0.88 0.91  0.88 และ 0.91 วินาทีตามล าดับ ซึ่งมีคาบเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ที่ความยาว 0.2 เมตรเท่ากับ 0.90 วินาที เมื่อ
เปลี่ยนเป็นที่ระดับความยาว 0.3 เมตร และมุมเปลี่ยนแปลงไปเหมือนเดิม จะมีคาบของการเคลื่อนที่เท่ากับ 1.08 1.11 1.08 
และ 1.15 วินาทีตามล าดับ ซึ่งมีคาบเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ที่ความยาว 0.3 เมตรเท่ากับ 1.11 วินาที  และเมื่อเปลี่ยนเป็นที่
ระดับความยาว 0.4 เมตร  จะมีคาบของการเคลื่อนที่เท่ากับ 1.25 1.28 1.28 และ 1.25 วินาทีตามล าดับ ซึ่งมีคาบเฉลี่ยของ
การเคลื่อนที่ท่ีความยาว 0.4 เมตรเท่ากับ 1.27 วินาที และเมื่อเปลี่ยนเป็นที่ระดับความยาว 0.5 เมตร จะมีคาบของการ
เคลื่อนที่เท่ากับ 1.38 1.42 1.42 และ 1.45 วินาทีตามล าดับ ซึ่งมีคาบเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ท่ีความยาว 0.5 เมตรเท่ากับ 1.42 
วินาที ดังนั้นการหาคาบของการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนาฬิกา เมื่อไปหาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกท่ีระดับความยาว
เชือก 0.2 0.3 0.4 และ 0.5 เมตร จะมีค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ 9.86 9.71 9.86 และ 9.82 เมตรต่อ
วินาที2ซึ่งส่งผลให้ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยแต่ละความยาวเชือกเท่ากับ 0.78%  0.74%  0.83% และ 0.43% ตามล าดับ  
    ตอนที่ 2 หาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกจากกราฟ 

 
 

รูปที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์คาบของการเคลื่อนที่ของลูกตุม้นาฬิกากับค่าความยาวเชือก 
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กราฟแสดงความสัมพันธ์คาบของการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนาฬิกากับค่าความยาวเชือก
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 

รูปที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์คาบของการเคลื่อนที่ของลูกตุม้นาฬิกายกก าลังสองกับค่าความยาวเชือก 
 
 จากกราฟแสดงความสัมพันธ์คาบของการเคลื่อนท่ีของลูกตุ้มนาฬิกากับค่าความยาวเชือกดังแสดงในรูปที่ 3 พบว่า
กราฟจะมีลักษณะไม่เป็นกราฟเชิงเส้น และกราฟแสดงความสัมพันธ์คาบของการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนาฬิกายกก าลังสองกับค่า
ความยาวเชือกดังแสดงในรูปท่ี 4 พบว่า กราฟจะมีลักษณะเป็นกราฟเชิงเส้น ซึ่งมีความชันเท่ากับ 4.004 ดังนั้นน าความชันท่ี
ได้ไปหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มของโลกเท่ากับ 9.87 เมตรต่อวินาที2ซึ่งส่งผลให้ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.91%   

 
สรุปผลการวิจัย 

 เมื่อลูกตุ้มนาฬิกามีความยาวเชือกเท่ากับ 0.2 เมตร ซึ่งวัดจากต าแหน่งจุดที่ใช้แขวนมวลลูกตุ้มนาฬิกาจนถึงจุด
ศูนย์กลางของลูกตุ้มนาฬิกา และวัดที่มุม 10 20 30 และ 40 องศาจะส่งผลให้คาบของการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย
จะมีค่าใกล้เคียงกัน แต่เมื่อเปลี่ยนระดับความยาว 0.3 0.4 และ 0.5 องศาจะส่งผลให้มีคาบของการเคลื่อนที่เพ่ิมขึ้นตามล าดับ 
ดังนั้นเมื่อน าคาบของการเคลื่อนท่ีมาค านวณหาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงจะมีค่าที่ใกล้เคียงกับความเร่งเนื่องจากแรงโน้ม
ถ่วงของโลก ณ จังหวัดสงขลาเท่ากับ 9.78120 เมตรต่อวินาที2ส าหรับค่าความคลาดเคลื่อนจะเกิดจากการที่ลูกตุ้มนาฬิกา
แกว่งไปมาไม่เป็นระนาบเดียวกัน และจากกราฟแสดงความสัมพันธ์คาบของการเคลื่อนท่ีของลูกตุ้มนาฬิกายกก าลังสองกับค่า
ความยาวเชือกจะมีลักษณะเป็นกราฟเชิงเส้น ซึ่งสามารถหาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงได้จากความชันของกราฟ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ลุล่วงได้ดีด้วยความกรุณาของ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มารีนา 
มะหนิและรองศาสตราจารย ์ดร.นิคม ชูศิริ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตรพ์ื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ท่ีกรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ให้ค าปรึกษา แนะแนวทางและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ มาเป็น
อย่างดี ตลอดจนให้ก าลังใจที่ดีเสมอ ท าให้โครงงานฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ สุดท้าย
นี้ ขอขอบพระคุณบิดา มารดา รวมถึงขอบคุณเพื่อนๆที่คอยให้ค าปรึกษา คอยช่วยเหลือในการทดลอง จนท าให้การท า
โครงงานฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 

y = 4.004x + 0.0065

R² = 0.9997
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กราฟแสดงความสัมพันธ์คาบของการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนาฬิกายกก าลังสองกับ        
ค่าความยาวเชือก
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 

รูปที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์คาบของการเคลื่อนที่ของลูกตุม้นาฬิกายกก าลังสองกับค่าความยาวเชือก 
 
 จากกราฟแสดงความสัมพันธ์คาบของการเคลื่อนท่ีของลูกตุ้มนาฬิกากับค่าความยาวเชือกดังแสดงในรูปที่ 3 พบว่า
กราฟจะมีลักษณะไม่เป็นกราฟเชิงเส้น และกราฟแสดงความสัมพันธ์คาบของการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนาฬิกายกก าลังสองกับค่า
ความยาวเชือกดังแสดงในรูปท่ี 4 พบว่า กราฟจะมีลักษณะเป็นกราฟเชิงเส้น ซึ่งมีความชันเท่ากับ 4.004 ดังนั้นน าความชันท่ี
ได้ไปหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มของโลกเท่ากับ 9.87 เมตรต่อวินาที2ซึ่งส่งผลให้ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.91%   

 
สรุปผลการวิจัย 

 เมื่อลูกตุ้มนาฬิกามีความยาวเชือกเท่ากับ 0.2 เมตร ซึ่งวัดจากต าแหน่งจุดที่ใช้แขวนมวลลูกตุ้มนาฬิกาจนถึงจุด
ศูนย์กลางของลูกตุ้มนาฬิกา และวัดที่มุม 10 20 30 และ 40 องศาจะส่งผลให้คาบของการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย
จะมีค่าใกล้เคียงกัน แต่เมื่อเปลี่ยนระดับความยาว 0.3 0.4 และ 0.5 องศาจะส่งผลให้มีคาบของการเคลื่อนที่เพ่ิมขึ้นตามล าดับ 
ดังนั้นเมื่อน าคาบของการเคลื่อนท่ีมาค านวณหาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงจะมีค่าที่ใกล้เคียงกับความเร่งเนื่องจากแรงโน้ม
ถ่วงของโลก ณ จังหวัดสงขลาเท่ากับ 9.78120 เมตรต่อวินาที2ส าหรับค่าความคลาดเคลื่อนจะเกิดจากการที่ลูกตุ้มนาฬิกา
แกว่งไปมาไม่เป็นระนาบเดียวกัน และจากกราฟแสดงความสัมพันธ์คาบของการเคลื่อนท่ีของลูกตุ้มนาฬิกายกก าลังสองกับค่า
ความยาวเชือกจะมีลักษณะเป็นกราฟเชิงเส้น ซึ่งสามารถหาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงได้จากความชันของกราฟ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ลุล่วงได้ดีด้วยความกรุณาของ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มารีนา 
มะหนิและรองศาสตราจารย ์ดร.นิคม ชูศิริ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตรพ์ื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ท่ีกรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ให้ค าปรึกษา แนะแนวทางและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ มาเป็น
อย่างดี ตลอดจนให้ก าลังใจที่ดีเสมอ ท าให้โครงงานฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ สุดท้าย
นี้ ขอขอบพระคุณบิดา มารดา รวมถึงขอบคุณเพื่อนๆที่คอยให้ค าปรึกษา คอยช่วยเหลือในการทดลอง จนท าให้การท า
โครงงานฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 

y = 4.004x + 0.0065

R² = 0.9997

0.500
0.700
0.900
1.100
1.300
1.500
1.700
1.900
2.100

0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55

คา
บข

อง
กา

รเค
ลื่อ

นท
ี่ยก

ก า
ลัง

สอ
ง 

ความยาวเชือก

กราฟแสดงความสัมพันธ์คาบของการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนาฬิกายกก าลังสองกับ        
ค่าความยาวเชือก
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กำรประมำณค่ำรังสีอำทิตย์รวมรำยเดือนของจังหวัดสงขลำ โดยใช้เทคนิคโครงข่ำยประสำทเทียม 

ฤทัยชนก แก้ววิรัตน์1* มารีนา มะหนิ² และสิรีพร สังข์ทอง3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ในแถบเส้นศูนย์สูตรซึ่งได้รับพลังงานแสงอาทิตย์อย่างมหาศาล เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจาก

พลังงานแสงอาทิตย์ จ�าเป็นต้องตรวจวัดค่ารังสีอาทิตย์ที่เกิดขึ้นให้แม่นย�ามากที่สุด แต่ในปัจจุบันการตรวจวัดรังสีอาทิตย์ให้ได้ค่าที่

แม่นย�านั้นมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมในการประมาณค่ารังสีอาทิตย์ 2. เพื่อเปรียบเทียบค่ารังสีอาทิตย์ที่ได้จาก

การใช้โครงข่ายประสาทเทียมกับค่ารังสีอาทิตย์ที่วัดได้จากอุตุนิยมวิทยา

วิธีกำรศึกษำ : การศึกษาในคร้ังนี้จะใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks, ANNs) โดยใช้ข้อมูลทาง

อุตุนิยมวิทยาที่สามารถตรวจวัดได้ในปี พ.ศ. 2552 ประกอบด้วย อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต�่าสุด อุณหภูมิเฉลี่ย ความชื้นสัมพัทธ์ 

ปริมาณฝน ละติจูด ลองติจูด และความยาวนานแสงแดด โดยใช้พารามิเตอร์ 3,5 และ 8 พารามิเตอร์ เป็นแบบจ�าลองส�าหรับการ

ฝ ึก ANN เ พ่ือประมาณค ่า รังสีอาทิตย ์รายเดือนระหว ่างค ่ารั ง สีอาทิตย ์ที่ ได ้การใช ้ โครงข ่ายประสาทเทียมกับ 

ค่ารังสีอาทิตย์ที่วัดได้จากอุตุนิยมวิทยา ในปีพ.ศ. 2552 และค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเฉลี่ย (R2) 

ผลกำรศึกษำ : พบว่าประมาณค่าค่ารังสีอาทิตย์รายเดือน แบบใช้พารามิเตอร์ 3 พารามิเตอร์ มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเฉลี่ย 

(R 2)  = 0.56595 แบบใช ้พารามิเตอร ์  5 พารามิ เตอร ์  มีค ่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเฉลี่ย (R2)  = 0.96406  

แบบใช้พารามิเตอร์ 8 พารามิเตอร์ มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเฉลี่ย (R2) = 0.9916

วิจำรณ์และสรุป : จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าแบบจ�าลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบใช้พารามิเตอร์ 8 พารามิเตอร์ มีประสิทธิภาพ

เพียงพอในการประมาณค่าค่ารังสีอาทิตย์รายเดือนในพื้นที่ที่มีการวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 

ค�ำส�ำคัญ : รังสีอาทิตย์ แบบจ�าลองโครงข่ายประสาทเทียม
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Prediction of Global Solar Radiation over Songkhla  

Using Artificial Neural Network Techniques

Ruethaichanok Keawwirat 1* Mareena Mani² andS Sireeporn sungtong3

Abstract

Introduction : Songkhla is located in an equatorial belt that receives abundant solar energy. In order to achieve 

the optimum utilization of solar energy available. Accurate measurements, using sophisticated and costly 

equipment, is available and has indeed been used extensively to assess solar radiation.

Objective : 1. To use artificial neural network techniques to estimate the solar radiation 2. To compare the 

solar radiation obtained using artificial neural networks and the measured solar radiation values   from meteorology

Mothods : Artificial Neural Networks, ANNs using meteorological data, along with the 2009 period from the Thai 

Meteorological Department. More precisely, three combinations of observed monthly mean meteorological 

data, i.e. maximum, minimum, and mean temperatures; relative humidity; rainfall amount; latitude Longitude 

and sunshine hours were used with 3, 5 and 8 parameters as the model input for the ANN training to predict 

the solar radiation over Songkhla in 2009 and R-squared

Results: The estimated solar radiation. The average R-squared for 3 5 and 8 input meteorological parameters 

were 0.56595 0.96406 and 0.9916 respectively

Conclusion: the Artificial Neural Networks modeling were used 8 parameters has sufficient performance to 

predict the monthly mean over an area where classical meteorological data are measured. 

Keywords : solar radiation Artificial Neural Networks
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บทน า 
 ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งก าเนิดพลังงานทั้งทางตรงและทางอ้อม พลังงานที่ดวงอาทิตย์ให้กับโลกทางตรง คือ แสง
สว่าง ซึ่งมีผลท าให้เกิดความร้อน สร้างความอบอุ่นให้กับโลก พลังงานทางอ้อมคือดวงอาทิตย์ท าให้สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิตอยู่ได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชเจริญเติบโตอาศัยการสังเคราะห์แสงจากแสงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์ให้พลังงานแสงสว่างแก่โลกโดยการ
แผ่รังสี  กล่าวได้ว่ารังสีจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานท่ีส่องมาจากดวงอาทิตย์ พลังงานท่ีเปล่งออกมานี้เป็นแหล่งพลังงาน
แรกที่ให้ความร้อนแก่โลก และเป็นแหล่งพลังงานที่ส าคัญที่สุดทั้งทางกายภาพ เคมีและชีวภาพบนพื้นผิวโลก ส าหรับ
ประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ 500,000 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในแถบเส้นศูนย์สูตรหรืออยู่ในแถบเขตร้อน มีค่าพลังงาน
แสงอาทิตย์เฉลี่ยค่อนข้างสูงประมาณวันละ 4.7 กิโลเมตรช่ัวโมงต่อตารางเมตร และมีระยะเวลาการรับแสงอาทิตย์สูงสุด
เฉลี่ยทั่วประเทศ 4 - 5 ช่ัวโมงต่อวัน   
 หากสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกลงบนประเทศไทยเพียงร้อยละ 1 ของพื้นที่ทั้งหมดต่อปีจะได้พลังงาน
เทียบเท่าน้ ามันดิบประมาณ 700 ล้านตัน จะได้ว่าการใช้ประโยชน์จากรังสีอาทิตย์ให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด จ าเป็นต้อง
ตรวจวัดค่ารังสีอาทิตย์ที่เกิดขึ้นให้แม่นย ามากที่สุด แต่ในปัจจุบันการตรวจวัดรังสีแสงอาทิตย์ให้ได้ค่าที่แม่นย าจะต้องใช้
อุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายสูง และมีสถานีอุตุนิยมวิทยาน้อยมากท่ีสามารถตรวจวัดค่ารังสีอาทิตย์ได้  
 วิธีการที่ดีที่สุดในการพยากรณ์รังสีอาทิตย์โดยไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย คือ การใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม
ชนิด (Artificial Neural Networks, ANN) โครงข่ายประสาทเทียมจะแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างค่าตัวแปรอินพุทกับ 
ตัวแปรเอาท์พุทผ่านหน่วยย่อยที่เรียกว่า นิวรอน (Neuron) โดย ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะได้จากการฝึกสอนโครงข่าย
ประสาทเทียมด้วยข้อมูลอินพุทและข้อมูลเอาท์พุทท่ีทราบค่า จากนั้นจะน าโครงข่ายประสาทเทียมที่ได้รับการฝึกสอนแล้ว
ไปใช้หา เอาท์พุทของระบบจากค่าอินพุทใหม่ได้ ข้อดีของการใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการจ าลอง แบบการท างาน  
ของระบบคือ ไม่มีความจ าเป็นต้องสร้างสมการในรูปฟังก์ชันต่างๆ ที่แสดง ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอินพุทและตัวแปร
เอาท์พุทของระบบ ดังนั้นการจ าลองแบบ ระบบโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมจึงเหมาะสมกับระบบที่ตัวแปรอินพุทกับตัว
แปรเอาท์พุทมี ความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อนซึ่งการสร้างความสัมพันธ์ในรูปฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์โดยตรงนั้นท าได้ยาก  
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้จัดท าโครงงานจึงได้ท าโครงงาน เรื่องการประมาณค่ารังสีอาทิตย์รวมรายเดือนของจังหวัด
สงขลา ในช่วง พ.ศ. 2552 โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม  ในการพยากรณ์ค่ารังสีอาทิตย์ จังหวัดสงขลา 

เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม  
ความรู้เบื้องต้นในปัจจุบันได้มีการน าโครงข่ายประสาทเทียมมาใช้ในงานวิจัยด้านการค้นคืนสารสนเทศในหลาย ๆ 

รูปแบบด้วยกัน เช่น การจัดกลุ่มข้อความ การจ าแนก โดยเป็นเพราะโครงข่ายประสาทเทียมสามารถท่ีจะปรับตัวให้สามารถ
รับรู้สภาพที่เปลี่ยนแปลงได้ สิ่งนี้เป็นประโยชน์อย่างมากในการแก้ปัญหาอีกหลายประเภทที่คอมพิวเตอร์อาจไม่เหมาะสมที่
จะน ามาใช้งาน และอาจเป็นงานที่มีการคิดและวิเคราะห์ เช่น การสกัดหรือค้นหาใจความส าคัญของเอกสาร ท่ีโดยท่ัวไป
แล้วมักจะต้องท าการวิเคราะห์โดยคนหรือผู้เช่ียวชาญในด้านภาษาศาสตร์ เพราะสมองของมนุษย์เรานั้นสามารถที่จะคิด
และวิเคราะห์ได้อย่างสลับซับซ้อน จึงได้มีการน าแนวคิดการท างานของสมองมนุษย์นั้นมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพความชาญฉลาดของคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการนี้จะท าหน้าที่คล้ายกับสมองของมนุษย์ในรูปแบบของโครงข่าย
ประสาทเทียมอันเป็นการลอกเลียนการท างานของเซลล์ประสาท (Nese cel) ซึ่งมีช่ือเรียกอีกอย่างว่า นิวรอน (Neuron)  
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องกล่าวถึงนิยามต่างๆของโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นที่ส าคัญก่อนที่จะมีการ
น าไปประยุกต์ใช้งานต่อไป 

โครงข่ายประสาทเทียมถูกสร้างขึ้นเพื่อเลียนแบบการท างานของสมองมนุษย์ มีการท างานแบบขนานจ านวนมาก 
ในงานวิจัยนี้เลือกใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซฟตรอนหลายช้ัน (Multi-layer perceptron Neural Network) 
หรือโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลับ (Feed-forward Backpropagation Neural Network) ซึ่งเป็นโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบต้องมีผู้สอน (Supervised Learning)  

โครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซฟตรอนแบบหลายช้ันนั้น มีลักษณะต้นแบบ คือ จะมีจ านวนหนึ่งช้ันอินพุต (Input 
Layer) หนึ่งช้ันเอาท์พุต (Output Layer) และอย่างน้อยหนึ่งช้ันซ่อน (Hidden Layer) ซึ่งลักษณะของโครงข่ายประสาท
เทียมนั้นไม่มีข้อจ ากัดทางทฤษฎีต่อจ านวนของช้ันซ่อน แต่ตามแบบต้นฉบับจะมีเพียงหนึ่งช้ันหรือสองช้ันเท่านั้นโดยบาง
การท างานที่แก้ปัญหาที่ซับซ้อนจะต้องมีอย่างน้อยที่สุดสี่ช้ัน (สามช้ันซ่อนกับหนึ่งช้ันเอาท์พุต) แต่ละช้ันเช่ือมต่อกับช้ันที่
ตามมา แสดงดังรูปที ่1 

 
รูปที่ 1  สถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียม 

อุปกรณ์และวิธีการ 
งานวิจัยนี้ได้การวิจัยนี้เป็นการประมาณค่ารังสีอาทิตย์รวมรายเดือน โดยใช้ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาของจังหวัด

สงขลา ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาในปีพ.ศ. 2552 ประกอบด้วย อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ าสุด 
อุณหภูมิเฉลี่ย ความช้ืนสัมพัทธ์ ปริมาณฝน ละติจูด ลองติจูด และความยาวนานแสงแดด  และน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหา
แบบจ าลองส าหรับการประมาณค่ารังสีอาทิตย์รวมรายเดือน โดยสร้างเป็นแบบจ าลองของโครงข่ายประสา ทเทียม 
จ านวน 3 แบบจ าลองและน ามาเปรียบเทียบกัน  

แบบจ าลองที่ 1 โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม มีตัวแปรอินพุท ประกอบด้วย อุณหภูมิเฉลี่ย ละติจูด ลองติจูด  
ดังรูปที ่2 

แบบจ าลองที่ 2 โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม มีตัวแปรอินพุท ประกอบด้วย อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ าสุด ค่า
ความช้ืนสัมพัทธ์ของอากาศ ปริมาณฝน และละติจูด  ดังรูปที่ 3 

แบบจ าลองที่ 3 โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม มีตัวแปรอินพุท ประกอบด้วย อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ าสุด 
อุณหภูมิเฉลี่ย ค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ ปริมาณฝน ละติจูด ลองติจูด และค่าคงท่ีรังสีอาทิตย์ ดังรูปที่ 4 
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โครงข่ายประสาทเทียมถูกสร้างขึ้นเพื่อเลียนแบบการท างานของสมองมนุษย์ มีการท างานแบบขนานจ านวนมาก 
ในงานวิจัยนี้เลือกใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซฟตรอนหลายช้ัน (Multi-layer perceptron Neural Network) 
หรือโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลับ (Feed-forward Backpropagation Neural Network) ซึ่งเป็นโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบต้องมีผู้สอน (Supervised Learning)  

โครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซฟตรอนแบบหลายช้ันนั้น มีลักษณะต้นแบบ คือ จะมีจ านวนหนึ่งช้ันอินพุต (Input 
Layer) หนึ่งช้ันเอาท์พุต (Output Layer) และอย่างน้อยหนึ่งช้ันซ่อน (Hidden Layer) ซึ่งลักษณะของโครงข่ายประสาท
เทียมนั้นไม่มีข้อจ ากัดทางทฤษฎีต่อจ านวนของช้ันซ่อน แต่ตามแบบต้นฉบับจะมีเพียงหนึ่งช้ันหรือสองช้ันเท่านั้นโดยบาง
การท างานที่แก้ปัญหาที่ซับซ้อนจะต้องมีอย่างน้อยที่สุดสี่ช้ัน (สามช้ันซ่อนกับหนึ่งช้ันเอาท์พุต) แต่ละช้ันเช่ือมต่อกับช้ันที่
ตามมา แสดงดังรูปที ่1 

 
รูปที่ 1  สถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียม 

อุปกรณ์และวิธีการ 
งานวิจัยนี้ได้การวิจัยนี้เป็นการประมาณค่ารังสีอาทิตย์รวมรายเดือน โดยใช้ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาของจังหวัด

สงขลา ในการศึกษาครั้งน้ีจะใช้ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาในปีพ.ศ. 2552 ประกอบด้วย อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ าสุด 
อุณหภูมิเฉลี่ย ความช้ืนสัมพัทธ์ ปริมาณฝน ละติจูด ลองติจูด และความยาวนานแสงแดด  และน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหา
แบบจ าลองส าหรับการประมาณค่ารังสีอาทิตย์รวมรายเดือน โดยสร้างเป็นแบบจ าลองของโครงข่ายประสา ทเทียม 
จ านวน 3 แบบจ าลองและน ามาเปรียบเทียบกัน  

แบบจ าลองที่ 1 โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม มีตัวแปรอินพุท ประกอบด้วย อุณหภูมิเฉลี่ย ละติจูด ลองติจูด  
ดังรูปที ่2 

แบบจ าลองที่ 2 โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม มีตัวแปรอินพุท ประกอบด้วย อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ าสุด ค่า
ความช้ืนสัมพัทธ์ของอากาศ ปริมาณฝน และละติจูด  ดังรูปที่ 3 

แบบจ าลองที่ 3 โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม มีตัวแปรอินพุท ประกอบด้วย อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ าสุด 
อุณหภูมิเฉลี่ย ค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ ปริมาณฝน ละติจูด ลองติจูด และค่าคงท่ีรังสีอาทิตย์ ดังรูปที่ 4 
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รูปที่ 2 แบบจ าลองที่ 1 

 

 

  การใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทยีมจะใช้ข้อมูลอุตุนยิมวิทยาเพื่อประมาณค่ารังสีอาทิตยร์วมรายเดือน และค่า
สัมประสิทธ์ิการท านาย (Coefficient of Determination : R2) แสดงในสมการที่ 1 
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เมื่อ   eq(exp,i)M    คือ  ค่ารังสีอาทิตย์จากการกรมอตุุนิยมวิทยา ที่ค่า i ใด  
       eq(p re,i)M    คือ  ค่ารังสีอาทิตย์จากแบบจ าลอง ท่ีค่า i ใด ๆ  
       n               คือ  จ านวนสมาชิกหรือจ านวนค่าที่สังเกต 

โดย o< R2<1  

ซึ่งค่า R2 เป็นค่าที่บอกว่าตัวแปรอิสระทั้งหมดในสมการสามารถท านายตามได้มากน้อยเพียงใด โดยที่สมัประสิทธ์ิ
การท านายนีม้ีค่าระหว่าง 0-1 ถ้าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรอสิระทั้งหมดในสมการร่วมกันท านายตัวแปรตามไดม้าก 

รูปที่ 4 แบบจ าลองที่ 3 รูปที่ 3 แบบจ าลองที่ 2 

 

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

จากการทดลองการประมาณค่ารังสีอาทิตย์รวมรายเดือน โดยใช้โมเดลของแบบจ าลอง 3 แบบจ าลอง โดยการใช้
ข้อมูลอินพุทที่แตกต่างกันนั้น และเอาท์พุท คือ ค่ารังสีอาทิตย์รวมรายเดือน ผลการทดลองแบบจ าลองท่ี 1 มีค่า
สัมประสิทธ์ิการท านายน้อยที่สุด คือ  0.56595 แบบจ าลองที ่2 มีค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย คือ  0.96406 และแบบจ าลอง
ที ่3 มีค่าสัมประสิทธ์ิการท านายมากที่สุด คือ 0.9916  

 
แบบจ าลองที่ 1 ตัวแปรอินพุท ประกอบด้วย ประกอบด้วย อุณหภูมิเฉลี่ย ละติจูด ลองติจูด แสดงดังรูปที่ 5 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 รังสีอาทิตย์ที่ได้จากการใช้โครงข่ายประสาทเทียมกับค่ารังสอีาทิตย์ที่วัดไดจ้ากอุตุนิยมวิทยาโดยใช้แบบจ าลองที่ 1 

 
แบบจ าลองที่ 2 ตัวแปรอินพุท ประกอบด้วย อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ าสุด ค่าความช้ืนสัมพัทธ์ของอากาศ 

ปริมาณฝน และละติจูด  แสดงดังรูปที่ 6 
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รูปที่ 2 แบบจ าลองที่ 1 

 

 

  การใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทยีมจะใช้ข้อมูลอุตุนยิมวิทยาเพื่อประมาณค่ารังสีอาทิตยร์วมรายเดือน และค่า
สัมประสิทธ์ิการท านาย (Coefficient of Determination : R2) แสดงในสมการที่ 1 
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เมื่อ   eq(exp,i)M    คือ  ค่ารังสีอาทิตย์จากการกรมอตุุนิยมวิทยา ที่ค่า i ใด  
       eq(p re,i)M    คือ  ค่ารังสีอาทิตย์จากแบบจ าลอง ท่ีค่า i ใด ๆ  
       n               คือ  จ านวนสมาชิกหรือจ านวนค่าที่สังเกต 

โดย o< R2<1  

ซึ่งค่า R2 เป็นค่าที่บอกว่าตัวแปรอิสระทั้งหมดในสมการสามารถท านายตามได้มากน้อยเพียงใด โดยที่สมัประสิทธ์ิ
การท านายนีม้ีค่าระหว่าง 0-1 ถ้าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรอสิระทั้งหมดในสมการร่วมกันท านายตัวแปรตามไดม้าก 

รูปที่ 4 แบบจ าลองที่ 3 รูปที่ 3 แบบจ าลองที่ 2 

 

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

จากการทดลองการประมาณค่ารังสีอาทิตย์รวมรายเดือน โดยใช้โมเดลของแบบจ าลอง 3 แบบจ าลอง โดยการใช้
ข้อมูลอินพุทที่แตกต่างกันนั้น และเอาท์พุท คือ ค่ารังสีอาทิตย์รวมรายเดือน ผลการทดลองแบบจ าลองที่ 1 มีค่า
สัมประสิทธ์ิการท านายน้อยที่สุด คือ  0.56595 แบบจ าลองที ่2 มีค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย คือ  0.96406 และแบบจ าลอง
ที ่3 มีค่าสัมประสิทธ์ิการท านายมากที่สุด คือ 0.9916  

 
แบบจ าลองที่ 1 ตัวแปรอินพุท ประกอบด้วย ประกอบด้วย อุณหภูมิเฉลี่ย ละติจูด ลองติจูด แสดงดังรูปที่ 5 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 รังสีอาทิตย์ที่ได้จากการใช้โครงข่ายประสาทเทียมกับค่ารังสอีาทิตย์ที่วัดไดจ้ากอุตุนิยมวิทยาโดยใช้แบบจ าลองที่ 1 

 
แบบจ าลองที่ 2 ตัวแปรอินพุท ประกอบด้วย อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ าสุด ค่าความช้ืนสัมพัทธ์ของอากาศ 

ปริมาณฝน และละติจูด  แสดงดังรูปที่ 6 
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รูปที่ 6 รังสีอาทิตย์ที่ได้จากการใช้โครงข่ายประสาทเทียมกับค่ารังสอีาทิตย์ที่วัดไดจ้ากอุตุนิยมวิทยาโดยใช้แบบจ าลองที่ 2 

 

แบบจ าลองที่ 3 ตัวแปรอินพุท ประกอบด้วย อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ าสุด อุณหภูมิเฉลี่ย ค่าความช้ืนสัมพัทธ์
ของอากาศ ปริมาณฝน ละติจูด ลองติจูด และค่าคงท่ีรังสีอาทิตย์  แสดงดังรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7 รังสีอาทิตย์ที่ได้จากการใช้โครงข่ายประสาทเทียมกับค่ารังสอีาทิตย์ที่วัดไดจ้ากอุตุนิยมวิทยาโดยใช้แบบจ าลองที่ 3 

 จากการประมาณค่ารังสีอาทิตย์รวมรายเดือนโดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม และหาค่าสัมประสิทธ์ิ 
การท านาย (Coefficient of Determination : R2) ตามสมการที่ 1 เพื่อหาค่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของค่าที่ได้จากการใช้
เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมกับค่าที่วัดจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีค่ามากน้อยเพียงใด แสดงดังรูปที่ 8 รูปที่ 9  
และรูปที่ 10 จากผลการทดลองจะพบว่าการประมาณค่ารังสีอาทิตย์รายเดือนโดยใช้แบบจ าลองที่ 1 มีค่าสัมประสิทธิ์ 
การท านาย เท่ากับ 0.56595 แบบจ าลองที่ 2 มีค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย เท่ากับ 0.96406 แบบจ าลองที่มีค่าสัมประสิทธิ์

การท านายมากที่สุด เท่ากับ 0.9916 แสดงว่าแบบจ าลองที่ 1 ยังไม่เป็นแม่นย าในการท านายค่ารังสีอาทิตย์เท่าที่ควร  
แต่แบบจ าลองที่ 3 มีค่าสัมประสิทธิ์การท านายมากที่สุดแสดงว่าเป็นแบบจ าลองที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการประมาณ
ค่าค่ารังสีอาทิตย์รายเดือนในพ้ืนท่ีที่มีการวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 

 
รูปที่ 8 รังสีอาทิตย์รายเดือนท่ีไดจ้ากการแบบจ าลองที่ 1 โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม  

ค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย  R2 = 0.56585 

 
รูปที่ 9 รังสีอาทิตย์รายเดือนท่ีไดจ้ากการแบบจ าลองที่ 2 โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม  

ค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย  R2 = 0.96406 
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การท านายมากที่สุด เท่ากับ 0.9916 แสดงว่าแบบจ าลองที่ 1 ยังไม่เป็นแม่นย าในการท านายค่ารังสีอาทิตย์เท่าที่ควร  
แต่แบบจ าลองที่ 3 มีค่าสัมประสิทธิ์การท านายมากที่สุดแสดงว่าเป็นแบบจ าลองที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการประมาณ
ค่าค่ารังสีอาทิตย์รายเดือนในพ้ืนท่ีที่มีการวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 

 
รูปที่ 8 รังสีอาทิตย์รายเดือนท่ีไดจ้ากการแบบจ าลองที่ 1 โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม  

ค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย  R2 = 0.56585 

 
รูปที่ 9 รังสีอาทิตย์รายเดือนท่ีไดจ้ากการแบบจ าลองที่ 2 โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม  

ค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย  R2 = 0.96406 
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รูปที่ 10 รังสีอาทิตย์รายเดือนท่ีได้จากการแบบจ าลองที่ 3 โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม  

ค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย  R2 = 0.9916 

 
สรุปผลการวิจัย 

การประมาณค่ารังสีอาทิตย์รวมรายเดือนของจังหวัดสงขลา โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม ทดลองใช้
ข้อมูล 3 รูปแบบในการท านายค่ารังสีอาทิตย์รายเดือน แบบจ าลองที่ให้ผลการพยากรณ์ที่ดีที่สุด คือ แบบจ าลองที่  3 
ประกอบด้วย อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ าสุด อุณหภูมิเฉลี่ย ค่าความช้ืนสัมพัทธ์ของอากาศ ปริมาณฝน ละติจูด ลองติจูด 
และค่าคงท่ีรังสีอาทิตย์  ผลการพยากรณ์ได้ค่าสมัประสทิธ์ิการท านายที่ดีที่สดุ R2 =0.9916 แสดงว่ามีแนวโน้มความสัมพนัธ์
ของค่าจริงกับค่าที่ได้จากการใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมค่อนมากมาก แสดงว่าแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการประมาณค่าค่ารังสีอาทิตย์รายเดือนในพ้ืนท่ีที่มีการวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
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ค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย  R2 = 0.9916 
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การประมาณค่ารังสีอาทิตย์รวมรายเดือนของจังหวัดสงขลา โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม ทดลองใช้
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และค่าคงท่ีรังสีอาทิตย์  ผลการพยากรณ์ได้ค่าสมัประสทิธ์ิการท านายที่ดีที่สดุ R2 =0.9916 แสดงว่ามีแนวโน้มความสัมพนัธ์
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กำรพัฒนำระบบตรวจสอบกำรล้มในกรณีล้มแบบกระทบพื้นไม่รุนแรง

ชนินท์ วงษ์ใหญ่1 สมหมาย บัวแย้มแสง1 อภิรักษ์ ภักดีวงษ์1 และจตุพล ศรีวิลาศ1 

บทคัดย่อ

บทน�ำ: การล้มเป็นหนึ่งในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยในชีวิตประจ�าวัน และระบบการตรวจสอบการล้มที่มีการใช้งานอยู่จะตรวจสอบได้

เฉพาะการล้มแบบมีการกระทบพื้นแบบรุนแรงเท่านั้นแต่ยังไม่รองรับการล้มแบบไม่รุนแรง ท�าให้การล้มแบบกระทบพื้นไม่รุนแรง

เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้เสียชีวิตได้

วัตถปุระสงค์: เพ่ือปรบัปรงุประสทิธภิาพของวธิกีารตรวจจบัการล้มให้รองรบัรปูแบบการล้มแบบกระทบพืน้ไม่รนุแรง โดยใช้เซน็เซอร์

ตรวจจับความเร่ง

วธิกีำรศกึษำ: เป็นการศกึษารปูแบบการล้มทีม่กีารกระทบพืน้แบบไม่รนุแรงจากผู้ทดสอบจ�านวน 15 คน ทีม่คีวามแตกต่างด้านความ

สูงและน�้าหนัก และน�าข้อมูลรูปแบบความเร่งที่เกิดจากการล้ม มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการจ�าแนกความเร่งตามกรอบเวลา โดยใช้ความ

สัมพันธ์ระหว่างเวลากับความเร่งที่เกิดจากร่างกายในแนวแกน x y และ z เพื่อแยกระหว่างการการเคลื่อนไหวปกติในชีวิตประจ�าวัน

และการล้มแบบกระทบพื้นไม่รุนแรง

ผลกำรศกึษำ: จากการทดสอบการล้มแบบกระทบพืน้ไม่รนุแรง จากผู้ทดสอบจ�านวน 15 คน พบว่าวธิกีารจ�าแนกความเร่งตามกรอบ

เวลา สามารถแยกความแตกต่างได้ถูกต้อง 95.6%

วิจำรณ์และสรุป: การตรวจจับการล้มโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับความเร่งและวิธีการจ�าแนกตามกรอบเวลา เพื่อแยกรูปแบบการ

เคลือ่นไหวปกตกิบัการล้มแบบกระทบพืน้ไม่รนุแรง สามารถใช้งานได้มปีระสิทธภิาพ แต่ยังคงมรีปูแบบการเคลือ่นไหวทีม่ค่ีาความเร่ง

ต�่ามากยังไม่สามารถแยกความแตกต่างได้

ค�ำส�ำคัญ: การล้ม ตรวจจับการล้ม สมาร์ตโฟน เซ็นเซอร์ตรวจจับความเร่ง 

1 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี 12000
1 Department of Computer Engineering, College of Engineering, Rangsit University, 12000
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Development of Fall Detection System for a Low-impact fall

Chanin Wongyai1 Sommai Buayamsang1 Apiruk Pukdeevong1 and Jatupol Srivilas1 

Abstract

Introduction: Falls are an accident that often occurs in daily life. Previous fall detection systems could only 

detect high-impact falls but not low-impact falls. Therefore, the low-impact falls are one of the major causes 

of death.

Objective: To improve a fall detection technique for the low-impact falls using an accelerometer sensor.

Method: Study patterns of the low-impact fall that correct from 15 different height and weight participants. 

Then, a time frame acceleration analysis technique is used to analyze body acceleration patterns during fall. 

This method uses body acceleration data in x, y and z-axis and the data of time intervals to distinguish between 

the activity of daily life and the low-impact falls. 

Result: Experimental results with 15 different height and weight participants showed that the accuracy of the 

proposed method was 95.6%.

Conclusion: the fall detection system that using the time frame acceleration analysis can effectively distinguish 

between the activity of daily life and the low-impact falls. However, for some movement patterns such as 

vary-low acceleration of falling down, the system might not detect as a fall.

Keyword: falling, fall detection, smartphone, accelerometer
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บทน า 
 การล้มเป็นอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยในชีวิตประจ าวัน และในบางครั้งการล้มยังเป็นสาเหตุที่สามารถท าให้เสียชีวิต
ได้ โดยปัจจัยท่ีท าให้เกิดการล้มมีได้หลายสาเหตุ ซ่ึงอาจเกิดได้จากปัญหาทางสายตา เช่นสายตายาว สายตาสั้น มองไม่ชัด หรือ
ปัญหาทางด้านสุขภาพอ่ืนๆ เช่น ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ ความผิดปกติของการทรงตัว ความผิดปกติของความดันโลหิต รวมถึง
สภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น แสงสว่างที่ไม่เพียงพอ พื้นต่างระดับ พื้นที่มีความลื่นมาก ดังน้ันเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นเม่ือมีการล้ม
เกิดขึ้น ควรมีระบบที่สามารถตรวจจับการล้มและสามารถส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือได้  

วิธีการตรวจจับการล้มมีการน าเสนอไว้ในหลายวิธีการเช่น ใช้การตรวจจับการล้มโดยใช้ภาพ 2มิติ และ 3มิติ และใช้การ
ประมวลผลภาพในการวิเคราะห์รูปแบบการล้ม[1, 6, 7, 8] หรือใช้อุปกรณ์ท่ีสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว[2, 3, 4, 6] เช่น 
เซ็นเซอร์ตรวจจับความเร่ง (Accelerometer Sensor) และเซ็นเซอร์วัดการหมุน (Gyro Sensor) โดยออกแบบเป็นอุปกรณ์ที่ติดไว้
ตามจุดต่างๆ ของร่างกาย และใช้การวิเคราะห์รูปแบบการล้มโดยวัดจากค่าความเร่งหรือมุมที่เกิดขึ้นขณะล้ม ว่ามีค่าสูงกว่าค่า
อ้างอิงปกติ (Threshold) ที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ ถ้าสูงกว่าจะแสดงว่าเป็นการล้ม ในงานที่ผ่านมาได้มีการทดสอบกับการล้มที่มีการ
กระทบพื้นอย่างรุนแรง เน่ืองจากจะมีความเร่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วที่ชัดเจน แต่ในรูปแบบการล้มที่กระทบพื้นอย่าง ไม่รุนแรงยังไม่
สามารถตรวจจับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในงานวิจัยน้ีจึงออกแบบระบบตรวจสอบการล้ม โดยเพิ่มกระบวนการวิเคราะห์รูปแบบการล้มที่ไม่มีกระทบพื้นอย่าง
รุนแรง โดยใช้การวิเคราะห์รูปแบบตามกรอบเวลา โดยใช้ข้อมูลความเร่งท่ีได้จากเซ็นเซอร์วัดความเร่ง เพื่อแยกระหว่างการ
เคลื่อนไหวปกติและการล้ม และเพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน จึงได้เลือกใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับความเร่ง บนอุปกรณ์สมาร์ตโฟน และ
ออกแบบเป็นโปรแกรมที่ท างานในสมาร์ตโฟน  
 

วิธีด าเนินการ 
ในขั้นตอนการวิจัย ได้ศึกษารูปแบบการเคลื่อนไหวในชีวิตประจ าวันเช่นการเดิน ว่ิง น่ัง และการกระโดด และการล้มที่มี

การกระทบพื้นแบบไม่รุนแรงเช่น การล้มแบบหลังพิงก าแพงก่อนกระทบพื้น การล้มในห้องน้ าและมีการจับราวจับในห้องน้ า และ
การล้มหลังจากการน่ังเก้าอ้ี โดยเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวโดยการใช้เซ็นเซอร์วัดความเร่งที่อยู่ในสมาร์ตโฟน โดยให้ผู้ทดสอบจ านวน 
15 คน  ทดสอบการล้ม 3 รูปแบบ การเคลื่อนไหวปกติในชีวิตประจ าวัน 5 รูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบจะทดสอบจ านวน 30 ครั้ง  
เพื่อน าข้อมูลมาหาค่าความเร่งและเวลาอ้างอิงในวิเคราะห์ด้วยกรอบเวลา หลังจากน้ันจะทดสอบการล้มจริงด้วยการให้ผู้ทดสอบชุด
เดิมจ านวน 15 คน โดยพกโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงและทดสอบการล้ม 5 รูปแบบ การเคลื่อนไหวปกติในชีวิตประจ าวัน 10 
รูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบจะทดสอบจ านวน 50 ครั้ง ผู้ทดสอบมีความแตกต่างด้านน้ าหนักและส่วนสูง โดยน้ าหนักอยู่ระหว่าง 65-
90 กิโลกรัม และความสูงอยู่ระหว่าง 165-180 เซนติเมตร 
 
เซ็นเซอร์ตรวจจับความเร่ง (Accelerometer Sensor) 

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเร่ง ใช้ส าหรับเป็นตัววัดความเร่งที่เกิดขึ้นในแนวแกน X, Y และ Z เม่ือเทียบกับแนวระนาบบนพื้น
โลก แสดงดังภาพที่ 1 ความเร่งจะเกิดขึ้นในแต่ละแนวแกน เม่ือมีการเคลื่อนไหว ดังน้ันจึงสามารถน ามาใช้งานในการตรวจจับการ
เคลื่อนไหวของมนุษย์ว่าอยู่ในสถานะหยุดน่ิง หรือ เคลื่อนไหว ในการใช้งานจริงเซ็นเซอร์จะอยู่ระดับเอวและเม่ือมีการเคล่ือนไหว
ความเร่งจะเกิดขึ้นในแนวแกน X, Y และ Z แยกอิสระ เพื่อให้สามารถค านวณค่าความเร่งได้โดยไม่มีผลจากทิศทางของแนวแกน จึง

ต้องน าค่าความเร่งที่เกิดขึ้นในแต่ละทิศทาง มาใช้ในการค านวณเป็นผลรวมความเร่ง ดังแสดงในสมการที่ (1) โดยที่  A คือผลรวม
ความเร่ง     Ax คือค่าความเร่งในแนวแกน X  Ay คือค่าความเร่งในแนวแกน Y และ Az คือค่าความเร่งในแนวแกน Z  
 

                                                                      𝐴𝐴 = √𝐴𝐴𝐴𝐴2 + 𝐴𝐴𝐴𝐴2 + 𝐴𝐴𝐴𝐴2                                                                                (1) 
 

 
 

ภาพที่ 1 แนวแกนอ้างอิงของเซ็นเซอร์ 
ในงานวิจัยน้ีใช้ผลรวมของขนาดของแรงโน้มถ่วง (SUM)  ซ่ึงเป็นอัตราส่วนระหว่าง ผลรวมของความเร่งแต่ละแกน (A) 

กับความเร่งของแรงโน้มถ่วง (g) ดังแสดงในสมการที่ 2 โดยก าหนดให้ค่า g มีค่าเท่ากับ 9.8 m/s2 โดยผลรวมของขนาดของแรงโน้ม
ถ่วง จะมีค่าเท่ากับ 1 g (g = gravity) เม่ืออยู่ในสภาวะไม่เคลื่อนไหว 

 

                                                                                     𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =  𝐴𝐴
𝑔𝑔                 (2) 

 
รูปแบบการล้มที่มีการกระทบพื้นไม่รุนแรง 

การล้มที่มกีารกระทบพื้นไม่รุนแรงเป็นรูปแบบการล้มที่สามารถเกิดได้จากในช่วงจังหวะล้มมีอุปสรรคบางอย่างที่ท าให้เกิด
การลดทอนความแรงในการกระทบพื้น เช่น การล้มหลังพิงก าแพงก่อนลงสู่พื้น การล้มในห้องน้ ามีการจับราวจับในห้องน้ า หรืออาจ
เกิดได้จากจุดที่เสียการทรงตัวมีระดับความสูงไม่มาก  

 

 
 

ภาพที่ 2 ค่าแรงโน้มถ่วงเมื่อเกิดการล้ม (a) การกระทบพื้นไม่รุนแรง (b) การกระทบพื้นแบบรุนแรง 

(a) (b) 
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บทน า 
 การล้มเป็นอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยในชีวิตประจ าวัน และในบางครั้งการล้มยังเป็นสาเหตุที่สามารถท าให้เสียชีวิต
ได้ โดยปัจจัยที่ท าให้เกิดการล้มมีได้หลายสาเหตุ ซ่ึงอาจเกิดได้จากปัญหาทางสายตา เช่นสายตายาว สายตาสั้น มองไม่ชัด หรือ
ปัญหาทางด้านสุขภาพอ่ืนๆ เช่น ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ ความผิดปกติของการทรงตัว ความผิดปกติของความดันโลหิต รวมถึง
สภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น แสงสว่างที่ไม่เพียงพอ พื้นต่างระดับ พื้นที่มีความลื่นมาก ดังน้ันเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นเม่ือมีการล้ม
เกิดขึ้น ควรมีระบบที่สามารถตรวจจับการล้มและสามารถส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือได้  

วิธีการตรวจจับการล้มมีการน าเสนอไว้ในหลายวิธีการเช่น ใช้การตรวจจับการล้มโดยใช้ภาพ 2มิติ และ 3มิติ และใช้การ
ประมวลผลภาพในการวิเคราะห์รูปแบบการล้ม[1, 6, 7, 8] หรือใช้อุปกรณ์ท่ีสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว[2, 3, 4, 6] เช่น 
เซ็นเซอร์ตรวจจับความเร่ง (Accelerometer Sensor) และเซ็นเซอร์วัดการหมุน (Gyro Sensor) โดยออกแบบเป็นอุปกรณ์ที่ติดไว้
ตามจุดต่างๆ ของร่างกาย และใช้การวิเคราะห์รูปแบบการล้มโดยวัดจากค่าความเร่งหรือมุมที่เกิดขึ้นขณะล้ม ว่ามีค่าสูงกว่าค่า
อ้างอิงปกติ (Threshold) ที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ ถ้าสูงกว่าจะแสดงว่าเป็นการล้ม ในงานที่ผ่านมาได้มีการทดสอบกับการล้มที่มีการ
กระทบพื้นอย่างรุนแรง เน่ืองจากจะมีความเร่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วที่ชัดเจน แต่ในรูปแบบการล้มที่กระทบพื้นอย่าง ไม่รุนแรงยังไม่
สามารถตรวจจับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในงานวิจัยน้ีจึงออกแบบระบบตรวจสอบการล้ม โดยเพิ่มกระบวนการวิเคราะห์รูปแบบการล้มที่ไม่มีกระทบพื้นอย่าง
รุนแรง โดยใช้การวิเคราะห์รูปแบบตามกรอบเวลา โดยใช้ข้อมูลความเร่งท่ีได้จากเซ็นเซอร์วัดความเร่ง เพื่อแยกระหว่างการ
เคลื่อนไหวปกติและการล้ม และเพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน จึงได้เลือกใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับความเร่ง บนอุปกรณ์สมาร์ตโฟน และ
ออกแบบเป็นโปรแกรมที่ท างานในสมาร์ตโฟน  
 

วิธีด าเนินการ 
ในขั้นตอนการวิจัย ได้ศึกษารูปแบบการเคลื่อนไหวในชีวิตประจ าวันเช่นการเดิน ว่ิง น่ัง และการกระโดด และการล้มที่มี

การกระทบพื้นแบบไม่รุนแรงเช่น การล้มแบบหลังพิงก าแพงก่อนกระทบพื้น การล้มในห้องน้ าและมีการจับราวจับในห้องน้ า และ
การล้มหลังจากการน่ังเก้าอ้ี โดยเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวโดยการใช้เซ็นเซอร์วัดความเร่งที่อยู่ในสมาร์ตโฟน โดยให้ผู้ทดสอบจ านวน 
15 คน  ทดสอบการล้ม 3 รูปแบบ การเคลื่อนไหวปกติในชีวิตประจ าวัน 5 รูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบจะทดสอบจ านวน 30 ครั้ง  
เพื่อน าข้อมูลมาหาค่าความเร่งและเวลาอ้างอิงในวิเคราะห์ด้วยกรอบเวลา หลังจากน้ันจะทดสอบการล้มจริงด้วยการให้ผู้ทดสอบชุด
เดิมจ านวน 15 คน โดยพกโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงและทดสอบการล้ม 5 รูปแบบ การเคล่ือนไหวปกติในชีวิตประจ าวัน 10 
รูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบจะทดสอบจ านวน 50 ครั้ง ผู้ทดสอบมีความแตกต่างด้านน้ าหนักและส่วนสูง โดยน้ าหนักอยู่ระหว่าง 65-
90 กิโลกรัม และความสูงอยู่ระหว่าง 165-180 เซนติเมตร 
 
เซ็นเซอร์ตรวจจับความเร่ง (Accelerometer Sensor) 

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเร่ง ใช้ส าหรับเป็นตัววัดความเร่งที่เกิดขึ้นในแนวแกน X, Y และ Z เม่ือเทียบกับแนวระนาบบนพื้น
โลก แสดงดังภาพที่ 1 ความเร่งจะเกิดขึ้นในแต่ละแนวแกน เม่ือมีการเคลื่อนไหว ดังน้ันจึงสามารถน ามาใช้งานในการตรวจจับการ
เคลื่อนไหวของมนุษย์ว่าอยู่ในสถานะหยุดน่ิง หรือ เคล่ือนไหว ในการใช้งานจริงเซ็นเซอร์จะอยู่ระดับเอวและเม่ือมีการเคลื่อนไหว
ความเร่งจะเกิดขึ้นในแนวแกน X, Y และ Z แยกอิสระ เพื่อให้สามารถค านวณค่าความเร่งได้โดยไม่มีผลจากทิศทางของแนวแกน จึง

ต้องน าค่าความเร่งที่เกิดขึ้นในแต่ละทิศทาง มาใช้ในการค านวณเป็นผลรวมความเร่ง ดังแสดงในสมการที่ (1) โดยที่  A คือผลรวม
ความเร่ง     Ax คือค่าความเร่งในแนวแกน X  Ay คือค่าความเร่งในแนวแกน Y และ Az คือค่าความเร่งในแนวแกน Z  
 

                                                                      𝐴𝐴 = √𝐴𝐴𝐴𝐴2 + 𝐴𝐴𝐴𝐴2 + 𝐴𝐴𝐴𝐴2                                                                                (1) 
 

 
 

ภาพที่ 1 แนวแกนอ้างอิงของเซ็นเซอร์ 
ในงานวิจัยน้ีใช้ผลรวมของขนาดของแรงโน้มถ่วง (SUM)  ซ่ึงเป็นอัตราส่วนระหว่าง ผลรวมของความเร่งแต่ละแกน (A) 

กับความเร่งของแรงโน้มถ่วง (g) ดังแสดงในสมการที่ 2 โดยก าหนดให้ค่า g มีค่าเท่ากับ 9.8 m/s2 โดยผลรวมของขนาดของแรงโน้ม
ถ่วง จะมีค่าเท่ากับ 1 g (g = gravity) เม่ืออยู่ในสภาวะไม่เคลื่อนไหว 

 

                                                                                     𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =  𝐴𝐴
𝑔𝑔                 (2) 

 
รูปแบบการล้มที่มีการกระทบพื้นไม่รุนแรง 

การล้มที่มกีารกระทบพื้นไม่รุนแรงเป็นรูปแบบการล้มที่สามารถเกิดได้จากในช่วงจังหวะล้มมีอุปสรรคบางอย่างที่ท าให้เกิด
การลดทอนความแรงในการกระทบพื้น เช่น การล้มหลังพิงก าแพงก่อนลงสู่พื้น การล้มในห้องน้ ามีการจับราวจับในห้องน้ า หรืออาจ
เกิดได้จากจุดที่เสียการทรงตัวมีระดับความสูงไม่มาก  

 

 
 

ภาพที่ 2 ค่าแรงโน้มถ่วงเมื่อเกิดการล้ม (a) การกระทบพื้นไม่รุนแรง (b) การกระทบพื้นแบบรุนแรง 

(a) (b) 
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

จากรูปแบบการล้มในลักษณะน้ี เม่ือมีการน าเซ็นเซอร์วัดความเร่งมาใช้ในการจับการเคลื่อนไหวและค านวณออกมาเป็น
ผลรวมขนาดของแรงโน้มถ่วง จะพบได้ว่าเม่ือเริ่มมีการเสียการทรงตัว ค่าแรงโน้มถ่วงจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น (จากจุด S ไป A ) 
แสดงตามภาพที่ 2(a) และเม่ือร่างกายเริ่มล้มค่าแรงโน้มถ่วงจะเพิ่มขึ้นสูงมากกว่า 2g (จากจุด A ไป B) และเม่ือร่างกายเจอ
อุปสรรคที่ท าให้มีการลดความเร่ง ค่าแรงโน้มถ่วงจะมีค่าใกล้เคียง 1g (ระหว่าง B ถึง C) และเม่ือร่างกายเริ่มตกลงสู่พื้นอีกครั้งจะมี
ความเร่งเกิดขึ้นท าให้ค่าแรงโน้มถ่วงเพิ่มขึ้น (จุด C) และ เม่ือร่างกายกระทบพื้นท าให้ค่าแรงโน้มถ่วงเพิ่มขึ้นครั้งและอยู่ในสภาวะไม่
เคลื่อนไหว (จุด D และ E) ดังน้ันจะเห็นได้ว่าการล้มแบบกระทบพื้นไม่รุนแรงจะมีเหตุปัจจัยที่ท าให้ค่าแรงโน้มถ่วงเพิ่มขึ้นหลายครั้ง 
และค่าแรงโน้มถ่วงจะมีค่าไม่สูงมาก โดยที่แต่ละครั้งจะมีค่าที่ลดลงจนสู่จุดหยุดน่ิง เม่ือเทียบกับการกระทบพื้นแบบรุนแรงจะเห็นได้
ว่าค่าแรงโน้มถ่วงเพิ่มขึ้นสูงมากเพียงครั้งเดียว จากข้อมูลที่ได้สามารถไปออกแบบวิธีการจ าแนกความเร่งตามกรอบเวลาได้ 

 
กระบวนการจ าแนกความเร่งตามกรอบเวลาเพื่อตรวจสอบการล้ม 

ในการตรวจจับการล้มจะเป็นการตรวจสอบเพื่อแยกระหว่างการเคลื่อนไหวปกติและการล้ม เม่ือเกิดการล้มค่าแรงโน้ม
ถ่วงจะอยู่ในช่วงที่มากกว่า 2.2g โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มขึ้นสูงเพียงครั้งเดียวส าหรับการล้มแบบกระทบพื้นรุนแรง และ
เปลี่ยนแปลงหลายครั้งในแนวโน้มที่ลดลง ส าหรับการการล้มแบบกระทบพื้นไม่รุนแรง และในการเคลื่อนไหวปกติข้อมูลค่าแรงโน้ม
ถ่วงจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0- 2.2g และมีการเปลี่ยนแปลงค่าที่ใกล้เคียงกัน ในช่วงเวลาที่ต่อเน่ือง ดังภาพที่ 3 แต่ในบางครั้งอาจจะมี
ค่าที่มากกว่า 2.2g  เช่นในการว่ิงแสดงในจุด B ในภาพที่ 4(a)  

 

 
ภาพที่ 3 ค่าแรงโน้มถ่วงการเคลื่อนไหวปกติ (a) การว่ิง (b) การเดิน 

 

 
ภาพที่ 4 การวิเคราะห์การล้มโดยใช้กรอบเวลา 

 
ดังน้ันเม่ือใช้การตรวจจับการล้มโดยใช้ค่าอ้างอิงเพียงอย่างเดียวจะยังไม่สามารถแยกความแตกต่างได้อย่างชัดเจน จึงต้อง

ใช้การวิเคราะห์ค่าแรงโน้มถ่วงที่ได้ตามสมการที่ 2 แบบแบ่งช่วงเวลา โดยแบ่งช่วงเวลาขนาด 500 มิลลิวินาทีตามอัตราสุ่มสัญญาณ
ที่ได้จากเซ็นเซอร์ที่มีช่วงเวลาในการสุ่มต่อครั้งที่ 50 มิลลิวินาที ดังน้ันจะได้ค่าแรงโน้มถ่วง 10 จุดต่อ 1 ช่วงเวลา จากน้ันจะหา
ค่าสูงสุดของในแต่ละช่วงเวลา และจะตรวจสอบค่าแรงโน้มถ่วงใน 2 รูปแบบคือ เทียบค่าสูงสุดของแต่ละช่วงเวลาด้วยค่าอ้างอิงที่ 

(a) (b) 

2.2g และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของค่าสูงสุดในกรอบเวลาที่อยู่ติดกัน โดยตรวจสอบด้วยค่าสูงสุดถ้ามีค่าลดลง และ
เปลี่ยนแปลงจนเข้าใกล้ศูนย์ มากกว่า 10 กรอบเวลา จะแสดงให้เห็นว่ามีการล้มเกิดขึ้น  แต่ในกรณีค่าสูงสุดของแรงโน้มถ่วงมีค่าไม่
ถึง 2.2g แสดงว่าเป็นการเคลื่อนไหวปกติ ขั้นตอนการท างานแสดงตามภาพที่ 5 

                  
ภาพที่ 5 ขั้นตอนการวิเคราะห์โดยใช้กรอบเวลา 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ในการทดสอบจะให้ผู้ทดสอบพกสมาร์ตโฟนบริเวณเอว จากน้ันให้ท าการทดสอบการเคลื่อนไหวปกติ 10 รูปแบบ ดัง
แสดงตารางที่1  และการล้ม 5 รูปแบบ ดังแสดงตารางที่ 2 โดยแต่ละรูปแบบจะทดสอบจ านวน 50 ครั้ง  

 
ตารางที่ 1  ผลการทดสอบรูปแบบการเคลื่อนไหวปกติ 

รูปแบบการเคลื่อนไหว จ านวนครั้ง 
No. true 
negatives 

(Proposed) 

No. false 
positives 

(Proposed) 

No. true 
negatives 

[2] 

No. false 
positives 

[2] 
การวิ่ง 50 50 0 50 0 
การเดิน 50 50 0 50 0 
การกระโดด 50 42 8 40 10 
การขึ้นบันได 50 50 0 50 0 
การลงบันได 50 50 0 50 0 
การลงจากรถมอเตอร์ไซค์ 50 49 1 45 5 
การนั่งลงบนเก้าอ้ี 50 49 1 48 2 
การลุกขึ้นจากเก้าอ้ี 50 50 0 50 0 
การเอามือถือใส่กระเป๋ากางเกง 50 50 0 43 7 
การเอนตัวลงไปนอนแบบปกติ 50 45 5 43 7 
 

 

 Fall detection: begin 
  M= no# of time frame 
  N= no# per 1 time frame 
  Loop: j=1 to M 
  Loop: i=1 to N 
  T[j]:=max(sqrt(axi

2+ayi
2+azi

2), sqrt(axi-1
2+ayi-1

2+azi-1
2)) 

   If T[j] > 2.2 then 
      If T[j] -T[j-1] < 0 then 
         If T[j] < 2.2 & T[j] > 0.4   then 
            If Framecount++ > M then 
                 Fall alert () 
    Else 
       Activity of daily life() 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

จากรูปแบบการล้มในลักษณะน้ี เม่ือมีการน าเซ็นเซอร์วัดความเร่งมาใช้ในการจับการเคลื่อนไหวและค านวณออกมาเป็น
ผลรวมขนาดของแรงโน้มถ่วง จะพบได้ว่าเม่ือเริ่มมีการเสียการทรงตัว ค่าแรงโน้มถ่วงจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น (จากจุด S ไป A ) 
แสดงตามภาพที่ 2(a) และเม่ือร่างกายเริ่มล้มค่าแรงโน้มถ่วงจะเพิ่มขึ้นสูงมากกว่า 2g (จากจุด A ไป B) และเม่ือร่างกายเจอ
อุปสรรคที่ท าให้มีการลดความเร่ง ค่าแรงโน้มถ่วงจะมีค่าใกล้เคียง 1g (ระหว่าง B ถึง C) และเม่ือร่างกายเริ่มตกลงสู่พื้นอีกครั้งจะมี
ความเร่งเกิดขึ้นท าให้ค่าแรงโน้มถ่วงเพิ่มขึ้น (จุด C) และ เม่ือร่างกายกระทบพื้นท าให้ค่าแรงโน้มถ่วงเพิ่มขึ้นครั้งและอยู่ในสภาวะไม่
เคลื่อนไหว (จุด D และ E) ดังน้ันจะเห็นได้ว่าการล้มแบบกระทบพื้นไม่รุนแรงจะมีเหตุปัจจัยที่ท าให้ค่าแรงโน้มถ่วงเพิ่มขึ้นหลายครั้ง 
และค่าแรงโน้มถ่วงจะมีค่าไม่สูงมาก โดยที่แต่ละครั้งจะมีค่าที่ลดลงจนสู่จุดหยุดน่ิง เม่ือเทียบกับการกระทบพื้นแบบรุนแรงจะเห็นได้
ว่าค่าแรงโน้มถ่วงเพิ่มขึ้นสูงมากเพียงครั้งเดียว จากข้อมูลที่ได้สามารถไปออกแบบวิธีการจ าแนกความเร่งตามกรอบเวลาได้ 

 
กระบวนการจ าแนกความเร่งตามกรอบเวลาเพื่อตรวจสอบการล้ม 

ในการตรวจจับการล้มจะเป็นการตรวจสอบเพื่อแยกระหว่างการเคล่ือนไหวปกติและการล้ม เม่ือเกิดการล้มค่าแรงโน้ม
ถ่วงจะอยู่ในช่วงที่มากกว่า 2.2g โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มขึ้นสูงเพียงครั้งเดียวส าหรับการล้มแบบกระทบพื้นรุนแรง และ
เปลี่ยนแปลงหลายครั้งในแนวโน้มที่ลดลง ส าหรับการการล้มแบบกระทบพื้นไม่รุนแรง และในการเคลื่อนไหวปกติข้อมูลค่าแรงโน้ม
ถ่วงจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0- 2.2g และมีการเปลี่ยนแปลงค่าที่ใกล้เคียงกัน ในช่วงเวลาท่ีต่อเน่ือง ดังภาพที่ 3 แต่ในบางครั้งอาจจะมี
ค่าที่มากกว่า 2.2g  เช่นในการว่ิงแสดงในจุด B ในภาพที่ 4(a)  

 

 
ภาพที่ 3 ค่าแรงโน้มถ่วงการเคลื่อนไหวปกติ (a) การว่ิง (b) การเดิน 

 

 
ภาพที่ 4 การวิเคราะห์การล้มโดยใช้กรอบเวลา 

 
ดังน้ันเม่ือใช้การตรวจจับการล้มโดยใช้ค่าอ้างอิงเพียงอย่างเดียวจะยังไม่สามารถแยกความแตกต่างได้อย่างชัดเจน จึงต้อง

ใช้การวิเคราะห์ค่าแรงโน้มถ่วงที่ได้ตามสมการที่ 2 แบบแบ่งช่วงเวลา โดยแบ่งช่วงเวลาขนาด 500 มิลลิวินาทีตามอัตราสุ่มสัญญาณ
ที่ได้จากเซ็นเซอร์ที่มีช่วงเวลาในการสุ่มต่อครั้งที่ 50 มิลลิวินาที ดังน้ันจะได้ค่าแรงโน้มถ่วง 10 จุดต่อ 1 ช่วงเวลา จากน้ันจะหา
ค่าสูงสุดของในแต่ละช่วงเวลา และจะตรวจสอบค่าแรงโน้มถ่วงใน 2 รูปแบบคือ เทียบค่าสูงสุดของแต่ละช่วงเวลาด้วยค่าอ้างอิงท่ี 

(a) (b) 

2.2g และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของค่าสูงสุดในกรอบเวลาที่อยู่ติดกัน โดยตรวจสอบด้วยค่าสูงสุดถ้ามีค่าลดลง และ
เปลี่ยนแปลงจนเข้าใกล้ศูนย์ มากกว่า 10 กรอบเวลา จะแสดงให้เห็นว่ามีการล้มเกิดขึ้น  แต่ในกรณีค่าสูงสุดของแรงโน้มถ่วงมีค่าไม่
ถึง 2.2g แสดงว่าเป็นการเคลื่อนไหวปกติ ขั้นตอนการท างานแสดงตามภาพที่ 5 

                  
ภาพที่ 5 ขั้นตอนการวิเคราะห์โดยใช้กรอบเวลา 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ในการทดสอบจะให้ผู้ทดสอบพกสมาร์ตโฟนบริเวณเอว จากน้ันให้ท าการทดสอบการเคลื่อนไหวปกติ 10 รูปแบบ ดัง
แสดงตารางที่1  และการล้ม 5 รูปแบบ ดังแสดงตารางที่ 2 โดยแต่ละรูปแบบจะทดสอบจ านวน 50 ครั้ง  

 
ตารางที่ 1  ผลการทดสอบรูปแบบการเคลื่อนไหวปกติ 

รูปแบบการเคลื่อนไหว จ านวนครั้ง 
No. true 
negatives 

(Proposed) 

No. false 
positives 

(Proposed) 

No. true 
negatives 

[2] 

No. false 
positives 

[2] 
การวิ่ง 50 50 0 50 0 
การเดิน 50 50 0 50 0 
การกระโดด 50 42 8 40 10 
การขึ้นบันได 50 50 0 50 0 
การลงบันได 50 50 0 50 0 
การลงจากรถมอเตอร์ไซค์ 50 49 1 45 5 
การนั่งลงบนเก้าอ้ี 50 49 1 48 2 
การลุกขึ้นจากเก้าอ้ี 50 50 0 50 0 
การเอามือถือใส่กระเป๋ากางเกง 50 50 0 43 7 
การเอนตัวลงไปนอนแบบปกติ 50 45 5 43 7 
 

 

 Fall detection: begin 
  M= no# of time frame 
  N= no# per 1 time frame 
  Loop: j=1 to M 
  Loop: i=1 to N 
  T[j]:=max(sqrt(axi

2+ayi
2+azi

2), sqrt(axi-1
2+ayi-1

2+azi-1
2)) 

   If T[j] > 2.2 then 
      If T[j] -T[j-1] < 0 then 
         If T[j] < 2.2 & T[j] > 0.4   then 
            If Framecount++ > M then 
                 Fall alert () 
    Else 
       Activity of daily life() 
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ตารางที่ 2  ผลการทดสอบรูปแบบการล้ม 

รูปแบบการเคลื่อนไหว จ านวนครั้ง 
No. true 
positives 

(Proposed) 

No. false 
negatives 

(Proposed) 

No. true 
positives 

[2] 

No. false 
negatives 

[2] 
การล้มหงายหลังแบบทิ้งตัว 50 50 0 50 0 
การล้มหน้าคว่ าแบบทิ้งตัว 50 50 0 50 0 
การล้มหลังพิงก าแพงก่อนลงสู่พ้ืน  50 48 2 35 15 
การล้มในห้องน้ ามีการจับราวจับในห้องน้ า 50 47 3 38 12 
การล้มหลังจากการนั่งเก้าอ้ี 50 44 6 45 5 
 
 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑁𝑁𝑁𝑁.𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝+ 𝑁𝑁𝑁𝑁.𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝
𝑁𝑁𝑁𝑁.  𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝+𝑁𝑁𝑁𝑁.𝑓𝑓𝑛𝑛𝑓𝑓𝑝𝑝𝑡𝑡 𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝+𝑁𝑁𝑁𝑁.𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝+𝑁𝑁𝑁𝑁.𝑓𝑓𝑛𝑛𝑓𝑓𝑝𝑝𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝  𝑥𝑥100%       (3) 

 
ผลการทดสอบด้วยแบบการล้ม 5 รูปแบบ แสดงดังตารางที่2  และการเคลื่อนไหวปกติ    10 รูปแบบ แสดงดังตารางที่ 1 

ในตารางที่1 แสดงเป็นจ านวนครั้งที่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวปกติได้ถูกต้อง (True negative) และไม่ถูกต้อง (False 
Positive) และในตารางที่ 2 แสดงเป็นจ านวนครั้งที่สามารถตรวจจับการล้มได้ถูกต้อง (True positive) และไม่ถูกต้อง (False 
negative) และน ามาค านวณค่าความแม่นย า (Accuracy) เพื่อเปรียบเทียบกับวิธีการตรวจจับด้วยค่าอ้างอิงเดียวและมุมองศา [3] 
โดยที่ค่าความแม่นย า [4] ค านวณได้ตามสมการที่ (3) 

จากผลการทดสอบ ด้วยวิธีการจ าแนกความเร่งตามกรอบเวลาสามารถตรวจสอบได้แม่นย าโดยรวมถึง 96.5 เม่ือเทียบกับ
วิธีการตรวจจับด้วยค่าอ้างอิงเดียวและมุมองศาที่ สามารถตรวจสอบได้แม่นย าถึง 91.6% ในกรณีที่ใช้ตรวจจับการล้มในแบบ
กระทบพื้นไม่รุนแรง (การล้มในแบบที่ 3-5) ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการตรวจจับการล้มสามารถตรวจจับได้อย่างแม่นย าได้ 95.6% แต่
อย่างไรก็ด้วยวิธีการน้ียังไม่สามารถตรวจจับการล้มที่มีการกระทบพื้นไม่รุนแรงได้ 100 % เน่ืองจากการล้มแบบหลังพิงก าแพงก่อน
ลงสู่พื้นหรือการล้มในห้องน้ ามีการจับราวจับในห้องน้ า ถ้าช่วงเวลาที่ร่างกายลงสู่พื้นไม่เกิดในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ เช่นร่างกายติด
อยู่ในจุดที่ไม่ท าให้เกิดการกระทบพื้นเป็นเวลานาน รูปแบบข้อมูลจะจะคล้ายกับการเคลื่อนไหวปกติ หรือการล้มหลังจากการน่ัง
เก้าอ้ี ความผิดพลาดเกิดขึ้นจากการที่จุดที่เริ่มล้มอยู่ใกล้พื้นหรือเม่ือล้มแล้วไม่กระทบพื้น จนท าค่าความเร่งต่ าจนเกินไป รวมถึงการ
เคลื่อนไหวปกติบางรูปแบบที่ตรวจจับผิดพลาดอย่างเช่น การกระโดด และการล้มตัวลงนอน อาจแจ้งว่าเป็นการล้มได้เน่ืองจาก
ค่าแรงโน้มถ่วงจะใกล้เคียงการล้ม  ดังน้ันการน าไปใช้งานจึงต้องระวังในกรณีเช่นน้ี  
 

สรุปผลการวิจัย 
ในงานวิจัยน้ีเป็นการปรับปรุงวิธีการตรวจจับการล้มในกรณีที่การล้มมีการกระทบพื้นไม่รุนแรงส าหรับระบบการตรวจสอบ

การล้ม โดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับความเร่งในสมาร์ตโฟน เพื่อการตรวจจับการเคลื่อนไหว และออกแบบเป็นโปรแกรมบนสมาร์ตโฟน 
โดยใช้เทคนิคการจ าแนกค่าความเร่งตามกรอบเวลาในตรวจจับการล้ม จากการทดสอบ ระบบตรวจสอบการล้มสามารถตรวจจับ
การล้มและการเคลื่อนไหวปกติได้หลากหลายรูปแบบ สามารถตรวจสอบการล้มและการเคลื่อนไหวปกติได้แม่นย าโดยรวมถึง 
96.5% เม่ือพิจารณาเฉพาะการล้มในแบบกระทบพื้นไม่รุนแรง สามารถตรวจสอบการล้มได้แม่นย าโดยรวมถึง 95.6% แต่ยังคงมี
บางกรณีที่ยังตรวจสอบที่ผิดพลาดเช่น เม่ือเกิดการล้มแล้วร่างกายติดอยู่ในจุดที่ไม่ท าให้เกิดการกระทบพื้นเป็นเวลานาน เกินในช่วง
เวลาที่ก าหนดไว้ ซ่ึงในกรณีเช่นน้ีจึงควรต้องมีการปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป 
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ตารางที่ 2  ผลการทดสอบรูปแบบการล้ม 

รูปแบบการเคลื่อนไหว จ านวนครั้ง 
No. true 
positives 

(Proposed) 

No. false 
negatives 

(Proposed) 

No. true 
positives 

[2] 

No. false 
negatives 

[2] 
การล้มหงายหลังแบบทิ้งตัว 50 50 0 50 0 
การล้มหน้าคว่ าแบบทิ้งตัว 50 50 0 50 0 
การล้มหลังพิงก าแพงก่อนลงสู่พ้ืน  50 48 2 35 15 
การล้มในห้องน้ ามีการจับราวจับในห้องน้ า 50 47 3 38 12 
การล้มหลังจากการนั่งเก้าอ้ี 50 44 6 45 5 
 
 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑁𝑁𝑁𝑁.𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝+ 𝑁𝑁𝑁𝑁.𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝
𝑁𝑁𝑁𝑁.  𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝+𝑁𝑁𝑁𝑁.𝑓𝑓𝑛𝑛𝑓𝑓𝑝𝑝𝑡𝑡 𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝+𝑁𝑁𝑁𝑁.𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝+𝑁𝑁𝑁𝑁.𝑓𝑓𝑛𝑛𝑓𝑓𝑝𝑝𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑝𝑝  𝑥𝑥100%       (3) 

 
ผลการทดสอบด้วยแบบการล้ม 5 รูปแบบ แสดงดังตารางที่2  และการเคลื่อนไหวปกติ    10 รูปแบบ แสดงดังตารางที่ 1 

ในตารางที่1 แสดงเป็นจ านวนครั้งที่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวปกติได้ถูกต้อง (True negative) และไม่ถูกต้อง (False 
Positive) และในตารางที่ 2 แสดงเป็นจ านวนครั้งที่สามารถตรวจจับการล้มได้ถูกต้อง (True positive) และไม่ถูกต้อง (False 
negative) และน ามาค านวณค่าความแม่นย า (Accuracy) เพื่อเปรียบเทียบกับวิธีการตรวจจับด้วยค่าอ้างอิงเดียวและมุมองศา [3] 
โดยที่ค่าความแม่นย า [4] ค านวณได้ตามสมการที่ (3) 

จากผลการทดสอบ ด้วยวิธีการจ าแนกความเร่งตามกรอบเวลาสามารถตรวจสอบได้แม่นย าโดยรวมถึง 96.5 เม่ือเทียบกับ
วิธีการตรวจจับด้วยค่าอ้างอิงเดียวและมุมองศาที่ สามารถตรวจสอบได้แม่นย าถึง 91.6% ในกรณีที่ใช้ตรวจจับการล้มในแบบ
กระทบพื้นไม่รุนแรง (การล้มในแบบที่ 3-5) ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการตรวจจับการล้มสามารถตรวจจับได้อย่างแม่นย าได้ 95.6% แต่
อย่างไรก็ด้วยวิธีการน้ียังไม่สามารถตรวจจับการล้มที่มีการกระทบพื้นไม่รุนแรงได้ 100 % เน่ืองจากการล้มแบบหลังพิงก าแพงก่อน
ลงสู่พื้นหรือการล้มในห้องน้ ามีการจับราวจับในห้องน้ า ถ้าช่วงเวลาที่ร่างกายลงสู่พื้นไม่เกิดในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ เช่นร่างกายติด
อยู่ในจุดที่ไม่ท าให้เกิดการกระทบพื้นเป็นเวลานาน รูปแบบข้อมูลจะจะคล้ายกับการเคลื่อนไหวปกติ หรือการล้มหลังจากการน่ัง
เก้าอ้ี ความผิดพลาดเกิดขึ้นจากการที่จุดที่เริ่มล้มอยู่ใกล้พื้นหรือเม่ือล้มแล้วไม่กระทบพื้น จนท าค่าความเร่งต่ าจนเกินไป รวมถึงการ
เคลื่อนไหวปกติบางรูปแบบที่ตรวจจับผิดพลาดอย่างเช่น การกระโดด และการล้มตัวลงนอน อาจแจ้งว่าเป็นการล้มได้เน่ืองจาก
ค่าแรงโน้มถ่วงจะใกล้เคียงการล้ม  ดังน้ันการน าไปใช้งานจึงต้องระวังในกรณีเช่นน้ี  
 

สรุปผลการวิจัย 
ในงานวิจัยน้ีเป็นการปรับปรุงวิธีการตรวจจับการล้มในกรณีที่การล้มมีการกระทบพื้นไม่รุนแรงส าหรับระบบการตรวจสอบ

การล้ม โดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับความเร่งในสมาร์ตโฟน เพื่อการตรวจจับการเคลื่อนไหว และออกแบบเป็นโปรแกรมบนสมาร์ตโฟน 
โดยใช้เทคนิคการจ าแนกค่าความเร่งตามกรอบเวลาในตรวจจับการล้ม จากการทดสอบ ระบบตรวจสอบการล้มสามารถตรวจจับ
การล้มและการเคลื่อนไหวปกติได้หลากหลายรูปแบบ สามารถตรวจสอบการล้มและการเคล่ือนไหวปกติได้แม่นย าโดยรวมถึง 
96.5% เม่ือพิจารณาเฉพาะการล้มในแบบกระทบพื้นไม่รุนแรง สามารถตรวจสอบการล้มได้แม่นย าโดยรวมถึง 95.6% แต่ยังคงมี
บางกรณีที่ยังตรวจสอบที่ผิดพลาดเช่น เม่ือเกิดการล้มแล้วร่างกายติดอยู่ในจุดที่ไม่ท าให้เกิดการกระทบพื้นเป็นเวลานาน เกินในช่วง
เวลาที่ก าหนดไว้ ซ่ึงในกรณีเช่นน้ีจึงควรต้องมีการปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป 
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Image Processing to Change Skin Color of Frontal Face Image using Matching Histogram 

and Face Chart

Paijit Kochakornjarupong1* and Duenpen Kochakornjarupong2

Abstract

Introduction : Frontal face image or portrait is important for remember person and contact with others. Thus, 

there are a lot of face images today. Adjusting face color of face image, the frontal face is adjusted to make 

the image different from the original image to make it more suitable to show. 

Objective : To investigate the method to change the skin tone of frontal face image by adjust the skin tone of 

the original face image to match the color tone of the target face image. 

Methods : The proposed method will show the change of skin tone of the face image by adjusting the skin 

tone of the original face image to match with the skin color tone of the target face image using matching his-

tories. In addition, the face chart is used as a prototype image because it is an international standard prototype 

image used to decorate a face. 

Results : The results of the proposed method can change the skin tone of the original face image to match 

the skin color tone of target face image to give the desired result.

Conclusion : From the proposed method, the result is frontal face image that automatically changes the skin 

tone according to the face chart and it can continue to use easily. This method can be used for other related 

tasks or use the results of facial images for further using such as image decoration and advertising.

Keywords: change skin tone face image, face image processing
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3 
 

บทน า 
ภาพใบหน้าของบุคคลด้านหน้าหรือภาพบุคคลมีความส าคัญส าหรับการจดจ าบุคคลและติดต่อกับผู้อื่น ดังนั้นจึงมีการ
บันทึกภาพบุคคลจ านวนมากในปัจจุบัน การตบแต่งใบหน้าจะช่วยท าให้เจ้าของใบหน้ามีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นได้เมื่อต้องถ่ายภาพ 
แต่ก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายมากและเสียเวลาในการตบแต่ง วิธีที่ท าได้เร็วขึ้นและสะดวกเป็นการใช้วิธีการตบแต่งภาพใบหน้าจาก
รูปภาพที่มีอยู่แล้วของผู้นั้น ท าให้สามารถช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงภาพใบหน้าได้หลาย
รูปแบบของโทนสีผิวท่ีต่างกันไป การปรับแต่งสีผิวภาพใบหน้าด้านหน้าเป็นการปรับให้ภาพมีแตกต่างจากภาพต้นฉบับเพื่อให้มี
ความเหมาะสมกับความต้องการแสดงภาพใบหน้าท่ีหลากหลายมากขึ้น  
วิธีการที่น าเสนอนี้จะแสดงถึงการเปลี่ยนโทนสีผิวของภาพใบหน้าด้วยการปรับโทนสีผิวของรูปภาพใบหน้าต้นฉบับให้สอดคล้อง
กับโทนสีรูปภาพใบหน้าต้นแบบท่ีเป็นเป้าหมายได้ ซึ่งจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ หรือน าผลลัพธ์ภาพ
ใบหน้าท่ีได้ไปใช้ต่อไป เช่น การตบแต่งภาพ การโฆษณา เป็นต้น 
 

วิธีด าเนินการ 
วิธีการที่น าเสนอจะเป็นการแสดงการเปลี่ยนโทนสีผิวของภาพใบหน้าด้วยการปรับโทนสีผิวของรูปภาพใบหน้าต้นฉบับให้
สอดคล้องกับโทนสีรูปภาพใบหน้าต้นแบบที่เป็นเป้าหมาย โดยมีการน าวิธีการจับคู่ฮิสโทแกรมมาประยุกต์ใช้งาน นอกจากนี้มี
การใช้รูปภาพแผนภูมิใบหน้า (face chart) เป็นภาพต้นแบบ เนื่องจากเป็นภาพต้นแบบมาตรฐานสากลที่ใช้ในการตกแต่ง
ใบหน้า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการเปลี่ยนสผีิวภาพใบหน้า 

เริ่ม 
 

ใส่รูปภาพใบหน้าต้นฉบับและภาพแผนภูมิใบหน้า 

การท าฮสิโตแกรมของภาพ 

การจับคู่ของฮสิโตแกรม 
 

การแก้ไขค่าแกมม่าของภาพ 
 

แสดงภาพผลลัพธ์ 

จบ 

 
 

(1) 

(2) 

(3) 

4 
 

1. การท าฮิสโตแกรมของภาพ 
เมื่อรับภาพใบหน้าท่ีต้องการเปลี่ยนโทนสีผิวและแผนภูมิใบหนา้ที่ต้องการแล้วก็จะท าการค านวรหาฮสิโตแกรมของภาพทั้งหมด 
การหาฮสิโตแกรมของภาพเป็นค านวณหาระดับของความเขม้ของสีในภาพในช่วงสีที่ก าหนด [1 ] สามารถค านวณจาก 

h(k) = nk 
เมื่อ h(k) คือฮสิโตแกรมของความเข้มของสีในระดบั k และnk คือจ านวนของจุดภาพในภาพท่ีมีความเข้มของสีในระดับ k 
ตัวอย่างของการหาฮสิโตแกรมของภาพใบหน้าแสดงในภาพที่ 2 
 

     
(ก)                                               (ข)                                            (ค)                                            (ง)                             

ภาพที่ 2 แสดงฮิสโตแกรมของภาพ  
(ก) ภาพต้นฉบับ (ข) ฮิสโตแกรมของสีแดง (ค) ฮิสโตแกรมของสีเขียว ฮิสโตแกรมของสีน้้าเงิน 

 
2. การจับคู่ของฮิสโตแกรม 
การจับคู่ของฮสิโตแกรมเป็นเทคนคิทั่วไปท่ีใช้ส าหรับค้นหาความสอดคล้องกันของฮิสโตแกรมที่มาจับคู่กัน [2]  ซึ่งในการแปลง
ภาพต้นฉบับให้มโีทนสีตามภาพเปา้หมายเป็นการแปลงฮิสโตแกรมให้มีค่าสอดคล้องกันให้กับภาพต้นฉบับท่ีต้องการ 
ตัวอย่างผลการจับคู่ของฮสิโตแกรมแสดงดังภาพท่ี 3 
 

         
(ก)                                                      (ข)                                                       (ค) 

ภาพที่ 2 แสดงการจบัคู่ฮิสโตแกรม   (ก) ฮิสโตแกรมของภาพต้นฉบับ (ข) ฮิสโตแกรมของภาพเป้าหมาย 
(ค) ฮิสโตแกรมของภาพต้นฉบับหลังจากทีจ่ับคู่กับภาพเป้าหมาย 
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ภาพต้นฉบับให้มโีทนสีตามภาพเปา้หมายเป็นการแปลงฮิสโตแกรมให้มีค่าสอดคล้องกันให้กับภาพต้นฉบับท่ีต้องการ 
ตัวอย่างผลการจับคู่ของฮสิโตแกรมแสดงดังภาพท่ี 3 
 

         
(ก)                                                      (ข)                                                       (ค) 

ภาพที่ 2 แสดงการจบัคู่ฮิสโตแกรม   (ก) ฮิสโตแกรมของภาพต้นฉบับ (ข) ฮิสโตแกรมของภาพเป้าหมาย 
(ค) ฮิสโตแกรมของภาพต้นฉบับหลังจากทีจ่ับคู่กับภาพเป้าหมาย 
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3. การแก้ไขค่าแกมม่าของภาพ 
การแก้ไขค่าแกมม่าเป็นการปรับคา่ความสว่างของภาพเพื่อให้เหมาะสมกับการแสดงภาพมากยิ่งขึ้น [3] ส าหรับการค านวณหา
การแก้ไขค่าแกมม่าของภาพจะใช้การค านวณตามสมการต่อไปนี้ [4] 

S = R 
เมื่อ S คือผลลัพธ์ค่าที่ปรับความสว่างแล้ว และ R คือค่าต้นฉบับทีน่ ามาปรับความสว่าง 
ส าหรับค่าแกมม่า ()ได้มผีู้เสนอไว้เป็นมาตรฐานการเข้ารหสัสีของ Adobe RGB (1998) [5] โดยมีค่าเท่ากับ 2.19921875 
จากนั้นผลทีไ่ด้จากการแก้ไขคา่แกมม่าได้เป็นภาพผลลัพธ์การเปลีย่นสีผิวของภาพใบหน้าท่ีจะน าไปใช้งานต่อไป 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ในการทดสอบวิธีการเปลี่ยนโทนสผีิวของภาพใบหน้าแบบอัตโนมตัินี ้  ได้น ารูปภาพใบหน้าด้านตรงของบุคคลจ านวน 10 ภาพ
มาใช้ในการทดสอบและแผนภูมิภาพใบหน้าจ านวน 3 แบบ ข้อมูลทีท่ดสอบเป็นรูปแบบ JPEG (Joint Photographic Experts  
Group) ส าหรับการแสดงผลลัพธ์ 4 ตัวอย่างรูปภาพต้นฉบับและรปูภาพผลลัพธ์จากการเปลี่ยนโทนสีผิวของภาพใบหน้าแสดง
ดังตารางที่ 1 

ภาพต้นฉบับ 

ภาพผลลัพธ์ที่เปลี่ยนโทนสีตาม face chart 

   

    

    

    
 
 ผลจากการท างานของวิธีการที่น าเสนอสามารถประมวลผลเพื่อปรับโทนสีผิวของรูปภาพใบหน้าต้นฉบับให้สอดคล้องกับโทนสี
รูปภาพใบหน้าท่ีเป็นเป้าหมายได้ตามต้องการ 

 
 

6 
 

สรุปการวิจัย 
บทความนี้ได้น าเสนอขั้นตอนการเปลี่ยนสีผิวของภาพใบหน้าตามแผนภูมิภาพใบหน้าที่ต้องการโดยเริ่มจากการ

ค านวณหาฮิสโตแกรมของภาพต้นฉบับและแผนภูมิภาพใบหน้าที่เป็นเป้าหมาย จากนั้นจึงท าการจับคู่ฮิสโตแกรมทั้ง สองภาพ
เพื่อปรับให้โทนสีผิวของภาพต้นฉบับเป็นโทนสีผิวของแผนภูมิภาพใบหน้า จากนั้นจึงได้ปรับค่าแกมม่าของภาพที่ปรับโทนสีผิว
แล้วเพื่อให้แสดงผลได้เหมาะสมขึ้น       

วิธีการที่น าเสนอสามารถให้ผลลัพธ์เป็นภาพบุคคลที่มีการเปลี่ยนโทนสีผิวตามภาพแผนภูมิใบหน้าอย่างอัตโนมัติ  ซึ่ง
สามารถใช้งานผลลัพธ์ต่อไปได้อย่างสะดวก  วิธีการนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์กับงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ หรือน าผลลัพธ์ภาพ
ใบหน้าที่ได้ไปใช้ต่อไปอย่างเช่น การตบแต่งภาพให้หลากหลายขึ้น หรือใช้ประกอบการโฆษณา อย่างไรก็ตามวิธีการนี้ไม่ได้
รวมถึงการปรับโทนสีผิวกับหลาย ๆ แผนภูมิภาพใบหน้าหลายแบบด้วยกัน จึงต้องมีการค้นหาวิธีการประมวลผลอื่น ๆ เพิ่มเติม
ต่อไป 

เอกสารอ้างอิง 
[1]  Michael J. Swain and Dana H. Ballard (1991). Color Indexing. International Journal of Computer Vision. 

7(1), 11–32. 
[2] Shapira D., Avidan S., and Hel-Or Y. (2013). Multiple Histogram Matching. Proceedings of the IEEE 

International Conference on Image Processing. 
[3] McKesson, Jason L. (2012) . Learning Modern 3D Graphics Programming. Arcsynthesis.org. 
Adobe Systems Incorporated. (2005) Adobe RGB (1998) Color Image Encoding. adobe.com 
[4] Babakhani P. and Zarei P., Automatic gamma correction based on average of brightness, Advances in 

Computer Science: an International Journal, 4(6) , 156 – 159. 
[5] Adobe Systems Incorporated. (2005), Adobe RGB (1998) Color Image Encoding. Adobe.com 
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กำรพัฒนำรูปแบบสมรรถนะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของครูคอมพิวเตอร์

เพื่อเชื่อมโยงกำรเรียนรู้และสมรรถนะของครูและผู้เรียนในระบบดิจิทัล

ปริญญา บรรณเภสัช1*

บทคัดย่อ

การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครูคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้และสมรรถนะ

ของครูและผู้เรียนในระบบดิจิทัล เพื่อศึกษาประสิทธิภาพรูปแบบการประเมินความเหมาะสมรูปแบบท่ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยน�าเสนอบูรณาการสมรรถนะครูด้าน ICT

การออกแบบชุดสมรรถนะด้าน ICT ของครูคอมพิวเตอร์สามารถพัฒนาสมรรถนะได้ 2วิธี คือ ใช้ฟอร์มเป็นตัวก�าหนดวิธี

การสร้างหลักสูตรเสริมด้าน ICT และ ใช้วิธี TPCK พัฒนาหลักสูตรสร้างสมรรถนะของครูที่ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยี พัฒนาร่วม

กนัได้หลกัสตูรทีค่รอบคลมุเทคโนโลยกีารสอนและเนือ้หา โดยน�าเสนอวธิกีารใหม่ในการก�าหนดชุดสมรรถนะด้าน ICT และสมรรถนะ

ด้านครผููส้อนมาบูรณาการเข้ากับนกัศกึษาทีพ่ฒันาโดยใช้ชดุรปูแบบเมตรกิซ์ผลการวิจัยพบว่า ได้ชุดสมรรถนะท่ีมีบทเรียนท่ีเหมาะ

สมกับสมรรถนะด้าน ICT ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางและ สมรรถนะของครูด้าน ICT ที่ก�าหนดในมาตรฐานยูเนสโก้

พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด คือ 82.50/80.10 โดยผู้ใช้เข้าใจระบบและเนื้อหาได้โดยง่ายซึ่งระบบช่วยให้

อาจารย์สามารถสอนนักศึกษาให้เข้าใจได้มากขึ้นนักศึกษาสามารถเตรียมตัวก่อนเรียนและทบทวนได้ตลอดเวลา ค่าเฉลี่ย

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ

ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความสัมพันธ์ในทางเดียวกัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดย

ใช้รูปแบบการเรียนมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียน ตามมาตร

ฐานยูเนสโก้ด้วยรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นในระดับมาก 

ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาหลักสูตร สมรรถนะ เมตริกซ์  ระบบการประเมินผลออนไลน์  การเชื่อมโยง

1 อ.ดร.,คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1 Faculty of Technical Education (Rajamangala University of Technology Thanyaburi:RMUTT)
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The Development Of Information Communication Technology (ICT) for Connectivism and 

Computer Teacher Using Teacher-Learners Competency in Digital System

Parinya Bunnapasut1*

Abstract

The purposes of this research were to construct Development enrichment Curriculum to enhan-

cenfomation Communication Technology (ICT) Competency Using Teachers-Students of the Teaching Profesion 

Competency MatrixThe Unesco ICT Competency Standard for teacher. The Design of teacher’s Competency, a 

curriculum can be defined to train the teacher to acquire the desired level of Competency. The curriculum can 

be strucured using form based approach or using the TPCK technique. Both techniques consider only the com-

petency of teacher. A New technique is proposed based on teacher-Learner Competency Matrix (TL Matrix).

There are learning who works evaluation committee Content and model. They found that the appropriated 

evaluation level was very high level. The result of the research were found that the efficiency of the TL Matrix 

ICT Package Learning met the criteria score at 82.50/80.10, using scores to determine a correlation coef-

ficient for the learning achievement had significantly positive relationship with the creative at the level of 

.05 after using TL Matrix ICT Package Learning the students and learning achievement scores were significantly 

increased at .05 level at ‘high’ level. The Unesco ICT Competency Standard for Teachers and The Students ICT 

Competency as defined Core Curriculum of Basic Education are Used to Create the TL Matrix. The Composite 

Competency sets are then derived and Shown to Create Subjects for teacher training Curriculum in ICT. 

Keyword: Development Curriculum, Competency, Matrix, enhance Information Communication Technology , 

(ICT), E-evaluation, Conectivism
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บทน า 
   พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติปี  ซ่ึงเนน้กระบวนการจดัการศึกษาท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาไดต้ามธรรมชาติ

และเตม็ศกัยภาพของตนเอง นอกจากนั้นตามยทุธศาสตร์ชาติดา้นการศึกษาท่ีส่งเสริมและพฒันาการศึกษาเชิงอิเลก็ทรอนิกส์  
(e-Education) ท่ีเป็นการสร้างความรู้และความสามารถโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) เป็นเคร่ืองมือทั้งน้ีเพ่ือ
การก้าวไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีพัฒนาความรู้
ความสามารถให้กบับุคคลไดมี้การพฒันาตนเองเพ่ือน าไปสู่การพฒันาประเทศใหมี้ความเจริญกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ืองสู่การเรียนรู้
รูปแบบใหม่ [18]แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2559 ก าหนด
วิสัยทศัน์ไวว้า่ ประชาชนไดรั้บโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีคุณภาพ ดว้ยการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อการศึกษา ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ มีเป้าประสงค์เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนและจัดให้มีการผลิตส่ือการเรียนรู้ในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาท่ีสามารถใช้กับเคร่ืองมืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีทันสมัย (เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกระทรวงศึกษาธิการ, 2557) ปัจจุบันมีการประยุกต์  ใช้
เทคโนโลยีกับวงการศึกษาหลายด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการ การบริการวิชาการ และการเรียนการสอน สอดคล้องกับ
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) กล่าววา่ การเรียนการสอนจ าเป็นตอ้งน าเทคโนโลยมีาใชเ้พ่ือความเสมอภาค[14] 
 ในช่วงสองทศวรรษท่ีผา่นมา ทุกประเทศทัว่โลกไดริ้เร่ิมและด าเนินการปรับและพฒันาระบบการจดัการศึกษาใหม่ท่ี
เรียกวา่การปฏิรูปการศึกษา (Educational Reformation) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาการจดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ มี
คุณภาพมาตรฐาน ทั้งน้ีปัจจยั   ขบัเคล่ือนท่ีส าคญัท่ีสุดคือการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (Information and 
communication technology : ICT) ดงันั้นการศึกษาและพฒันาครูเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะทางวชิาชีพใหเ้กิดข้ึนจึงมีความส าคญัและ
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะสร้างครูใหเ้กิดศกัยภาพทางสมรรถนะท่ีสูงเพ่ือกา้วสู่ความเป็น “ครูมืออาชีพ ” (Professional Teacher)  
การพฒันาครูใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีศกัยภาพสูงสุดจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งกระท าอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง วสิิทธ์  บุญชุม [18] ไดส้รุปวา่ 
การพฒันาครูจะก่อใหเ้กิดประโยชน์หลายประการ สรุปไดด้งัน้ี  

1. พฒันาคุณภาพและวิธีการท างานของครู ท าใหค้รูมีสมรรถภาพในการสอน มีความรู้เพ่ิมมากข้ึน เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ี
และปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องของตนเองใหดี้ข้ึน  

2. ช่วยให้เกิดการประหยดัเวลาและลดความสูญเปล่าทางวิชาการ เพราะครูไดรั้บการพฒันาจนเป็นครูท่ีมีคุณภาพนั้น
ยอ่มไม่ท าส่ิงใดผิดพลาดง่ายๆ สามารถใชส่ื้อการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ ปฏิบติัการสอนนกัเรียนไดผ้ลเตม็ท่ี 

3. ช่วยใหค้รูไดเ้รียนรู้งานในหนา้ท่ีไดเ้ร็วข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ครูบรรจุใหม่ หรือครูท่ียา้ยไปท าการสอน 
4. ช่วยแบ่งเบาหรือลดภาระหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้งาน เพราะครูไดรั้บการพฒันาอยา่งดีและต่อเน่ือง จะมี

ความเขา้ใจในงานการสอนและงานดา้นอ่ืนๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี  
5. ช่วยกระตุน้ให้ครูปฏิบติังานเพ่ือความเจริญกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน กล่าวคือท าให้ครูทุกคนไดมี้โอกาส

กา้วหนา้ไปสู่ต าแหน่งทางวชิาการหรือการบริหารท่ีมีสถานภาพดีข้ึน  
6. ช่วยให้ครูเป็นบุคคลท่ีทนัสมยัอยูเ่สมอทั้งในดา้นความรู้และเทคโนโลยตี่างๆ รวมทั้งหลกัการปฏิบติังานและการรู้จกั

และการใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองใชต้่างๆ 
 การพฒันาครูเป็นการด าเนินงานท่ีพยายามจะสร้างเสริมความรู้ ทกัษะ ความสามารถใหบ้งัเกิดสมรรถนะท่ีจ าเป็นและมี
ความส าคญัต่อวิชาชีพ การพฒันาครูเป็นงานท่ีตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ นโยบายการศึกษาแห่งชาติ  แผนแม่แบบ  ICT  
แห่งชาติฉบบัท่ี  2  นโยบาย  IT  2020  และดชันีความพร้อมของอีเล็กทรอนิกส์  ของประเทศไทย  ซ่ึงปัจจุบนัปี  2011 แสดงอยู่
ในตารางท่ี 1.1 และตารางท่ี 1.2 ประเทศไทยมีความสามารถทาง ICT อยู่ท่ีอนัดับ 59 จาก 138 ประเทศ ซ่ึงก็เป็นการแสดงว่า
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
ประเทศไทยยงัมีความไม่พร้อมในการใช้  ICT  อีกหลายๆ ด้าน ซ่ึงบ่งบอกว่าจะตอ้งมีการพฒันาทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน  การ
พฒันาบุคคลากรระดบัต่างๆ ให้ใช ้ICT ให้เป็นและสามารถสร้างประโยชน์จาก  ICTพฒันาให้เกิดทกัษะและความเช่ียวชาญใน
การใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา ซ่ึงสามารถเช่ือมต่อเขา้กบัระบบ Wi-Fi และ Internet  ครูทุกคนจะตอ้งสามารถน าเน้ือหา
เขา้สู่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาน้ีได ้ ตลอดจนจะตอ้งสามารถท าส่ือการเรียนการสอนจากนั้นก็น าไปเก็บไวท่ี้  App Store 
เพื่อให้นักเรียนสามารถ Download  ไปใช้ได้รัฐบาลต้องการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ดังกล่าว ครูจะตอ้งได้รับการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ อยา่งเร่งด่วน  เพ่ือให้สามารถช่วยนกัเรียนได ้ในการน้ีจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงเจตคติของครูตลอดจน
จะตอ้งมีการวางมาตรฐานดา้น  ICT ท่ีเหมาะกบัครูซ่ึงมาตรฐานน้ีสามารถช่วยให้ครูทุกคนจะไดรั้บการพฒันาสมรรถนะดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารไดอ้ยา่งเป็นระบบ ท่ีเช่ือมโยงไดทุ้กจุด ทุกสถานท่ี เนน้การเรียนรู้ตลอดชีวติในยคุดิจิทลั ท่ี
มีการเช่ือมโยงไดทุ้กจุด ทุกเวลา อยา่งรวดเร็ว  

วตัถุประสงค์ 

       1. เพื่อพฒันาพฒันารูปแบบสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของครูคอมพิวเตอร์ เพื่อเช่ือมโยงการเรียนรู้และสมรรถนะของ
ครูและผูเ้รียนในระบบดิจิทลัให ้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
       2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกบัคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของรูปแบบหลกัสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารโดยใชเ้มตริกซ์การเช่ือมโยงระหวา่งสมรรถนะของครูและผูเ้รียน  
       3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนผา่นเวบ็ออนไลน์ต่อรูปแบบหลกัสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารโดยใชเ้มตริกซ์การเช่ือมโยงระหวา่งสมรรถนะของครูและผูเ้รียนท่ีพฒันาข้ึน 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 
ในการวิจัยการพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยใช้

เมตริกซ์การเช่ือมโยงระหวา่งสมรรถนะของครูและผูเ้รียน ผูว้จิยันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอบเขตของเน้ือหา
สนบัสนุนใหน้กัศึกษาสามารถเขา้ถึงบทเรียนไดด้งัรายละเอียดต่อไปน้ี  

1.1   ผูเ้รียนสามารถศึกษาระบบการเรียนการสอนในวชิาท่ีก าหนดผา่นอินเทอร์เน็ตได ้
1.2   ผูเ้รียนสามารถศึกษาเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
1.3   ผูเ้รียนสามารถคน้หากิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละวชิาและแต่ละคร้ังของบทเรียนได ้
1.4   ผูเ้รียนสามารถสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัผูส้อนตลอดจนกิจกรรมต่างๆร่วมกบัผูเ้รียนคนอ่ืนผา่นระบบอินเทอร์เน็ตได ้
1.5   มีการใหน้กัศึกษาไดท้ดสอบความรู้ก่อนและหลงัจากการจบบทเรียน 
1.6   มีการประมวลผลความรู้หลงัจากท่ีนกัศึกษาเรียนจบบทเรียน 
1.7   สร้างระบบการประเมินออนไลน 

ขอบเขตด้านกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 
  1.  ขอบเขตดา้นประชากร  ไดแ้ก่   

     1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  
         1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีจ าแนกเป็น 

บทน า 
   พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติปี  ซ่ึงเนน้กระบวนการจดัการศึกษาท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาไดต้ามธรรมชาติ

และเตม็ศกัยภาพของตนเอง นอกจากนั้นตามยทุธศาสตร์ชาติดา้นการศึกษาท่ีส่งเสริมและพฒันาการศึกษาเชิงอิเลก็ทรอนิกส์  
(e-Education) ท่ีเป็นการสร้างความรู้และความสามารถโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) เป็นเคร่ืองมือทั้งน้ีเพ่ือ
การก้าวไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีพัฒนาความรู้
ความสามารถให้กบับุคคลไดมี้การพฒันาตนเองเพ่ือน าไปสู่การพฒันาประเทศใหมี้ความเจริญกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ืองสู่การเรียนรู้
รูปแบบใหม่ [18]แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2559 ก าหนด
วิสัยทศัน์ไวว้า่ ประชาชนไดรั้บโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีคุณภาพ ดว้ยการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อการศึกษา ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ มีเป้าประสงค์เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนและจัดให้มีการผลิตส่ือการเรียนรู้ในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาท่ีสามารถใช้กับเคร่ืองมืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีทันสมัย (เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกระทรวงศึกษาธิการ, 2557) ปัจจุบันมีการประยุกต์  ใช้
เทคโนโลยีกับวงการศึกษาหลายด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการ การบริการวิชาการ และการเรียนการสอน สอดคล้องกับ
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) กล่าววา่ การเรียนการสอนจ าเป็นตอ้งน าเทคโนโลยมีาใชเ้พ่ือความเสมอภาค[14] 
 ในช่วงสองทศวรรษท่ีผา่นมา ทุกประเทศทัว่โลกไดริ้เร่ิมและด าเนินการปรับและพฒันาระบบการจดัการศึกษาใหม่ท่ี
เรียกวา่การปฏิรูปการศึกษา (Educational Reformation) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาการจดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ มี
คุณภาพมาตรฐาน ทั้งน้ีปัจจยั   ขบัเคล่ือนท่ีส าคญัท่ีสุดคือการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (Information and 
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การพฒันาครูใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีศกัยภาพสูงสุดจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งกระท าอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง วสิิทธ์  บุญชุม [18] ไดส้รุปวา่ 
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แห่งชาติฉบบัท่ี  2  นโยบาย  IT  2020  และดชันีความพร้อมของอีเล็กทรอนิกส์  ของประเทศไทย  ซ่ึงปัจจุบนัปี  2011 แสดงอยู่
ในตารางท่ี 1.1 และตารางท่ี 1.2 ประเทศไทยมีความสามารถทาง ICT อยู่ท่ีอนัดับ 59 จาก 138 ประเทศ ซ่ึงก็เป็นการแสดงว่า
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

                1.2.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพรูปแบบพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยใชเ้มตริกซ์การเช่ือมโยงระหวา่งสมรรถนะของครูและผูเ้รียนส าหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ไดแ้ก่  นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลธญับุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนใน พ้ืนฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 100 คน  
                                         1.2.2กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูปแบบหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารโดยใชเ้มตริกซ์การเช่ือมโยงระหวา่งสมรรถนะของครูและผูเ้รียนเพื่อเสริม
ศกัยภาพการเรียน ไดแ้ก่  นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธญับุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 36 คน โดยการสุ่ม
แบบเจาะจง (Purpose Sampling) 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
Competency and Qualification  Framework (CTQF) [5] มาตรฐาน CTQF เป็นกรอบสมรรถนะและคุณภาพการใช ้ 

ICT ในการศึกษา ก าหนดนโยบายโดยประชาคมอีย ู มาตรฐานจะช่วยใหค้รู  สามารถระบุสมรรถนะ  ICT  ของตนเอง  และระดบั
ท่ีตนเองจะน า ICT มาใชใ้นการเรียนการสอน  มาตรฐาน  CTQF  จดัท าข้ึนบนพ้ืนฐานของ  UNESCO ICT CST และไดเ้พ่ิมส่วน
เร่ิมตน้ระดบั  “Introduction” เขา้ไปในมาตรฐาน  เพราะยงัมีครูท่ีไม่รู้เร่ือง  ICT 
   Department  of Education  Since and Training ได้จัดพิมพ์ เอกสาร “Raising the Standard : A Personal  for  the 
department of ICT  Competency  Framework  for  Teacher” ไดก้ าหนดมาตรฐานไว ้ 5  ขอ้ ดงัน้ี [4] 

1. ครูฝึกหัด เป็นกลุ่มท่ีมีทกัษะและประสบการในการใช ้ ICT ในการสอนน้อยมาก  ดงันั้นตอ้งผ่าน   “Basic  
ICT  Standard” 

2. ครูท่ีเร่ิมใช ้ ICT ในการสอน แต่ยงัไม่มีสมรรถนะทาง ICT ตอ้งผา่น “Basic ICT  Standard” 
3. ครูท่ีมีความสามารถใช ้ ICT ในการสอนตอ้งมีมาตรฐาน ICT ท่ีสนับสนุนให้ครูพฒันาวิชาชีพและเป็นผูน้ า  

ในการเปล่ียนแปลงและมีบทบาทอยา่งสร้างสรรค ์
4. ผูน้ าโรงเรียน  ตอ้งใชม้าตรฐาน ICT ท่ีจะสนับสนุนบทบาทตวัเองในการเป็นผูน้ าและผูจ้ดัการ  ในการเป็น

ตวัอยา่งและเป็นผูใ้หว้สิยัทศัน์  และเจา้หนา้ท่ีและครู  
5. อาจารยส์อน  ตอ้งใชม้าตรฐาน ICT วชิาชีพของตนเอง  และเป็นบุคคลตวัอยา่ง 

           James David Reye[3] นกัศึกษาปริญญาเอกคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยั Griffith University ประเทศ
ออสเตรเลีย ไดท้ าวทิยานิพนธ์”Dynamic Planning for Flexible Tutoring” การศึกษาทฤษฎีการสอนเสริมแบบยดืหยุน่พบวา่ การ
สอนเสริมแบบยดืหยุน่ท่ีก าหนดวตัถุประสงคแ์บบพลวตัช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเลือกทางท่ีดีและถูกตอ้งได ้
         วดูร์ราฟ  [7] ไดก้ล่าวไวว้า่  สมรรถภาพ  หมายถึง  กลุ่มของพฤติกรรมตามความตอ้งการของต าแหน่งท่ีจะน าไปสู่
ความส าเร็จในงานและหนา้ท่ี  ซ่ึงประกอบดว้ยความรู้ทกัษะและแรงจูงใจหรือคุณลกัษณะของบุคคลนั้น  ลูซีย  และ เรฟ
ซิงร์เกอร์ [8] ไดก้ล่าวไวว้า่ สมรรถภาพ หมายถึง ทกัษะ  ความรู้และคุณลกัษณะท่ีอยูใ่นตวับุคคล  ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังาน
ของบุคคลโดยสมรรถภาพจะช่วยส่งเสริมใหก้ารปฏิบติัของบุคคลประสบ  

   Piirto [9] ไดก้ าหนด 5 ประการส าคญัส าหรับหลกัสูตรเสริมไวด้งัน้ี 
  1. หลกัสูตรเสริมควรอยู่บนพ้ืนฐานของคุณลกัษณะการเรียนรู้ นั่นคือ ความสามารถของผูเ้รียนจะพิจารณาจาก

ความสามารถในการเรียนรู้ ความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละการคิดวิเคราะห์ ดงันั้นหลกัสูตรจึงเป็นหลกัสูตรท่ีมี



345

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

                1.2.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพรูปแบบพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยใชเ้มตริกซ์การเช่ือมโยงระหวา่งสมรรถนะของครูและผูเ้รียนส าหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ไดแ้ก่  นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลธญับุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนใน พ้ืนฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 100 คน  
                                         1.2.2กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูปแบบหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารโดยใชเ้มตริกซ์การเช่ือมโยงระหวา่งสมรรถนะของครูและผูเ้รียนเพื่อเสริม
ศกัยภาพการเรียน ไดแ้ก่  นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธญับุรี ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 36 คน โดยการสุ่ม
แบบเจาะจง (Purpose Sampling) 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
Competency and Qualification  Framework (CTQF) [5] มาตรฐาน CTQF เป็นกรอบสมรรถนะและคุณภาพการใช ้ 

ICT ในการศึกษา ก าหนดนโยบายโดยประชาคมอีย ู มาตรฐานจะช่วยใหค้รู  สามารถระบุสมรรถนะ  ICT  ของตนเอง  และระดบั
ท่ีตนเองจะน า ICT มาใชใ้นการเรียนการสอน  มาตรฐาน  CTQF  จดัท าข้ึนบนพ้ืนฐานของ  UNESCO ICT CST และไดเ้พ่ิมส่วน
เร่ิมตน้ระดบั  “Introduction” เขา้ไปในมาตรฐาน  เพราะยงัมีครูท่ีไม่รู้เร่ือง  ICT 
   Department  of Education  Since and Training ได้จัดพิมพ์ เอกสาร “Raising the Standard : A Personal  for  the 
department of ICT  Competency  Framework  for  Teacher” ไดก้ าหนดมาตรฐานไว ้ 5  ขอ้ ดงัน้ี [4] 

1. ครูฝึกหัด เป็นกลุ่มท่ีมีทกัษะและประสบการในการใช ้ ICT ในการสอนน้อยมาก  ดงันั้นตอ้งผ่าน   “Basic  
ICT  Standard” 

2. ครูท่ีเร่ิมใช ้ ICT ในการสอน แต่ยงัไม่มีสมรรถนะทาง ICT ตอ้งผา่น “Basic ICT  Standard” 
3. ครูท่ีมีความสามารถใช ้ ICT ในการสอนตอ้งมีมาตรฐาน ICT ท่ีสนับสนุนให้ครูพฒันาวิชาชีพและเป็นผูน้ า  

ในการเปล่ียนแปลงและมีบทบาทอยา่งสร้างสรรค ์
4. ผูน้ าโรงเรียน  ตอ้งใชม้าตรฐาน ICT ท่ีจะสนับสนุนบทบาทตวัเองในการเป็นผูน้ าและผูจ้ดัการ  ในการเป็น

ตวัอยา่งและเป็นผูใ้หว้สิยัทศัน์  และเจา้หนา้ท่ีและครู  
5. อาจารยส์อน  ตอ้งใชม้าตรฐาน ICT วชิาชีพของตนเอง  และเป็นบุคคลตวัอยา่ง 

           James David Reye[3] นกัศึกษาปริญญาเอกคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยั Griffith University ประเทศ
ออสเตรเลีย ไดท้ าวทิยานิพนธ์”Dynamic Planning for Flexible Tutoring” การศึกษาทฤษฎีการสอนเสริมแบบยดืหยุน่พบวา่ การ
สอนเสริมแบบยดืหยุน่ท่ีก าหนดวตัถุประสงคแ์บบพลวตัช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเลือกทางท่ีดีและถูกตอ้งได ้
         วดูร์ราฟ  [7] ไดก้ล่าวไวว้า่  สมรรถภาพ  หมายถึง  กลุ่มของพฤติกรรมตามความตอ้งการของต าแหน่งท่ีจะน าไปสู่
ความส าเร็จในงานและหนา้ท่ี  ซ่ึงประกอบดว้ยความรู้ทกัษะและแรงจูงใจหรือคุณลกัษณะของบุคคลนั้น  ลูซีย  และ เรฟ
ซิงร์เกอร์ [8] ไดก้ล่าวไวว้า่ สมรรถภาพ หมายถึง ทกัษะ  ความรู้และคุณลกัษณะท่ีอยูใ่นตวับุคคล  ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังาน
ของบุคคลโดยสมรรถภาพจะช่วยส่งเสริมใหก้ารปฏิบติัของบุคคลประสบ  

   Piirto [9] ไดก้ าหนด 5 ประการส าคญัส าหรับหลกัสูตรเสริมไวด้งัน้ี 
  1. หลกัสูตรเสริมควรอยู่บนพ้ืนฐานของคุณลกัษณะการเรียนรู้ นั่นคือ ความสามารถของผูเ้รียนจะพิจารณาจาก

ความสามารถในการเรียนรู้ ความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละการคิดวิเคราะห์ ดงันั้นหลกัสูตรจึงเป็นหลกัสูตรท่ีมี

ลกัษณะหลกัสูตรขยายออกหรือเพ่ิมเน้ือหาตามลกัษณะการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยพิจารณาทั้งความกวา้งและความลึกของ
เน้ือหา 

  2. หลกัสูตรเสริมควรมีความน่าเช่ือถือในเชิงวชิาการ ไม่ใช่หลกัสูตรท่ีมีเน้ือหาง่าย ๆ และไม่ควรละเลยองคค์วามรู้ 
  3. หลกัสูตรเสริมควรเป็นสหวทิยาการ ท่ีประกอบดว้ยหลากหลายวชิา เช่น คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ 
  4. หลกัสูตรเสริมควรมุ่งเนน้ส าคญั 6 ประการ ดงัน้ีคือ   

  5. หลกัสูตรเสริมควรมีความสมดุล มีความบูรณาการและมีความหมายหลกัการส าคญัของหลกัสูตรเสริม คือ วิธี
สอนท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายทั้งทางดา้นกระบวนการและเน้ือหา โดยเป้าหมายทางกระบวนการจะหมายถึง การท่ีผูเ้รียน
สามารถพฒันากระบวนการหรือทักษะต่างๆ ได้ ในด้านเป้าหมายทางเน้ือหา หมายถึง เน้ือหาในรายวิชา โครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ สามารถน าไปใชใ้นการพฒันากระบวนการหรือทกัษะได ้ 
 ทิศนา แขมมณี [19] ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการประเมินผลหลกัสูตรไวด้งัน้ี 

  1. เพ่ือหาคุณค่าของหลกัสูตรนั้น โดยดูวา่ หลกัสูตรท่ีจดัข้ึนสามารถสนองตามวตัถุประสงคท่ี์หลกัสูตรนั้น 
  2. เพ่ือตัดสินว่า การวางเค้าโครงและรูปแบบระบบของหลักสูตร ตลอดจนการบริหารงานและการสอนตาม

หลกัสูตร เป็นไปในทางท่ีถูกตอ้งแลว้หรือไม่ 
  3. เพ่ือดูผลวา่ ผลผลิตคือผูเ้รียนนั้นเป็นอยา่งไรจากจุดมุ่งหมายดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ การประเมินหลกัสูตร

จะตอ้งตอบค าถาม 2ประการดว้ยกนัคือ หลกัสูตร รายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดพ้ฒันาหรือจดัท าข้ึนนั้นได้
ใหผ้ลตามท่ีปรารถนาหรือไม่และจะปรับปรุงหลกัสูตรนั้นอยา่งไร 

 1. การประเมินยอ่ยหรือการประเมินผลระหวา่งด าเนินการ (Formative Evaluation) 
 2. การประเมินผลรวมหรือการประเมินผลเม่ือเสร็จส้ินโครงการ (Summative Evaluation) 

ขั้นตอนในการพฒันาสมรรถนะ 
 การพฒันาสมรรถนะขององค์กรด้านการบริหารได้ใช้รูปแบบ  [15] วิธีท่ีใช้ทั่วไปมี 6 ขั้นตอน ซ่ึงมีรายละเอียด
โดยสงัเขป ดงัน้ี 
  ขั้นตอนที ่1 : การเปิดตวัโครงการพฒันาระบบสมรรถนะ (Competency Kick-off) 
  ขั้นตอนที ่2 : ศึกษารวบรวมขอ้มูลปัจจุบนัขององคก์ร (Organization Investigation and Diagnosis) 
  ขั้นตอนที ่3: การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาระบบสมรรถนะ (Competency Workshop) 
  ในขั้นตอนน้ีควรมีการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาระบบสมรรถนะขององค์กร เชิญ ผูบ้ริหารระดบัสูง
ตั้ งแต่หัวหน้า/ผู ้อ  านวยการ/คณบดี ข้ึนไปมาร่วมก าหนดสมรรถนะองค์กร (Organizational Competency) และค้นหา
สมรรถนะหลกั (Core Competency) 
  ขั้นตอนที ่4: การใหค้  าปรึกษาเพื่อพฒันาระบบสมรรถนะ (Competency Development & Coaching) 
  ภายหลงัจากจบการประชุมเชิงปฏิบติัการแลว้ คณะท่ีปรึกษา/วิทยากรควรมอบหมายให้ คณะท างานแต่ละสาย
วชิาชีพกลบัไปปรับปรุง และพฒันาสมรรถนะตามสายวชิาชีพของตน   
       ขั้นตอนที ่5: การรวบรวมและจดัท าพจนานุกรมสมรรถนะ (Competency Profile & Dictionary) 
       วิธีการประเมินผลและแนวทางการพัฒนา) และจัดท าการเทียบสมรรถนะหลักกับต าแหน่งงาน  (Core 
Competency Mapping with Job Position) โดยพิจารณาวา่แต่ละต าแหน่งควรจะมีระดบั ความสามารถมาตรฐานอยูใ่นระดบั
  ขั้นตอนที ่6 : การส่ือสารและการประเมินสมรรถนะขา้ราชการ (Communication & Competency Assessment) 
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การสร้างหลกัสูตรเพือ่พฒันาสมรรถนะ 

 หลกัสูตรเสริมเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีจะตอ้งจดัท าข้ึนเป็นแนวทางให้สถานศึกษาและบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งใชว้างแผนจดักิจกรรมพฒันานกัเรียนไดต้รงตามเจตนารมณ์หรือให้เหมาะสมกบับริบทความพร้อมของ ถา้หากเป็น
การขยายหลกัสูตรเดิมและผูส้อนทราบความตอ้งการของผูเ้รียน  ในมิติด้านปัญญามาประยุกต์ใช้ได้ ซ่ึงจุดมุ่งหมายดา้น
สติปัญญามี 6 ประการ โดยเรียงพฤติกรรมจากง่ายไปหายากไดด้งัน้ี 
  1. ความรู้ความจ า  2. ความเขา้ใจ  3. การน าไปใช ้ 4. การวเิคราะห์  5. การสงัเคราะห์  6. การประเมินค่า  

หลกัสูตรและการพฒันาการเรียนของผู้เรียน 
 การจดัการศึกษาในยคุของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ปล่ียนแปลงความตอ้งการท่ีสอดคลอ้งไปเป็นแนวทางใน
การก าหนดส่วนต่างๆ ของการสร้างสมรรถนะดา้น  ICT ของครู ดงัน้ี 
  1. หลกัการและจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ผูว้ิจยัไดเ้ลือกประเด็นจากแนวคิดของนักวชิาการในหัวขอ้ยอ่ย ๆ ดงัน้ี 
คือ ทกัษะความรู้ความสามารถในการจดัการความรู้เก่ียวกบั ICT มีองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญั 7 ประการดงัน้ี  

   2. เน้ือหา ไดเ้ลือกประเด็นจากแนวคิดของนกัวิชาการ 
   3. กิจกรรมการเรียนการสอน ผู ้วิจัยได้เลือกประเด็นจากแนวคิดของนักวิชาการในหัวข้อย่อย ๆ ดังน้ีการ

เปล่ียนแปลงความรู้ โดยการสร้างความรู้ผา่นการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ท่ีชดัแจง้กบัความรู้โดยนยั   

การพฒันาสมรรถนะส าหรับครู 

ระดบัตน้ เป็นรายวิชาเก่ียวกบัความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับครูทั้งหมด ไดแ้ก่ ความรู้ ICT ขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมถึงการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

ระดบักลาง เป็นรายวิชาท่ีเพ่ิมข้ึนส าหรับครูท่ีตอ้งการแสวงหาความรู้เพ่ิมทางดา้น ICT   รายวิชาเหล่าน้ีควรให้ครู
สามารถสร้างส่ือการเรียนการสอนโดยใชค้วามรู้และทกัษะระดบัสูงของ ICT   ตวัอยา่งเช่นครูควรมีความสามารถในการ 

1. สร้างเวบ็เพจอยา่งง่ายโดยใชโ้มดูลส าเร็จรูป 
2. สร้างเวบ็เพจอยา่งง่ายโดยใชโ้ปรแกรมสร้างเวบ็เพจ 
3. สร้างเวบ็ไซตแ์ละอปัโหลดข้ึนสู่เคร่ืองบริการบนอินเทอร์เน็ต 

ระดบัสูง เป็นรายวชิาส าหรับครูท่ีตอ้งการเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้น  ICT โดยตอ้งมีความรู้ในเร่ืองต่างๆ ไดแ้ก่ 
1. การดูแลท านุบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
2. การติดตั้งเครือข่าย 
3. การติดตั้งเคร่ืองบริการอินเทอร์เน็ต 
4. การพฒันาอินเทอร์เน็ตและสนบัสนุนการใชง้านของผูส้อนผา่นเครือข่าย 
5. การปฏิรูปการศึกษาโดยใหค้รูท่ีผา่นการฝึกอบรมสามารถบูรณาการ ICT เขา้กบัการสอนในขั้นเรียนได ้

กรอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของ UNESCO  ส าหรับครู   
 หน่วยงานมาตรฐานสมรรถนะทางดา้น ICT ของ UNESCO ไดจ้ดัท ามาตรฐานสมรรถนะส าหรับครู  ซ่ึงจะมีกรอบวา่
ครูจะตอ้งปฏิบัติหน้าท่ีและมีกระบวนการท างานอย่างไรบ้าง วตัถุประสงค์ของหน่วยงานสมรรถนะทางดา้น  ICT  ของ 
UNESCO  มีวตัถุประสงค ์ 4  เร่ือง  ดงัต่อไปน้ี 
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และเป้าหมายท่ีหลากหลายประการ    ซ่ึงไดแ้ก่ 

- ใหมี้การก าหนด  Core Value   และการค านึงถึงวฒันธรรมของประเทศนั้น 
- ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรโดยเฉพาะคนหนุ่มสาว  และคนวยัท างานของประเทศ 
- ส่งเสริมทางดา้นประชาธิปไตย  และการมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่สุภาพสตรีและชน
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  ภาพรวมของ  UNESCO  ICT CST 
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แก่สงัคมและเศรษฐศาสตร์โดยการประยกุตแ์ละแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นในธุระกิจอุตสาหกรรม 
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 ใน ร าย ง าน ข อ ง   UNESCO  ช่ื อ ว่ า  Capacity Building of Teacher Training Institutions in Sub Saharan Africa 
(TTISSA) UNESCO  มุ่งเน้นให้การศึกษาของครูให้มีความเช่ือมโยงกับเป้าหมายของการพฒันาประเทศ  วิธีการเพ่ิมขีด
ความสามารถทั้ง  3  ประเด็นในขา้งตน้  จะสอดรับกบันโยบายและเป้าหมายของการศึกษาในอนาคต  ซ่ึงท าใหเ้กิดทิศทางการ
พฒันาและปฏิรูปการศึกษาท่ีสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม  ดว้ยวธีิการน้ีนกัเรียน ประชาชน  
และแรงงานของประเทศ สามารถเพ่ิมระดบัความรู้และทักษะ เพ่ือสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 
ส่ิงแวดลอ้มตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพชีวติใหดี้ยิง่ข้ึน 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ICT มีบทบาทในการส่งเสริมการด าเนินงานของแต่ละองคป์ระกอบ ซ่ึงสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการด าเนินงานไดอ้ยา่งชดัเจน 
 มาตรฐานสมรรถนะทางดา้น ICT ส าหรับครู ของ UNESCO (ICT CST)  สามารถใชไ้ดก้บัทั้งครูในระดบัประถมและ
มธัยม  อยา่งไรก็ดี  วธีิการก าหนดมาตรฐานน้ีสามารถใชไ้ดก้บัการศึกษาในทุกระดบัไม่วา่จะเป็น  ประถมศึกษา  มธัยมศึกษา  
อาชีวะศึกษา  อุดมศึกษา  หรือการพฒันาทกัษะต่างๆ ตลอดจนการศึกษาระดบัสูง ระดบับณัฑิตศึกษา และการศึกษา 
 มาตรฐานสมรรถนะทางดา้น ICT ส าหรับครู ของ UNESCO จะยดึแนวทางทั้ง  3 ขอ้ ขา้งตน้    ในการก าหนด สมรรถ
นะะท่ีสามารถน าไปพฒันาครูรุ่นใหม่ท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นนโยบาย  หลกัสูตรและการวดัผลประเมินผล  กระบวนการ
สอน  และการใช ้ ICT และการบริหารสถานศึกษา ตลอดจนการพฒันาวชิาชีพของครู 
ขอบข่ายงานของมาตรฐานสมรรถนะทางดา้น ICT ส าหรับครู ของ UNESCO ประกอบไปดว้ย  6  ดา้น ประกอบดว้ย 

1. ความเขา้ใจในการใช ้ICT  ในการศึกษา (Understanding ICT in education) 
2. หลกัสูตรและการวดัผลประเมินเมินผล  (Curriculum and Assessment) 
3. กระบวนการสอน    (Pedagogy) 
4. ความรู้ดา้น  ICT    (ICT) 
5. การบริหารจดัการ     (Organization and Administration) 
6. การพฒันาะวชิาชีพ                   (Teacher Profession Learning) 

 ในแต่ละดา้นจะมีการก าหนดกรอบสมรรถนะ  3  ระดบั  จากขั้นพ้ืนฐานจนถึงขั้นท่ียากข้ึน  เช่น ความเขา้ใจทางดา้น 
ICT  การประยกุตแ์ละการสร้างนวตักรรม  ซ่ึงระดบัทั้งสามประกอบดว้ย 

 ระดบัท่ี   1 : เขา้ใจในเทคนิค (Technology Literacy) 
  ระดบัท่ี   2 :  สามารถประยกุตอ์งคค์วามรู้ในการแกไ้ขปัญหา  (Knowledge  Deepening) 
  ระดบัท่ี   3 : สามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่  (Knowledge  Creation) 
 ในการศึกษาจะตอ้งมีการก าหนดแนวทางการส่งเสริม  ICT จะตอ้งมีการก าหนดทกัษะในการประยกุตอ์งคค์วามรู้ไป
ใชใ้นการแกไ้ขปัญหาของสังคมและส่วนท่ียากท่ีสุดคือการก าหนดนโยบายในการสนบัสนุนความสามารถในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่  หลกัสูตรท่ีตอ้งน ามาสร้างสมรรถนะะจึงมีความซบัซอ้นข้ึนตามล าดบักรอบสมรรถนะะดงักล่าวของ UNESCO  

                                        
 

รูปที ่ 2.1  แสดงกรอบสมรรถนะะของ UNESCO 
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รูปที ่ 2.1  แสดงกรอบสมรรถนะะของ UNESCO 

มาตรฐานของ UNESCO  ICT CST เป็นมาตรฐานท่ีมีโครงสร้างและรายละเอียดของแนวคิดท่ีเหมาะสมมากในการใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาสมรรถนะของครูดา้น ICT ครูจะตอ้งมีความสามารถดา้น ICT ไม่วา่ครูจะสอนวชิาใดในหลกัสูตรก็
ตาม  ตอ้งมีความสามารถใช ้ICT ตอ้งมีความสามารถเลือกซอฟตแ์วร์ท่ีเหมาะสมมาใชใ้นหลกัสูตรท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ตอ้ง
สามารถช่วยใหน้กัเรียนสามารถ ใชซ้อฟตแ์วร์ในการส่งเสริมการท างาน  หรือแกปั้ญหาทางสังคม  และในท่ีสุดตอ้งสามารถ
สอนให้นกัเรียนสามารถสร้างความรู้ใหม่หรือสร้างสรรคผ์ลงานโดยใชเ้คร่ืองมือทาง ICT ในการสอนโดยสามารถใชซ้อตฟ์
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ดงันั้นทั้ง 2 วธีิดงักล่าวนั้นมีจุดอ่อนท่ีไม่ไดน้ าสมรรถนะของนกัเรียนนัน่คือทกัษะของนกัเรียนหรือตวัช้ีวดัการเรียนรู้
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สอดคลอ้งไปเป็นแนวทางในการก าหนดส่วนต่างๆ ขององคป์ระกอบหลกัสูตรเสริมดงัต่อไปน้ี 
 1. หลกัการและจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ผูว้ิจยัไดเ้ลือกประเด็นจากแนวคิดของนักวชิาการในหัวขอ้ยอ่ย ๆ ดงัน้ี 

คือความส าคญัของการรู้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ของครู คือจะตอ้งมีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีและทกัษะการใช้
ประโยชน์จากสารสนเทศและความสามารถในการเป็นพ่ีเล้ียงให้กบันกัเรียนและใชท้กัษะดงักล่าวเพ่ือเขา้ถึงคลงัความรู้ของ
โลกสารสนเทศได ้
  2. เน้ือหา ผูว้ิจยัไดเ้ลือกประเด็นจากแนวคิดของนักวิชาการในหัวขอ้ยอ่ย ๆ ดงัน้ี คือเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร หมายถึง การใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลขอ้มูลใหเ้ป็นสารสนเทศ เพ่ือการจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ 
สามารถเขา้ถึงสืบคน้และน ามาใช้ได้โดยสะดวกและเป็นส่ือกลางน าเสนอสารสนเทศ  รวมถึงการรับส่งสารสนเทศด้วย
เทคโนโลยีการส่ือสารความเร็วสูง เพ่ือส่งผ่านสารสนเทศไดอ้ย่างรวดเร็วดงันั้นเพ่ือให้สอดคลอ้งกับจุดมุ่งหมายดงักล่าว
ขา้งตน้ จึงขอน าเสนอประเภทของเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร คือ การเรียนรู้ 
  1. การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงประกอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเวบ็ สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แผ่นใสอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารค าสอนอิเล็กทรอนิกส์ เทปเสียงค าสอนดิจิทลั เอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ 
และไฮเปอร์มีเดีย วารสารและนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนั้นแลว้ยงัไดมี้การน าการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปใชใ้น
การเรียนการสอนในรูปแบบของ ส่ือเสริม ส่ือเติมและส่ือหลกั 
  2. เทคโนโลยกีารติดต่อส่ือสาร เช่น อินเทอร์เน็ต จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
  3. กิจกรรมการเรียนการสอน ผูว้จิยัไดเ้ลือกประเด็นจากแนวคิดของนกัวชิาการในหวัขอ้ 
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ยอ่ย ๆ ดงัน้ี คือ องคป์ระกอบของการรู้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร โดยการรู้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
หมายถึง ความรู้ในการใชเ้ทคโนโลยดิีจิตอล, เคร่ืองมือส่ือสารและ/หรือเครือข่ายเพ่ือการเขา้ถึง, จดัการ, บูรณาการ, ประเมิน
และสร้างสรรคส์ารสนเทศ เพ่ือน ามาใชใ้นทางปฏิบติัในสังคมแห่งการเรียนรู้จากการสรุปแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  เพื่อการศึกษา สามารถน ามาแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของของแนวคิดดังกล่าวกับ
องคป์ระกอบของหลกัสูตรเสริมได ้ดงัภาพประกอบต่อไปน้ี 

                                                        
  

2. การใช้รูปแบบของ TPCK 
TPCK เป็นแนวทางหน่ึงท่ีใชนิ้ยามหลกัสูตร [7]  วิธีน้ีเสนอโดย Technological  Pedagogical Contents Knowledge  

และ UNESCO  ICT  CST  ก็น าไปใชใ้นการนิยามหลกัสูตรของประเทศต่างๆ วิธีน้ีเป็นแนวคิดทฤษฏีใหม่ท่ีเก่ียวกบัความรู้  
ทกัษะ  และสมรรถนะ จะมีมุมมองวา่ ครูเป็นผูผ้ลิตเน้ือหาและกิจกรรม  ทางเทคโนโลยี นอกเหนอจากเป็นผูเ้สพเทคโนโลยี
และเน้ือหา   ดงันั้นแนวคิดน้ีไดก่้อใหเ้กิดการก าหนดความสมัพนัธ์ระดบัเน้ือหา  (Content : C)  กระบวนการสอน (Pedagogy 
: P) และ เทคโนโลย ี(Technology : T) ซ่ึงท าไหพ้ฒันาความสมัพนัธ์ 

 

 
 

รูปที ่2.3  ความสมัพนัธ์ของ TPCK 

 เม่ือดูตามรูป ซ่ึงมี  3  เซท ตดักนั ( เซท  C , เซท P , เซท T) ท าให้เกิดบริเวณร่วมกนั ในระดบัต่าง ๆ ทั้งส้ิน 7 บริเวณ 
เรียกวา่  TK, CK, PK, PCK, TCK, TPK และ TPCK  ซ่ึงแต่ละส่วนจะมีความหมาย  ดงัน้ี 

1) TK : Technology  Knowledge  แทนความรู้ส าหรับแต่ละเทคโนโลยีท่ีสามารถใชใ้นการเรียนการสอน  จาก
เทคโนโลยขีั้นต ่า ๆ (กระดาษและดินสอ) ไปจนถึงเทคโนโลยขีั้นสูง เช่น อินเทอร์เน็ต , แทบเลท็ , E-Book , วดีีโอ 

รูปที ่ 2.2  รูปแบบฟอร์มท่ีใชนิ้ยามหลกัสูตรเสริมดา้นไอซีทีส าหรับครู 
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2) CK : Content  Knowledge  แทนองคค์วามรู้วชิาท่ีเรียนตามหลกัสูตรท่ีอาจารยส์อน 
3) PK : Pedagogical Knowledge แทนความรู้ท่ีเป็นวธีิการถ่ายทอดท่ีดียิง่ข้ึนในการสอนนกัเรียนใหเ้ขา้ใจความรู้ 
4) PCK : Pedagogical Content  Knowledge แทนความรู้ท่ีหรือหลอมวธีิการสอนเขา้กบัเน้ือหาวชิา 
5) TCK : Technological Content Knowledge  แทนแนวทางท่ีวา่  ครูตอ้งเขา้ใจอยา่งถ่องแทว้า่การใชเ้ทคโนโลยี

สามารถเปล่ียนวธีิการเรียนของนกัเรียนและวธีิการเขา้ใจเน้ือหาวชิาของนกัเรียน 
6) TPK : Technology  Pedagogical Knowledge แทนความรู้วา่เทคโนโลยีต่างๆ สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการ

สอนและควรตอ้งเขา้ใจวา่การใชเ้ทคโนโลยจีะเปล่ียนวธีิการท่ีครูเคยสอนเป็นวธีิการสอนแบบใหม่ 
7) TCPK : Technology Content Pedagogical Knowledge แทนความรู้ท่ีครูตอ้งมีในการบูร-ณาการเทคโนโลยเีขา้

ไปใชใ้นกระบวนการสอนและกิจกรรมการสอนในวชิาท่ีสอน 

ผลการวจัิยและอภิปรายผล 
 เร่ือง การพฒันาหลกัสูตรเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของครูคอมพิวเตอร์โดยใช ้Matrix เช่ือมโยงระหวา่งสมรรถนะของครูและ
ผูเ้รียน จะใชแ้นวคิดทัว่ไปเร่ืองการศึกษา  วิเคราะห์ และออกแบบ งานวิจยัช้ินน้ีใชแ้นวทางแบบ  Constructive Research จึงคิด
วิธีการใหม่ในการจัดท าหลักสูตรท่ีใช้พฒันาสมรรถนะของครู  วิธีการน้ีจะใช้วิธีการสร้าง Teacher – Student Competency 
Matrix (TS Matrix) ท่ีเช่ือมสมรรถนะของครูท่ีตอ้งมีและสมรรถนะของนักเรียนท่ีครูตอ้งสอนให้ผูเ้รียน  ทั้ งน้ีก็ได้ก าหนด
กระบวนการ วิธีแบบ  Teacher Composite ท่ีนิยามโดย Composite Competency Set เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างหลกัสูตรท่ี
ใชพ้ฒันาครูท่ีมีความชดัเจนวา่สมรรถนะของครูนั้นใชพ้ฒันาสมรรถนะของผูเ้รียน 
ตารางที ่ 4.1  แนวคิดของสมรรถนะดา้น  ICT ของครูตามมาตรฐาน  UNESCO  ICT  CST 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
สมรรถนะของครู 
 จากท่ีไดศึ้กษาสมรรถนะทางดา้น  ICT ส าหรับครู ของ UNESCO ไดก้ าหนดกรอบสมรรถนะเป็น  3 ระดบั ในแต่ละระดบั
มี 6 ดา้น แต่ละดา้นจะมีการก าหนดสมรรถนะของครูท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาข้ึนดงัต่อไปน้ี 
 1. สมรรถนะระดบัเข้าใจและสามารถในการใช้ ICT  (Technology  Literacy ) 

1. นโยบาย  

ความรู้ ICT  
 ในการศึกษา มีความรู้ดา้น ICT น าความรู้ไปประยุกต์

ได ้ สามารถสร้างความรู้ใหม่ 

หลกัสูตรและ 
การประเมนิผล ความรู้พื้นฐาน ประยุกตค์วามรู้ ทกัษะส าหรับศตวรรษท่ี 21 

กระบวนการ 
ในการสอน 

บูรณาการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ แกปั้ญหาท่ีซบัซอ้น บริหารจดัการดว้ยตนเอง 

ICT ใชเ้คร่ืองมือพื้นฐานได ้ ใชเ้คร่ืองมือ 
ซบัซอ้นได ้

ใชเ้คร่ืองมือท่ีบริหารจดัการ
สารสนเทศไดอ้ยา่งง่ายดาย 

การบริหาร หอ้งเรียนปกติ กลุ่มท่ีมีการท างาน
และการเรียนรู้ สงัคมแห่งการเรียนรู้ 

การพฒันาวชิาชีพครู 
มีความรู้ดา้นฮาร์ดแวร์

และซอตฟ์แวร์
คอมพวิเตอร์ 

เป็นผูจ้ดัการและผูน้ า ครูเป็นตวัอยา่งของผูส้ามารถ
เรียนรู้ดว้ยตวัเอง 
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2.   หลกัสูตรและการประเมนิ 
3. กระบวนการสอน 
4. เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
5.   การบริหารจดัการ 
6.  การพฒันาวชิาชีพครู        

 1  ชุดสมรรถนะของครูด้าน ICT  (Teacher ICT  Competency) 
  ในการพิจารณาชุดสมรรถนะเฉพาะดา้น ICT  มาตรฐาน  UNESCO  ก าหนดให้  TCij  แทนสมรรถนะของครูโดยท่ี  i  
เป็นระดบัของสมรรถนะ j เป็นรายการของสมรรถนะดา้น  ICT ระดบั iโดยท่ี    
    i = 1   แทน   สมรรถนะระดบั    ICT  Literacy 
    i = 2   แทน   สมรรถนะระดบั    ICT  Deepening 
    i = 3   แทน   สมรรถนะระดบั    ICT  Creation 
    j = แทน  แต่ละรายการของสมรรถนะในกลุ่ม i 
 ดงันั้น เราจะไดชุ้ดของ  TCij   

ชุดสมรรถนะของนักเรียนด้าน ICT (Student Competency) 
   SC  เป็นชุดของดชันีสมรรถนะของนกัเรียนดา้น ICT ตามหลกัสูตรแกนกลาง 2551  ก านดให ้ SCij   และ SC(i-k)j   
แทนสมรรถนะของนกัเรียนโดยท่ี 
    i แทน   ระดบัชั้นมธัยมศึกษา  i  
    j แทน ตวัช้ีวดัของระดบัชั้น i 
    i-k แทน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาท่ี i กบั k 
  สมรรถนะของนกัเรียนท่ีดึงดชันีช้ีวดัในหลกัสูตรแกนกลาง  2551 ซ่ึงสามารถก าหนด  SCij, SC (i-k)j   
Teacher-Student Competency Matrix 
  จากการประมวลสมรรถนะครูโดยใช ้TCij  และ สมรรถนะนักเรียนโดยใช้  SCij และ SC(i-k) j  สามารถน าไปสู่นิยาม  
Teacher – Student Competency Matrix (TS Matrix) ในการนิยามแนวคิดน้ี จะใช ้ Tp แทน TCij และ Sq แทน  SCij  โด ย
ท่ีค่า Tp และ Sq   แสดงรายละเอียดค่า  SCij และค่า  Sq โดยท่ีช่องแรกจะเป็นค่า SCij  ช่องท่ีสอง เป็นค่า  Sq  และช่องท่ีสามเป็น
รายละเอียด  ซ่ึงค่า   SCij =  Sq 
  ดงันั้น TSpq  จะแทน เป็น Teachers – Students Competency Matrix โดยท่ี p ถึงดชันีของสมรรถนะ Tp  ของครู  และ q  
จะแทนดชันีของสมรรถนะ  Tq   ของนกัเรียน แต่ละช่องของ  TSpq ,    1 < i ≤ 20 , 1 < j ≤ 24  จะมีค่าดงัน้ี 

ค่า “C ”  ถา้ Tp มีส่วนท่ีสร้าง  Sq 

ค่า “U”   ถา้ Tp  ตอ้งใช ้ Sq 

ค่า “  ” (Blank) ถา้ Tp ไม่มีความสมัพนัธ์ตรงกบั  Sq 
  อน่ึง “C” จะแทนค าว่า  “Create” , “U” จะแทนค าว่า “Use”  ตารางท่ี  4.6 แสดงถึง  TS Matrix  ท่ีประกอบด้วย
สมรรถนะครู  20  รายการ  และสมรรถนะของนักเรียน  24  รายการ  ทั้ งน้ี  แสดงแต่ช่องท่ีเป็น “C” ส่วน “U” ไม่ไดแ้สดงไว ้ 
เน่ืองจากการจดัท าชุดรายวิชาเพ่ือสร้างสมรรถนะครูไม่ตอ้งน าค่า  “U”  มาใช ้   TS Matrix จะเป็นกลไกหลกัในการก าหนดชุด
รายวชิา เพ่ือพฒันาสมรรถนะครูให้สามารถใชส้มรรถนะในการสอนนกัเรียน ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   1-6 ในดา้น ICT ให้
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เกิดสมรรถนะตามท่ีก าหนดโดยดชัน้ีช้ีวดัในหลกัสูตรแกนกลาง 2551 เช่ือมโยงกบั TS Matrix โดยจะเห็นไดช้ดัเจนวา่สมรรถนะ
ใดของครูท่ีสามารถสร้างสมรรถนะของนกัเรียน 
 ได้รูปแบบการเรียนเชิงอิเล็กทรอนิกส์ และได้รูปแบบ MUAY MODEL: Modifly Utility Analysis Yourself ท่ี
สอดคลอ้งกบัรูปแบบการเรียนในสงัคมออนไลน์ท่ีมีรูปแบบการเรียนท่ีหลากหลาย โดยอาศยัทฤษฎี 5A MODEL มาพฒันาทั้ง 5 
ด้าน Action, Analysis, Approach Development Design, Ability of Implement, Assessment Evaluation เป็นระบบสัญลักษณ์ท่ี
แสดงถึงความสัมพนัธ์ของการเรียนรู้ท่ีมีผูส้อนเป็นผูท่ี้มีความสติ สมาธิกบัผูเ้รียนซ่ึงเป็นผูมี้ความกระตือรือร้นแสดงพฤติกรรม
ออกมาให้ปรากฏเป็นกิจกรรมภายในสภาพแวดลอ้มอยา่งสมดุลท าให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ ในหลาหลายรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนมี 6 ขั้นตอน คือ 1) Problem Study รับประเด็นปัญหา 2) Analysis วิเคราะห์ขอ้มูลหาค าตอบ 3) Synthesis 
สังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ 4) Artifact Construction สร้างช้ินงานให้สอดคลอ้งกบัองค์ความรู้ท่ีได ้5) Presentation น าเสนอผลงาน
เพ่ือแบ่งปันความรู้ 6) Evaluation ร่วมกนัสรุปเน้ือหาทั้งหมดแลว้ท าแบบฝึกหดั ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ของผูส้อนมี 6 ขั้นตอนท่ี
อ านวยความสะดวกให้ผูเ้รียน คือ 1) Problem Propose เสนอค าถามท่ีก าหนดจากเน้ือหาในหลกัสูตร 2) Media Prepare เตรียมส่ือใน
การคน้หาความรู้ของผูเ้รียน 3) Facilitate ช่วยเหลือแนะแนวทางการสรุปขอ้มูล 4) Artifact Provide แสดงตวัอย่างช้ินงาน 5) 
Motivate กระตุม้เสริมแรงการน าเสนอของผูเ้รียน 6) Test Setting ร่วมสรุปเน้ือหาและเตรียมแบบฝึกหัดส าหรับนักเรียน ส่วน
สภาพแวดลอ้มทั้ง 3 ดา้น  
 1. การพฒันารูปแบบเรียนเชิงอิเลก็ทรอนิกส์8E ตามแนวคอนเน็คติวซึิม ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีพฒันาข้ึน
มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด คือ 81.53/80.10 
 2.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนใหม่สรุปวา่มีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั
อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ การพฒันารูปแบบการเรียนเชิงอิเล็กทรอนิกส์ 8E ตามแนวคิด
คอนเน็คติวซึิมส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีผูว้จิยัสร้างข้ึนส่งผลใหผู้เ้รียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียนตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
 3.  นกัศึกษากลุ่มทดลองมีความพึงพอใจในระดบัมาก หลงัจากท่ีไดเ้รียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนเชิงอิเล็กทรอนิกส์ 8E 
ตามแนวคิดคอนเน็คติวซึิม ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  

ผลทีไ่ด้จากการวจิยัคร้ังทีป่ระกอบไปด้วยองค์ประกอบหลกั 8 ส่วนได้แก่  
1.E-Classroom เป็นหอ้งเรียนเชิงอิเลก็ทรอนิกส์หรือหอ้งเรียนเสมือน 
2.E-Lab เป็นการสร้างระบบหอ้งปฏิบติัการเชิงอิเลก็ทรอนิกส์โดยเนน้ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัตามบทเรียนเสมือนท่ีอยูใ่น

หอ้งปฏิบติัการจริง  
3.E-Course Template เป็นรูปแบบการสร้างโครงการสอนในรายวชิาต่างๆ ส าหรับอาจารยผ์ูส้อนสามารถสร้างโครงการ

สอนส าเร็จรูปไดโ้ดยง่ายทั้งน้ีผูเ้รียนสามารถเขา้มาศึกษาในแต่ละรายวชิาตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้น Course List  
 4.E-Advisor เป็นระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาเชิงอิเลก็ทรอนิกส์ หมายถึงส่วนผูเ้รียนท่ีเขา้มาปรึกษาอาจารยท์ั้งเร่ืองการเรียน

และส่วนตวั มีค  าถามท่ีพบบ่อย กระดานถามตอบปัญหาอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผูเ้รียน และอาจารยท่ี์ปรึกษาสามารถตรวจดูรายช่ือ
นกัศึกษาภายใตก้ารดูแลได ้นอกจากนั้นนกัศึกษาสามารถนดัหมายเพื่อเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาได ้

5.E-Tutoring เป็นระบบหอ้งสอนเสริมเชิงอิเลก็ทรอนิกส์โดยเนน้รูปแบบหอ้งเรียนเสริม โดยเร่ิมการสมคัรสมาชิก มี
แบบทดสอบก่อนเรียน และการจดัล าดบัคะแนนสูงสุด 

6.E-book/E-Library  ระบบหอ้งสมุดอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีรวมหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์  
7.E-Journal วารสารและบทความอิเลก็ทรอนิกส์ในเวบ็ไซตท่ี์ก าหนดโดยระบบไดท้ าการเช่ือมโยงไปยงัวารสารท่ีมีการ

เผยแพร่ตีพิมพผ์ลงานทางวชิาการ  
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8.E-Evaluation เป็นระบบการประเมินผลการเรียนการสอนเชิงอิเล็กทรอนิกส์ท่ีประกอบด้วย การประเมินอาจารย์
ผูส้อนในแต่ละรายวิชาและแสดงผลในรูปแบบสถิติและกราฟ นอกจากน้ีมีการสร้างแบบส ารวจความคิดเห็นโดยสร้างหัวขอ้ท่ี
น่าสนใจ (E-Poll) โดยใหอ้าจารยผ์ูส้อนท าการสร้างโพแบบส าเร็จรูปไดก้ารประเมินผลของระบบจากผูท้รงคุณวฒิุจ านวน ผลการ
ประเมินดา้นเน้ือหาและการออกแบบเวบ็ในภาพรวม 8 ดา้นพบวา่อยูใ่นเกณฑ์ท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด ( =4.48)  แสดงให้เห็นว่า
ระบบท่ีผูว้ิจยัได้พฒันาข้ึนมีความเหมาะสมในการน าไปใชง้านจริงกบัผูเ้รียน ได ้บทเรียนเชิงอิเล็กทรอนิกส์ที่พฒันาข้ึนมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 81.53/80.10  โดยผูใ้ช้สามารถเขา้ใจระบบและเน้ือหาได้โดยง่ายซ่ึงระบบช่วยให้
อาจารยส์ามารถสอนนักศึกษาให้เขา้ใจได้มากข้ึนนักศึกษาสามารถเตรียมตวัก่อนเรียนและทบทวนได้ตลอดเวลา และ
ค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
.01และความสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีความสัมพนัธ์ในทางเดียวกนั ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและ
หลงัเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
เรียนโดยใชบ้ทเรียนผา่นเวบ็ออนไลน์ไดรู้ปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึนในระดบัมาก และยงัสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้
อยา่งคุม้ค่าและประหยดัเวลาในการเรียนรู้ ผลการประเมินทศันคติและความคิดเห็นของนกัศึกษามหาวทิยาลยั จ านวน 100 
คนพบวา่มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นเกณฑร์ะดบัท่ีเห็นดว้ยมาก ( =4.17) กบัการน าการเรียนเชิงอิเล็กทรอนิกส์มาประกอบการ
เรียนการสอนควบคู่ภายในหอ้งเรียนปกติ 

สรุป 
 การพฒันามีรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมต่อการเรียนเป็นอย่างมากเห็นได้จากการประเมินผูเ้ช่ียวชาญและการใชง้าน
โดยเฉพาะผูเ้รียนนั้นสามารถเรียนไดต้ลอดเวลาและช่วยให้การเรียนการสอนในห้องปกติมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากน้ียงั
พบวา่การเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดค่าใชจ่้ายและประหยดัเวลาลงไดม้ากเม่ือเทียบกบัการเรียนในห้องปกติ ผล
โดยรวมพบวา่การเรียนเชิงอิเล็กทรอนิกส์นั้นประกอบไปดว้ยหลายองคป์ระกอบยอ่ย ผูเ้รียนมีโอกาสทบทวนบทเรียนหลงัเลิก
เรียนได้ตามความตอ้งการแสดงให้เห็นว่าการเรียนเชิงอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบหรือส่ือเสริมเพ่ือท าให้การเรียนใน
รูปแบบปกติได้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ส่ิงส าคัญผูเ้รียนต้องมีวินัยและความรับผิดชอบตัวเองและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ชุดรายวชิาดา้น ICT เพ่ือพฒันาสมรรถนะของครูคอมพิวเตอร์ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 นั้น จดัท าโดยการน าเอาสมรรถนะ
ของครูดา้น ICT ท่ีก าหนดโดยองคก์ร UNESSCO  และสมรรถนะของนกัเรียนท่ีก าหนดโดยหลกัสูตรแกนกลาง 2551 นั้น เม่ือ
น ามาเช่ือมโยงกนัแลว้จะท าใหเ้กิดชุดสมรรถนะใหม่ ซ่ึงเป็นชุดสมรรถนะท่ีเช่ือมโยงระหวา่งครูและนกัเรียน ซ่ึงจะก าหนดใช้
เป็นชุดสมรรถนะ Composite Competency (CC) เม่ือไดแ้ลว้จะน า CC มาจดัเป็นโครงสร้างเพื่อน าไปพฒันาเป็นชุดรายวชิา โดย 
Tq จะก าหนดเป็นวตัถุประสงค ์ Sq  จะก าหนดเป็นเน้ือหาท่ีอยูภ่ายในเซตเดียวกนั โดยจะไดท้ั้งหมด 20 รายวชิาตามชุดสมรรถนะ
ของครู การไดม้าซ่ึงชุดรายวชิานั้นสามารถน าไปพฒันาครูคอมพิวเตอร์เพ่ือใหค้รูสามารถน าไปสอนและถ่ายทอดต่อสู่นกัเรียน
และในการสอนนกัเรียนก็ท าใหน้กัเรียนมีความรู้ความสามารถในมาตรฐานท่ีทางกระทรวงศึกษาธิการก าหนด เป็นการตรงต่อ
วตัถุประสงคข์องการเรียนโดยท่ีการเรียนการสอนนั้นไม่ไดเ้ป็นไปตามความถนดัของครู  ความถนดัของนกัเรียน  ความตอ้งการ
สอนของครู  ความตอ้งการเรียนของนกัเยน เพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงแต่เป็นการท าตามมาตรฐานท่ีก าหนดโดยครูจะตอ้งเช่ียวชาญ
ในเร่ืองท่ีนกัเรียนตอ้งรู้ และนกัเรียนก็สมารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั สามารถน าไปต่อยอดความรู้และสามารถบูรณาการ

ค าขอบคุณ 
งานวจิยัผลงานน้ีผูว้จิยั ขอขอบพระคุณคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และสถาบนัวจิยัและพฒันา (สวพ.) มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรีและวช.ในการสนบัสนุนส่งเสริมการท างานวจิยัและมหาวทิยาลยัทกัษิณท่ีรับวารสารในคร้ังน้ีเป็น
อยา่งสูง
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8.E-Evaluation เป็นระบบการประเมินผลการเรียนการสอนเชิงอิเล็กทรอนิกส์ท่ีประกอบด้วย การประเมินอาจารย์
ผูส้อนในแต่ละรายวิชาและแสดงผลในรูปแบบสถิติและกราฟ นอกจากน้ีมีการสร้างแบบส ารวจความคิดเห็นโดยสร้างหัวขอ้ท่ี
น่าสนใจ (E-Poll) โดยใหอ้าจารยผ์ูส้อนท าการสร้างโพแบบส าเร็จรูปไดก้ารประเมินผลของระบบจากผูท้รงคุณวฒิุจ านวน ผลการ
ประเมินดา้นเน้ือหาและการออกแบบเวบ็ในภาพรวม 8 ดา้นพบวา่อยูใ่นเกณฑ์ท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด ( =4.48)  แสดงให้เห็นว่า
ระบบท่ีผูว้ิจยัได้พฒันาข้ึนมีความเหมาะสมในการน าไปใชง้านจริงกบัผูเ้รียน ได ้บทเรียนเชิงอิเล็กทรอนิกส์ที่พฒันาข้ึนมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 81.53/80.10  โดยผูใ้ช้สามารถเขา้ใจระบบและเน้ือหาได้โดยง่ายซ่ึงระบบช่วยให้
อาจารยส์ามารถสอนนักศึกษาให้เขา้ใจได้มากข้ึนนักศึกษาสามารถเตรียมตวัก่อนเรียนและทบทวนได้ตลอดเวลา และ
ค่าเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
.01และความสัมพนัธ์ระหวา่งคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีความสัมพนัธ์ในทางเดียวกนั ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและ
หลงัเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
เรียนโดยใชบ้ทเรียนผา่นเวบ็ออนไลน์ไดรู้ปแบบการสอนท่ีพฒันาข้ึนในระดบัมาก และยงัสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้
อยา่งคุม้ค่าและประหยดัเวลาในการเรียนรู้ ผลการประเมินทศันคติและความคิดเห็นของนกัศึกษามหาวทิยาลยั จ านวน 100 
คนพบวา่มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นเกณฑร์ะดบัท่ีเห็นดว้ยมาก ( =4.17) กบัการน าการเรียนเชิงอิเล็กทรอนิกส์มาประกอบการ
เรียนการสอนควบคู่ภายในหอ้งเรียนปกติ 

สรุป 
 การพฒันามีรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมต่อการเรียนเป็นอย่างมากเห็นได้จากการประเมินผูเ้ช่ียวชาญและการใชง้าน
โดยเฉพาะผูเ้รียนนั้นสามารถเรียนไดต้ลอดเวลาและช่วยให้การเรียนการสอนในห้องปกติมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากน้ียงั
พบวา่การเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดค่าใชจ่้ายและประหยดัเวลาลงไดม้ากเม่ือเทียบกบัการเรียนในห้องปกติ ผล
โดยรวมพบวา่การเรียนเชิงอิเล็กทรอนิกส์นั้นประกอบไปดว้ยหลายองคป์ระกอบยอ่ย ผูเ้รียนมีโอกาสทบทวนบทเรียนหลงัเลิก
เรียนได้ตามความตอ้งการแสดงให้เห็นว่าการเรียนเชิงอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบหรือส่ือเสริมเพ่ือท าให้การเรียนใน
รูปแบบปกติได้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ส่ิงส าคัญผูเ้รียนต้องมีวินัยและความรับผิดชอบตัวเองและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ชุดรายวชิาดา้น ICT เพ่ือพฒันาสมรรถนะของครูคอมพิวเตอร์ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 นั้น จดัท าโดยการน าเอาสมรรถนะ
ของครูดา้น ICT ท่ีก าหนดโดยองคก์ร UNESSCO  และสมรรถนะของนกัเรียนท่ีก าหนดโดยหลกัสูตรแกนกลาง 2551 นั้น เม่ือ
น ามาเช่ือมโยงกนัแลว้จะท าใหเ้กิดชุดสมรรถนะใหม่ ซ่ึงเป็นชุดสมรรถนะท่ีเช่ือมโยงระหวา่งครูและนกัเรียน ซ่ึงจะก าหนดใช้
เป็นชุดสมรรถนะ Composite Competency (CC) เม่ือไดแ้ลว้จะน า CC มาจดัเป็นโครงสร้างเพื่อน าไปพฒันาเป็นชุดรายวชิา โดย 
Tq จะก าหนดเป็นวตัถุประสงค ์ Sq  จะก าหนดเป็นเน้ือหาท่ีอยูภ่ายในเซตเดียวกนั โดยจะไดท้ั้งหมด 20 รายวชิาตามชุดสมรรถนะ
ของครู การไดม้าซ่ึงชุดรายวชิานั้นสามารถน าไปพฒันาครูคอมพิวเตอร์เพ่ือใหค้รูสามารถน าไปสอนและถ่ายทอดต่อสู่นกัเรียน
และในการสอนนกัเรียนก็ท าใหน้กัเรียนมีความรู้ความสามารถในมาตรฐานท่ีทางกระทรวงศึกษาธิการก าหนด เป็นการตรงต่อ
วตัถุประสงคข์องการเรียนโดยท่ีการเรียนการสอนนั้นไม่ไดเ้ป็นไปตามความถนดัของครู  ความถนดัของนกัเรียน  ความตอ้งการ
สอนของครู  ความตอ้งการเรียนของนกัเยน เพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงแต่เป็นการท าตามมาตรฐานท่ีก าหนดโดยครูจะตอ้งเช่ียวชาญ
ในเร่ืองท่ีนกัเรียนตอ้งรู้ และนกัเรียนก็สมารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั สามารถน าไปต่อยอดความรู้และสามารถบูรณาการ

ค าขอบคุณ 
งานวจิยัผลงานน้ีผูว้จิยั ขอขอบพระคุณคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และสถาบนัวจิยัและพฒันา (สวพ.) มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรีและวช.ในการสนบัสนุนส่งเสริมการท างานวจิยัและมหาวทิยาลยัทกัษิณท่ีรับวารสารในคร้ังน้ีเป็น
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บทน�ำ : ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับงานด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถ

ด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประหยัด ตรงกับความต้องการ ส�าหรับในด้านการศึกษานั้น มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการน�า

เสนอสื่อการเรียนที่ทันสมัยและคาดว่าตรงกับความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน 

วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อพัฒาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการส่ือการเรียนที่ปรับตามบริบทส�าหรับนิสิต และ 2) เพื่อประเมิน

ประสิทธิภาพและประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบสารสนเทศ 
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ใช้ข้อมูลจากระบบงานทะเบียน มหาวิทยาลัยทักษิณ 3) ส่วนของการจัดการข้อมูลหนังสือของแต่ละรายวิชา โดยใช้ข้อมูล จากส�านัก

หอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 4) ส่วนของการติดต่อกับผู้ใช้ผ่านเทคโนโลยี RFID โดยใช้บัตร RFID และตัวอ่านข้อมูล RFID ระบบนี้

ถูกพัฒนาโดยใช้ซอฟตฺแวร์เปิดเผยรหัสคือภาษาคอมพิวเตอร์ PHP, ระบบจัดการฐานข้อมูล XAMPP, ฐานข้อมูล MySQL, ตัวจ�าลอง
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ระดับดีมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.29 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 0.54 
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An Information System for Retrieving Learning Medias using Context aware Technology for 

students 

Visit Boonchom1*, Krisada Suwankarn2, Suda Thianmontri3, Oraya Preechapanich3, Kanida Sinmai1, 

Grit Tongkundum4 and Nantharat Phruksaphithak5

Abstract

Introduction: Now a day, Technologies have been continuously developed and progressed very quickly. Many 

technologies are applied to use in various domains of the organization. The main objective for applying tech-

nology is to facilitate the work, efficient operations, fast, economical, and meet the needs. In addition, tech-

nology has been used to improve educational processes. The modern learning materials are provided and 

retrieved for students at each level. 

Objective: 1) The research aims to develop an information system for retrieving learning media using con-

text-aware technology for students. 2) To evaluate the efficiency and satisfaction of the systems. 

Methods: This research consists of 4 main parts: 1) the student data management from the registration database 

of Thaksin University 2) the course information management from the registration system of Thaksin University 

3) the book data management from the Library of Thaksin University 4) the part of RFID technology using RFID 

tag and RFID readers. This system was developed using the open source software such as computer language 

PHP, XAMPP, MySQL database and Apache web server simulator. 

Results: This system is designed, developed and tested with an average satisfaction level is 4.29 and standard 

deviation level is 0.54. 

Conclusion: This research found that students are interested in books that related to the courses that are 

enrolled in each semester.

Keywords: Information System, Learning Medias, Context Aware, Ubiquitous, RFID
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บทน า 

 ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก มีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับงานด้านต่างๆ ขององค์กรเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่ท างาน เช่นมีการประยุกต์ใช้ RFID กับตั๋ว
โดยสาร การจ่ายเงินซื้อสินค้า การขนส่ง เป็นต้น [1] ส่งผลให้องค์กรสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
ประหยัดเวลาและทรัพยากร ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ [2] นอกจากนี้ยังมีการน าเอาเทคโนโลยีมาช่วยปรับปรุง
กระบวนการด้านการศึกษา [3]  ให้มีความน่าสนใจและทันสมัย ตรงกับความต้องการอีกด้วย  
 ในขณะเดียวกัน Ubiquitous [4] ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้กับการศึกษาเพื่อช่วยอ านวยความ
สะดวกต่อการเรียนการสอน สร้างความน่าสนใจให้กับสื่อการเรียนต่างๆ [5] [6] โดย Ubiquitous คือกระบวนการบูรณาการ 
(Integrating) คอมพิวเตอร์เข้ากับ Physical World อย่างไร้ของเขต (Seamlessly) เป็นการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้จากทุก
หนทุกแห่ง ทุกสภาพแวดล้อมที่คอมพิวเตอร์เช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ดังนั้น Ubiquitous Learning [7] จึงเป็นการจัด
เนื้อหากิจกรรมและสื่อการเรียนให้แก่ผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบการจัดการเรียนแบบการล่วงรู้บริบท (Context-
aware) [8] เป็นการตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้ เช่น ต าแหน่งที่อยู่ ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการใช้งาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ของ
ผู้ใช้ แล้วระบบจะท าการจัดเตรียมข้อมูลที่คาดว่าตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อน าเสนอให้กับผู้ใช้ผ่านทางเครื่องมือต่างๆ [9] 
โดยทั่วไปแล้ว การล่วงรู้บริบทเป็นแนวความคิดที่คอมพิวเตอร์สามารถรับรู้และตอบสนองแก่ผู้ใช้โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลผู้ใช้และ
สภาพแวดล้อมของผู้ใช้ โดยอาศัยกฎต่างๆ ที่ได้โปรแกรมเอาไว้ [10]  
 นอกจากน้ี RFID (Radio Frequency Identification) ซึ่งมีลักษณะเป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (RFID Tag) ที่สามารถ
อ่านค่าได้โดยผ่านคลื่นวิทยุจากระยะห่างเพื่อตรวจ ติดตามและบันทึกข้อมูลที่ติดอยู่กับป้าย ซึ่งน าไปฝังไว้ในหรือติดอยู่กับวัตถุ
ต่างๆ โดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยการสมัผสั (Contact-Less) ท างานโดยใช้เครื่องอ่านที่สื่อสารกับป้ายด้วยคลืน่วิทยุในการอ่านและ
เขียน ข้อมูล โดย RFID มีความสามารถในการอ่านข้อมูลของฉลากต่างๆ ได้อย่างแม่นย าแม้ในสภาพท่ีทัศนวิสัยไม่ดี ทนต่อความ
เปียกชื้น แรงสั่นสะเทือน การกระทบกระแทก และสามารถจะอ่านข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูง [11] 

คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนา “ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการสื่อการเรียนที่ปรับตามบริบทส าหรับนิสิต” เพื่อให้นิสิตที่เข้าใช้
งาน ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สามารถค้นหาสื่อการเรียน ท่ีเหมาะสมและคาดว่าตรงกับความ
ต้องการของนิสิตแต่ละคน โดย RFID Tag ได้ติดไว้กับบัตรนิสิต เมื่อนิสิตเดินผ่านประตูทางเข้าโซนของการสืบค้นข้อมูล เครื่อง
อ่าน RFID จะท าการอ่านข้อมูลของนิสิตออกมาและท าการประมวลผล เพื่อจัดเตรียมสื่อการเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของนิสิต โดยพิจารณาจากสาขาวิชาและช้ันปีของนิสิต ท าให้นิสิตได้รับสื่อการเรียนที่คาดว่าตรงกับต้องการในเวลาอันรวดเร็ว 
เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสนุกสนานกับการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระที่เหมาะสม  

วิธีด าเนินการ 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาปัญหา วิเคราะห์ความต้องการของระบบ รวมถึงได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ส าคัญ
จากหน่วยงานของมหาวิทยาลัยทักษิณที่เกี่ยวข้อง มีการจัดท ากรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อจัดการสื่อการเรียนที่ปรับตามบริบทส าหรับนิสิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) ผู้วิจัยได้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง รวมถึงได้
เข้าไปรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ของงานทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ (http://reg.tsu.ac.th/registrar/home.asp) เพื่อ
รวบรวมข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตในแต่ละภาคการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 – 2561 โดยในระยะเริ่มต้น ได้
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บทน า 

 ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก มีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับงานด้านต่างๆ ขององค์กรเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่ท างาน เช่นมีการประยุกต์ใช้ RFID กับตั๋ว
โดยสาร การจ่ายเงินซื้อสินค้า การขนส่ง เป็นต้น [1] ส่งผลให้องค์กรสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
ประหยัดเวลาและทรัพยากร ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ [2] นอกจากนี้ยังมีการน าเอาเทคโนโลยีมาช่วยปรับปรุง
กระบวนการด้านการศึกษา [3]  ให้มีความน่าสนใจและทันสมัย ตรงกับความต้องการอีกด้วย  
 ในขณะเดียวกัน Ubiquitous [4] ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้กับการศึกษาเพื่อช่วยอ านวยความ
สะดวกต่อการเรียนการสอน สร้างความน่าสนใจให้กับสื่อการเรียนต่างๆ [5] [6] โดย Ubiquitous คือกระบวนการบูรณาการ 
(Integrating) คอมพิวเตอร์เข้ากับ Physical World อย่างไร้ของเขต (Seamlessly) เป็นการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้จากทุก
หนทุกแห่ง ทุกสภาพแวดล้อมที่คอมพิวเตอร์เช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ดังนั้น Ubiquitous Learning [7] จึงเป็นการจัด
เนื้อหากิจกรรมและสื่อการเรียนให้แก่ผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบการจัดการเรียนแบบการล่วงรู้บริบท (Context-
aware) [8] เป็นการตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้ เช่น ต าแหน่งที่อยู่ ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการใช้งาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ของ
ผู้ใช้ แล้วระบบจะท าการจัดเตรียมข้อมูลที่คาดว่าตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อน าเสนอให้กับผู้ใช้ผ่านทางเครื่องมือต่างๆ [9] 
โดยทั่วไปแล้ว การล่วงรู้บริบทเป็นแนวความคิดที่คอมพิวเตอร์สามารถรับรู้และตอบสนองแก่ผู้ใช้โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลผู้ใช้และ
สภาพแวดล้อมของผู้ใช้ โดยอาศัยกฎต่างๆ ที่ได้โปรแกรมเอาไว้ [10]  
 นอกจากนี้ RFID (Radio Frequency Identification) ซึ่งมีลักษณะเป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (RFID Tag) ที่สามารถ
อ่านค่าได้โดยผ่านคลื่นวิทยุจากระยะห่างเพื่อตรวจ ติดตามและบันทึกข้อมูลที่ติดอยู่กับป้าย ซึ่งน าไปฝังไว้ในหรือติดอยู่กับวัตถุ
ต่างๆ โดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยการสมัผสั (Contact-Less) ท างานโดยใช้เครื่องอ่านที่สื่อสารกับป้ายด้วยคลืน่วิทยุในการอ่านและ
เขียน ข้อมูล โดย RFID มีความสามารถในการอ่านข้อมูลของฉลากต่างๆ ได้อย่างแม่นย าแม้ในสภาพท่ีทัศนวิสัยไม่ดี ทนต่อความ
เปียกชื้น แรงสั่นสะเทือน การกระทบกระแทก และสามารถจะอ่านข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูง [11] 

คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนา “ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการสื่อการเรียนที่ปรับตามบริบทส าหรับนิสิต” เพื่อให้นิสิตที่เข้าใช้
งาน ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สามารถค้นหาสื่อการเรียน ท่ีเหมาะสมและคาดว่าตรงกับความ
ต้องการของนิสิตแต่ละคน โดย RFID Tag ได้ติดไว้กับบัตรนิสิต เมื่อนิสิตเดินผ่านประตูทางเข้าโซนของการสืบค้นข้อมูล เครื่อง
อ่าน RFID จะท าการอ่านข้อมูลของนิสิตออกมาและท าการประมวลผล เพื่อจัดเตรียมสื่อการเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของนิสิต โดยพิจารณาจากสาขาวิชาและช้ันปีของนิสิต ท าให้นิสิตได้รับสื่อการเรียนที่คาดว่าตรงกับต้องการในเวลาอันรวดเร็ว 
เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสนุกสนานกับการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระที่เหมาะสม  

วิธีด าเนินการ 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาปัญหา วิเคราะห์ความต้องการของระบบ รวมถึงได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ส าคัญ
จากหน่วยงานของมหาวิทยาลัยทักษิณที่เกี่ยวข้อง มีการจัดท ากรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อจัดการสื่อการเรียนที่ปรับตามบริบทส าหรับนิสิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) ผู้วิจัยได้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง รวมถึงได้
เข้าไปรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ของงานทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ (http://reg.tsu.ac.th/registrar/home.asp) เพื่อ
รวบรวมข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตในแต่ละภาคการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 – 2561 โดยในระยะเร่ิมต้น ได้

 

ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการลงทะเบียนของนิสิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จากนั้นจึงน าข้อมูลการ
ลงทะเบียนของนิสิตในแต่ละภาคการศึกษามาวิเคราะห์เพื่อสร้างฐานข้อมูลส าหรับการประมวลผลของระบบ  

2) ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับค าอธิบายรายวิชาของแต่ละวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาจากระบบ
สารสนเทศของคณะวิทยาศาสตร์ (SCI MIS: http://mis.sci.tsu.ac.th/) โดยใช้ข้อมูลที่ปรากฏใน มคอ.2 และ มคอ.3 
(http://mis.sci.tsu.ac.th/tqf/) ของรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยในระยะเริ่มต้นได้ด าเนินการ
รวบรวมค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์  เพื่อน าค าอธิบายรายวิชามาวิเคราะห์และ
เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาของหนังสือท่ีให้บริการในส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีข้อสังเกตุว่า ค าอธิบาย
รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จะมีเนื้อหาท่ีกว้าง หลากหลายมากกว่าค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555 ท าให้มีจุดเน้นของเนื้อหาหลากหลายด้านในรายวิชาเดียวกัน 

3) ผู้วิจัยได้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิเคราะห์และจัดท ารายการสืบค้น ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง รวมถึงได้เข้าไปรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 
(http://lib.tsu.ac.th/index.html) เพื่อรวบรวมข้อมูลรายช่ือหนังสือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2561 โดยในระยะเริ่มต้น ได้
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลรายชื่อหนังสือที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จากนั้น
จึงน าข้อมูลรายชื่อหนังสือมาวิเคราะห์เพื่อสร้างฐานข้อมูลส าหรับการประมวลผลของระบบ 

การศึกษาเคร่ืองมือ 
 การศึกษาเครื่องมือส าหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการสื่อการเรียนที่ปรับตามบริบทส าหรับนิสิตนั้น ผู้วิจัย
ได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการระบุข้อมูลสิ่งของต่างๆ โดยใช้คลื่นวิทยุทีไ่ม่ต้องสัมผัส (Contact-Less) 
กับอุปกรณ์ตัวรับและตัวส่งสัญญาณ โดยผู้วิจัยเลือกอุปกรณ์ RFID ซึ่งใช้คลื่นความถี่วิทยุ มีความเหมาะสมกับการใช้งานของ
นิสิตเนื่องจากสามารถอ่านข้อมูลต่างๆ ได้โดยใช้คลื่นวิทยุ สามารถอ่านข้อมูลได้อย่างแม่นย าแม้ในสภาพที่ทัศนวิสัยไม่ดี ทนต่อ
ความเปียกช้ืน แรงสั่นสะเทือน การกระทบกระแทกและสามารถจะอ่านข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูง [11] นอกจากนี้ ระบบได้ถูก
พัฒนาโดยใช้ซอฟตฺแวร์แบบเปิดเผยรหัสคือภาษาคอมพิวเตอร์ PHP, ระบบจัดการฐานข้อมูล XAMPP, ฐานข้อมูล MySQL, มี
การจ าลองให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานเป็นเว็บเซอร์เวอร์โดยใช้โปรแกรม Apache 

กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ 
 ผู้วิจัยได้ออกแบบกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ ดังภาพท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ 
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 การท างานของระบบเริ่มต้นจากนักวิจัยท าการรวบรวมข้อมูล (Data Collection) จัดเตรียมข้อมูล (Data 
Preparation) เพื่อให้ข้อมูลมีความพร้อมใช้งาน (Data Cleaning) โดยประกอบด้วยข้อมูลรายช่ือนิสิต ข้อมูลรายวิชาที่นิสิต
ลงทะเบียน ข้อมูลค าอธิบายรายวิชาที่เปิดเรียนและข้อมูลรายช่ือหนังสือท่ีมีให้บริการในส านักหอสมุด มหาวิทยาลยัทักษิณ โดย
น าข้อมูลทั้งหมดไปบันทึกไว้ในฐานข้อมูล MySQL ที่สร้างขึ้นมาเองและมีการ Update ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลักอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง จากนั้นจะท าการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างรายช่ือหนังสือที่มีให้บริการอยู่ในส านักหอสมุด  รายช่ือวิชาที่นิสิต
ลงทะเบียนเรียนและรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยน าข้อมูลค าอธิบายรายวิชามาร่วมพิจารณาด้วย 
โดยในระยะเริ่มต้นได้ด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของนิสิตและข้อมูลการลงทะเบียนของนิสิต หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และผู้วิจัยเป็นผู้ร่วมพิจารณาสร้างความสัมพันธ์ข้างต้นด้วย ในส่วนของการใช้งาน เมื่อนิสิตกลุ่มเป้าหมายซึ่ง
มี RFID Tag อยู่กับตัวนิสิตเข้ามาในต าแหน่งที่ผู้วิจัยก าหนด ระบบจะท าการอ่านข้อมูลนิสิตจาก RFID Tag และน าไป
ประมวลผลพร้อมทั้งแสดงผลออกมาทางจอภาพเป็นรูปภาพปกหนังสือและรายชื่อหนังสือต่างๆ ที่สอดคล้องกับรายวิชาที่นิสิต
ได้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาและคาดว่าจะตรงกับความต้องการของนิสิต โดยนิสิตสามารถคลิกเพื่อเข้าไปดู
รายละเอียดของหนังสือแต่ละเล่มได้ และสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อค้นหาหนังสือและยืมหนังสือต่อไปได้ทันที  

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  
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 จากกรอบแนวคิดของการพัฒนาระบบ ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้แผนภาพกระแสข้อมลู
ระดับที่ 0 (Data Flow Diagram Level 0) ประกอบด้วย 4 ฟังก์ชันหลักคือ การเข้าสู่ระบบ การจดัการข้อมูล การค้นหา
ข้อมูลด้วย RFID และการแสดงผลข้อมูล ดังภาพท่ี 2 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลที่ได้จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการสื่อการเรียนที่ปรับตามบริบทส าหรับนิสิตเพื่อน าเสนอรายช่ือ
หนังสือที่คาดว่าจะตรงกับความต้องการของนิสิตแต่ละคน โดยนิสิตแต่ละคนนั้นมีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่อาจจะ
แตกต่างกันไป โดยระบบสามารถท างานได้ตามที่วิเคราะห์และออกแบบเอาไว้ โดยมีตัวอย่างหน้าจอการใช้งานของผู้ดูแลระบบ 
ประกอบด้วยหน้าจอการจัดการข้อมูลรายชื่อนิสิต (ดังภาพท่ี 3) หน้าจอการจัดการข้อมูลรายชื่อวิชา (ดังภาพที่ 4)  หน้าจอการ
จัดการข้อมูลรายช่ือหนังสือ (ดังภาพที่ 5) ในส่วนของผู้ใช้ระบบ (นิสิต) จะมีหน้าจอส าหรับการแสดงผลการค้นหารายช่ือ
หนังสือที่ตรงกับรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนเรียน (ดังภาพที่ 6) หน้าจอแสดงรายละเอียดของหนังสือประกอบด้วยช่ือหนังสือ 
ช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ เลขเรียกหนังสือ ช้ันวางหนังสือ ภาพปกหนังสือ (ดังภาพที่ 7) 

 
ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลรายชื่อนิสติ 

 
ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลรายชื่อวิชา 

 
ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอการจัดการข้อมูลรายชื่อหนังสือ 
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ภาพที่ 6 หน้าจอแสดงผลการค้นหารายชื่อหนังสือท่ีตรงกับรายวิชา       ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอรายละเอียดของหนังสือ 
            ที่นิสิตไดล้งทะเบียนเรียน  

 ปัจจุบัน ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการสื่อการเรียนที่ปรับตามบริบทส าหรับนิสิตได้ทดลองใช้งานกับนิสิตในขั้นต้น
จ านวน 31 คนซึ่งผู้วิจัยได้ตั้งเป้าหมายในการทดลองเพื่อใช้งานกับนิสิตให้มีจ านวนมากขึ้น โดยผลการทดลองใช้งานกับนิสิตมี
ผลการประเมินพบว่า ประสิทธิภาพของระบบและระดบัความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดบัดีมาก (x̅ = 4.29) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ความเร็วในการอ่าน RFID มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x̅ = 4.78) รองลงมาคือความเร็วในการแสดงผลออกทางจอภาพ (x̅ 
= 4.65) รองลงมาคือความถูกต้องของระบบ (x̅ = 4.26) และความง่ายในการใช้งาน (x̅ = 4.26) และความสวยงามและความ
เหมาะสมของหน้าจอ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (x̅ = 3.98) ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ 

หัวข้อประเมิน 
ผลการประเมิน 

x̅ S.D. ความหมาย 
1. ความรวดเร็วในการอ่าน RFID 4.78 0.41 ดีมาก 
2. ความรวดเร็วในการแสดงผลออกทางจอภาพ 4.65 0.47 ดีมาก 
3. ความสวยงามและเหมาะสมของหน้าจอ 3.98 0.59 ดี 
4. ความง่ายในการเข้าใช้งาน 4.26 0.56 ดีมาก 
5. ความถูกต้องของระบบ 4.26 0.52 ดีมาก 

เฉลี่ย 4.29 0.54 ดีมาก 

สรุปผลการวิจัย 

 ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการสื่อการเรียนที่ปรับตามบริบทส าหรับนิสิตเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ส าหรับ
การระบุข้อมูลนิสิต โดยระบบจะท าการอ่านข้อมูลนิสิตจาก RFID Tag จากนั้นเมื่อระบบน าไปสืบค้นในฐานข้อมูลและพบข้อมลู
ที่เกี่ยวข้องของนิสิตแล้ว ระบบจะท าการดึงข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตออกมา โดยเมื่อทราบถึงรายวิชาที่ได้ลงทะเบียน
ไปแล้วในแต่ละภาคการศึกษานั้น ระบบจะท าการดึงข้อมูลที่เกี่ยวกับค าอธิบายรายวิชาในแต่ละรายวิชาเพื่อท าการสืบค้นหา
รายช่ือหนังสือที่เกี่ยวข้องในรายวิชานั้นๆ โดยมีการจัดเรียงเอาหนังสือใหม่มาไว้ในล าดับแรก ในขั้นตอนสุดท้ายระบบจะ
น าเสนอภาพปกหนังสือและรายช่ือหนังสือที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนเรียน ซึ่งนิสิตสามารถคลิกเพื่อเข้าไปดู
ข้อมูลของหนังสือเล่มที่มีความสนใจ โดยจะพบรายละเอียดของหนังสือ เช่นช่ือหนังสือ ช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ เลขเรียกหนังสือ ช้ัน
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ที่เกี่ยวข้องของนิสิตแล้ว ระบบจะท าการดึงข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตออกมา โดยเมื่อทราบถึงรายวิชาที่ได้ลงทะเบียน
ไปแล้วในแต่ละภาคการศึกษานั้น ระบบจะท าการดึงข้อมูลที่เกี่ยวกับค าอธิบายรายวิชาในแต่ละรายวิชาเพื่อท าการสืบค้นหา
รายช่ือหนังสือที่เกี่ยวข้องในรายวิชานั้นๆ โดยมีการจัดเรียงเอาหนังสือใหม่มาไว้ในล าดับแรก ในขั้นตอนสุดท้ายระบบจะ
น าเสนอภาพปกหนังสือและรายช่ือหนังสือที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่นิสิตได้ลงทะเบียนเรียน ซึ่งนิสิตสามารถคลิกเพื่อเข้าไปดู
ข้อมูลของหนังสือเล่มที่มีความสนใจ โดยจะพบรายละเอียดของหนังสือ เช่นช่ือหนังสือ ช่ือผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ เลขเรียกหนังสือ ช้ัน

 

วางหนังสือ ภาพปกหนังสือ ซึ่งนิสิตสามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อการยืมหนังสือได้ทันที และหนังสือใหม่หรือหนังสือที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาก็จะถูกน าเสนอและจะถูกใช้งานอย่างคุ้มค่ามากยิ่งข้ึน 
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กำรยกระดับทักษะกำรใช้ภำษำไทยเพื่อพัฒนำทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 

โรงเรียนบ้านซ�าจ�าปา โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)ผ่านการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)

รัชกร ประสีระเตสัง1* นวภา วงษ์อินตา2 ชวนพิศ รักษาพวก3 สกุลนุช ค�ายัง4 และชลลดา ทองค�า5

บทคัดย่อ

บทน�ำ การศึกษาเป็นหัวใจส�าคัญและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการเรียนรู้ที่ดี ย่อมท�าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี 

ครูจึงมีบทบาทส�าคัญในการท�าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีคุณลักษณะในโลกศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ การอ่านออก เขียนได้ และการ

คิดเลขเป็น เพราะถ้านักเรียนอ่านออก เขียนได้ จะส่งผลต่อการอ่านโจทย์ปัญหา การตีความ การส่ือสาร การส่ือความหมายและ

การน�าเสนอ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของ โพลยา (Polya, 1957 : 5-10) PLC & Lesson Study จะช่วยพัฒนาสมรรถภาพการจัดการ

เรียนการสอนของครูสู่การพัฒนานักเรียนได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาผลการยกระดับทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยใช้ ชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ (PLC) ผ่านการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และ 2) ศึกษาผลการพัฒนาสมรรถภาพการจัด การเรียนการสอนครู

วิธีกำรศึกษำ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ Practical Action Research ด�าเนินการวิจัย 2 ระยะตามวงจรวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ 4 วงรอบ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านซ�าจ�าปา จ�านวน 12 คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลกำรศึกษำ พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพิ่มขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับ 3 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ด้านทกัษะการแก้ปัญหา มพีฒันาการโดยรวมอยูใ่นระดบั 2 ด้านการสือ่สาร การสือ่ความหมายทางคณติศาสตร์และการน�าเสนอ อยู่

ในระดบั 3 นักเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอนในระดบัมาก และสมรรถภาพในการจดัการเรยีนการสอนของครดู้าน

ความรูค้วามเข้าใจมพีฒันาการทกุตวับ่งชี ้ด้านทกัษะการคดิในการจดัการเรยีนการสอนมีการพฒันาคิดเป็นร้อยละ 71.00 ระดบัการ

พัฒนาที่ระดับ 4

วจิำรณ์และสรปุ การเสรมิสร้างความสามารถด้านทกัษะการใช้ภาษาไทย เป็นปัจจยัส�าคัญพืน้ฐานของการเรยีน ถ้านกัเรียนอ่านออก 

เขียนได้ จะส่งผลต่อการเรียนในทุกเนื้อหาวิชา รวมทั้งการคิดเลขเป็น และเมื่อนักเรียนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น จะส่งผลให้เกิด

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และเป็นแรงขับเคลื่อนสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ต่อไป

ค�ำส�ำคัญ ทักษะกระบวนการทางคณิศาสตร์ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ การศึกษาชั้นเรียน ทักษะการใช้ภาษาไทย

1 อาจารย์ ดร. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 36000
2 อาจารย์ ดร. อาจารย์พิเศษ ข้าราชการบ�านาญ ขอนแก่น 40000
3 อาจารย์ ดร. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 36000
4 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านซ�าจ�าปา ขอนแก่น 40220
5 ครูบัณฑิต โรงเรียนบ้านซ�าจ�าปา ขอนแก่น 40220
1 Lecturer Curriculum and Instruction Faculty of Education Chaiyaphum Rajabhat University 36000, Thailand
2 Lecturer, Pensioner Khonkaen 40000, Thailand
3 Lecturer Curriculum and Instruction Faculty of Education Chaiyaphum Rajabhat University 36000, Thailand
4 pre-service teacher Bansumjumpa School 40220, Thailand
5 graduate teacher Bansumjumpa School 40220, Thailand
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The enhancement Thai language skills to develop mathematical process skillin the topic 

of ratio, proportion, and the percentage for Mathayomsuksa 1

by using Professional Learning Community through Lesson Study

Ratchakorn Praseeratesung1* Nawapa Wong-inta2 Chuanpit Ruksapuk3Sakunnuch Kumbung4 

and Chullada Thongkom5

Abstract

Introduction : Education is an important key and foundation of human development. Good learning management 

will result in good learning. Therefore, the teacher pays an important role to help learners gain their knowledge 

and enhance Thai children’s features in the 21st century which are reading, writing and arithmetic, because of 

if the student can read, can write, it will be affect to read math problem, interpretation, communication and 

presentation, which follow Polya’s theory. PLC and Lesson Study will help develop the teacher’s instructional 

competency, it’s very good to develop the student’s achievement. 

Objective : to investigate the enhancement Thai language skills for development mathematical process skill 

in the topic of ratio, proportion, and the percentage Mathayomsuksa 1 by using Professional Learning Community 

through Lesson Study.

Method: This research was a practical action research. Procedure was divided in to 2 phases with 4 cycle workshop 

operations. The targets were 12 students. The statistic for analyzing the data were mean, standard deviation 

and percentage. 

Results: The research showed that students were able to improve Thai language skills at level 3. The overall 

of Mathematical and solving problem skills were at level 2. The aspect of communication at level 3. The 

student’s satisfaction in overall were high level. The teacher’s teaching and learning management were developed 

in every indicator at level 4, in thinking skills were developed 71 percent at level 3.

Conclusion: It was found that the ability of Thai language skills was the foundation of learning. Reading, Writing, 

and Arithmetic’s competency will result in achievement motive and driving force to be a learning person.

Keywords: Mathematical process skills, Professional Learning Community, Lesson Study 
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บทน ำ 
การศึกษาเป็นหัวใจส าคัญและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ การจัดการเรยีนรู้ที่ดีย่อมท าให้เกิด

การเรยีนรู้ที่ดี ครูจึงมีบทบาทส าคญัในการท าให้นักเรยีนเกิดการเรียนรู้ มีคุณลักษณะในโลกศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ การ
อ่านออก การเขียนได้ และการคิดเลขเป็น เพราะถ้านักเรียนอ่านออก เขียนได้ จะส่งผลต่อการอ่านโจทย์ปัญหา การ
ตีความ การสื่อสาร การสื่อความหมายและการน าเสนอ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของ โพลยา [1] ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
ผ่านการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) เป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรยีนการสอนของครสูู่การ
พัฒนานักเรียนได้เป็นอย่างดี PLC เป็นรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครใูนลักษณะการท าต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิตปกติที่
ไม่เป็นรูปแบบที่ตายตัว แต่เป็นรูปแบบท่ีสอดคล้องกับบริบทแต่ละพืน้ท่ีที่แสดงความสมดลุขององค์กรนั้น ๆ ที่อยู่บน
พื้นฐานความหลากหลายของคนท่ีแตกต่างกัน มาอยู่ร่วมกันเปรยีบเสมือนการจดัระบบนิเวศให้เหมาะสมกับการเป็นอยู่
พึ่งพาอาศัยกัน โดยมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่มีความเป็นกัลยาณมิตรที่เอื้ออาทร มีผู้น าท่ีสามารถเร้าศักยภาพท้ังตนเอง
และร่วมกัน จนเกิดเป็นความเหนยีวแน่นเชิงคุณภาพวิชาชีพ และชีวิตการอยู่ร่วมกันของครูใน PLC ที่มีทิศทางทาง
วิชาชีพอย่างมีพลังด้วยการคุมทิศทางด้วยวิสัยทัศน์ท่ีมีความศรัทธาร่วมกัน ภายใต้บรรยากาศเปดิ ที่สง่เสริมการเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา จนกลายเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เกดิจากการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีเส้นทางสูงสุดทางวิชาชีพ คือ การ
เป็นครผูู้มีวุฒิภาวะและจิตวิญญาณความเป็นครู โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบนพ้ืนท่ีเรียนรู้บนฐานงานจริงที่มีอยู่โดยธรรมชาติ 
ส่วนการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) มีบทบาทส าคญัในการพฒันา ท้ังนี้เพราะ 1) ท าใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับ
แนวคิดทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับแนวปฏิบัติในการสอน 2) ปรับเปลี่ยนความคิดและวิธีการสอนและการเรียนรู 3) 
เรียนรทูี่จะพัฒนาการปฏิบัติการสอนของครูจากการสะท้อนผล 4) เป็นกระบวนการปรับปรุงการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยมี
จุดมุ่งหมายใหค้รไูด้แลกเปลีย่นเรยีนรู้เทคนิคการสอนจากเพื่อนครู ด้วยการท าให้เกดิการยอมรับข้อบกพร่องของตนเอง
แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขใหม่ ในการวิเคราะหส์ภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้กลุม่สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ของครู
โรงเรียนบ้านซ าจ าปา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ปัญหาส าคญัที่จะต้องไดร้ับการ
แก้ไขและพัฒนาคือ ปญัหาคณุภาพนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ าวน 12 คน พบว่า นกัเรียนจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.00 ยังค านวณพื้นฐานไมไ่ด ้นักเรียนจ านวน 11 คน คิดเป็นรอ้ยละ 91.67 ไม่สามารถค านวณเกี่ยวกับเศษส่วนได้ 
และนักเรียนจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 ไมส่ามารถแปลความหมายจากประโยคภาษาเป็นประโยคสัญลักษณไ์ด้ 
และปัญหา ที่ส าคญัที่เป็นปัญหาพืน้ฐานของนักเรียน คือ ปัญหาการอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 91.67 
[2] ถึงแม้ว่าผลการประเมินคณุภาพการศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ในมาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผลนั้น จะอยู่ในระดับดี
ถึงดีมาก แต่ผลการประเมินคณุภาพนักเรียนนั้นไม่ได้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของครู อีกทั้งผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาระดับชาต ิ(O-Net) พบว่า ระดับคะแนนเฉลีย่ของแต่ละรายวิชายังคงต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และปัญหาด้าน
การจัดการเรยีนการสอนของครู คือ ครูมีประสบการณ์การจัดการเรยีนการสอนน้อย สภาพปญัหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็น
ถึงการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ไม่ตอบสนองต่อการพัฒนาความสามารถของนักเรียน 

ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ชุมชนแหง่การเรียนรู้ (PLC) ผ่านการศึกษาช้ันเรียน 
(Lesson Study) มาใช้ในการยกระดับทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อพฒันาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
และพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ว่าเมื่อครูด าเนินงานตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ผา่น
การศึกษาช้ันเรียนแล้ว กระบวนการนี้จะส่งผลต่อการยกระดับทักษะการใช้ภาษาไทย ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอของนักเรียน ต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างไร นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนด้วยกระบวนการนี้ในระดับใด ครูมีการ
พัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรยีนการสอนอย่างไร โดยคณะผู้วิจยัได้เลือกใช้การวิจัยปฏิบตัิการแบบปฏิบัติจริง 
(practical action research) ซึ่งเป็นการวิจัยเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาการปฏิบตัิงานในบริบทของการปฏิบัติงานจริง โดย
อาศัยความร่วมมือของครูในฐานะผู้ปฏิบัติ (practitioner) และผู้วิจยัในฐานะบุคคลภายนอก (outsider) ที่ท างานร่วมกับ
กลุ่มครู เพื่อช่วยเหลือในการพัฒนาการปฏิบตัิงาน และเพื่อใหไ้ด้องค์ความรู้ที่น าไปสูผ่ลการวิจัยทีส่ามารถน าไปปฏิบัตไิด้
จริง ท้ังนี้เพื่อให้ได้กระบวนการทีค่รูสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาสมรรถภาพการจดัการเรียนการสอนของตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 

 

บทน ำ 
การศึกษาเป็นหัวใจส าคัญและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ การจัดการเรยีนรู้ที่ดีย่อมท าให้เกิด

การเรยีนรู้ที่ดี ครูจึงมีบทบาทส าคญัในการท าให้นักเรยีนเกิดการเรียนรู้ มีคุณลักษณะในโลกศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ การ
อ่านออก การเขียนได้ และการคิดเลขเป็น เพราะถ้านักเรียนอ่านออก เขียนได้ จะส่งผลต่อการอ่านโจทย์ปัญหา การ
ตีความ การสื่อสาร การสื่อความหมายและการน าเสนอ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของ โพลยา [1] ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
ผ่านการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) เป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรยีนการสอนของครสูู่การ
พัฒนานักเรียนได้เป็นอย่างดี PLC เป็นรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครใูนลักษณะการท าต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิตปกติที่
ไม่เป็นรูปแบบที่ตายตัว แต่เป็นรูปแบบท่ีสอดคล้องกับบริบทแต่ละพืน้ท่ีที่แสดงความสมดลุขององค์กรนั้น ๆ ที่อยู่บน
พื้นฐานความหลากหลายของคนท่ีแตกต่างกัน มาอยู่ร่วมกันเปรยีบเสมือนการจดัระบบนิเวศให้เหมาะสมกับการเป็นอยู่
พึ่งพาอาศัยกัน โดยมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่มีความเป็นกัลยาณมิตรที่เอือ้อาทร มีผู้น าท่ีสามารถเร้าศักยภาพท้ังตนเอง
และร่วมกัน จนเกิดเป็นความเหนยีวแน่นเชิงคุณภาพวิชาชีพ และชีวิตการอยู่ร่วมกันของครูใน PLC ที่มีทิศทางทาง
วิชาชีพอย่างมีพลังด้วยการคุมทิศทางด้วยวิสัยทัศน์ท่ีมีความศรัทธาร่วมกัน ภายใต้บรรยากาศเปดิ ที่สง่เสริมการเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา จนกลายเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เกดิจากการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีเส้นทางสูงสุดทางวิชาชีพ คือ การ
เป็นครผูู้มีวุฒิภาวะและจิตวิญญาณความเป็นครู โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบนพ้ืนท่ีเรียนรู้บนฐานงานจริงที่มีอยู่โดยธรรมชาติ 
ส่วนการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) มบีทบาทส าคญัในการพฒันา ท้ังนี้เพราะ 1) ท าใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับ
แนวคิดทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับแนวปฏิบัติในการสอน 2) ปรับเปลี่ยนความคิดและวิธีการสอนและการเรียนร ู3) 
เรียนรทูี่จะพัฒนาการปฏิบัติการสอนของครูจากการสะท้อนผล 4) เป็นกระบวนการปรับปรุงการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยมี
จุดมุ่งหมายใหค้รไูด้แลกเปลีย่นเรยีนรู้เทคนิคการสอนจากเพื่อนครู ด้วยการท าให้เกดิการยอมรับข้อบกพร่องของตนเอง
แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขใหม่ ในการวิเคราะหส์ภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้กลุม่สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ของครู
โรงเรียนบ้านซ าจ าปา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ปัญหาส าคญัที่จะต้องไดร้ับการ
แก้ไขและพัฒนาคือ ปญัหาคณุภาพนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ าวน 12 คน พบว่า นกัเรียนจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.00 ยังค านวณพื้นฐานไมไ่ด ้นักเรียนจ านวน 11 คน คิดเป็นรอ้ยละ 91.67 ไม่สามารถค านวณเกี่ยวกับเศษส่วนได้ 
และนักเรียนจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 ไมส่ามารถแปลความหมายจากประโยคภาษาเป็นประโยคสัญลักษณไ์ด้ 
และปัญหา ที่ส าคญัที่เป็นปัญหาพืน้ฐานของนักเรียน คือ ปัญหาการอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 91.67 
[2] ถึงแม้ว่าผลการประเมินคณุภาพการศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ในมาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผลนั้น จะอยู่ในระดับดี
ถึงดีมาก แต่ผลการประเมินคณุภาพนักเรียนนั้นไม่ได้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของครู อีกทั้งผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาระดับชาต ิ(O-Net) พบว่า ระดับคะแนนเฉลีย่ของแต่ละรายวิชายังคงต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และปัญหาด้าน
การจัดการเรยีนการสอนของครู คือ ครูมีประสบการณ์การจัดการเรยีนการสอนน้อย สภาพปญัหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็น
ถึงการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ไม่ตอบสนองต่อการพัฒนาความสามารถของนักเรียน 

ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ชุมชนแหง่การเรียนรู้ (PLC) ผ่านการศึกษาช้ันเรียน 
(Lesson Study) มาใช้ในการยกระดับทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อพฒันาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
และพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ว่าเมื่อครูด าเนินงานตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ผา่น
การศึกษาช้ันเรียนแล้ว กระบวนการนี้จะส่งผลต่อการยกระดับทักษะการใช้ภาษาไทย ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอของนักเรียน ต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างไร นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนด้วยกระบวนการนี้ในระดับใด ครูมีการ
พัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรยีนการสอนอย่างไร โดยคณะผู้วิจยัได้เลือกใช้การวิจัยปฏิบตัิการแบบปฏิบัติจริง 
(practical action research) ซึ่งเป็นการวิจัยเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาการปฏิบตัิงานในบริบทของการปฏิบัติงานจริง โดย
อาศัยความร่วมมือของครูในฐานะผู้ปฏิบัติ (practitioner) และผู้วิจยัในฐานะบุคคลภายนอก (outsider) ที่ท างานร่วมกับ
กลุ่มครู เพื่อช่วยเหลือในการพัฒนาการปฏิบตัิงาน และเพื่อใหไ้ด้องค์ความรู้ที่น าไปสูผ่ลการวิจัยทีส่ามารถน าไปปฏิบัตไิด้
จริง ท้ังนี้เพื่อให้ได้กระบวนการทีค่รูสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาสมรรถภาพการจดัการเรียนการสอนของตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

 
 

 

ค าถามการวิจัย 
   1. ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ดา้นการแก้ปญัหา การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และการน าเสนอของนักเรียน รวมทั้งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ผ่านการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) ด้วยการยกระดับทักษะ
การใช้ภาษาไทยด้วยกิจกรรม “พี่พาน้องอ่าน เขียน เพียรศึกษา” เป็นอย่างไร 
   2. การที่ครูด าเนินงานร่วมกันตามกระบวนการโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ผ่านการศึกษาช้ันเรียน 
(Lesson Study) ส่งผลให้ครูมีการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร และมากน้อยเพียงใด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาผลการยกระดับทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยใช้ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) ผ่านการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study)  (1.1) ผลการยกระดับทักษะการใช้ภาษาไทย (1.2) 
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแกป้ัญหา การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตรแ์ละการน าเสนอ 
(1.3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (1.4) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) ผ่านการศึกษาช้ันเรยีน (Lesson Study)                                                                                    
  2. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนครตูามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
ผ่านการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) 

วิธีด าเนินการ 
1. ขอบเขตของการวิจัย 
   1. ประเด็นท่ีศึกษาในการวิจัยครัง้นี้ ได้แก่ 
  1.1 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)   
  1.2 การศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study)   
  1.3 ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ผ่าน
การศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) 
  1.4 ผลการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนครูตามแนวคดิชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
ผ่านการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) 
   2. ผู้ร่วมวิจัย (research participants) คือ  
  2.1 ครูผู้สอนวิชาคณติศาสตร์ จ านวน 1 คน 
  2.2 พี่เลี้ยงทางวิชาการ จ านวน 1 คน 
  3. รูปแบบการด าเนินงานตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรยีนรู้ (PLC) ผ่านการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) ที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ การด าเนินงานในรูปแบบการศึกษาช้ันเรยีนแบบโรงเรยีนเป็นฐาน (school-based lesson 
study)  
  การวิจัยนี้ เป็นการวิจยัปฏิบตัิการเชิงปฏิบัติจริง (practical action research) ของผู้วิจัยในฐานะบคุคล 
ภายนอก (outsider) และครผูู้ร่วมวิจัยในฐานะผูป้ฏิบัติงาน (practitioner) การด าเนินการวิจยัแบ่งเปน็ 2 ระยะ และ
ด าเนินการตามวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 รอบ ได้แก ่

ระยะที่ 1 ก่อนครูด าเนินการศึกษาช้ันเรียน 
ในระยะนี้เป็นระยะที่ผู้วิจยัได้ด าเนินการก่อนท่ีจะให้ครผูู้ร่วมวจิัยด าเนินการตามกระบวนการศึกษาช้ันเรียน 
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เป็นการปฏิบตัิจริงในช้ันเรยีนและเก็บรวบรมข้อมูลเพื่อการพัฒนากระบวนการศึกษาช้ันเรียนให้มคีวามเหมาะสมและ
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 

 

สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงของครู การด าเนินการในระยะนี้ประกอบด้วยวงจรวิจัยปฏิบัติการ 2 วงจร คือ วงจรวิจัย
ปฏิบัติการที่ 3 และวงจรวิจัยปฏิบตัิการที่ 4 ดังนี ้วงจรที่ 3 การด าเนินงานโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผ่านการศึกษา  
ช้ันเรียน โดยครผูู้ร่วมวิจยัเป็นผู้ขบัเคลื่อนกระบวนการ และการปรบัปรับปรุง วงจรที่ 4 การด าเนินงานโดยใช้ชุมชน    
แห่งการเรียนรู้ ผ่านการศึกษาช้ันเรียน โดยครผูู้ร่วมวิจยัเป็นผู้ขับเคลื่อนกระบวนการ และการปรับปรบัปรุง 

ขั้นตอนการด าเนินงานวิจยัในแต่ละวงจร โดยสังเขป  

ตาราง  1 การด าเนินการวิจัยตามวงจรวิจัยปฏิบัติการ 

 
 

วงจรวิจัยปฏิบตัิการ 

ระยะก่อนการด าเนินการ  ระยะระหว่างการด าเนินการ 
วงจรที่ 1 

การศึกษาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์กรอบแนวคิด 

 
 

(ตุลาคม 2561) 

 วงจรที่ 2 
การสร้างและพัฒนา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
 

(พฤศจิกายน 2561) 

วงจรที่ 3 
ครูด าเนินงานปฏิบัติการ
จริงโดยใช้ PLC ผา่น 
Lesson Study 

 
(ธ.ค.61 ถึง ม.ค. 62) 

 วงจรที่ 4 
ผู้วิจัยร่วมขับเคลื่อน
การด าเนินงาน
ปฏิบัติการจริงโดยใช้ 
PLC ผ่าน Lesson 
Study 
(ก.พ. ถึง มี.ค.62) 

P 
Plan 

วางแผน 

- การพัฒนาตนเอง 
- ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
- ก าหนดกรอบแนวคิด 
- วางแผนการวิจัย 

- ก าหนดตัวบ่งชี้
สมรรถภาพการจัดการ
เรียนการสอน 
- สร้างและพัฒนาเครื่องที่
ใช้ในการวิจัย 

- เตรียมการสร้างความ
เข้าใจแก่คร ู
-  

- ก าหนดบทบาทผู้วิจยั 

A 
Action 

ปฏิบัติการ 
 

สังเคราะห์ข้อมูล
กระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) ผ่าน
การศึกษาชั้นเรียน 
(Lesson Study) 

- เข้าสู่สนาม            
สร้างความสัมพันธ ์
- เข้าร่วมการเปิดชั้นเรียน
เพื่อศึกษาบริบทการ
ท างานของครู 

 - สร้างความเข้าใจแก่คร ู
- ครูด าเนินการตาม
กระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) ผ่าน
การศึกษาชั้นเรียน 

ครูและผู้วิจัยร่วมกัน
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน 

O 
Observe 

สังเกต เก็บข้อมูล
และประเมินผล 

 
 
 
 
 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
กระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) ผ่าน
การศึกษาชั้นเรียน 
(Lesson Study) 

- สังเคราะห์ข้อมูล      
จากสนามเพือ่การ
ปรับปรุง 
- ประเมินสมรรถภาพ   
การจัดการเรียนการสอน
ของครู คร้ังที่ 1 ด้าน
ทักษะการคิดในการ
จัดการเรียน    การสอน 
- ตรวจสอบข้อมูล 

- เก็บรวบรวมข้อมูลการ
ด าเนินงานของครูและผลที่
เกิดขึ้นกับครู นักเรียน 
- ประเมินสมรรถภาพการ
จัดการเรียนการสอนของครู 
ครัง้ที่ 1 ด้านความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการเรียน
การสอนและความสามารถ
ในการท างานแบบรว่มมือ
รวมพลัง 

- เก็บรวบรวมข้อมูล
การด าเนินงานของครู
และผลที่เกิดขึ้นกับครู 
นักเรียน 
- ประเมินสมรรถภาพ       
การจัดการเรียน  การ
สอนของครู    ครั้งที่ 2 
- ครูแสดงความคิดเห็น
เพื่อปรับปรุงแก้ไข 

R&R 
Reflect & Revise 
การสะท้อนผลและ
การปรับปรุงแก้ไข 

ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1 
 
ปรับปรุง 
แก้ไข ครั้งที่ 2 

 
ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 3 

- ปรับปรุงแก้ไข      
ครั้งที่ 4 
- น าเสนอผลการวิจยั 

2. เคร่ืองมือการวิจัย 
1. ชุดฝึกทักษะภาษาไทย ชุด เสรมิสร้างทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง จ านวน 10 ชุด 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รปูแบบของโครงการ Chevron Enjoy Science เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน         

และร้อยละ จ านวน 5 แผน 
3. แบบประเมินการอ่าน การเขยีน 
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรยีน 
5. แบบประเมินทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ภาคปฏิบัต ิ
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- น าเสนอผลการวิจยั 

2. เคร่ืองมือการวิจัย 
1. ชุดฝึกทักษะภาษาไทย ชุด เสรมิสร้างทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง จ านวน 10 ชุด 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รปูแบบของโครงการ Chevron Enjoy Science เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน         

และร้อยละ จ านวน 5 แผน 
3. แบบประเมินการอ่าน การเขยีน 
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรยีน 
5. แบบประเมินทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ภาคปฏิบัต ิ

 
 

 
6. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอน 
7. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 
8. แบบวัดสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 

3. การรวบรวมข้อมูล 
การด าเนินงานในการวจิัยครั้งนี้ ใช้เวลา 1 ภาคเรยีน คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
2. ทดสอบก่อนเรียน (pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วน สัดสว่นและร้อยละ 
3. ครูผู้ร่วมวจิัยจัดการเรียนรูโ้ดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบของโครงการ Chevron Enjoy Science 

เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ จ านวน 5 แผน โดยเปิดห้องเรยีน มีการสังเกตการจัดการเรียนการสอน 
4. หลังจากครูผูร้่วมวิจยัเปิดห้องเรียนแตล่ะครั้งเรียบร้อยแล้ว จะมกีารประชุม PLC เพื่อสะท้อนผล 
5. เม  อ่จัดการเรียนการสอนครบตามแผนการจัดการเรยีนรู้ นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน (post-test) 

          ระหว่างการด าเนิน มีการจัดกิจกรรมยกระดับทักษะภาษาไทย ด้วยกิจกรรม “พี่พาน้องอ่าน เขียน เพียรศึกษา” 
โดยใช้แบบทักษะภาษาไทย จ านวน 10 ชุด ฝึกทุกวันก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ ใช้เวลา 30 นาที และตอนเย็นวันศุกร์หลัง
การสวดมนต์ประจ าวันสุดสัปดาห ์ใช้เวลา 20 นาที ผู้ด าเนินการ ไดแ้ก่ รุ่นพี่ท่ีอ่านคล่อง เขียนคล่อง 1 คน รับผิดชอบการ
ฝึกน้อง 2 คน ภายใต้การควบคุมดูแลของครูบณัฑิต และครูภาษาไทย มีการประเมินเป็นระยะและเกบ็รวบรวมข้อมลูเพื่อ
เปรียบเทยีบเมื่อสิ้นสดุโครงการ และการใหค้วามรูเ้กี่ยวกับสมรรถภาพการจัดการเรยีนการสอนแก่ครผูู้ร่วมวิจยั โดยมีการ
ประเมินเป็นระยะ 2 ครั้ง 

6. น าผลการประเมิน การทดสอบ การสอบถาม มาวเิคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์คณุภาพเครื่องมือ 
1.1 ตรวจสอบคณุภาพของแผนการจัดการเรยีนรู้ โดยใช้สถิติค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความ

คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรยีนรู้แตล่ะแผน แล้วน าผลการประเมินคุณภาพที่ได้มา
แปลเป็นระดับคณุภาพ พบว่า แผนการจัดการเรยีนรู้ที่สร้างขึ้นมีคณุภาพอยู่ในระดับดีมาก 

1.2 ตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวัดสมรรถภาพการจดัการเรียนการสอน
ของครู แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจดัการเรียนการสอน ด้วยการตรวจสอบความเที่ยงตรง (validity) 
ด้วยการหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตรวจสอบความยาก ง่ายของแบบทดสอบ และค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 
2.1 ในด้านการวิเคราะห์ผลหรือการวิเคราะห์ข้อมลู ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธิการดังนี้ 1) การวิเคราะห์เนื้อหา 

(content analysis) 2) การวิเคราะห์แบบอุปนัย (analytic induction)                                                                   
   2.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ 1) ร้อยละ 2) ค่าเฉลีย่ 3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4) การทดสอบ  
ค่าที (t -test dependent) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการรวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนนิงานตามวงจรวิจัยปฏิบัติการเพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาไทยเพือ่การพัฒนา

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 โรงเรียนบ้าน   
ซ าจ าปา โดยใช้ชุมชนแห่งกรเรียนรู้ (PLC) ผ่านศึกษาช้ันเรยีน (Lesson Study) ปรากฏผลดังนี ้

สรุปผลการวิจัย 
1. การยกระดับทักษะการใช้ภาษาไทย โดยใช้กิจกกรม “พี่พาน้องอ่านเขียนเพียรศึกษา” เพื่อแก้ปัญหาการอ่าน    

ไม่คล่อง เขียนไม่คล่องของนักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขี้น โดยนักเรียนร้อยละ 100 มีพัฒนาการเพิม่ขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับ 3 
2. ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ พบว่า ด้านทักษะการแก้ปัญหา นักเรียนมีระดับพัฒนาการ

ระดับ 1 จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ระดับพัฒนาการระดับ 2 จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 ระดับพัฒนาการ
ระดับ 3 จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 โดยรวมมีพัฒนาการอยู่ในระดับ 2 และทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมาย
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 

 
และการน าเสนอ มรีะดับพัฒนาการระดับ 1 จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.33 ระดับพัฒนาการระดบั 2 จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50 ระดับพัฒนาการระดับ 3 จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25 ระดับพัฒนาการระดับ 4 จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.67 โดยรวมมีพัฒนาการอยูใ่นระดับ 3  

3. ผลสมัฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ พบว่า นักเรียนท่ีเรยีนด้วยการจัดการเรยีนรู้ 
โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ผา่นการศึกษาช้ันเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรยีน        
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 คะแนนเฉลีย่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรโ์ดยรวมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ    
ทางสถิติที่ระดบั .05 ดังตาราง 2 
ตาราง  2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ ระหวา่งก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

การทดสอบ 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

N 
12 

คะแนนเต็ม �̅�𝑥 S.D. t-test 

40 18.67 6.63 20.42** 

30.00 4.28 
** ค่า t มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดบั .05 

4. โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ผา่นการศึกษาช้ันเรียนอยู่ใน
ระดับมาก ( �̅�𝑥= 4.25, S.D.= 0.62) 
         5. การด าเนินการยกระดับทักษะภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน
และร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านซ าจ าปา โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผ่านการศึกษาช้ันเรียน สามารถช่วย
พัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรยีนการสอนของครูผูร้่วมวิจยัได้ โดยครูผูร้่วมวิจัยมีการพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนการสอนทุกตัวบุงช้ี คิดเป็นร้อยละ 100 มีระดับการพัฒนาท่ีระดับ 4 ด้านทักษะการคิดในการจัดการเรยีนการ
สอน ครูมีพัฒนาการ 3 ตัวบ่งช้ี คิดเป็น ร้อยละ 71.00 มีระดับการพัฒนาท่ีระดับ 3 และด้านความสามารถในการท างาน
แบบร่วมมือรวมพลัง ครูมีพัฒนาการ 3 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 71.00 มีระดับการพัฒนาที่ระดับ 4 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. จากการยกระดับทักษะการใช้ภาษาไทย โดยใช้กิจกกรม “พี่พาน้องอ่านเขียนเพียรศึกษา” เพื่อแก้ปัญหา      

การอ่านไมค่ล่อง เขียนไม่คล่องของนักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขี้น โดยนักเรียนร้อยละ 100 มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นโดยรวม    
อยู่ในระดับ 3 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กิจกรรม“พี่พาน้องอ่านเขียนเพียรศึกษา” เป็นกิจกรรมทีด่ าเนินการโดยใช้แบบทักษะ
ภาษาไทย จ านวน 10 ชุด ฝึกทุกวันก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ ใช้เวลา 30 นาที และตอนเย็นวันศุกร์หลังการสวดมนต์
ประจ าวันสุดสัปดาห์ ใช้เวลา 20 นาที ผู้ด าเนินการ ได้แก่ รุ่นพี่ท่ีอ่านคล่อง เขียนคล่อง 1 คน รับผิดชอบการฝึกน้อง 2 คน 
ภายใต้การควบคุมดูแลของครูบณัฑิต และครูภาษาไทย มีการประเมินเป็นระยะและเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อเปรยีบเทียบ 
เมื่อสิ้นสุดโครงการ จากการด าเนนิการมีผลต่อการเรยีนการสอนของทุกวิชา รวมทั้งวิชาคณิตศาสตร์ เพราะถ้านักเรยีน 
อ่านออก เขียนได้ จะส่งผลต่อการอ่านโจทย์สญัลักษณ์ โจทย์ปญัหา การตีความ การสื่อสาร การสื่อความหมายและการ
น าเสนอ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของ โพลยา [1] ที่ได้จดัล าดับขั้นในการแก้ปัญหาไว้ 5 ขั้น โดยขั้นที่ 1 ขั้นท าความเข้าใจกับ
ปัญหา ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีต้องอาศัยสมรรถภาพการอ่าน ความเข้าใจและวิเคราะหส์ิ่งที่อ่าน
เป็นส าคญั ดังนั้น หากนักเรยีนไดร้ับการฝึกฝนจนถึงขั้นอ่านเป็น และสามารถน าไปใช้ในการอ่านโจทยไ์ด้ ก็ถือได้ว่า      
การอ่านนั้นประสบผลส าเรจ็ 

2. ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ พบว่า ด้านทักษะการแก้ปัญหา โดยรวมมีพัฒนาการอยูใ่น
ระดับ 2 และด้านทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมายและการน าเสนอ โดยรวมมีพัฒนาการอยูใ่นระดบั 3 ทั้งนีเ้ป็น
เพราะว่า การด าเนินการใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรยีนรู้ ผา่นการศึกษาช้ันเรียน ซึง่เป็นกลยุทธ์การดึงประสบการณ์  
สู่การก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เป็นวิธีการที่ให้ครไูด้มโีอกาสในการสนทนาเพื่อดึงความคิดและความรู้
ของตนและเพื่อนครูในการวางแผนการจัดการเรยีนรู้สู่จัดการเรยีนการสอน โดยมีกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มปฏิบัติคอยร่วมมือ   
รวมพลัง ร่วมใจ ให้การสะท้อนทีห่ลากหลายจากการสังเกตช้ันเรียนเพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาและการตอบสนองของนักเรียน 
เพื่อน าปัญหานั้นมาแกไ้ขให้เป็นไปตามบริบทของห้องเรียนในพื้นทีป่ฏิบัติจริง เพื่อแก้ปัญหาในการจดัการเรียนรู้อยา่งมี
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 

 
และการน าเสนอ มรีะดับพัฒนาการระดับ 1 จ านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.33 ระดับพัฒนาการระดบั 2 จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50 ระดับพัฒนาการระดับ 3 จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25 ระดับพัฒนาการระดับ 4 จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.67 โดยรวมมีพัฒนาการอยูใ่นระดับ 3  

3. ผลสมัฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ พบว่า นักเรียนท่ีเรยีนด้วยการจัดการเรยีนรู้ 
โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ผา่นการศึกษาช้ันเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรยีน        
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 คะแนนเฉลีย่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรโ์ดยรวมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ    
ทางสถิติที่ระดบั .05 ดังตาราง 2 
ตาราง  2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ ระหวา่งก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

การทดสอบ 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

N 
12 

คะแนนเต็ม �̅�𝑥 S.D. t-test 

40 18.67 6.63 20.42** 

30.00 4.28 
** ค่า t มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดบั .05 

4. โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ผา่นการศึกษาช้ันเรียนอยู่ใน
ระดับมาก ( �̅�𝑥= 4.25, S.D.= 0.62) 
         5. การด าเนินการยกระดับทักษะภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน
และร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านซ าจ าปา โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผา่นการศึกษาช้ันเรียน สามารถช่วย
พัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรยีนการสอนของครูผูร้่วมวิจยัได้ โดยครูผูร้่วมวิจัยมีการพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนการสอนทุกตัวบุงช้ี คิดเป็นร้อยละ 100 มีระดับการพัฒนาท่ีระดับ 4 ด้านทักษะการคิดในการจัดการเรยีนการ
สอน ครูมีพัฒนาการ 3 ตัวบ่งช้ี คิดเป็น ร้อยละ 71.00 มีระดับการพัฒนาท่ีระดับ 3 และด้านความสามารถในการท างาน
แบบร่วมมือรวมพลัง ครูมีพัฒนาการ 3 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 71.00 มีระดับการพัฒนาที่ระดับ 4 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. จากการยกระดับทักษะการใช้ภาษาไทย โดยใช้กิจกกรม “พี่พาน้องอ่านเขียนเพียรศึกษา” เพื่อแก้ปัญหา      

การอ่านไมค่ล่อง เขียนไม่คล่องของนักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขี้น โดยนักเรียนร้อยละ 100 มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นโดยรวม    
อยู่ในระดับ 3 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กิจกรรม“พี่พาน้องอ่านเขียนเพียรศึกษา” เป็นกิจกรรมทีด่ าเนินการโดยใช้แบบทักษะ
ภาษาไทย จ านวน 10 ชุด ฝึกทุกวันก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ ใช้เวลา 30 นาที และตอนเย็นวันศุกร์หลังการสวดมนต์
ประจ าวันสุดสัปดาห์ ใช้เวลา 20 นาที ผู้ด าเนินการ ได้แก่ รุ่นพี่ท่ีอ่านคล่อง เขียนคล่อง 1 คน รับผิดชอบการฝึกน้อง 2 คน 
ภายใต้การควบคุมดูแลของครูบณัฑิต และครูภาษาไทย มีการประเมินเป็นระยะและเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อเปรยีบเทียบ 
เมื่อสิ้นสุดโครงการ จากการด าเนนิการมีผลต่อการเรยีนการสอนของทุกวิชา รวมทั้งวิชาคณิตศาสตร์ เพราะถ้านักเรยีน 
อ่านออก เขียนได้ จะส่งผลต่อการอ่านโจทย์สญัลักษณ์ โจทย์ปญัหา การตีความ การสื่อสาร การสื่อความหมายและการ
น าเสนอ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของ โพลยา [1] ที่ได้จดัล าดับขั้นในการแก้ปัญหาไว้ 5 ขั้น โดยขั้นที่ 1 ขั้นท าความเข้าใจกับ
ปัญหา ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีต้องอาศัยสมรรถภาพการอ่าน ความเข้าใจและวิเคราะหส์ิ่งที่อ่าน
เป็นส าคญั ดังนั้น หากนักเรยีนไดร้ับการฝึกฝนจนถึงขั้นอ่านเป็น และสามารถน าไปใช้ในการอ่านโจทยไ์ด้ ก็ถือได้ว่า      
การอ่านนั้นประสบผลส าเรจ็ 

2. ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ พบว่า ด้านทักษะการแก้ปัญหา โดยรวมมีพัฒนาการอยูใ่น
ระดับ 2 และด้านทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมายและการน าเสนอ โดยรวมมีพัฒนาการอยูใ่นระดบั 3 ทั้งนีเ้ป็น
เพราะว่า การด าเนินการใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรยีนรู้ ผา่นการศึกษาช้ันเรียน ซึง่เป็นกลยุทธ์การดึงประสบการณ์  
สู่การก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เป็นวิธีการที่ให้ครไูด้มโีอกาสในการสนทนาเพื่อดึงความคิดและความรู้
ของตนและเพื่อนครูในการวางแผนการจัดการเรยีนรูสู้่จัดการเรยีนการสอน โดยมีกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มปฏิบัติคอยร่วมมือ   
รวมพลัง ร่วมใจ ให้การสะท้อนทีห่ลากหลายจากการสังเกตช้ันเรียนเพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาและการตอบสนองของนักเรียน 
เพื่อน าปัญหานั้นมาแกไ้ขให้เป็นไปตามบริบทของห้องเรียนในพื้นทีป่ฏิบัติจริง เพื่อแก้ปัญหาในการจดัการเรียนรู้อยา่งมี

 
 

 
ประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง สอดคล้องกับ วรลักษณ์ ชูก าเนิด และคณะ [3] ได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ PLC ว่าเป็น
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูในลักษณะการท าต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิตปกติที่ไม่เป็นรูปแบบที่ตายตัว แต่เป็นรูปแบบท่ี
สอดคล้องกับบริบทแต่ละพื้นท่ีที่แสดงความสมดลุขององค์กรนั้น ๆ ที่อยู่บนพ้ืนฐานความหลากหลายของคน โดยมี
วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่มีความเป็นกัลยาณมิตรที่เอื้ออาทร มีผู้น าที่สามารถเร้าศักยภาพทั้งตนเองและรว่มกัน จนเกิดเป็น
ความเหนียวแน่นเชิงคุณภาพวิชาชีพ และชีวิตการอยู่ร่วมกันของครใูน PLC ที่มีทิศทางทางวิชาชีพอย่างมีพลังด้วยการคมุ
ทิศทางด้วยวิสัยทัศน์ท่ีมีความศรัทธาร่วมกัน ภายใต้บรรยากาศเปดิ ที่ส่งเสรมิการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา จนกลายเป็น
วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เกิดจากการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีเส้นทางสูงสุดทางวิชาชีพ คือ การเป็นครผููม้ีวุฒิภาวะและจิต
วิญญาณความเป็นครู โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบนพ้ืนท่ีเรียนรู้บนฐานงานจริงท่ีมีอยู่โดยธรรมชาติ การด ารงอยู่ร่วมกันของ    
แต่ละโรงเรียนท่ีมีบริบทต้นทุนท่ีแตกต่างกันไป 

3. ผลสมัฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ พบว่า นักเรียนท่ีเรยีนด้วยการจัดการเรยีนรู้ 
โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ผา่นการศึกษาช้ันเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรยีน        
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 คะแนนเฉลีย่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรโ์ดยรวมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ    
ทางสถิติที่ระดบั .05 ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การจัดการเรียนรูเ้ป็นการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั สภาพการณจ์ัดการ
เรียนการสอนที่ใช้โจทย์ปัญหาจริง เป็นสื่อ กระตุ้นใหผู้้เรียนหาค าตอบผ่านกิจกรรมการเรยีนรู้จากกระบวนการกลุ่ม โดยมี
ครูเป็นผู้ให้ค าแนะน าหรืออ านวยความสะดวก (Facilitator) ท าใหน้ักเรียนเกดิทักษะกระบวนการคดิจากการแสวงหา
ความรู้ และ สรา้งองค์ความรู้ใหมด่้วยตนเอง นักเรยีนมีแรงจูงใจในการเรยีนสูง เป็นไปตามแนวปฏิบตัิสู่ผลสัมฤทธ์ิขั้นสูง 
(High-impact practices) ของโครงการ Chevron Enjoy Science และแนวปฏิบตัิ 5 ขั้นตอนเพื่อสรา้งการอภิปราย     
ในห้องเรียนคณติศาสตร์ที่มปีระสทิธิภาพ [4] 

4. โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ผา่นการศึกษาช้ันเรียนอยู ่   
ในระดับมาก สืบเนื่องจากครูผูร้่วมวิจัยได้จัดบรรยากาศให้นักเรยีนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นร่วมกบัเพื่อน มีโอกาส
แสดงความคดิเห็นอย่างอิสระ สนกุและมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จัดกิจกรรมฝึกคดิ
เสรมิทักษะ มีการแสดงความคิดเห็นหรือการตอบค าถามตา่ง ๆ รวมถึงการร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย  

5. พัฒนาสมรรถภาพการจดัการเรียนการสอนของครูผูร้่วมวิจัย มีการพัฒนาโดยรวมอยูร่ะดับ 4 ซึ่งอาจเนื่องจาก
ครูผูร้่วมวิจัยได้รบัการพัฒนาท้ังดา้นทฤษฎี และการปฏิบัตติามแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ ผ่านการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ท าให้ครูได้พดูคุยและเข้าใจกันมากขึน้ ลดการท างานและ
ความรูส้ึกโดดเดีย่วของครู เพิ่มความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น มีความกระตือรือร้นที่จะ
สอนอย่างเข้มแข็ง ส่งผลใหน้ักเรยีนมีความกระตือรือร้นสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ Dechakup & Kangkan [5] ที่กล่าวไว้วา่ การจัดการเรยีนการสอนของครูเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
การเรยีนรู้ของนักเรียน ครูจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต้องพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานหรือด าเนินกิจกรรมในวิชาชีพครูได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
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 กำรศึกษำควำมรู้สึกเชิงจ�ำนวนและควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์

ของนักเรียนที่เรียนโดยเน้นกระบวนกำรได้มำซึ่งควำมรู้

จริยา สังข์แก้ว1* วิษณุ นภาพันธ์2 และกรวิกา ก้องกุล3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ครูและนักเรียนมีความเช่ือว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนแล้วต้องได้ค�าตอบอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ส่งผลให้ครูสอนตาม

หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นโดยหลักการเชิงสัจพจน์ ไม่เน้นให้เกิดความเข้าใจเชิงมโนทัศน์แต่เน้นที่ขั้นตอนหรือวิธีการ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือพฒันากจิกรรมการเรียนรูท้ีเ่น้นกระบวนการได้มาซ่ึงความรู ้เรือ่งระบบจ�านวนเต็ม ให้มปีระสิทธภิาพ 70/70 เพื่อ

ศึกษาความก้าวหน้าในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ และเพื่อศึกษาความรู้สึกเชิงจ�านวนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1

วิธีกำรศึกษำ : กลุม่เป้าหมาย นกัเรยีนระดบัช้ันมธัยมศกึษาปีที ่ 1/5 ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2561 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 

จ�านวน 32 คน เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบทดสอบ

วัดความรู้สึกเชิงจ�านวน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีประสิทธิผล 

ผลกำรศึกษำ : พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ทีเ่น้นกระบวนการได้มาซึง่ความรู ้ เรื่องระบบจ�านวนเต็ม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 

83.33/73.83 ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 73.87 และความรู้สึกเชิงจ�านวน ของนักเรียนอยู่ในระดับสูง 

เมือ่วเิคราะห์ในแต่ละด้านพบว่า ด้านความเข้าใจขนาดสมัพทัธ์ของจ�านวน มคีะแนนเฉลีย่สงูสดุ รองลงมา คอืด้านความเข้าใจจ�านวน

ทั้งจ�านวนเชิงการนับและจ�านวนเชิงอันดับที่ และด้านความสามารถในการคิดค�านวณในใจได้อย่างยืดหยุ่น มีคะแนนเฉลี่ยต�่าสุด

วจิำรณ์และสรปุ : จากการศึกษาครัง้นี ้พบว่า กจิกรรมการเรยีนรู้ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ส่งผลให้การเรยีนรูแ้ละความเข้าใจทางคณติศาสตร์

ของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่สูงขึ้น และส่งผลต่อความรู้สึกเชิงจ�านวนของนักเรียนให้อยู่ในระดับสูง

ค�ำส�ำคญั: กิจกรรมการเรยีนรู้ทีเ่น้นกระบวนการได้มาซึง่ความรู ้ประสิทธภิาพกจิกรรมการเรยีนรู ้ความรูสึ้กเชงิจ�านวน ความก้าวหน้า

ในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
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The Study of Number Senses and Progressive in Learning Mathematics of Students

that Learn by the Process which Focus on the Acquisition of Knowledge

Jariya Sangkaew1* Vishnu Napaphun2 and Konvika Kongkul3

Abstract

Introduction : Teachers and students believe that mathematics is a subject that must be answered quickly and 

accurately. Resulting in teachers teach according to mathematical texts created according to axiom principles 

not emphasizing the conceptual understanding but focus on steps or methods.

Objective : To develop learning activities by processes which focused on the acquisition of knowledge. This 

was based on the integer system with the aim to reach an efficiency of 70/70. To study the learning progress 

in mathematics and to study students’ number senses of Mathayomsuksa 1.

Methods : Target students were 32 Mathayomsuksa (1/5) students of Paphayomphittayakom School, in the first 

semester of the academic year 2018. The instruments used for this research included 1) lesson plans, 2) learn-

ing achievement tests, and 3) number sense tests. The obtained data were analyzed by computing percentile, 

mean, standard deviation, and effectiveness index.

Results : The mathematical learning activities that the researcher created has an efficiency of 83.33/73.83. The 

learning progress in mathematics of students was 73.87%. The students’ number senses had a high level. When 

analyzing each components, it was found that the relative size understanding of the numbers had the highest 

average followed by the understanding of cardinal and ordinal numbers. The ability to calculate in mind showed 

the lowest average.

Conclusion : The study found that the learning activities that were created resulting in learning and under-

standing the mathematics of students change in the higher. And affect to the number sense of students to a 

high level.

Keywords: Learning Activities by Processes which Focus on the Acquisition of Knowledge, Efficiency of Learning 

Activities, Number Senses, Learning Progression in Mathematics
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บทน า 
ในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 คณิตศาสตร์ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นวิชาส าหรับวิชาชีพเฉพาะทางในวงแคบอีกต่อไป 

หากแต่เป็นที่ยอมรับว่าคณิตศาสตร์เป็นภาษาสากลภาษาหน่ึง ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
เน่ืองจากชีวิตสมัยใหม่ทุกวันน้ี ประชาชนถูกยัดเยียดด้วยเรื่องราวข่าวสารและข้อมูลท่วมท้น จึงจ าเป็นที่ประชาชนจะต้อง
เลือกรับ จ าแนก จัดระเบียบ และตัดสินใจหาทางเลือกที่เหมาะสม  เป็นต้นว่า การจับจ่ายใช้สอย การเลือกซ้ือสินค้า      
การเลือกหางาน การวางแผนการเงินและการลงทุน แน่นอนว่าเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทุกคน จ าเป็นต้องมีพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งเพื่อการด าเนินชีวิตที่มีคุณภาพ [5] ซ่ึงสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่ก าหนดให้คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์  ท าให้มนุษย์มี
ความคิดในเชิงสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน
รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม [1] จึงถือ
ได้ว่าคณิตศาสตร์เป็นทักษะที่ส าคัญของการใช้ชีวิตที่ทุกคนต้องเรียนรู้  

เม่ือพิจารณาสภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียนส่วนใหญ่ของประเทศไทยผ่านโครงการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาต ิหรือ PISA (Programme for International Student Assessment) พบว่า นักเรียนของไทยมี
คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ 427 ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยอยู่ถึงเกือบหน่ึงระดับ ซ่ึงเทียบเท่าการเรียนคณิตศาสตร์ที่ต่างกันประมาณ
หน่ึงปีครึ่ง นอกจากน้ียังมีนักเรียนจ านวนประมาณครึ่งหน่ึงยังรู้คณิตศาสตร์ไม่ถึงระดับพื้นฐานต่ าสุด [2] เช่นเดียวกับผล
วิเคราะห์จากการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ  หรือ O-NET (Ordinary National Educational Test) 
พบว่าคะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 และ
ปีการศึกษา 2559 คิดเป็นร้อยละ 29.65, 32.40 และ 27.97 ตามล าดับ ซ่ึงต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดโดยกรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ คือ ร้อยละ 50 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ[สทศ]. สืบค้นเม่ือ 16 พฤษภาคม 2559, จาก 
http://www.niets.or.th) จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัด
พัทลุง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 พบว่าการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าที่ควร นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ พบว่า
คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 คิด
เป็นร้อยละ 27.97 ซ่ึงต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เม่ือแยกย่อยออกเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ พบว่าคะแนนเฉลี่ย
มาตรฐานการเรียนรู้ ค1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการต่าง ๆ 
และสามารถใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหาของนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 11.83 ซ่ึงต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและ
ระดับจังหวัด และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อจะเห็นได้ชัดเจนว่าในส่วนของเรื่องระบบจ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ปีการศึกษา 2559 คิดเป็นร้อยละ 11.11 ซ่ึงต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศและระดับ
จังหวัด (สทศ. สืบค้นเม่ือ 16 พฤษภาคม 2559, จาก http://www.niets.or.th) ซ่ึงโดยพื้นฐานแล้ว เรื่องระบบจ านวนเต็ม 
จะมีความส าคัญในการเรียนเน้ือหาต่อไปในทุก ๆ เรื่อง ดังน้ันเม่ือนักเรียนขาดความเข้าใจเรื่องระบบจ านวนเต็ม ก็จะส่งผลท า
ให้เกิดปัญหาในการเรียนรู้เน้ือหาล าดับต่อไป อาทิ เลขยกก าลัง การแก้สมการ เศษส่วน ทศนิยม และการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้น 

ปัญหาในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งผลให้คะแนนการประเมินต่ ากว่าค่าเฉลี่ย อาจเกิดจากหลายสาเหตุ
ทั้ง หลักสูตร ความเชื่อของครูและนักเรียน วิธีการสอนของครู บริบทต่าง ๆ ซ่ึงสาเหตุที่ส่งผลส าคัญมากคือ ความเชื่อของ
ครูและนักเรียน แลมเพิร์ต [7] กล่าวว่า ครูและนักเรียนมีความเชื่อว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนแล้วต้องได้รับค าตอบอย่าง
รวดเร็ว และถูกต้อง ด้วยความเชื่อเช่นน้ีจึงส่งผลต่อความเชื่อในการสอนและการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียนของทั้ง
ครูและนักเรียนว่า นักเรียนต้องคิดและท าตามกฎหรือวิธีการตามที่ครูผู้สอนได้ยกตัวอย่างไว้เท่าน้ัน  ดังน้ันเม่ือเจอปัญหา
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ทางคณิตศาสตร์นักเรียนจึงเชื่อว่าจะต้องรอให้ครูเป็นผู้แนะน า หรือเฉลยเท่าน้ันจึงจะสามารถแก้ปัญหาเหล่าน้ันได้ และสิ่ง
ส าคัญครูส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อในการยกย่องนับถือหนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นตามหลักการเชิงสัจพจน์ เพราะ
คิดว่าค าตอบของทุกปัญหาสามารถหาได้จากในหนังสือ ด้วยความเชื่อเหล่าน้ีจะส่งผลโดยตรงต่อวิธีการสอนของครู น่ันคือครู
ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย ใช้วิธีการสอนที่ครูเป็นผู้ให้ความรู้ฝ่ายเดียว ไม่เน้นให้เกิดความเข้าใจเชิงมโนทัศน์แต่เน้นที่ขั้นตอน
หรือวิธีการ  

การจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ที่ควรจะเป็นคือนักเรียนทุกคนต้องเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ โดยการสร้าง
ความรู้ใหม่อย่างกระตือรือร้นจากประสบการณ์และความรู้เดิม  และนักเรียนต้องสามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ได้ ดังน้ันการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยให้นักเรียนใช้สิ่งที่พวกเขาเรียนรู้น าไปแก้ปัญหา
ชนิดใหม่ที่พวกเขาจะต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคต [8] ดังที่ PISA 2012 ได้ก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนรู้
ที่ต้องมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถใช้เหตุและผลทางคณิตศาสตร์ ใช้แนวคิด วิธีการ ข้อเท็จจริง และเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ 
เพื่อบอก อธิบายและคาดการณ์หรือพยากรณ์เรื่องราวหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เผชิญหน้าได้ จุดส าคัญของการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ คือ เน้นความส าคัญที่ต้องการให้นักเรียนพัฒนาสติปัญญาที่จะใช้คณิตศาสตร์ไปตามบริบท หรือสถานการณ์
โดยใช้ความรู้คณิตศาสตร์ที่เคยได้เรียนรู้มาจากโรงเรียน [2] ดังน้ัน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ย่อมเป็นหน้าที่ส าคัญ
ของครู ดังที่ แลมเพิร์ต [7] กล่าวว่าครูต้องออกแบบกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของการรับรู้ทางคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Knowing) โดยเป็นกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนเกิดความพยายามที่จะเข้าใจกระบวนการได้มาซ่ึงความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ และกิจกรรมที่ออกแบบน้ันต้องให้นักเรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการของ “การคาดเดา
อย่างมีวิจารณญาณ (Conscious Guessing)” เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ รูปทรง และแบบรูปต่าง ๆ และตาม
ด้วยวิธีการพิสูจน์โดยใช้การพิสูจน์ (Proof) หรือยกตัวอย่างค้าน (Disproof) 

การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบจ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2561 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 
โดยเน้นกระบวนการได้มาซ่ึงความรู้ภายใต้ความเชื่อว่าการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่เพียงแต่เรียนตามหนังสือเรียน แต่สามารถ
เรียนโดยเริ่มต้นจากการสร้างสมมติฐานของปัญหา และร่วมกันอภิปรายเพื่อน าไปสู่ความถูกต้องของสมมติฐานและกลยุทธ์
ที่นักเรียนใช้ในการแก้ปัญหา ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาความรู้สึกเชิงจ านวนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

วิธีด าเนินการ 
1. กลุ่มเป่าหมาย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป็ที่ 1/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง จ านวน 32 คน 
2. เครื่องมือท่ีใช่ในการวิจัย 

2.1  กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการได้มาซ่ึงความรู้ เรื่องระบบจ านวนเต็ม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นจ านวน 8 กิจกรรมการเรียนรู้  

2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องระบบจ านวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 
1 ฉบับ ชนิดปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  

2.3  แบบทดสอบความรู้สึกเชิงจ านวน เรื่องระบบจ านวนเต็ม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 1 ฉบับ ชนิดปรนัยแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 35 ข้อ  
3. การสร้างเครื่องมือและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

3.1  สร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้ สาระส าคัญ ตัวชี้วัด 
และเวลา จากน้ันด าเนินการเขียนกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการได้มาซ่ึงความรู้ เรื่องระบบจ านวนเต็ม น ากิจกรรม
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การเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้องของสาระ
การเรียนรู้ สาระส าคัญ ตัวชี้วัด ความเที่ยงตรงของเน้ือหา ภาษาที่ใช้ และความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจน
การวัดผลและประเมินผล เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จากน้ันน ากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบจ านวนเต็มที่
ปรับปรุงแก้ไขแล้วทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยด าเนินการทดลอง 3 ขั้นตอนดังน้ี ขั้นทดลองแบบเดี่ยว ขั้นทดลองแบบกลุ่ม 
ขั้นทดลองภาคสนาม  ผลการทดลองปรากฏว่า ได้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการได้มาซ่ึงความรู้ เรื่องระบบจ านวนเต็ม 
ที่มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) 83.33/73.83 เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย  

3.2  ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และเน้ือหา เขียนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องระบบ
จ านวนเต็ม แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ 5 คน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา การใช้ภาษาที่เหมาะสม ความเหมาะสมของเวลา ตลอดจนประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างแบบทดสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) และคัดเลือกแบบทดสอบ จ านวน 45 ข้อ ไปทดลองใช้กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จ านวน 30 คน จากน้ันน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์
พิจารณาคัดเลือกแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 30 ข้อ ซ่ึงมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.37 - 0.70 และมีค่าอ านาจ
จ าแนกอยู่ระหว่าง 0.33 - 0.60 น าแบบทดสอบที่คัดเลือกแล้ว จ านวน 30 ข้อ หาค่าความเชื่อม่ัน ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 0.75 

3.3  วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างเน้ือหากับตัวชี้วัดความรู้สึกเชิงจ านวน ทั้ง 7 ด้าน และจ านวนแบบทดสอบ
เขียนแบบทดสอบวัดความรู้สึกเชิงจ านวน ที่เป็นแบบปรนัย จ านวน 63 ข้อ น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของแบบทดสอบ และให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ประเมินค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อค าถามกับตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรมของความรู้สึกเชิงจ านวนที่วัดเป็นรายด้าน และคัดเลือก
แบบทดสอบ จ านวน 49 ข้อ ไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จ านวน 30 
คน แล้วน าผลการทดสอบมาท าการวิเคราะห์พิจารณาคัดเลือกแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 35 ข้อ มีค่าความยากง่าย
อยู่ระหว่าง 0.30 - 0.67 และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.27 - 0.60 น าแบบทดสอบที่คัดเลือกแล้ว จ านวน 35 ข้อ หา
ค่าความเชื่อม่ัน ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 0.71 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.1  ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องระบบจ านวนเต็ม ก่อนเรียน (Pre-test) จ านวน 
30 ข้อ แล้วด าเนินการตรวจแบบทดสอบเพื่อน าไปวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

4.2  ด าเนินการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการได้มาซ่ึงความรู้ เรื่องระบบจ านวนเต็ม ก่อน      
การสอนผู้วิจัยเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการสอนและวัสดุอุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วด าเนินการสอนตามที่ ได้
ก าหนดไว้ บันทึกภาพระหว่างการท ากิจกรรมตามความเหมาะสม มีการสังเกตการตอบค าถาม การอภิปราย การน าเสนอ 
การแสดงความคิดเห็นระหว่างเพื่อนและครู การสรุปผลการเรียนรู้ของนักเรียน การท าใบกิจกรรมและแบบฝึกหัด รวมเวลา
ที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมการสอน จ านวน 13 คาบ  

4.3  การบันทึกผลหลังการสอน ผู้วิจัยบันทึกผลจากการสังเกต เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนากระบวน      
การจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 

4.4  เม่ือสิ้นสุดการสอน ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องระบบจ านวนเต็ม หลังเรียน 
(Post-test) ซ่ึงเป็นชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อน และในคาบถัดไปครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความรู้สึกเชิงจ านวน 
เรื่องระบบจ านวนเต็ม 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
1. จากการวิจัยพบว่ากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการได้มาซ่ึงความรู้ เรื่องระบบจ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.33/73.83 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 70/70 ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการได้มาซ่ึงความรู้ เรื่องระบบจ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้น    
มัธยมศึกษาปีที่ 1  

 

ประสิทธิภาพ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 80 66.67 7.16 83.33 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 30 22.15 3.68 73.83 

ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ (E1/E2) เท่ากับ 83.33/73.83 
 

จากตารางพบว่ากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการได้มาซ่ึงความรู้ เรื่องระบบจ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซ่ึงประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ใบกิจกรรม แบบฝึกทักษะ โดยออกแบบให้
นักเรียนได้มีกระบวนการพิจารณารูปแบบ การคาดเดาอย่างมีวิจารณญาณ การสร้างข้อความคาดการณ์ และการพิสูจน์ 
แทนการเรียนรู้ตามหนังสือเรียนที่ออกแบบตามระบบเชิงสัจพจน์ โดยผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ จนได้
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วรรณพร  ผลเกิด [4] 
ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องจ านวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผลการวิจัยพบว่า แผนพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องจ านวนเต็ม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 84.05/83.22 ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้  

2. จากการวิจัยพบว่า ความก้าวหน้าในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนอยู่ ในระดับสูงซ่ึงพิจารณาได้จาก 
ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการได้มาซ่ึงความรู้ เรื่องระบบจ านวนเต็ม ของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.7387 ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการได้มาซ่ึงความรู ้จากการทดสอบด้วย 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องระบบจ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 

กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการได้มาซ่ึงความรู้ 

จ านวน 
(N) 

คะแนนรวม ร้อยละของ
คะแนนรวม 

ค่าดัชนีประสิทธิผล 
(E.I.) 

ก่อนเรียน 32 229 23.85 
0.7387 

หลังเรียน 32 769 80.10 
 

จากตารางพบว่ากิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นส่งผลให้การเรียนรู้และความ เข้าใจทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่สูงขึ้นร้อยละ 73.87 ซ่ึงลักษณะของกิจกรรมที่จะส่งผลให้นักเรียนเกิดความเข้าใจทาง
คณิตศาสตร์ที่ดีน่ัน มีนักวิจัยทางการศึกษาหลายท่านกล่าวว่าต้องให้นักเรียนได้มีการเชื่อมโยงแนวคิด พัฒนาทักษะการให้
เหตุผลและมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรเริ่มจากการตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อน
และพยายามจัดสถานการณ์ให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้ประสบการณ์เดิมในการแก้ปัญหา ซ่ึงครูต้องจัดเตรียมเน้ือหาที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นฐานความรู้โดยเน้นการคิดและการน าความรู้ไปใช้ เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกวิธีการที่
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ตนเองถนัด นอกจากน้ีควรส่งเสริมให้นักเรียนสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้โดยไม่ยึดติด กับวิธีที่ครูสอนเพียงอย่างเดียว 
ขณะเดียวกันควรให้เวลากับนักเรียนในการสื่อสารและอภิปรายร่วมกัน ซ่ึงรูปแบบการจัดกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น น่ันคือ ผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยเริ่มจากการออกแบบชิ้นงานที่ยึด
หลักการสร้างความรู้ใหม่ของนักเรียนต้องเกิดจากประสบการณ์และความรู้เดิมที่เพียงพอของนักเรียนในการท าชิ้นงานที่
มอบหมายให้ส าเร็จ เม่ือด าเนินการสอนผู้วิจัยท้าทายและสนับสนุนนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ผ่านชิ้นงานที่ออกแบบไว้  
จากน้ันให้แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอสมมติฐานของการแก้ปัญหา และให้นักเรียนในชั้นเรียนร่วมกันอภิปราย ซ่ึงการอภิปราย
เพื่อเปรียบเทียบค าตอบของเพื่อนร่วมชั้นท าให้เกิดข้อดีในการหาความสัมพันธ์ของสมมติฐานต่าง ๆ ที่นักเรียนได้สร้างขึ้น 
ที่ส าคัญผู้วิจัยตระหนักเสมอว่าสิ่งที่นักเรียนคิด พูด ตอบ หรือเขียนในห้องเรียน เป็นสิ่งที่มีความหมายเสมอไม่ว่าจะเป็นสิ่ง
ที่ถูกหรือผิด ส าหรับการสรุปบทเรียนผู้วิจัยน ามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นจากกิจกรรมที่นักเรียนท ามาเป็นผลลัพธ์
ส าคัญที่ได้ เพราะผู้วิจัยตระหนักว่าตนเองเป็นผู้ส่งเสริมกระบวนการคิดให้เกิดขึ้นกับ นักเรียนมากกว่าการเป็นผู้ตัดสินว่า
ค าตอบน่ันถูกหรือผิด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิกุลทอง  บุญค า [3] ได้สร้างบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
ระบบจ านวนเต็ม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.79 ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้  

3. จากการวิจัยพบว่า ความรู้สึกเชิงจ านวน เรื่องระบบจ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนรู้โดย
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการได้มาซ่ึงความรู้ มีค่าเฉลี่ย 28.28 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นสามารถส่งผลต่อการพัฒนาความรู้สึกเชิงจ านวน เรื่องระบบจ านวนเต็ม ของนักเรียนให้อยู่ในระดับสูง นักคณิตศาสตร์
หลายท่านกล่าวว่า การสอนความรู้สึกเชิงจ านวนต้องถูกแทนที่และเปลี่ยนแปลงวิธีการด้วยการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่
มุ่งเน้นไปที่นักเรียนและยุทธวิธีการได้มาซ่ึงค าตอบของนักเรียนมากกว่าการมองที่ผลลัพธ์ เน้นกระบวนการคิดระดับสูง 
และให้นักเรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ความรู้สึกเชิงจ านวนจะพัฒนาทีละน้อยจากการที่นักเรียนได้ค้นหาจ านวน 
การนึกเห็นภาพจ านวนในบริบทที่หลากหลาย และความเก่ียวข้องของจ านวนในวิธีการที่ไม่ถูกจ ากัดด้วยระเบียบวิธีค านวณ
ทางคณิตศาสตร์ด้วยขั้นตอนเรียงล าดับที่เป็นแบบแผนซ่ึงปฏิบัติตามกันมาดังเช่นในหนังสือเรียน ซ่ึงรูปแบบการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู ้ที ่ผู ้วิจัยสร้างขึ ้น นั่นคือ ผู ้วิจัยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้โดย เน้น
กระบวนการได้มาซึ่งความรู้ กล่าวคือนักเรียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบให้มีกระบวนการพิจารณา
รูปแบบการคาดเดาอย่างมีวิจารณญาณ  การสร้างข้อความคาดการณ์ และการพิสูจน์ แทนการเรียนรู้ตามหนังสือเรียนที่
ออกแบบตามหลักการเชิงสัจพจน์ ด้วยเหตุน้ีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวจึงส่งผลต่อการพัฒนาความรู้สึกเชิงจ านวน
ของนักเรียนได้อย่างดี และเม่ือพิจารณาความรู้สึกเชิงจ านวนแต่ละด้านทั้ง 7 ด้าน พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง 6 
ด้าน คือ ด้านความเข้าใจขนาดสัมพัทธ์ของจ านวน ด้านความเข้าใจจ านวนทั้งจ านวนเชิงการนับและจ านวนเชิงอันดับที่ 
ด้านความเข้าใจความสัมพันธ์หลากหลายระหว่างจ านวน ด้านความสามารถในการพัฒนาสิ่งอ้างอิงในการหาปริมาณของ
สิ่งของและสถานการณ์ต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม ด้านการรู้ผลสัมพัทธ์ของการด าเนินการ และด้ านความสามารถใน
การประมาณค่า ส าหรับด้านความสามารถในการคิดค านวณในใจได้อย่างยืดหยุ่น มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอมอร  สิทธิรักษ์ [7] ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาความรู้สึกเชิงจ านวนเรื่อง
เศษส่วนและทศนิยมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ความรู้สึกเชิงจ านวนของนักเรียนด้านความสามารถใน
การคิดค านวณในใจอย่างยืดหยุ่น หลังการทดลอง มีคะแนนต่ าที่สุด คือ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 31.32 แต่เม่ือพิจารณาคะแนน
ผลต่างระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน มีส่วนต่างร้อยละ 22.99 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีพัฒนาการทางด้านการคิด
ค านวณในใจอย่างยืดหยุ่นที่ดีขึ้น น่ันแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจะต้องเพิ่มกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้
สามารถฝึกคิดค านวณในใจอย่างยืดหยุ่น เพราะนักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดความม่ันใจเก่ียวกับการคิดค านวณในใจ นักเรียน
ยังคงต้องการใช้กระดาษ ดินสอ ในการคิดค านวณ 
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สรุปผลการวิจัย 
1.  กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการได้มาซ่ึงความรู้ เรื่องระบบจ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่

ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ เท่ากับ 83.33/73.83 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  
2.  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการได้มาซ่ึงความรู้ เรื่องระบบจ านวนเต็ม ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.7387 หรือคิดเป็นร้อยละ 73.87 
3.  ความรู้สึกเชิงจ านวน เรื่องระบบจ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนรู้โดยใช้กิจกรรม

การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการได้มาซ่ึงความรู้ นักเรียนมีความรู้สึกเชิ งจ านวนอยู่ในระดับสูง มีคะแนนเฉลี่ย 28.28 เม่ือ
วิเคราะห์ในแต่ละด้านจะพบว่า ด้านความเข้าใจขนาดสัมพัทธ์ของจ านวน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.53 รองลงมา คือ ด้าน
ความเข้าใจจ านวนทั้งจ านวนเชิงการนับและจ านวนเชิงอันดับที่ มีคะแนนเฉลี่ย คือ 4.34 และด้านความสามารถในการคิด
ค านวณในใจได้อย่างยืดหยุ่น มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.22 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ และโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สนับสนุนทุนในการวิจัย 
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์

ปัญหาเรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปิยะณัฐ หมื่นวงศ์1* วิษณุ นภาพันธ์2 และกรวิกา ก้องกุล3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ทฤษฎคีอนสตรคัตวิิสต์ ให้ความส�าคญักบักระบวนการหรอืวธิกีารทีน่กัเรยีนเป็นผูส้ร้างความรูด้้วยตนเอง ผ่านประสบการณ์ 

กิจกรรมและการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางหน่ึงที่จะพัฒนาการเรียนรู้ ส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาในวิชา

คณิตศาสตร์และยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติให้สูงขึ้น 

วตัถปุระสงค์ : เพือ่พฒันากิจกรรมการเรยีนรู้เรือ่ง สมการและการแก้สมการ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรคัตวิสิต์ท่ีส่งเสรมิทกัษะการ

แก้โจทย์ปัญหาให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 รวมทั้งศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนและทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ 

วิธีกำรศึกษำ : กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเกาะทองสม จังหวัดพัทลุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2561 จ�านวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ 1)กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมทักษะการแก้

โจทย์ปัญหา 2)แบบทดสอบวดัทกัษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณติศาสตร์ 3)แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร์ 

ท�าการวิเคราะห์ด้วยสถิติ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ

ผลกำรศึกษำ : ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริม

ทกัษะการแก้โจทย์ปัญหามปีระสทิธภิาพเท่ากับ 77.89/77.70 มคีวามก้าวหน้าทางการเรยีนในระดบัทีสู่งโดยมดีชันปีระสิทธผิลเท่ากบั 

0.71 และนักเรียนมีทักษะการแก้โจทย์ปัญหาซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.55

สรุปผล : ประสิทธิภาพของกิจกรรมจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท่ีส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา มี

ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนในระดับสูงและมีทักษะการแก้โจทย์ปัญหาอยู่ในระดับดี 

ค�ำส�ำคัญ : แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา สมการและการแก้สมการ

1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210
2 อาจารย์ ดร. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210
3 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210
1 Graduate Student, Department of Mathematics and Mathematics education, Faculty of Science, Thaksin University, Phatthalung, 93210
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The Development of Mathematical Learning Activities Base on Constructivist Theory to Promote 

Problem Solving Skills on Equations and Solving Equations for Prathomsuksa 6 Students

Piyanat Moenwong1*, Vishnu Napaphun2 and Konvika Kongkul3

Abstract

Introduction : Constructivist theory focus on the process or method that students create their own knowledge 

through experience, activities and interaction with the environment. Which is one way to improve learning, 

promote problem solving skills in mathematics and raise achievement levels in ordinary national educational 

test to be higher.

Objective : To develop the mathematical learning activities base on constructivist theory in order to promote 

problem solving skills on equations and solving equations students to reach efficiency of 75/75, and to study 

the learning progression and to study the mathematical problem solving skills

Methods : Target students were 39 students of Prathomsuksa 6 in semester 2 of the academic year 2018 at 

Bankohthongsom School, Phatthalung province. The research instruments were 1) the learning activities base 

on constructivist theory to promote problem solving skills, 2) learning mathematical problem solving skills test 

and 3) learning achievement test . The obtained data were analyzed by mean, standard deviation and com-

puting percentage. 

Results : The mathematical learning activities base on constructivist theory to promote problem solving skills 

on equations and solving equations efficiency is 77.89/77.70 , have learning progression in high level with ef-

fectiveness index of 0.71 and students have problem solving skills Which has an average of 7.55

Conclusion : The mathematical learning activities base on constructivist theory to promote problem solving 

skills more efficient than the specified criteria, Students have a high level of learning progression and have 

problem solving skills is in good level.

Keywords : Constructivist Theory, Problem Solving Skills, Equations and Solving Equations. 
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บทน า 
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี

เหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน 
ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากน้ี คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือใน
การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข [1] ซึ่งสอดคล้องกับ วรรณี โสมประยูร ที่ได้กล่าวว่า 
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อทุกคน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจ าเป็นมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 
เพราะ คณิตศาสตร์นอกจากจะเป็นเครื่องมือส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวันและเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ทั่วไปของ
วิทยาการแขนงต่าง ๆ [2] การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนนั้นมีเป้าหมายที่ส าคัญ คือ ให้
นักเรียนรู้จักวิธีคิดและมีทักษะการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ในชีวิตประจ าวัน  [3] แต่จากผลการทดสอบจาก
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน : O-NET ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557 2558 และ 2559 ของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ มีคะแนนทดสอบในวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ยเท่ากับ 40.67  จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ นักเรียนมีผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ย 
3 ปีการศึกษาร้อยละ 44.92 สาระที่ 2 การวัด มีผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ย 3 ปีการศึกษาร้อยละ 32.88 สาระที่ 3 
เรขาคณิต มีผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ย 3 ปีการศึกษาร้อยละ 47.34 สาระที่ 4 พีชคณิต มีผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ย 3 
ปีการศึกษาร้อยละ 26.20  และสาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น มีผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ย 3 ปี
การศึกษาร้อยละ 47.12  จากท่ีกล่าวมาข้างต้นปรากฏว่าสาระที่ 4 เรื่อง พีชคณิต นักเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับผลคะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน : O-NET ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บ้านเกาะทองสมที่มีผลคะแนนเฉลี่ย 3 ปีการศึกษาในสาระที่ 4 เรื่อง พีชคณิต เท่ากับ 41.74 ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด
เช่นกัน และหากพิจารณาสาระที่ 4 พีชคณิต พบว่าตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 [4]          
ซึ่งมีเนื้อหาในเรื่อง สมการและการแก้สมการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับทักษะการแก้โจทย์ปัญหา  

การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นหัวใจส าคัญในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และการฝึกความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์นั้นไม่ได้ใช้ส าหรับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่จะเน้นและฝึกทักษะ
กระบวนการคิดเพื่อให้นักเรียนคิดและแก้ปัญหาเป็นโดยสามารถเช่ือมโยงสาระความรู้และทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์เข้าด้วยกันท าให้นักเรียนสามารถน ามาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตได้เพราะล าดับขั้นตอนในการคิดแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์นั้นมีลักษณะคล้ายกับขั้นตอนในการแก้ปัญหาทั่ว ๆ ไป [5] แต่ที่ผ่านมาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร ซึ่งจะเห็นได้จากผลการทดสอบจากการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน : O-NET ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2557  ซึ่งจุฑามาศ กันทาและบัณฑิตา อินสมบัติ กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดพิจิตร เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามระดับ
พฤติกรรมของปัจจัยเรียงตามล าดับจากมากไปน้อยคือ พฤติกรรมการสอนของครู ความรู้พื้นฐานเดิม แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์  ความตั้งใจเรียน  และการรับรู้ความสามารถของตนเอง [6] และ ฐิติยา วงศ์วิทยากูล กล่าวว่า 
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มี 9 ตัวแปร
คือ ความรู้พื้นฐานเดิม ทักษะการคิดค านวณ ทักษะความเข้าใจทางภาษา  เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
คุณภาพการสอน  ความตั้งใจเรียน มโนภาพเกี่ยวกับตนเอง ความมีวินัยในตนเอง และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ [7] นอกจากน้ี อุทัย เพชรช่วย กล่าวว่าสาเหตุที่นักเรียนแก้ปัญหาไม่ได้มี 4 ประการคือ ครูสอนโดยละเลยการ
ใช้ประสบการณ์จากของจริง ครูสอนโดยการเน้นให้นักเรียนจ า ครูสอนตามตัวอย่างในหนังสือและครูสอนโดยไม่นึกถึงวิธีคิด
และขั้นตอนการคิด [8] จากการศึกษางานวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ต่าง ๆ 
พบว่าโดยสาเหตุดังกล่าว ประการหนึ่งมาจาก ปัญหาด้านพฤติกรรม การสอนของครูที่ยึดตัวเองเป็นหลัก วิธีการสอนที่ให้
นักเรียนท่องจ ามากกว่าการฝึกทักษะกระบวน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบรวบรัดไม่เป็นไปตามข้ันตอน เพราะฉะนั้น
ครูผู้สอนจึงต้องพยายามช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ ช่วยให้นักเรียนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ ครูผู้สอนจึงควร
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาอย่างเป็นกระบวนการ ท่ีเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ซึ่ง
การแก้ปัญหาจะต้องมีการวางแผน ด้วยกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกคิดด้วยตนเอง 
โดยจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่น่าสนใจ เช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้หรือเป็นการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นผู้สร้างองค์
ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญของคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นปัญหาของครูและนักเรียน 
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บทน า 
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี

เหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน 
ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากน้ี คณิตศาสตร์ยังเป็นเคร่ืองมือใน
การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข [1] ซึ่งสอดคล้องกับ วรรณี โสมประยูร ท่ีได้กล่าวว่า 
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อทุกคน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจ าเป็นมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 
เพราะ คณิตศาสตร์นอกจากจะเป็นเครื่องมือส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวันและเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ทั่วไปของ
วิทยาการแขนงต่าง ๆ [2] การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนนั้นมีเป้าหมายที่ส าคัญ คือ ให้
นักเรียนรู้จักวิธีคิดและมีทักษะการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ในชีวิตประจ าวัน  [3] แต่จากผลการทดสอบจาก
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน : O-NET ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557 2558 และ 2559 ของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ มีคะแนนทดสอบในวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ยเท่ากับ 40.67  จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ นักเรียนมีผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ย 
3 ปีการศึกษาร้อยละ 44.92 สาระที่ 2 การวัด มีผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ย 3 ปีการศึกษาร้อยละ 32.88 สาระที่ 3 
เรขาคณิต มีผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ย 3 ปีการศึกษาร้อยละ 47.34 สาระที่ 4 พีชคณิต มีผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ย 3 
ปีการศึกษาร้อยละ 26.20  และสาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น มีผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ย 3 ปี
การศึกษาร้อยละ 47.12  จากท่ีกล่าวมาข้างต้นปรากฏว่าสาระที่ 4 เรื่อง พีชคณิต นักเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับผลคะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน : O-NET ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บ้านเกาะทองสมที่มีผลคะแนนเฉลี่ย 3 ปีการศึกษาในสาระที่ 4 เรื่อง พีชคณิต เท่ากับ 41.74 ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด
เช่นกัน และหากพิจารณาสาระที่ 4 พีชคณิต พบว่าตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 [4]          
ซึ่งมีเนื้อหาในเรื่อง สมการและการแก้สมการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับทักษะการแก้โจทย์ปัญหา  

การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นหัวใจส าคัญในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และการฝึกความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์นั้นไม่ได้ใช้ส าหรับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่จะเน้นและฝึกทักษะ
กระบวนการคิดเพื่อให้นักเรียนคิดและแก้ปัญหาเป็นโดยสามารถเช่ือมโยงสาระความรู้และทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์เข้าด้วยกันท าให้นักเรียนสามารถน ามาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตได้เพราะล าดับขั้นตอนในการคิดแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์นั้นมีลักษณะคล้ายกับขั้นตอนในการแก้ปัญหาทั่ว ๆ ไป [5] แต่ที่ผ่านมาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร ซึ่งจะเห็นได้จากผลการทดสอบจากการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน : O-NET ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2557  ซึ่งจุฑามาศ กันทาและบัณฑิตา อินสมบัติ กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดพิจิตร เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามระดับ
พฤติกรรมของปัจจัยเรียงตามล าดับจากมากไปน้อยคือ พฤติกรรมการสอนของครู ความรู้พื้นฐานเดิม แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์  ความตั้งใจเรียน  และการรับรู้ความสามารถของตนเอง [6] และ ฐิติยา วงศ์วิทยากูล กล่าวว่า 
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มี 9 ตัวแปร
คือ ความรู้พื้นฐานเดิม ทักษะการคิดค านวณ ทักษะความเข้าใจทางภาษา  เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
คุณภาพการสอน  ความตั้งใจเรียน มโนภาพเกี่ยวกับตนเอง ความมีวินัยในตนเอง และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ [7] นอกจากน้ี อุทัย เพชรช่วย กล่าวว่าสาเหตุที่นักเรียนแก้ปัญหาไม่ได้มี 4 ประการคือ ครูสอนโดยละเลยการ
ใช้ประสบการณ์จากของจริง ครูสอนโดยการเน้นให้นักเรียนจ า ครูสอนตามตัวอย่างในหนังสือและครูสอนโดยไม่นึกถึงวิธีคิด
และขั้นตอนการคิด [8] จากการศึกษางานวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ต่าง ๆ 
พบว่าโดยสาเหตุดังกล่าว ประการหนึ่งมาจาก ปัญหาด้านพฤติกรรม การสอนของครูที่ยึดตัวเองเป็นหลัก วิธีการสอนที่ให้
นักเรียนท่องจ ามากกว่าการฝึกทักษะกระบวน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบรวบรัดไม่เป็นไปตามขั้นตอน เพราะฉะนั้น
ครูผู้สอนจึงต้องพยายามช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ ช่วยให้นักเรียนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ ครูผู้สอนจึงควร
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาอย่างเป็นกระบวนการ ท่ีเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ซึ่ง
การแก้ปัญหาจะต้องมีการวางแผน ด้วยกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกคิดด้วยตนเอง 
โดยจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่น่าสนใจ เช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้หรือเป็นการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นผู้สร้างองค์
ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญของคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นปัญหาของครูและนักเรียน 

เนื่องจากการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นทักษะขั้นสูง ซึ่งนักเรียนต้องอาศัยความเข้าใจ ตลอดจนทั กษะทาง
คณิตศาสตร์หลายอย่าง [9] จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวครูผู้สอนจึงควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกพัฒนา
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถของนักเรียนที่สามารถเขียนสิ่งที่โจทย์บอก สิ่งที่
โจทย์ต้องการให้หาหรือมีวิธีการคิดอย่างไร ใช้วิธีอะไรได้บ้าง และการด าเนินการตามกระบวนการ โดยที่นักเรียนแต่ละคน
ต้องใช้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจประสบการณ์เดิม มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา จึงมีงานวิจัยจ านวนมากท่ีพยายามส่งเสริม
และเพิ่มทักษะการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียน อาทิเช่น การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้
การสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งผลการวิจัยพบว่าหลังการสอนตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สูงกว่าเกณฑ์ปกติของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม ค่าดัชนีประสิทธิผลการ
สอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าร้อยละ 65.45  และความพึงพอใจของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ในภาพรวมอยู่ในระดับดี  [10] 
การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดย  ใช้สื่อประสม ผลจากการวิจัย 
พบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้สื่อประสมมีผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อประสมสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีสอนปกติ  
[11] หรือการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เน้นกระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4 ที่มีต่อเจตคติต่อการ
เรียน ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จาก
ผลการศึกษาครั้งน้ี ค่าดัชนีประสิทธิผลของการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 69 
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เน้นกระบวนการ
แก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์เน้นกระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 [2] 

จากสภาพและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ท าการวิจัยกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บ้านเกาะทองสม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ซึ่งผู้วิจัยสนใจที่ใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ อันเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่องสมการและการแก้สมการ 
และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการแก้โจทย์ปัญหาที่ดีขึ้น มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และเป็นแนวทางของ
ครูในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต่อไป 
 

วิธีการวิจัย 
1. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านเกาะทองสม อ าเภอ
เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวนนักเรียน 39 คน  
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง 
สมการและการแก้สมการ  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี่ที่ 6 มีจ านวน 8 กิจกรรมการเรียนรู้ ใช้เวลา 8 คาบเรียน โดย          
1 คาบเรียน เท่ากับ 60 นาที 

2. แบบทดสอบวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ จ านวน 1 ฉบับ 
แบบอัตนัย  จ านวน 10  ข้อ 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ จ านวน 1 ฉบับ 
แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
3. วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้
สมการ แบบปรนัยเลือกตอบ  ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ กับกลุ่มเป้าหมาย 

2. ตรวจกระดาษค าตอบจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยให้คะแนนเป็นรายข้อ ข้อที่ตอบ
ถูกให้ 1 ตอบผิด ไม่ตอบ หรือตอบเกิน 1 ค าตอบให้ 0   
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3. ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่
ส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง สมการและการแก้สมการ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น จ านวน 3 กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
เรียน 8 ช่ัวโมง และระหว่างการจัดกิจกรรมการสอนเก็บคะแนนจากใบงานและแบบฝึกทักษะ 

4. ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ฉบับเดิม ในช่ัวโมงหลังจาก
สิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กับกลุ่มเป้าหมาย  

5. ตรวจกระดาษค าตอบจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยให้คะแนนเป็น
รายข้อ ข้อท่ีตอบถูกให้ 1 ตอบผิด ไม่ตอบ หรือตอบเกิน 1 ค าตอบให้ 0   

6. ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง สมการและการแก้สมการ แบบอัตนัย จ านวน 10 
ข้อ กับกลุ่มเป้าหมาย 

7. ตรวจกระดาษค าตอบจากการท าแบบทดสอบวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง สมการและการแก้สมการ 
โดยผู้ตรวจแบบทดสอบจ านวน 3 คน 

8. น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนของกลุ่มเป้าหมาย พิจารณาจากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน และวิเคราะห์ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง สมการและการแก้สมการ 
4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สูตรการหาประสิทธิภาพของรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
(E1/E2)    

2. วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้
สมการ แบบปรนัยเลือกตอบ  ชนิด 4 ตัวเลือก โดยตรวจสอบความเที่ยงของแบบทดสอบด้วยการหาดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) คัดเลือกข้อสอบจ านวน 20 ข้อ ที่มีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.42 - 0.75 มีค่าอ านาจจ าแนก(r) ตั้งแต่ 0.33 - 
1.00 และมีค่าความเช่ือมั่น (KR-20) เท่ากับ 0.96 

3. วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นรายข้อ  แบบอัตนัย โดย
ตรวจสอบความเที่ยงของแบบทดสอบด้วยการหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  โดยคัดเลือกข้อสอบจ านวน 10 ข้อ ที่มีค่า
ความยากง่าย ตั้งแต่ 0.46 - 0.56 มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.30 – 0.47 และมีค่าความเช่ือมั่น (Coefficient Alpha) 
เท่ากับ 0.98 

4. วิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนของกลุ่มเป้าหมาย พิจารณาจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียน-หลังเรียน โดยใช้สูตรดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I) 

5. วิเคราะห์ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยเทียบกับเกณฑ์การประเมินทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 
 

ผลการวิจัย 
1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา มีประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ (E1/E2) 
เท่ากับ 77.89/77.70 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 75/75 ดังตารางที่ 1  

 
 

ตารางที่ 1 ผลของประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 

 
ประสิทธิภาพ คะแนนเตม็ 

  

ร้อยละของคะแนนเต็ม 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 180 140.21 6.97 77.89 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)  20 15.54 2.26 77.70 

ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ (E1/E2) เท่ากับ 77.89/77.70 
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3. ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่
ส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง สมการและการแก้สมการ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น จ านวน 3 กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
เรียน 8 ช่ัวโมง และระหว่างการจัดกิจกรรมการสอนเก็บคะแนนจากใบงานและแบบฝึกทักษะ 

4. ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ฉบับเดิม ในช่ัวโมงหลังจาก
สิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กับกลุ่มเป้าหมาย  

5. ตรวจกระดาษค าตอบจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยให้คะแนนเป็น
รายข้อ ข้อท่ีตอบถูกให้ 1 ตอบผิด ไม่ตอบ หรือตอบเกิน 1 ค าตอบให้ 0   

6. ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง สมการและการแก้สมการ แบบอัตนัย จ านวน 10 
ข้อ กับกลุ่มเป้าหมาย 

7. ตรวจกระดาษค าตอบจากการท าแบบทดสอบวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง สมการและการแก้สมการ 
โดยผู้ตรวจแบบทดสอบจ านวน 3 คน 

8. น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนของกลุ่มเป้าหมาย พิจารณาจากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน และวิเคราะห์ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยเทียบกับ
เกณฑ์การประเมินทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง สมการและการแก้สมการ 
4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สูตรการหาประสิทธิภาพของรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
(E1/E2)    

2. วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้
สมการ แบบปรนัยเลือกตอบ  ชนิด 4 ตัวเลือก โดยตรวจสอบความเที่ยงของแบบทดสอบด้วยการหาดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) คัดเลือกข้อสอบจ านวน 20 ข้อ ที่มีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.42 - 0.75 มีค่าอ านาจจ าแนก(r) ตั้งแต่ 0.33 - 
1.00 และมีค่าความเช่ือมั่น (KR-20) เท่ากับ 0.96 

3. วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นรายข้อ  แบบอัตนัย โดย
ตรวจสอบความเท่ียงของแบบทดสอบด้วยการหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  โดยคัดเลือกข้อสอบจ านวน 10 ข้อ ที่มีค่า
ความยากง่าย ตั้งแต่ 0.46 - 0.56 มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.30 – 0.47 และมีค่าความเช่ือมั่น (Coefficient Alpha) 
เท่ากับ 0.98 

4. วิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนของกลุ่มเป้าหมาย พิจารณาจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียน-หลังเรียน โดยใช้สูตรดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I) 

5. วิเคราะห์ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยเทียบกับเกณฑ์การประเมินทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 
 

ผลการวิจัย 
1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา มีประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ (E1/E2) 
เท่ากับ 77.89/77.70 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 75/75 ดังตารางที่ 1  

 
 

ตารางที่ 1 ผลของประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 

 
ประสิทธิภาพ คะแนนเตม็ 

  

ร้อยละของคะแนนเต็ม 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 180 140.21 6.97 77.89 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)  20 15.54 2.26 77.70 

ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ (E1/E2) เท่ากับ 77.89/77.70 
 

2. นักเรียนที่ ได้ เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง สมการและการแก้สมการ ตามแนวคิดทฤษ ฎี              
คอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา มีคะแนนเฉลี่ยก่อนได้รับการจัดกิจกรรมเท่ากับ 4.82 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 24.10 เมื่อนักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยออกแบบมา ท าให้
คะแนนเฉลี่ยของการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เท่ากับ 15.54 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
77.70 และดัชนปีระสิทธิผล เท่ากับ 0.71 หรือเป็นร้อยละ 71 มีทักษะการแก้โจทย์ปัญหาของอยู่ในระดับดี ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมการและการแก้สมการของนักเรียนช้ันประถมศึกษา - 
 ปีท่ี 6  ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา   

 
จ านวน
นักเรียน 

ก่อนเรียน หลังเรียน E.I. 
ผลรวมคะแนน 

  

ร้อยละ ผลรวมคะแนน 
  

ร้อยละ 
39 188 4.82 1.68 24.10 606 15.54 2.26 77.70 0.71 

 
3. นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ตามแนวคิดทฤษฎีคอน-สตรัคติวิสต์

ที่ส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา พบว่าคะแนนเฉลี่ยของการท าแบบทดสอบวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ เท่ากับ 7.55 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.50 ซึ่ง
เมื่อน ามาเทียบกับระดับคุณภาพคะแนนของเกณฑ์การประเมินทักษะการแก้โจทย์ปัญหา แปลผลได้ว่า นักเรียนมีทักษะ
การแก้โจทย์ปัญหาของอยู่ในระดับดี ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ผลทักษะการแก้โจทยป์ัญหาทางคณติศาสตร์ของนักเรยีนท่ีเรียนด้วยกจิกรรมการเรียนรู้เรือ่ง สมการและการ

แก้สมการ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา   
 

คะแนน n 
  

ร้อยละ 
ทักษะการแก้โจทย์ปญัหา 39 7.55 1.86 75.50 

 
สรุปผลและอภิปรายผล 

ผลการการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้
โจทย์ปัญหา เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 อภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา มีประสิทธิภาพของกิจกรรมการ
เรียนรู้ (E1/E2) เท่ากับ 77.89/77.70 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 75/75 หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการ
ท าใบงานและแบบฝึกทักษะของกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 77.89 และคะแนนเฉลี่ยจากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ คิดเป็นร้อยละ 77.70 แสดงว่า 
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
ที่ส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75 ทั้งนี้เพราะ การ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้วิจัย เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอน-
สตรัคติวิสต์โดย ที่ให้ความส าคัญกับกระบวนการหรือวิธีการที่นักเรียนสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง จากประสบการณ์เดิม
และการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในช้ันเรียน ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองมากกว่าการฟัง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ส ารวจปัญหา
หรือสถานการณ์ต่าง ๆ วิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล เป็นกลุ่ม และอภิปราย หาข้อสรุปองค์ความรู้
ใหม่ร่วมกันในช้ันเรียน ซึ่งตลอดกิจกรรมการเรียนรู้มีการส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ ที่ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม
และรูปสี่เหลี่ยม โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4  พบว่า 
กิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 89.08/89.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ [12] และสอดคล้องกับงานวิจัย
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ของศราวุธ  สุวรรณวรบุญ ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเชิงซ้อน ตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 76.90/72.11 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด [13] 

2. จากการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.71 ซึ่งมีความก้าวหน้าทางการ
เรียนในระดับสูง (E.I. > 0.7) หมายความว่า กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ตามแนวคิดทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา มีความเป็นไปได้ที่ท าให้ผลการเรียนของนักเรียนมีความเปลี่ยนแปลงไปใน
ระดับสูง เมื่อพิจารณาความรู้เดิมของนักเรียนในเรื่อง สมการและการแก้สมการ จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ก่อนเรียน ท้ังนี้เพราะกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา นั้นให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยเช่ือมโยงจากความรู้ที่เรียน
มาก่อนหน้าหรือประสบการณ์เดิม นักเรียนร่วมกันท างานและอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ร่วมกันปรับแนวคิด 
กระบวนการแก้ปัญหาต่าง ๆ  รวมถึงสรุปวิธีการที่หลากหลายหรือไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์และชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งครูเป็น
เพียงผู้อ านวยความสะดวก คอยกระตุ้นผู้เรียนให้คิด เป็นที่ปรึกษาคอยแนะน าเพื่อส่งเสริมการเ รียนรู้ เสริมวิธีการ 
กระบวนการหรือความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน และคอยกระตุ้นให้นักเรียนได้องค์ความรู้หรือข้อสรุปที่สมบูรณ์และ
ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การหาพื้นทีข่องรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  พบว่า มีดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.84  (ความก้าวหน้า
ทางการเรียนในระดับสูง) [12] และสอดคล้องกับงานวิจัยของพรทิพย์ วงศานาถ ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้การสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า ค่า
ดัชนีประสิทธิผลของการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  มีค่าเท่ากับ  
0.6545 (ความก้าวหน้าทางการเรียนในระดับปานกลาง) [10]  

 3. จากการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา มีทักษะการแก้โจทย์ปัญหาของอยู่ในระดับดี  ทั้งนี้เพราะ
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 
ทั้งนี้เพราะตลอดกระบวนการในกิจกรรมการเรียนรู้นั้นนักเรียนได้มีการแก้โจทย์ปัญหาต่าง ๆ ที่หลากหลายทั้งเป็น
รายบุคคล กลุ่มย่อย และทั้งช้ันเรียน ทั้งการส ารวจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา วิธีการในการแก้ปัญหา ตลอดจนสรุปวิธีและ
ผล  ซึ่งการอภิปรายแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันท้ังภายในกลุ่มย่อยและทั้งช้ันเรียน ตลอดจนการน าเสนอหน้าช้ันเรียน จะท า
ให้เกิดความเช่ือมโยงซึ่งกันและกันทั้งสาระความรู้และทักษะการแก้โจทย์ ปัญหาคณิตศาสตร์ของแต่ละกลุ่มและแต่ละคน
เข้าด้วยกันจนได้กระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหาที่ถูกต้อง สมบูรณ์เหมือนกัน ท าให้นักเรียนเข้าใจถึงกระบวนการในการ
แก้โจทย์ปัญหาแต่ละข้อชัดเจนถูกต้อง ซึ่งเป็นพื้นฐานในการแก้โจทย์ปัญหาต่อไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวราภรณ์ 
เขตโสภา ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เน้นกระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4 ที่มีต่อเจต
คติการเรียน ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์เน้นกระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
[2] และสอดคล้องกับงานวิจัยพรทิพย์ วงศานาถ ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้
การสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ พบว่า ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  
หลังการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สูงกว่าเกณฑ์ปกติของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ร้อยละ 65 ของคะแนนเต็มอย่างมนียัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 [10] 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ของศราวุธ  สุวรรณวรบุญ ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเชิงซ้อน ตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 76.90/72.11 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด [13] 

2. จากการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.71 ซึ่งมีความก้าวหน้าทางการ
เรียนในระดับสูง (E.I. > 0.7) หมายความว่า กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ตามแนวคิดทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา มีความเป็นไปได้ที่ท าให้ผลการเรียนของนักเรียนมีความเปลี่ยนแปลงไปใน
ระดับสูง เมื่อพิจารณาความรู้เดิมของนักเรียนในเรื่อง สมการและการแก้สมการ จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ก่อนเรียน ท้ังนี้เพราะกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา นั้นให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยเช่ือมโยงจากความรู้ที่เรียน
มาก่อนหน้าหรือประสบการณ์เดิม นักเรียนร่วมกันท างานและอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ร่วมกันปรับแนวคิด 
กระบวนการแก้ปัญหาต่าง ๆ  รวมถึงสรุปวิธีการที่หลากหลายหรือไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์และชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งครูเป็น
เพียงผู้อ านวยความสะดวก คอยกระตุ้นผู้เรียนให้คิด เป็นที่ปรึกษาคอยแนะน าเพื่อส่งเสริมการเ รียนรู้ เสริมวิธีการ 
กระบวนการหรือความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน และคอยกระตุ้นให้นักเรียนได้องค์ความรู้หรือข้อสรุปที่สมบูรณ์และ
ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การหาพื้นทีข่องรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  พบว่า มีดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.84  (ความก้าวหน้า
ทางการเรียนในระดับสูง) [12] และสอดคล้องกับงานวิจัยของพรทิพย์ วงศานาถ ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้การสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า ค่า
ดัชนีประสิทธิผลของการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  มีค่าเท่ากับ  
0.6545 (ความก้าวหน้าทางการเรียนในระดับปานกลาง) [10]  

 3. จากการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ตามแนวคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา มีทักษะการแก้โจทย์ปัญหาของอยู่ในระดับดี  ทั้งนี้เพราะ
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 
ทั้งนี้เพราะตลอดกระบวนการในกิจกรรมการเรียนรู้นั้นนักเรียนได้มีการแก้โจทย์ปัญหาต่าง ๆ ที่หลากหลายทั้งเป็น
รายบุคคล กลุ่มย่อย และทั้งช้ันเรียน ทั้งการส ารวจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา วิธีการในการแก้ปัญหา ตลอดจนสรุปวิธีและ
ผล  ซึ่งการอภิปรายแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันท้ังภายในกลุ่มย่อยและทั้งช้ันเรียน ตลอดจนการน าเสนอหน้าช้ันเรียน จะท า
ให้เกิดความเช่ือมโยงซึ่งกันและกันทั้งสาระความรู้และทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของแต่ละกลุ่มและแต่ละคน
เข้าด้วยกันจนได้กระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหาที่ถูกต้อง สมบูรณ์เหมือนกัน ท าให้นักเรียนเข้าใจถึงกระบวนการในการ
แก้โจทย์ปัญหาแต่ละข้อชัดเจนถูกต้อง ซึ่งเป็นพื้นฐานในการแก้โจทย์ปัญหาต่อไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวราภรณ์ 
เขตโสภา ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เน้นกระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4 ที่มีต่อเจต
คติการเรียน ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์เน้นกระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
[2] และสอดคล้องกับงานวิจัยพรทิพย์ วงศานาถ ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โ ดยใช้
การสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ พบว่า ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  
หลังการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สูงกว่าเกณฑ์ปกติของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ร้อยละ 65 ของคะแนนเต็มอย่างมนียัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 [10] 
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A Fixed point theorem in a generalized b-metric space 

Yaowaluck Khongtham1*

Abstract

Introduction : Fixed point theory in metric space has been found a lot of applications in different branches of 

Mathematics. Several fixed point theories have been shown a unique existence with various different contrac-

tion mappings such as Banach contraction mapping, Chatterjea’s contraction mapping, and Hardy and Rogers’ 

contraction mapping, etc. Bakhtin and Czerwik introduced the concept of b-metric spaces as a generalization 

of a metric space. Several researches have dealt with fixed point theories for various contraction mappings in 

b-metric spaces and its applications. Recently, Kamran et al. introduced a generalization of a b-metric space, 

gave some fixed point theorems and gave an application for the existence solution of Fredholm integral equa-

tion. 

Objective : The purpose of this paper is to study the existence of a fixed point in a generalized b – metric space 

by using the Hardy and Rogers’ contraction mapping.

Methods : We studied definitions, convergences, and fixed point theories in generalized b-metric. Then we 

established and proved a new fixed point theorem using the Hardy and Rogers’ contraction mapping in a gen-

eralized b-metric.

Result : Our fixed point theorem using the Hardy and Rogers’ contraction mapping in a generalized b-metric 

has a unique fixed point. 

Conclusion : The fixed point theorem which be established in this paper is an extension of theorem which be 

presented by Kamran et al. It also is a generalization of many pre-existing theorems in metric space and b–met-

ric spaces.

Keywords : Fixed point theory, b-Metric space, Generalized b-metric space
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Introduction  

 Fixed point theory in metric space has been found a lot of applications in different branches 
of Mathematics [1-8]. The concept of b-metric space as a generalization of a metric space is introduced 
by Bakhtin [1] and Czerwik [3]. Several researches have dealt with fixed point theories for various 
contraction mappings in b-metric spaces. Kamran et al., introduced a generalized b-metric spaces as  
an extension of b-metric spaces and gave an application for Fredholm integral equation. This pushed 
us to study the existence and uniqueness of a fixed point theory employs the Hardy and Rogers 
contraction mapping. 

Definition 1 [ 2, 6]. If M be a nonempty set and s  1 be a given real number. A function q: M M   is 
called a b-metric if the following conditions are satisfied: 

(b1)  q(x,y) = 0  if and only if  x=y; 

(b2) q(x,y) = q(y,x);  

(b3) q(x,z) = s[q(x,y) + q(y,z)]   

for all x, y, z M. The pair (M, q)   is called a b-metric space. 

Definition 2 [8]. LetM be a nonempty set and  :M  M  [1,  ). A functionq :  M  M     is 
called an extended b-metric if the following conditions are satisfied: 

(eb1) q (x,y) = 0 if and only if x = y; 

(eb2) q (x,y) = q (y,x); 

(eb3) q (x,z) =  (x,z) [ q (x,y) + q (y,z)],    

for all x, y, z M. The pair (M, q ) is called an extended b-metric space or generalized b-metric 
space.. 

Remark : In the definition 2, If we let  (x,z) = s where s  1 then it is a b-metric space. 

Example 1 [8]. Let M={1, 2, 3}. Define   :M  M  [1,  )  and q :  M  M    as: 

 (x,z)= x+y+1; q (1,1)= q (2,2)= q (3,3)=0; q (1,2)= q (2,1)=80, q (1,3)= q (3,1)=1000,  

q (2,3)= q (3,2)=600, we can show that (M, q ) is an generalized b-metric space. 
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Definition 3 [8]. Let (M, q )  be an generalized b-metric space then  n{x } M is called 

1) A convergent sequence in M if and only if for every  >0 there exists N=N ( )  such that   
q ( nx ,x) < , for all n  N.   We denote by n nlim x = x. 

2) A Cauchy sequence if and only if for every  >0  there exists N=N ( )   such that   

 q ( mx , nx ) < , for all m, n  N.  

Definition 4 [8]. A generalized b-metric (M, q )  is complete if every Cauchy sequence in M is 
convergent. 

Methods 

 We established a new fixed point theorem by using Hardy and Rogers contraction mapping in 
a generalized b-metric space. We proved such theorem as existence and uniqueness fixed point. 

Results and Discussion 

We give a new fixed point theorem with a continuous generalized b-metric in the following theorem.  

Theorem 1. Let (M, q )  be a complete generalized b-metric space. Let q and T: M  M  are  
continuous. For x, y M,  

                          q (Tx,Ty)   aq (x,Tx) +bq (y,Ty)+cq (x,Ty)+eq (y,Tx)+fq (x,y)]                    (1) 

where a, b, c, e, f are nonnegative and we set   = a+b+c+e+f  such that   ( ,0 1/(2 (x,Tx))) and 

n{x }  be a sequence in M, m,nlim   n m(x , x ) < 1 / k,  for k  (0,1)   then T has unique fixed point. 

Proof. We provide this proves in the following four steps.  

Step 1. We will show that there exists   such that 

                                                  q (Tx, 2T x)    q (x, Tx).                                                              (2) 

Let y=Tx in (1) and simplify to obtain 

                               q (Tx, 2T x)   [(a+f)/(1-b)] q (x,Tx) +[c/(1-b)] q (x, 2T x).                            (3)            

Now using the generalized b-metric condition (eb3) we have 

                                   q (x, 2T x)    (x, 2T x) [ q (x,Tx) +q (Tx, 2T x)                                    (4)    

or  
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                           q ( 2T x, x)   [(1+a+f-b)]  (x, 2T x) / [(1-b-c) (x, 2T x)] q (x,Tx).                     (5) 

Now substituting inequality (5) into (3), we have 

                            q ( 2T x, x)   {[a+f+c (x, 2T x)]/ [(1-b-c (x, 2T x)]} q (x,Tx).                          (6) 

We can exchange a with b and c with e in (6) to get 

                            q ( 2T x, x)   {[b+f+e (x, 2T x)]/ [(1-b-e (x, 2T x)]} q (x,Tx).                         (7) 

Let  =min {[a+f+c (x, 2T x)]/ [(1-b-c (x, 2T x)], [b+f+e (x, 2T x)]/ [(1-b-e (x, 2T x)]} then we have 
from (6) and (7) that 

                                                 q ( 2T x, x)   q (x,Tx).                                                        (8) 

Step 2. Let n{x }  be a sequence in M, and we will show that n{x } is a Cauchy sequence in M. 

Let 0x M and we construct n{x } such that 0x , 0Tx = 1x , 2x = 1Tx = 0T(Tx ) = 2
0T x , ..., nx = n

0T x ... . 

Using (8) we can show that  

                                              q ( n 1x  , nx )  n q ( 0x , 1x ).                                                 (9) 

Putting y= 0Tx  in (1) and using (9), we get  

                                          q ( n n 1
0 0(T x , T x )  =q ( nx , n 1x  )  nr  q ( 0x , 1x ).                               (10) 

For m, n  and m>n, we have 

q ( nx , mx )   ( nx , mx ) n q ( 0x , 1x )+ ( nx , mx ) ( n 1x  , mx ) n 1  q ( 0x , 1x )+…+ 

    ( nx , mx ) ( n 1x  , mx ) ( n 2x  , mx )… 

                                     ( m 2x  , mx ) m 1 m(x , x )
m 1 , mx ) q ( 0x , 1x ) 

      q ( 0x , 1x )[ ( 1x , mx )  ( 2x , mx )… ( n 1x  , mx ) ( nx , mx ) n  

     +  ( 1x , mx )  ( 2x , mx )… ( nx , mx ) ( n 1x  , mx ) n 1 +… 

                                   +  ( 1x , mx )  ( 2x , mx )… ( nx , mx ) ( n 1x  , mx )…          

                                      ( m 2x  , mx ) m 1 m(x , x )
m 1 ].                                                        (11) 
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Using (8) we can show that  
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Putting y= 0Tx  in (1) and using (9), we get  

                                          q ( n n 1
0 0(T x , T x )  =q ( nx , n 1x  )  nr  q ( 0x , 1x ).                               (10) 
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Using the condition m,nlim   n m(x , x ) k < 1, we obtain that the series n

n 1






n

i 1



i m(x , x ) converges 

for each m  . Let nA =
n j

j 1




j

i 1



i m(x , x ).  Let m > n and we get from (11) that 

                                                       q ( nx , mx )  q ( 0x , 1x )[ n 1 nA A  ].                                        (11)   

Taking n we conclude that n{x } is a Cauchy sequence.  

Step 3. We will show that there exists a fixed point in M.  

From (M, q )  is a complete generalized b-metric space and n{x } is a Cauchy sequence in M, we have 
that n{x } converges to a point x M. Now, we show that x  is a fixed point of T. Using the condition 
(eb3) and Hardy and Rogers contraction, we have 

q ( x ,T x )   ( x ,T x ) [ q ( x , nx )+ q ( nx ,T x )]  

                   ( x ,T x ) [ q ( x , nx )+ q (T n 1x  ,T x )] 

                   ( x ,T x ) [ q ( x , nx )+ aq ( n 1x  ,T n 1x  ) +bq ( x ,T x ) 

                    +cq ( n 1x  ,T x )+eq ( x ,T n 1x  )+fq ( n 1x  , x )]. 

Letting n , we get that q ( x ,T x )   ( x ,T x )[a+b+c+e] q ( x ,T x ) which contradicts unless 
x =T x. That is, x  is a fixed point of T.  

Step 4. T has a unique fixed point.  

Let x  and y are two fixed points of T. That are, x =T x  and y =T y.  We have  

q ( x , y ) = q (T x ,T y ) 

                aq ( x ,T x ) +bq ( y ,T y )+cq ( x ,T y )+eq ( y ,T x )+fq ( x , y )] 

               (c+e+f) q ( x , y ), 

which is a contradiction. Thus T has a unique fixed point.  

This proof is complete. 

Conclusion 

Our fixed point theorem in the generalized b-matric space by using Hardy and Rogers type 
contraction mapping has a unique fixed point. We can reduce our theorem to theorem 2 in [8]. 



394

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Because of generalization of space, our theorem becomes to be a general of many theorems in metric 
space and b-metric space such as theorem 3 in [9] and theorem in [10] etc. 
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สมบัติบำงประกำรของรูปสำมเหลี่ยมเคปเลอร์

อลงกรณ์ แซ่ตั้ง1 เกษราภรณ์ แซ่ตั้ง1 และสมภพ ล�่าวัฒนพร1

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ABC  เป็นรูปสามเหลี่ยมเคปเลอร์ ก็ต่อเมื่อ ABC  เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากท่ีความยาวด้านเป็นล�าดับเรขาคณิต 

ถ้าอัตราส่วนร่วมเท่ากับ x  จะได้ 21 x x+ =  ดังน้ัน 1 5
2x f += =  ให้ , ,D E F  เป็นจุดบน , ,BC CA AB  ตามล�าดับ 

ซึ่ง 1BD CE AF
DC FBEA f= = =  และ , ,J K L  เป็นจุดตัดระหว่าง , ; , ; ,BE CF CF AD AD BE  ตามล�าดับ สมบัติหนึ่งที่น่าสนใจ 

คือ รูปสามเหลี่ยม ABC  คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม LKJ  ในงานวิจัยนี้จะค้นหาและพิสูจน์สมบัติอื่นของรูปสามเหลี่ยมเคปเลอร์ 

วัตถุประสงค์ : พิสูจน์ว่า ,BL LE DK KA= =  และ FJ JC=  

วิธีกำรศึกษำ : ใช้จุดมวลเพื่อหา ,EL DK
LB KA  และ FJ

JC

ผลกำรศึกษำ : ,BL LE DK KA= =  และ FJ JC=  

วิจำรณ์และสรุป : สามารถพิสูจน์ได้ว่า ,BL LE DK KA= =  และ FJ JC=  โดยใช้จุดมวล
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Because of generalization of space, our theorem becomes to be a general of many theorems in metric 
space and b-metric space such as theorem 3 in [9] and theorem in [10] etc. 
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Some properties of the Kepler triangle

Alongkorn Saetung1 Ketsaraporn Saetung1 and Sompop Lumwattanaporn1

Abstract

Introduction : ABC  is a Kepler triangle if and only if ABC  is a right-angled triangle whose side lengths are 

in geometric progression. If the common ratio is ,x  then 21 x x+ =  and it follows that 1 5
2 .x f += =  Let 

, ,D E F  be the points of , ,BC CA AB  respectively such that 1 .BD CE AF
DC FBEA f= = =  Let , ,J K L  be the inter-

section points of , ; , ; ,BE CF CF AD AD BE  respectively. An interesting geometric property is .ABC LKJD D:  

In this research, we will prove some properties hidden in it. 

Objective : To prove that ,BL LE DK KA= =  and FJ JC=

Methods : Using mass point to find ,EL DK
LB KA  and FJ

JC .

Results : ,BL LE DK KA= =  and FJ JC=

Conclusion : We can prove that ,BL LE DK KA= =  and FJ JC=  by mass point.

Keywords : Kepler triangle, mass point.
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บทนํา 
 

ABC  เป็นรูปสามเหลี่ยมเคปเลอร์ ก็ต่อเม่ือ ABC  เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากท่ีความยาวด้านเป็นลําดับเรขาคณิต  
ถ้าอัตราส่วนร่วมเท่ากับ x  จะได้ 21 x x+ =  ดังน้ัน 1 5

2x f += =   ให้ , ,D E F  เป็นจุดบน , ,BC CA AB  
ตามลําดับ ซ่ึง 1BD CE AF

DC FBEA f= = =  และ , ,J K L  เป็นจุดตัดระหว่าง , ; , ; ,BE CF CF AD AD BE  ตามลําดับ  จุน ลิ 
(Jun Li, 2017) ได้พิสูจน์ว่ารูปสามเหลี่ยม ABC  คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม LKJ  โดยใช้ตรีโกณมิติ  ในบทความวิจัยนี้จะ

พิสูจน์ว่า ,BL LE DK KA= =  และ FJ JC=  โดยใช้จุดมวล (mass point) 
 

 
 

รูปที่ 1  รูปสามเหลี่ยมเคปเลอร์ 
 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 

 พิจารณารูปสามเหลี่ยม ABC  พร้อมกับ BE  และ AD  ดังรูปท่ี 2  โดยจุดมวลจะได้ว่า  
2

1
1

EL
LB

f
f= =+  

เพราะฉะน้ัน BL LE=  
 

                     
 

รูปที่ 2  รูปสามเหลี่ยมเคปเลอร์พร้อมกับ BE  และ AD  และการลงน้ําหนักโดยจุดมวล 
 

ในทํานองเดียวกัน พิจารณารูปสามเหลี่ยม ABC  พร้อมกับ CF  และ AD  ดังรูปท่ี 3  โดยจุดมวลจะได้ว่า  
2

1
1

DK
KA

f
f= =+  

เพราะฉะน้ัน DK KA=  
 

 

KJ

L
F

E

D

C A

,C f

B

, 1A,C f , 1E f+

2,B f

2,D f f+
L
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รูปที่ 3  รูปสามเหลี่ยมเคปเลอร์พร้อมกับ CF  และ AD  และการลงน้ําหนักโดยจุดมวล 

 

ในทํานองเดียวกัน พิจารณารูปสามเหลี่ยม ABC  พร้อมกับ CF  และ BE  ดังรูปท่ี 4  โดยจุดมวลจะได้ว่า  
2

1
1

FJ
JC

f
f= =+  

เพราะฉะน้ัน FJ JC=  

 

 
 

รูปที่ 4  รูปสามเหลี่ยมเคปเลอร์พร้อมกับ CF  และ BE  และการลงน้ําหนักโดยจุดมวล 

 

จึงสรุปได้ว่า ,BL LE DK KA= =  และ FJ JC=  

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ตรวจสอบความถูกต้องและคําแนะนําท่ีมีประโยชน์ในการจัดทําบทความวิจัยนี ้
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การพัฒนาอุปกรณ์เสริมติดรองเท้าแบบมีเสียงเพื่อตอบสนองการลงน�้าหนักของขาขณะก้าวเดิน

เพื่อการทรงตัวในผู้สูงอายุไทย

นิศารัตน์ ลี้ภัยรีเวส1 , ดลพร เผือกคง1, ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์1และเสาวณีย์ วรวุฒางกูร2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ปัจจบุนัประเทศไทย มอีตัราผูส้งูอายเุพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่ง และเป็นสงัคมผูส้งูอายอุย่างเตม็ตวั ผูสู้งอายมุแีนวโน้มทีจ่ะหกล้ม

ได้ง่าย โดยสาเหตหุลกั คอืความสามารถในการทรงตวัลดลง มปัีญหาการรบัน�า้หนกัของขาขณะเดนิไม่สามารถยกขาได้สูง จงึมโีอกาส

เกิดการสะดุดหกล้ม 

วัตถุประสงค์ : เพื่อออกแบบพัฒนาและประเมินอุปกรณ์เสริมติดรองเท้าแบบมีเสียงเพื่อตอบสนองกลับการลงน�้าหนักของขาขณะ

ก้าวเดินเพื่อการทรงตัวในผู้สูงอายุไทย 

วิธีกำรศึกษำ กลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีข้ึนไป ใช้อุปกรณ์หรือคนช่วยพยุงในการเดิน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง

จ�านวน 10 คน แบบประเมนิประกอบด้วย ความพงึพอใจในการใช้อปุกรณ์เสรมิตดิรองเท้าแบบมเีสยีง การทรงตวัในขณะเคลือ่นไหว 

และความมั่นใจในการเดิน โดยเปรียบเทียบผลก่อนใช้และหลังใช้อุปกรณ์ โดยใช้สถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test

ผลกำรวจิยั : พบว่าค่าเฉลี่ยระดบัคะแนนความพงึพอใจโดยรวมตอ่อปุกรณ ์ABF insole 01 อยูใ่นระดับปานกลาง และ ABF insole 

02 อยู่ในระดับดี การทรงตัวของผู้สูงอายุโดยวัดจากค่าเฉลี่ยคะแนน Berg Balance Scale ดีขึ้นหลังใช้อุปกรณ์เสริมติดรองเท้าแบบ

มีเสียงที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 ส�าหรับในด้านของการทรงตัวขณะเคลื่อนไหวโดยวัดจากค่าเฉลี่ยระยะเวลา Time Up and Go Test 

เท่าเดิมหรือไม่ดีขึ้นที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 และความมั่นใจในการเดินโดยวัดจากค่าเฉลี่ยคะแนน Thai FES-I หลังใช้อุปกรณ์เสริมติด

รองเท้าแบบมีเสียง มีคะแนนที่เปลี่ยนไปอย่างไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 

วจิำรณ์และสรปุ : อปุกรณ์เสรมิตดิรองเท้าแบบมเีสยีงมผีลดต่ีอการทรงตวัของผูส้งูอาย ุและมคีวามเหน็ว่าเหมาะสมและมปีระโยชน์

ในการน�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

ค�ำส�ำคัญ : ผู้สูงอายุ การทรงตัว อุปกรณ์เสริมติดรองเท้าแบบมีเสียง

1ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
2คณะกายภาพบ�าบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิพระเกียรติ
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Development of Auditory Feedback Insole to Respond to the Weight  

Distribution During Walking in Order to Improve Gait Balancing in Thai Elderly

Nisarat Leepaireewes1 ,Dollaporn Phuakkhong1 ,Paranee Visuttipun1 andSaowanee Woravutrangkul2

Abstract

Introduction : Nowadays, Thailand has continuously increasing number of elderly. this affect Thailand become 

fully “Aged Society”. For elderly, walking is likely to fall easily. The major reason why elderly have risk to fall 

is from decreasing the ability of gait balance Walking is essential to performance other activities, but walking in 

elderly may cause falling due to defective gait balance. This make elderly loss confidence or fear to walk. 

Therefore, elderly have less mobility and ambulation 

Objective : This research aims to 1.design, develop, and assessment auditory feedback insole to respond to 

the foot loading in gait for Thai elderly people. 

Designs: The sampling of elderly people who were over 70 years old and required support in order to walk. 

Ten participants were selected specifically. The appraisal areas include: satisfaction score and comments after 

using the equipment, balancing, balancing with mobility and gait confidence.

Result : Satisfaction level after usage ABF insole 01 is at an medium level, and ABF insole 02 is good. The study 

compared the said areas before and after usage. The study found that balancing (measured by Berg Balance 

Scale) improved with sig level of 0.05. Balancing with mobility (measured by Time Up and Go Test) remained 

the same or did not improve. Gait confidence (measured using Thai FES-I) did not show significant change. 

Conclusion : The shoe insole from this study benefits the balancing of the elderly, with medium or more sat-

isfaction level, and suitable for use in daily activities.

Keywords: Elderly  Balance  Auditory Feedback Insole
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บทน้า 

ปัจจุบันประเทศไทย มีแนวโน้มของอัตราผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการคาดการณ์ไว้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้น
ของประชากรผู้สูงอายุจากร้อยละ13.2% ในปี 2553 เป็นร้อยละ 19.1% ในปี 2563 และเพิ่มขึ้นถึง 32.1% ในปี 2583[1]ส่งผลให้
ประเทศอยู่ในโครงสร้างของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว  ซึ่งในผู้สูงอายุการเดินมีแนวโน้มท่ีจะหกล้มได้ง่าย ซึ่งการหกล้มท้าให้เกิด
ปัญหาอย่างอ่ืนๆตามมาทั้งต่อตัวผู้สูงอายุเอง ตลอดจนครอบครัว ร่างกาย จิตใจ  เศรษฐกิจ สังคม และมีผลต่อคุณภาพชีวิต[2] โดย
สาเหตุหลักที่ท้าให้ผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการหกล้มคือความสามารถในการทรงตัวที่ลดลง [3] เนื่องจากมีการลดลงของการรับรู้การ
เคลื่อนไหวของข้อต่อ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการประสานงานการท้างานของกล้ามเนื้อลดลง มีปัญหาการรับน้้าหนักของ
ขาขณะเดินไม่สามารถยกขาได้สูง ช่วงของการก้าวเดินแคบและสั้น [4] ซึ่งการเดินเป็นสิ่งจ้าเป็นที่จะท้าให้สามารถไปท้ากิจกรรม
ต่างๆได้ แต่ในผู้สูงอายุมีโอกาสเกิดการสะดุดหกล้ม  เนื่องจากมีความบกพร่องในการทรงตัว ท้าให้ไม่มีความมั่นใจหรือไม่กล้าที่จะ
เดินเพราะกลัวที่จะหกล้ม ผลของความไม่มัน่ใจที่เกิดจากการกลัวการหกล้มท้าให้ผู้สูงอายุมีการเดินหรือเคลื่อนไหวท่ีลดลง[5,6]  โดย
พบว่าผลของก้าลังและแรงกดกลางอุ้งเท้าที่ลดลงในผู้สูงอายุ ส่งผลให้มีแรงขับเคลื่อนขณะก้าวเท้าต่้าลง ในช่วงที่ส้นเท้าสัมผัสพื้น 
(heel touch) ถึงช่วงสุดท้ายของการลงน้้าหนักของขาก่อนที่จะเริ่มก้าว (Pre swing or toe-off) ผลของแรงกดที่ส่งผลต่อแรง
ขับเคลื่อนเท้าซึ่งคือแรงช่วงก่อนท่ีจะเริ่มก้าวท่ีลดลง อาจจะส่งผลต่อการเดินในผู้สูงอายุโดยท้าให้มีการทรงตัวที่ยากขึ้น ซึ่งอาจท้า
ให้เกิดความเสี่ยงต่อการหกล้มได้[7] ในปัจจุบันได้มีการน้าการตอบสนองกลับมาใช้โดยติดตั้งในแผ่นรองเท้า (insole biofeedback) 
เพื่อช่วยฝึกการทรงตัว การปรับท่าทาง การลงน้้าหนักที่เท้า ซึ่งการใส่อุปกรณ์เสริมที่รองเท้าโดยให้การตอบสนองกลับของเสียง 
(Auditory Feedback) ช่วยเพิ่มการลงน้้าหนักของขาและสามารถปรับปรุงการเดินและส่งผลต่อการทรงตัวที่ดีขึ้นได้[8,9h] ซึ่งมีการ
ประดิษฐ์ออกมาหลายรูปแบบ มีขั้นตอนการใช้ที่ซับซ้อน จึงยังไม่เป็นที่นิยมในการน้าออกมาใช้จริงในชีวิตประจ้าวัน โดยส่วนใหญ่
มักใช้ในห้องทดลอง หรือตามโรงพยาบาล และใช้กันแพร่หลายในต่างประเทศมากกว่าในประเทศไทย งานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนา อุปกรณ์เสริมติดที่รองเท้าแบบมีเสียงเพื่อช่วยตอบสนองกลับ ( auditory insole 
biofeedback) ให้ผู้สูงอายุฝึกการลงน้้าหนักของขา-ข้างที่เหยียบพื้นในขณะก้าวเดิน โดยใช้เสียงจากอุปกรณ์เสริมติดรองเท้ามา
ช่วยชดเชยการรับความรู้สึกของผิวสัมผัสและการรับความรู้สึกของข้อต่อของเท้าข้างที่เหยียบพื้น โดยส่วนที่ 1 เป็นการออกแบบ
และพัฒนาอุปกรณ์เสริมติดที่รองเท้าแบบมีเสียง และส่วนที่ 2 เป็นการประเมินประสิทธิผลของอุปกรณ์เสริมติดที่รองเท้าแบบมี
เสียงท่ีได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น โดยน้าไปใช้กับผู้สูงอายุ และประเมินความพึงพอใจในการใช้อุปกรณ์ ประเมินผลของการทรงตัว 
การทรงตัวขณะเคลื่อนไหว และผลของความมั่นใจในการเดิน  

วิธีการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้สูงอายุไทยเพศชายและหญิง ที่เข้ารับการรักษา ณ ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ้านวน10 คน มีคุณสมบัติดังนี้ คือ 
อาย ุ70 ปี ข้ึนไป สามารถเดินได้โดยต้องใช้คนหรืออุปกรณ์ช่วยพยุงในการเดิน สามารถได้ยินเสียงท่ีเกิดจากอุปกรณ์ สามารถเข้าใจ
ภาษาและค้าสั่ง ไม่มีปัญหาระบบประสาทส่วนกลางหรือส่วนปลาย มีคะแนน BBS ที่ระดับ 21-40 คะแนน และมีดัชนีมวลกาย
ในช่วง  20-30 Kg/m2 เกณฑ์การคัดออกคือ มีความบกพร่องด้านการรับรู้สติ มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเวสติบูลาร์ มีแผลที่เท้าหรือ
ประวัติการหักร้าวของกระดูกขา มีโครงสร้างอุ้งเท้าสูงหรืออุ้งเท้าแบนหรือเข่าโก่ง มีประวัติการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือ
แตกที่ส่งผลต่อการอ่อนแรงครึ่งซีก โรคหัวใจ ปวดหลังหรือเข่าขณะเข้าร่วมวิจัย และดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้าร่วมวิจัย 1 วัน 

 

ขั้นตอนในการด้าเนินการวิจัย ก่อนการทดลองได้ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล และแบ่งการทดลอง ดังนี้  ระยะที่ 1 ออกแบบร่างต้นแบบอุปกรณ์เสริมติดรองเท้าแบบมี
เสียงเพื่อตอบสนองกลับการลงน้้าหนักของขาขณะก้าวเดินในผู้สูงอายุไทย  พร้อมทั้งปรับแก้ร่างต้นแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์
ต้นแบบ (ABF insole 01) โดยมีการปรึกษาผู้เช่ียวชาญ 2 ครั้งคือ หลังจากออกแบร่างต้นแบบ และ หลังจากประดิษฐ์อุปกรณ์
ต้นแบบ (ประกอบด้วยนักกายภาพบ้าบัด วิศวกร นักเทคโนโลยีสิ่งอ้านวยความสะดวก ) ระยะที่ 2 ทดลองอุปกรณ์และประเมิน
อุปกรณ์เสริมรองเท้าแบบมีเสียงเพื่อตอบสนองกลับการลงน้้าหนักของขาขณะก้าวเดินต้นแบบ  (AF insole 01) กับผู้เข้าร่วมการ
วิจัยที่ผ่านการคัดกรองจ้านวน 5 คน ซึ่งมีการเก็บข้อมูลพื้นฐาน ก่อนหน้าการประดิษฐ์อุปกรณ์  โดยจะมีการประเมินการทรงตัว  
ทดสอบการทรงตัวขณะเคลื่อนไหว และประเมินความมั่นใจในการเดิน ก่อนการใช้อุปกรร์ ซึ่งมีการประเมินการทรงตัว จากแบบ
ประเมิน Berg balance scale โดยนักกายภาพบ้าบัดจะบอกให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยท้ากิจกรรม 14 กิจกรรมตามค้าสั่งเรียง
ตามล้าดับทีละกิจกรรม ได้แก่ ลุกขึ้นยืน, ยืนทรงตัว, นั่งทรงตัว, เปลี่ยนจากท่ายืนลงนั่ง, ย้ายตัวไป-กลับ, ยืนหลับตา, ยืนเท้าชิด, 
ยืนตรงยื่นแขนไปข้างหน้า, หยิบของขึ้นจากพ้ืน, หันไปมองด้านหลังทางซ้ายและขวา, หมุนตัวกลับ 360 องศา,ยกเท้าวางบน step, 
วางเท้าข้างหนึ่งไว้หน้าเท้าอีกข้าง, ยืนขาเดียว  ทดสอบการทรงตัวขณะเคลื่อนไหวด้วย Time Up and Go Test โดยผู้รับการ
ทดสอบนั่งบนเก้าอ้ีที่เตรียมไว้ จากนั้นนักกายภาพบ้าบัดให้สัญญาณเพื่อให้ผู้รับการทดสอบเริ่มลุกจากเก้าอ้ี เดินตรงไปข้างหน้าเป็น
ระยะทาง 3 เมตร ด้วยความเร็วตามที่ต้องการและปลอดภัย เมื่อถึงตามระยะทางที่ก้าหนดให้หมุนตัวกลับเดินมานั่งที่เก้าอี้ตัวเดิม 
โดยจะเริ่มจับเวลาผู้เข้าร่วมการวิจัยตั้งแต่หลังของผู้เข้าร่วมการวิจัยออกจากพนักพิง และเมื่อก้นสัมผัสเก้าอี้จึงจะท้าการหยุดเวลา 
และประเมินความมั่นใจในการเดินจากแบบประเมิน Thai FES-I I โดยการอ่านแบบประเมินและผู้เข้าร่วมทดลองเลือกระดับ
คะแนน  หลังจากนั้นจะได้รับอุปกรณ์เสริมติดรองเท้าแบบมีเสียงเพื่อช่วยตอบสนองกลับฝึกการลงน้้าหนักของขาขณะก้าวเดินให้ใส่
เดิน โดยรองเท้าที่น้ามาใช้กับอุปกรณ์เสริมจะต้องเป็นรองเท้าส้นเตี้ยและพอดีกับเท้าของผู้สวม ให้ทดลองเดินเพื่อให้คุ้นเคย คนละ
ไม่เกิน 10 นาที จ้านวน 1 รอบและให้นั่งพัก 20 นาทีเพื่อป้องกันการล้า และท้าการประเมินอุปกรณ์จากการใช้งานโดยประเมิน
การทรงตัว การทรงตัวขณะเคลื่อนไหว และประเมินความมั่นใจในการเดินหลังการทดลองอีกครั้งด้วยแบบประเมินชุดเดิมและผู้วัด
คนเดิม พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจต่อการใช้อุปกรณ์จากแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจ  และน้าข้อมูลที่ได้มาสรุปปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ ระยะที่ 3 ปรึกษาผู้เช่ียวชาญครั้งที่ 3 จากปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมวิจัย เพื่อน้าปรับปรุงตามที่
ผู้เชี่ยวชาญแนะน้า และพัฒนาเป็นอุปกรณ์เสริมติดรองเท้าแบบมีเสียงเพื่อตอบสนองกลับการลงน้้าหนักของขาขณะก้าวเดิน (ABF 
insole 02) ตามค้าแนะน้าของผู้เช่ียวชาญและผู้เข้าร่วมวิจัย และน้ามาประเมินกับผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ผ่านการคัดกรองจ้านวน 5 
คน (ไม่ซ้้าคนเดิม) ความแตกกต่างที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการใช้อุปกรณ์ และน้ามาทดสอบด้วยสถิติ Wilcoxon Signed-rank test  

ผลการวิจัย 

การออกแบบร่างต้นแบบอุปกรณ์เสริมติดรองเท้าแบบมีเสียงเพื่อตอบสนองกลับการลงน้้าหนักของขาขณะก้าวเดิน
ต้นแบบ (ABF insole 01) และเลอืกวัสดุที่ใช้ ประกอบด้วย แผ่นรองเท้า โดยค้านึงถึงความหนาและออ่นนุ่มของแผ่นรองเท้า 
รวมถึงน้้าหนัก ของอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน โดยมคีวามหนาของแผ่นรองเท้า 0.3 เซนติเมตร และมลีักษณะแผ่นรองเท้า 
ส้าหรับระยะเวลาที่เสยีงดังมีระยะเวลา  1 วินาที ลักษณะของเสยีงจากอุปกรณ์ดังปี๊บ  ซึ่งเซ็นเซอร์ที่ใช้เป็น Force Sensitive 
Resistor (FSR)  ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 0.5 นิ้ว และใช้กล่องอุปกรณ์ที่ตดิตั้งไมโครคอนโทรลเลอรแ์ละภายในบรรจุแบตเตอรี่ 3 
ก้อน โดยกล่องมีขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 6.2 เซนติเมตร หนา 2 เซนตเิมตร โดยมีสวติซ์เปดิปดิอยู่ข้างกล่อง และแบตเตอรี่ที่
ใช้ คือ อัลคาไลน์แบตเตอรี่ 1.55 โวลต์ โดยต้าแหน่งของเซ็นเซอร์และน้้าหนักท่ีตั้งค่าในแตล่ะต้าแหน่ง ดังนี้ ส้นเท้า (Heel) ตั้งท่ี 
1.99 กิโลกรมัต่อตารางเซนติเมตร กระดูกเท้าแท่งที่หน่ึง (1st MPJ) ตั้งท่ี 1.65 กิโลกรัมต่อตารางเซนตเิมตร และกระดูกเท้าแท่งที่
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

บทน้า 

ปัจจุบันประเทศไทย มีแนวโน้มของอัตราผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการคาดการณ์ไว้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้น
ของประชากรผู้สูงอายุจากร้อยละ13.2% ในปี 2553 เป็นร้อยละ 19.1% ในปี 2563 และเพิ่มขึ้นถึง 32.1% ในปี 2583[1]ส่งผลให้
ประเทศอยู่ในโครงสร้างของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว  ซึ่งในผู้สูงอายุการเดินมีแนวโน้มที่จะหกล้มได้ง่าย ซึ่งการหกล้มท้าให้เกิด
ปัญหาอย่างอ่ืนๆตามมาทั้งต่อตัวผู้สูงอายุเอง ตลอดจนครอบครัว ร่างกาย จิตใจ  เศรษฐกิจ สังคม และมีผลต่อคุณภาพชีวิต[2] โดย
สาเหตุหลักที่ท้าให้ผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการหกล้มคือความสามารถในการทรงตัวที่ลดลง [3] เนื่องจากมีการลดลงของการรับรู้การ
เคลื่อนไหวของข้อต่อ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการประสานงานการท้างานของกล้ามเนื้อลดลง มีปัญหาการรับน้้าหนักของ
ขาขณะเดินไม่สามารถยกขาได้สูง ช่วงของการก้าวเดินแคบและสั้น [4] ซึ่งการเดินเป็นสิ่งจ้าเป็นที่จะท้าให้สามารถไปท้ากิจกรรม
ต่างๆได้ แต่ในผู้สูงอายุมีโอกาสเกิดการสะดุดหกล้ม  เนื่องจากมีความบกพร่องในการทรงตัว ท้าให้ไม่มีความมั่นใจหรือไม่กล้าที่จะ
เดินเพราะกลัวที่จะหกล้ม ผลของความไม่มัน่ใจที่เกิดจากการกลัวการหกล้มท้าให้ผู้สูงอายุมีการเดินหรือเคลื่อนไหวท่ีลดลง[5,6]  โดย
พบว่าผลของก้าลังและแรงกดกลางอุ้งเท้าที่ลดลงในผู้สูงอายุ ส่งผลให้มีแรงขับเคลื่อนขณะก้าวเท้าต่้าลง ในช่วงที่ส้นเท้าสัมผัสพื้น 
(heel touch) ถึงช่วงสุดท้ายของการลงน้้าหนักของขาก่อนที่จะเริ่มก้าว (Pre swing or toe-off) ผลของแรงกดท่ีส่งผลต่อแรง
ขับเคลื่อนเท้าซึ่งคือแรงช่วงก่อนท่ีจะเริ่มก้าวท่ีลดลง อาจจะส่งผลต่อการเดินในผู้สูงอายุโดยท้าให้มีการทรงตัวที่ยากขึ้น ซึ่งอาจท้า
ให้เกิดความเสี่ยงต่อการหกล้มได้[7] ในปัจจุบันได้มีการน้าการตอบสนองกลับมาใช้โดยติดตั้งในแผ่นรองเท้า (insole biofeedback) 
เพื่อช่วยฝึกการทรงตัว การปรับท่าทาง การลงน้้าหนักที่เท้า ซึ่งการใส่อุปกรณ์เสริมที่รองเท้าโดยให้การตอบสนองกลับของเสียง 
(Auditory Feedback) ช่วยเพิ่มการลงน้้าหนักของขาและสามารถปรับปรุงการเดินและส่งผลต่อการทรงตัวที่ดีขึ้นได้[8,9h] ซึ่งมีการ
ประดิษฐ์ออกมาหลายรูปแบบ มีขั้นตอนการใช้ที่ซับซ้อน จึงยังไม่เป็นที่นิยมในการน้าออกมาใช้จริงในชีวิตประจ้าวัน โดยส่วนใหญ่
มักใช้ในห้องทดลอง หรือตามโรงพยาบาล และใช้กันแพร่หลายในต่างประเทศมากกว่าในประเทศไทย งานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนา อุปกรณ์เสริมติดที่รองเท้าแบบมีเสียงเพื่อช่วยตอบสนองกลับ ( auditory insole 
biofeedback) ให้ผู้สูงอายุฝึกการลงน้้าหนักของขา-ข้างที่เหยียบพื้นในขณะก้าวเดิน โดยใช้เสียงจากอุปกรณ์เสริมติดรองเท้ามา
ช่วยชดเชยการรับความรู้สึกของผิวสัมผัสและการรับความรู้สึกของข้อต่อของเท้าข้างที่เหยียบพื้น โดยส่วนที่ 1 เป็นการออกแบบ
และพัฒนาอุปกรณ์เสริมติดที่รองเท้าแบบมีเสียง และส่วนที่ 2 เป็นการประเมินประสิทธิผลของอุปกรณ์เสริมติดท่ีรองเท้าแบบมี
เสียงท่ีได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น โดยน้าไปใช้กับผู้สูงอายุ และประเมินความพึงพอใจในการใช้อุปกรณ์ ประเมินผลของการทรงตัว 
การทรงตัวขณะเคลื่อนไหว และผลของความมั่นใจในการเดิน  

วิธีการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้สูงอายุไทยเพศชายและหญิง ที่เข้ารับการรักษา ณ ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ้านวน10 คน มีคุณสมบัติดังนี้ คือ 
อาย ุ70 ปี ข้ึนไป สามารถเดินได้โดยต้องใช้คนหรืออุปกรณ์ช่วยพยุงในการเดิน สามารถได้ยินเสียงท่ีเกิดจากอุปกรณ์ สามารถเข้าใจ
ภาษาและค้าสั่ง ไม่มีปัญหาระบบประสาทส่วนกลางหรือส่วนปลาย มีคะแนน BBS ที่ระดับ 21-40 คะแนน และมีดัชนีมวลกาย
ในช่วง  20-30 Kg/m2 เกณฑ์การคัดออกคือ มีความบกพร่องด้านการรับรู้สติ มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเวสติบูลาร์ มีแผลที่เท้าหรือ
ประวัติการหักร้าวของกระดูกขา มีโครงสร้างอุ้งเท้าสูงหรืออุ้งเท้าแบนหรือเข่าโก่ง มีประวัติการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือ
แตกที่ส่งผลต่อการอ่อนแรงครึ่งซีก โรคหัวใจ ปวดหลังหรือเข่าขณะเข้าร่วมวิจัย และดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้าร่วมวิจัย 1 วัน 

 

ขั้นตอนในการด้าเนินการวิจัย ก่อนการทดลองได้ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล และแบ่งการทดลอง ดังนี้  ระยะที่ 1 ออกแบบร่างต้นแบบอุปกรณ์เสริมติดรองเท้าแบบมี
เสียงเพื่อตอบสนองกลับการลงน้้าหนักของขาขณะก้าวเดินในผู้สูงอายุไทย  พร้อมทั้งปรับแก้ร่างต้นแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์
ต้นแบบ (ABF insole 01) โดยมีการปรึกษาผู้เช่ียวชาญ 2 ครั้งคือ หลังจากออกแบร่างต้นแบบ และ หลังจากประดิษฐ์อุปกรณ์
ต้นแบบ (ประกอบด้วยนักกายภาพบ้าบัด วิศวกร นักเทคโนโลยีสิ่งอ้านวยความสะดวก ) ระยะที่ 2 ทดลองอุปกรณ์และประเมิน
อุปกรณ์เสริมรองเท้าแบบมีเสียงเพื่อตอบสนองกลับการลงน้้าหนักของขาขณะก้าวเดินต้นแบบ  (AF insole 01) กับผู้เข้าร่วมการ
วิจัยที่ผ่านการคัดกรองจ้านวน 5 คน ซึ่งมีการเก็บข้อมูลพื้นฐาน ก่อนหน้าการประดิษฐ์อุปกรณ์  โดยจะมีการประเมินการทรงตัว  
ทดสอบการทรงตัวขณะเคลื่อนไหว และประเมินความมั่นใจในการเดิน ก่อนการใช้อุปกรร์ ซึ่งมีการประเมินการทรงตัว จากแบบ
ประเมิน Berg balance scale โดยนักกายภาพบ้าบัดจะบอกให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยท้ากิจกรรม 14 กิจกรรมตามค้าสั่งเรียง
ตามล้าดับทีละกิจกรรม ได้แก่ ลุกขึ้นยืน, ยืนทรงตัว, นั่งทรงตัว, เปลี่ยนจากท่ายืนลงนั่ง, ย้ายตัวไป-กลับ, ยืนหลับตา, ยืนเท้าชิด, 
ยืนตรงยื่นแขนไปข้างหน้า, หยิบของขึ้นจากพ้ืน, หันไปมองด้านหลังทางซ้ายและขวา, หมุนตัวกลับ 360 องศา,ยกเท้าวางบน step, 
วางเท้าข้างหนึ่งไว้หน้าเท้าอีกข้าง, ยืนขาเดียว  ทดสอบการทรงตัวขณะเคลื่อนไหวด้วย Time Up and Go Test โดยผู้รับการ
ทดสอบนั่งบนเก้าอ้ีที่เตรียมไว้ จากนั้นนักกายภาพบ้าบัดให้สัญญาณเพื่อให้ผู้รับการทดสอบเริ่มลุกจากเก้าอ้ี เดินตรงไปข้างหน้าเป็น
ระยะทาง 3 เมตร ด้วยความเร็วตามที่ต้องการและปลอดภัย เมื่อถึงตามระยะทางที่ก้าหนดให้หมุนตัวกลับเดินมานั่งที่เก้าอี้ตัวเดิม 
โดยจะเริ่มจับเวลาผู้เข้าร่วมการวิจัยตั้งแต่หลังของผู้เข้าร่วมการวิจัยออกจากพนักพิง และเมื่อก้นสัมผัสเก้าอี้จึงจะท้าการหยุดเวลา 
และประเมินความมั่นใจในการเดินจากแบบประเมิน Thai FES-I I โดยการอ่านแบบประเมินและผู้เข้าร่วมทดลองเลือกระดับ
คะแนน  หลังจากนั้นจะได้รับอุปกรณ์เสริมติดรองเท้าแบบมีเสียงเพื่อช่วยตอบสนองกลับฝึกการลงน้้าหนักของขาขณะก้าวเดินให้ใส่
เดิน โดยรองเท้าที่น้ามาใช้กับอุปกรณ์เสริมจะต้องเป็นรองเท้าส้นเตี้ยและพอดีกับเท้าของผู้สวม ให้ทดลองเดินเพื่อให้คุ้นเคย คนละ
ไม่เกิน 10 นาที จ้านวน 1 รอบและให้นั่งพัก 20 นาทีเพื่อป้องกันการล้า และท้าการประเมินอุปกรณ์จากการใช้งานโดยประเมิน
การทรงตัว การทรงตัวขณะเคลื่อนไหว และประเมินความมั่นใจในการเดินหลังการทดลองอีกครั้งด้วยแบบประเมินชุดเดิมและผู้วัด
คนเดิม พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจต่อการใช้อุปกรณ์จากแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจ  และน้าข้อมูลที่ได้มาสรุปปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ ระยะที่ 3 ปรึกษาผู้เช่ียวชาญครั้งที่ 3 จากปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมวิจัย เพื่อน้าปรับปรุงตามที่
ผู้เชี่ยวชาญแนะน้า และพัฒนาเป็นอุปกรณ์เสริมติดรองเท้าแบบมีเสียงเพื่อตอบสนองกลับการลงน้้าหนักของขาขณะก้าวเดิน (ABF 
insole 02) ตามค้าแนะน้าของผู้เช่ียวชาญและผู้เข้าร่วมวิจัย และน้ามาประเมินกับผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ผ่านการคัดกรองจ้านวน 5 
คน (ไม่ซ้้าคนเดิม) ความแตกกต่างที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการใช้อุปกรณ์ และน้ามาทดสอบด้วยสถิติ Wilcoxon Signed-rank test  

ผลการวิจัย 

การออกแบบร่างต้นแบบอุปกรณ์เสริมติดรองเท้าแบบมีเสียงเพื่อตอบสนองกลับการลงน้้าหนักของขาขณะก้าวเดิน
ต้นแบบ (ABF insole 01) และเลอืกวัสดุที่ใช้ ประกอบด้วย แผ่นรองเท้า โดยค้านึงถึงความหนาและออ่นนุ่มของแผ่นรองเท้า 
รวมถึงน้้าหนัก ของอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน โดยมคีวามหนาของแผ่นรองเท้า 0.3 เซนติเมตร และมลีักษณะแผ่นรองเท้า 
ส้าหรับระยะเวลาที่เสยีงดังมีระยะเวลา  1 วินาที ลักษณะของเสยีงจากอุปกรณ์ดังปี๊บ  ซึ่งเซ็นเซอร์ที่ใช้เป็น Force Sensitive 
Resistor (FSR)  ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 0.5 นิ้ว และใช้กล่องอุปกรณ์ที่ตดิตั้งไมโครคอนโทรลเลอรแ์ละภายในบรรจุแบตเตอรี่ 3 
ก้อน โดยกล่องมีขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 6.2 เซนติเมตร หนา 2 เซนตเิมตร โดยมีสวติซ์เปดิปดิอยู่ข้างกล่อง และแบตเตอรี่ที่
ใช้ คือ อัลคาไลน์แบตเตอรี่ 1.55 โวลต์ โดยต้าแหน่งของเซ็นเซอร์และน้้าหนักท่ีตั้งค่าในแตล่ะต้าแหน่ง ดังนี้ ส้นเท้า (Heel) ตั้งท่ี 
1.99 กิโลกรมัต่อตารางเซนติเมตร กระดูกเท้าแท่งที่หน่ึง (1st MPJ) ตั้งท่ี 1.65 กิโลกรัมต่อตารางเซนตเิมตร และกระดูกเท้าแท่งที่
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

สอง (2nd MPJ) ตั้งท่ี 2.09 กิโลกรมัต่อตารางเซนตเิมตร โดยไดเ้ป็นอุปกรณ์เสรมิติดรองเท้าแบบมีเสียงเพื่อตอบสนองกลับการลง
น้้าหนักของขาขณะก้าวเดินต้นแบบ (ABF insole 01) เมื่อน้าไปทดลองใช้และประเมินแล้วจากการใช้งานผู้วิจัยพบว่ากล่อง
อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์มโีอกาสเคลื่อนหลดุจากรองเท้าได้เนื่องจากติดด้วยกระดาษกาว 2 หน้าแบบโฟม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมี
ข้อเสนอแนะให้เพิ่มการจัดเก็บกลอ่งอุปกรณ์ให้เหมาะสมโดยให้มีสายรัดกับรองเท้าเพื่อให้กระชับไม่หลุดง่าย โดยการพัฒนา
อุปกรณ์เสรมิรองเท้าแบบมเีสียงเพื่อตอบสนองกลับการลงน้้าหนักของขาขณะก้าวเดิน มีการเพิ่มสายรัดอุปกรณ์ เมื่อแก้ไขแล้วมี
วิธีการติดตั้งอุปกรณ์เสรมิตดิรองเท้าแบบมีเสยีงเพื่อตอบสนองกลับการลงน้้าหนักของขาขณะกา้วเดิน  ดังแผนภาพที่ 1 - 4 

                                          

แผนภาพท่ี 1 แสดงลักษณะของแผ่นรองเท้าที่เลือกใช้ทั้งด้านหลังและด้านหน้า และรูป Force Sensitive Resistor (FSR)  ขนาด
เส้นผา่นศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว 

    

แผนภาพท่ี 2 แสดงรูปกล่องอุปกรณ์ที่ติดตั้งไมโครคอนโทรลเลอร์และแบตเตอรี่ 

                                                                 

แผนภาพท่ี 3 แสดงอุปกรณ์เสริมติดรองเท้าแบบมเีสยีงเพื่อตองสนองการลงน้้าหนักของขาขณะก้าวเดินต้นแบบ (ABF insole 01)  

ช่องใส่แบตเตอร่ี 
สวติซ์เปิด-ปิด 

 

                                   

แผนภาพท่ี 4 แสดงการติดตั้งอุปกรณ์เสรมิติดรองเท้าแบบมเีสียงเพือ่ตอบสนองการลงน้้าหนักของขาขณะก้าวเดิน (ABF insole 
02) 

  ผลการวิจัย พบว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัยจ้านวน 10 คน เป็นเพศหญิง 8 : เพศชาย 2 คน ผู้เข้าร่วมวิจัย
มีอายุโดยเฉลี่ยคือ 78 + 6.51 น้้าหนักโดยเฉลี่ยคือ 58.66 + 8.90 ส่วนสูงโดยเฉลี่ย 154.10 + 10.42 ดัชนีมวล
กายโดยเฉลี่ยคือ 24.69 + 3.00 โดยผู้เข้าร่วมวิจัยที่ไม่เคยมีประวัติการหกล้มมีจ้านวน 2 คน (ร้อยละ 20) และมี
ประวัติเคยหกล้ม 1 ครั้ง จ้านวน 5 คน (ร้อยละ 50) เคยล้ม 2 ครั้ง จ้านวน 1 คน (ร้อยละ 10) เคยล้ม 3 ครั้ง 
จ้านวน 2 คน (ร้อยละ 20)   

ตารางที่ 1 Mean of Satisfaction in ABF insole 01 and ABF insole 02 

Dimension of satisfaction ABF insole 01 ABF insole 02 
mean + SD mean + SD 

Physical characteristics of the device 3.28 +  0.46 3.80 + 0.28 
Convenient and easy to use        3.60 + 0.55 3.70 + 0.84 
Ease of carrying 4.20 + 0.45 3.80 + 0.84 
endurance 4.00 + 0.00 3.40 + 0.54 
Maintenance 3.60 + 1.14 3.80 + 0.45 
Safety 3.60 + 1.67 4.00 + 0.70 
Total of satisfaction 3.60 + 0.89 4.00 + 0.00 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความพึงพอใจต่ออุปกรณ์เสริมตดิรองเทา้แบบมีเสยีงเพื่อตอบสนองกลับการลงน้้าหนักของ
ขาในขณะก้าวเดิน ABF insole 01 และ ABF insole 02 จากแบบสอบถามพบว่าค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความพึงพอใจโดยรวมต่อ
อุปกรณ์ ABF insole 01 คือ 3.60 คะแนน (ระดับปานกลาง) และ ABF insole 02 คือ 4.00 คะแนน (ระดับดี) 
 
 
 
 



407

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

สอง (2nd MPJ) ตั้งท่ี 2.09 กิโลกรมัต่อตารางเซนตเิมตร โดยไดเ้ป็นอุปกรณ์เสรมิติดรองเท้าแบบมีเสียงเพื่อตอบสนองกลับการลง
น้้าหนักของขาขณะก้าวเดินต้นแบบ (ABF insole 01) เมื่อน้าไปทดลองใช้และประเมินแล้วจากการใช้งานผู้วิจัยพบว่ากล่อง
อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์มโีอกาสเคลื่อนหลดุจากรองเท้าได้เนื่องจากติดด้วยกระดาษกาว 2 หน้าแบบโฟม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมี
ข้อเสนอแนะให้เพิ่มการจัดเก็บกลอ่งอุปกรณ์ให้เหมาะสมโดยให้มีสายรัดกับรองเท้าเพื่อให้กระชับไม่หลุดง่าย โดยการพัฒนา
อุปกรณ์เสรมิรองเท้าแบบมเีสียงเพื่อตอบสนองกลับการลงน้้าหนักของขาขณะก้าวเดิน มีการเพิ่มสายรัดอุปกรณ์ เมื่อแก้ไขแล้วมี
วิธีการติดตั้งอุปกรณ์เสรมิตดิรองเท้าแบบมีเสยีงเพื่อตอบสนองกลับการลงน้้าหนักของขาขณะกา้วเดิน  ดังแผนภาพที่ 1 - 4 

                                          

แผนภาพท่ี 1 แสดงลักษณะของแผ่นรองเท้าที่เลือกใช้ทั้งด้านหลังและด้านหน้า และรูป Force Sensitive Resistor (FSR)  ขนาด
เส้นผา่นศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว 

    

แผนภาพท่ี 2 แสดงรูปกล่องอุปกรณ์ที่ติดตั้งไมโครคอนโทรลเลอร์และแบตเตอรี่ 

                                                                 

แผนภาพท่ี 3 แสดงอุปกรณ์เสริมติดรองเท้าแบบมเีสยีงเพื่อตองสนองการลงน้้าหนักของขาขณะก้าวเดินต้นแบบ (ABF insole 01)  

ช่องใส่แบตเตอร่ี 
สวติซ์เปิด-ปิด 

 

                                   

แผนภาพท่ี 4 แสดงการติดตั้งอุปกรณ์เสรมิติดรองเท้าแบบมเีสียงเพือ่ตอบสนองการลงน้้าหนักของขาขณะก้าวเดิน (ABF insole 
02) 

  ผลการวิจัย พบว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัยจ้านวน 10 คน เป็นเพศหญิง 8 : เพศชาย 2 คน ผู้เข้าร่วมวิจัย
มีอายุโดยเฉลี่ยคือ 78 + 6.51 น้้าหนักโดยเฉลี่ยคือ 58.66 + 8.90 ส่วนสูงโดยเฉลี่ย 154.10 + 10.42 ดัชนีมวล
กายโดยเฉลี่ยคือ 24.69 + 3.00 โดยผู้เข้าร่วมวิจัยที่ไม่เคยมีประวัติการหกล้มมีจ้านวน 2 คน (ร้อยละ 20) และมี
ประวัติเคยหกล้ม 1 ครั้ง จ้านวน 5 คน (ร้อยละ 50) เคยล้ม 2 ครั้ง จ้านวน 1 คน (ร้อยละ 10) เคยล้ม 3 ครั้ง 
จ้านวน 2 คน (ร้อยละ 20)   

ตารางที่ 1 Mean of Satisfaction in ABF insole 01 and ABF insole 02 

Dimension of satisfaction ABF insole 01 ABF insole 02 
mean + SD mean + SD 

Physical characteristics of the device 3.28 +  0.46 3.80 + 0.28 
Convenient and easy to use        3.60 + 0.55 3.70 + 0.84 
Ease of carrying 4.20 + 0.45 3.80 + 0.84 
endurance 4.00 + 0.00 3.40 + 0.54 
Maintenance 3.60 + 1.14 3.80 + 0.45 
Safety 3.60 + 1.67 4.00 + 0.70 
Total of satisfaction 3.60 + 0.89 4.00 + 0.00 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความพึงพอใจต่ออุปกรณ์เสริมตดิรองเทา้แบบมีเสยีงเพื่อตอบสนองกลับการลงน้้าหนักของ
ขาในขณะก้าวเดิน ABF insole 01 และ ABF insole 02 จากแบบสอบถามพบว่าค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความพึงพอใจโดยรวมต่อ
อุปกรณ์ ABF insole 01 คือ 3.60 คะแนน (ระดับปานกลาง) และ ABF insole 02 คือ 4.00 คะแนน (ระดับดี) 
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ตารางที่ 2 Balance assessment form Balance test while moving And the assessment of confidence in walking 
Before and after using the device 
 

(mean + SD) ABF insole 01 ABF insole 02 
BBS TUGT Thai FES-I BBS TUGT Thai FES-

I 
Before using the 
device 

32.40 + 7.40 45.20 + 34.08 29.80+ 9.52 37.40 + 5.27 28.80+3.63 28.80+ 
5.36 

After using the 
device 

37.60 +9.56 44.00+31.55 26.20+ 7.89 40.20 + 6.26 29.40+5.13 27.20+ 
6.98 

Z -2.023 -0.408 -1.841 -2.060   0.542   -1.841 
 P-value 0.031 0.438 0.063 0.031 0.344 0.063 

** sig. p<0.05 

จากตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนทรงตัว Berg Balance Scale ก่อนและหลังการใช้อุปกรณ์เสริมติด
รองเท้าแบบมีเสียงเพื่อตอบสนองกลับการลงน้้าหนักของขาในขณะก้าวเดิน ABF insole พบว่า การทรงตัวของผู้สูงอายุดีขึ้นหลังใช้
อุปกรณ์เสริมติดรองเท้า ABF insole เมื่อเทียบกับก่อนใช้ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 การศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาเฉลี่ยการทรงตัว
ขณะเคลื่อนไหว Time Up and Go Test ก่อนและหลังการใช้อุปกรณ์เสริมติดรองเท้าแบบมีเสียง ABF insole พบว่าการทรงตัว
ขณะเคลื่อนไหว ของผู้สูงอายุหลังใช้อุปกรณ์เสริมติดรองเท้าแบบมีเสียงเพื่อช่วยตอบสนองกลับการลงน้้าหนักของขาขณะก้าวเดิน 
ABF insole เมื่อเทียบกับก่อนใช้ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความมั่นใจใน
การเดินโดยวัดจากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนความมั่นใจในการเดิน Thai FES-I ก่อนและหลังการใช้อุปกรณ์เสริมติดรองเท้า
แบบมีเสียงเพื่อตอบสนองกลับการลงน้้าหนักของขาในขณะก้าวเดิน พบว่าความมั่นใจในการเดินของผู้สูงอายุหลังใช้อุปกรณ์เสริม
ติดรองเท้าแบบมีเสียง ABF insole เมื่อเทียบกับก่อนใช้ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อภิปรายผลการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เสริมติดรองเท้าแบบมีเสียงเพื่อตอบสนองกลับการลงน้้าหนักของขาขณะ
ก้าวเดินข้ึนมา โดยให้สอดคล้องกับการศึกษาของBatavia & Hammer (1990) กล่าวว่าการพัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ้านวย
ความสะดวกมีสิ่งที่ต้องค้านึงถึงหลายด้าน ทั้งเรื่องความยากล้าบากในการเรียนรู้วิธีใช้ ความยากล้าบากในการใช้ ความยากล้าบาก
ในการบ้ารุงรักษา การรบกวนการด้าเนินชีวิตและกิจกรรมทางสังคม ความไม่สบายกายหรือความรู้สึกไม่สบายใจในการใช้อุปกรณ์ 
อันตรายทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ [10]  โดยได้น้า Modified Delphi Method มาปรับใช้ในการประเมินอุปกรณ์ และ
พบว่าการใช้อุปกรณ์เสริมติดรองเท้าแบบมีเสียงเพื่อตอบสนองกลับการลงน้้าหนักของขาขณะก้าวเดิน (ABF insole) นั้น มีผลต่อ
การทรงตัวที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการศึกษาของ Lee et al.[9] ที่พบว่า การตอบสนองกลับด้วยแสงและเสียงได้ผลในการช่วยให้
สามารถเพิ่มการรับรู้ความรู้สกึต่อระบบกายสัมผัสและส่งผลต่อการทรงตัวท่ีดีขึ้น และการศึกษาของ Lim et al.[11] ด้านการทรงตัว
ขณะเคลื่อนไหวโดยประเมินผลจากค่าเฉลี่ยระยะเวลา TUG เมื่อผู้สูงอายุใช้อุปกรณ์เสริมติดรองเท้าแบบมีเสียง เมื่อลงน้้าหนักไม่
เหมาะสมเสียงไม่ดังผู้เข้าร่วมวิจัยพยายามปรับรูปแบบการลงน้้าหนักในขณะเดินของขาข้างที่เหยียบพื้นท้าให้ใช้ระยะเวลาเฉลี่ยใน
การเดินที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นคงขึ้น แต่ในผู้เข้าร่วมวิจัยบางคนที่ได้ยินเสียงทุกก้าวที่เดินยิ่งมีความรู้สึกมั่นคงและกล้าที่จะ
ก้าวเดินเร็วข้ึน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าการใช้ค่าเฉลี่ยระยะเวลา TUG มาประเมินไม่สามารถยืนยันผลการทรงตัวขณะเคลื่อนไหวได้
ชัดเจน ในการประเมินหลังการทดลองใช้ช่วงระยะเวลา ทั้งนี้หากมีการใช้เป็นประจ้าซึ่งเปรียบเหมือนเป็นการฝึกการลงน้้าหนักที่
เหมาะสม ผู้สูงอายุจะเคยชินต่อการปรับลงน้้าหนักได้ดีขึ้นในขณะเดินความถี่ที่เสียงจะดังในทุกก้าวของการเดินจะเพิ่มขึ้น จะเกิด

 

ความรู้สึกมั่นคงและกล้าที่จะก้าวเดินได้เร็วขึ้น ด้านการความมั่นใจในการเดินเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ซึ่งขัดแย้งกับ
เกณฑ์การแปลผลของ ลัดดา เถียมวงศ์ [12] ซึ่งหากแปลผลตามเกณฑ์จะพบว่าผลของผู้เข้าร่วมวิจัยก่อนใช้และหลังใช้อุปกรณ์ ABF 
insole มีการเปลี่ยนไปจากเกณฑ์กลัวการหกล้มมากเป็นเกณฑ์กลัวการหกล้มน้อย ทั้งนี้มีผลมาจากกลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยมีขนาด
เล็กเพียงกลุ่มละ 5 คนท้าให้การกระจายตัวของข้อมูลไม่ปกติ รวมทั้งเป็นการทดลองใช้ในระยะสั้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการท้าวิจัยครั งต่อไป 

  ควรมีการเพิ่มจ้านวนผู้เข้าร่วมวิจยั รวมทั้งเพิ่มระยะเวลาในการทดลองใช้โดยมีการศึกษาเปรยีบเทียบผลระยะ
ยาว โดยควรมีการนา้ไปทดลองใช้ในชีวิตประจ้าวันและนอกจากนี้ควรมีการศึกษาในกลุ่มผูสู้งอายุท่ีมปีัญหาการทรงตัวไมด่ีจาก
สาเหตุอื่นร่วมด้วย เพื่อจะได้น้าขอ้มูลที่ไดจ้ากการวิจยัไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ส้าหรับในประชากรกลุ่มอื่นต่อไป และพัฒนา
อุปกรณ์ให้สามารถเพิ่มลดความดงัของเสียงได้หลายระดับให้เหมาะตามความพอใจของผู้ใช้งานหรือเช่ือมต่อกับอุปกรณส์มาร์ทโฟน 
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ตารางที่ 2 Balance assessment form Balance test while moving And the assessment of confidence in walking 
Before and after using the device 
 

(mean + SD) ABF insole 01 ABF insole 02 
BBS TUGT Thai FES-I BBS TUGT Thai FES-

I 
Before using the 
device 

32.40 + 7.40 45.20 + 34.08 29.80+ 9.52 37.40 + 5.27 28.80+3.63 28.80+ 
5.36 

After using the 
device 

37.60 +9.56 44.00+31.55 26.20+ 7.89 40.20 + 6.26 29.40+5.13 27.20+ 
6.98 

Z -2.023 -0.408 -1.841 -2.060   0.542   -1.841 
 P-value 0.031 0.438 0.063 0.031 0.344 0.063 

** sig. p<0.05 

จากตารางท่ี 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนทรงตัว Berg Balance Scale ก่อนและหลังการใช้อุปกรณ์เสริมติด
รองเท้าแบบมีเสียงเพื่อตอบสนองกลับการลงน้้าหนักของขาในขณะก้าวเดิน ABF insole พบว่า การทรงตัวของผู้สูงอายุดีขึ้นหลังใช้
อุปกรณ์เสริมติดรองเท้า ABF insole เมื่อเทียบกับก่อนใช้ที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 การศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาเฉลี่ยการทรงตัว
ขณะเคลื่อนไหว Time Up and Go Test ก่อนและหลังการใช้อุปกรณ์เสริมติดรองเท้าแบบมีเสียง ABF insole พบว่าการทรงตัว
ขณะเคลื่อนไหว ของผู้สูงอายุหลังใช้อุปกรณ์เสริมติดรองเท้าแบบมีเสียงเพื่อช่วยตอบสนองกลับการลงน้้าหนักของขาขณะก้าวเดิน 
ABF insole เมื่อเทียบกับก่อนใช้ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความมั่นใจใน
การเดินโดยวัดจากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนความมั่นใจในการเดิน Thai FES-I ก่อนและหลังการใช้อุปกรณ์เสริมติดรองเท้า
แบบมีเสียงเพื่อตอบสนองกลับการลงน้้าหนักของขาในขณะก้าวเดิน พบว่าความมั่นใจในการเดินของผู้สูงอายุหลังใช้อุปกรณ์เสริม
ติดรองเท้าแบบมีเสียง ABF insole เมื่อเทียบกับก่อนใช้ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อภิปรายผลการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เสริมติดรองเท้าแบบมีเสียงเพื่อตอบสนองกลับการลงน้้าหนักของขาขณะ
ก้าวเดินขึ้นมา โดยให้สอดคล้องกับการศึกษาของBatavia & Hammer (1990) กล่าวว่าการพัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ้านวย
ความสะดวกมีสิ่งที่ต้องค้านึงถึงหลายด้าน ทั้งเรื่องความยากล้าบากในการเรียนรู้วิธีใช้ ความยากล้าบากในการใช้ ความยากล้าบาก
ในการบ้ารุงรักษา การรบกวนการด้าเนินชีวิตและกิจกรรมทางสังคม ความไม่สบายกายหรือความรู้สึกไม่สบายใจในการใช้อุปกรณ์ 
อันตรายทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ [10]  โดยได้น้า Modified Delphi Method มาปรับใช้ในการประเมินอุปกรณ์ และ
พบว่าการใช้อุปกรณ์เสริมติดรองเท้าแบบมีเสียงเพื่อตอบสนองกลับการลงน้้าหนักของขาขณะก้าวเดิน (ABF insole) นั้น มีผลต่อ
การทรงตัวที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการศึกษาของ Lee et al.[9] ที่พบว่า การตอบสนองกลับด้วยแสงและเสียงได้ผลในการช่วยให้
สามารถเพิ่มการรับรู้ความรู้สกึต่อระบบกายสัมผัสและส่งผลต่อการทรงตัวท่ีดีขึ้น และการศึกษาของ Lim et al.[11] ด้านการทรงตัว
ขณะเคลื่อนไหวโดยประเมินผลจากค่าเฉลี่ยระยะเวลา TUG เมื่อผู้สูงอายุใช้อุปกรณ์เสริมติดรองเท้าแบบมีเสียง เมื่อลงน้้าหนักไม่
เหมาะสมเสียงไม่ดังผู้เข้าร่วมวิจัยพยายามปรับรูปแบบการลงน้้าหนักในขณะเดินของขาข้างที่เหยียบพื้นท้าให้ใช้ระยะเวลาเฉลี่ยใน
การเดินที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นคงขึ้น แต่ในผู้เข้าร่วมวิจัยบางคนที่ได้ยินเสียงทุกก้าวที่เดินยิ่งมีความรู้สึกมั่นคงและกล้าที่จะ
ก้าวเดินเร็วข้ึน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าการใช้ค่าเฉลี่ยระยะเวลา TUG มาประเมินไม่สามารถยืนยันผลการทรงตัวขณะเคลื่อนไหวได้
ชัดเจน ในการประเมินหลังการทดลองใช้ช่วงระยะเวลา ทั้งนี้หากมีการใช้เป็นประจ้าซึ่งเปรียบเหมือนเป็นการฝึกการลงน้้าหนักที่
เหมาะสม ผู้สูงอายุจะเคยชินต่อการปรับลงน้้าหนักได้ดีขึ้นในขณะเดินความถี่ที่เสียงจะดังในทุกก้าวของการเดินจะเพิ่มขึ้น จะเกิด

 

ความรู้สึกมั่นคงและกล้าที่จะก้าวเดินได้เร็วขึ้น ด้านการความมั่นใจในการเดินเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ซึ่งขัดแย้งกับ
เกณฑ์การแปลผลของ ลัดดา เถียมวงศ์ [12] ซึ่งหากแปลผลตามเกณฑ์จะพบว่าผลของผู้เข้าร่วมวิจัยก่อนใช้และหลังใช้อุปกรณ์ ABF 
insole มีการเปลี่ยนไปจากเกณฑ์กลัวการหกล้มมากเป็นเกณฑ์กลัวการหกล้มน้อย ทั้งนี้มีผลมาจากกลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยมีขนาด
เล็กเพียงกลุ่มละ 5 คนท้าให้การกระจายตัวของข้อมูลไม่ปกติ รวมทั้งเป็นการทดลองใช้ในระยะสั้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการท้าวิจัยครั งต่อไป 

  ควรมีการเพิ่มจ้านวนผู้เข้าร่วมวิจยั รวมทั้งเพิ่มระยะเวลาในการทดลองใช้โดยมีการศึกษาเปรยีบเทียบผลระยะ
ยาว โดยควรมีการนา้ไปทดลองใช้ในชีวิตประจ้าวันและนอกจากนี้ควรมีการศึกษาในกลุ่มผูสู้งอายุท่ีมปีัญหาการทรงตัวไมด่ีจาก
สาเหตุอื่นร่วมด้วย เพื่อจะได้น้าขอ้มูลที่ไดจ้ากการวิจยัไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ส้าหรับในประชากรกลุ่มอื่นต่อไป และพัฒนา
อุปกรณ์ให้สามารถเพิ่มลดความดงัของเสียงได้หลายระดับให้เหมาะตามความพอใจของผู้ใช้งานหรือเช่ือมต่อกับอุปกรณส์มาร์ทโฟน 
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การตรวจสอบความปลอดภัยบนถนนพระราม 3 

ระหว่างการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 

ชวเลข วณิชเวทิน1* และวรเทพ เอี่ยมอาจหาญ2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : โครงการมหานครไร้สายโดยการไฟฟ้านครหลวงเป็นโครงการก่อสร้างย้ายระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน

ซึ่งจะมีการก่อสร้างบนถนนโดยปิดพื้นผิวจราจรบางส่วนในเวลากลางคืนเพ่ือกันพื้นที่การก่อสร้างและจะมีการคืนผิวการจราจรใน

ช่วงเวลาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นในทุกวัน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนสัญจรผ่านเขตก่อสร้างจากปัจจัยเสี่ยงอันตรายบนถนนที่อยู่

ในระหว่างก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินปัจจัยเส่ียงอันตรายทางถนนอันอาจเกิดอันตรายต่อผู้สัญจรผ่านเขตก่อสร้างและจัดท�าข้อเสนอแนะที่

เหมาะสมในการแก้ปัญหา

วิธีกำรศึกษำ : ก�าหนดบริเวณที่จะท�าการตรวจสอบความปลอดภัยคือ บริเวณถนนตั้งแต่ แยกนราธิวาส ถึง โรงเรียนนนทรีวิทยาซึ่ง

เป็นบริเวณที่ท�าการก่อสร้าง โดยการน�าหลักการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ( Road Safety Audit ) มาใช้ในการตรวจสอบ

ความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 

ผลกำรศึกษำ : พบว่าปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนคือ ป้ายเตือนล่วงหน้าถูกบดบัง ป้ายโครงการมีสีซีดจาง อุปกรณ์ที่

ใช้ในการกั้นเขตก่อสร้างไม่เหมาะสม ฝาบ่อชั่วคราวทรุดตัว เศษดินร่วงหล่นบนถนน บริเวณก่อสร้างไม่มีป้ายเตือนและไฟกระพริบ 

แสงสว่างไม่เพียงพอ ถนนมีน�้าขัง

วิจำรณ์และสรุป : ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่มีความส�าคัญควรด�าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการกั้น

เขตก่อสร้างไม่เหมาะสม ฝาบ่อชั่วคราวทรุดตัว เศษดินร่วงหล่นบนถนน บริเวณก่อสร้างไม่มีป้ายเตือนและไฟกระพริบ แสงสว่างไม่

เพียงพอ ถนนมีน�้าขัง
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Road Safety Audit of RAMA III Road during the Placing of Overhead Power Lines underground

Chavalek Vanichavetin1* and Worratep Iamartharn2

Abstract

Introduction : The placing of overhead power lines underground is the project under the supervision of the 

Metropolitan Electricity Authority. Road surface is partially closed at night and returned to normal traffic before 

dawn. This has created some impacts on road users along work zone area from probable accidents.

Objective : To assess the risk factors which could lead to accidents and to recommend proper mitigation mea-

sures.

Methods : Define the work zone area on the road link between Narathiwas Intersection and Nonsi Witthaya 

School for safety audit. Apply the principle of Road Safety Audit in the assessment of road safety in the work 

zone area.

Results : The risk factors contributing to road traffic accidents include deficiency of advance warning signs vis-

ibility, damaged project identification board, improper use of work zone barriers, unevenness of temporary 

manhole slabs, excessive amount of soil debris on road surface, no warning signs and flashers in the work zone 

area, insufficient lightings, excessive amount of water on road surface.

Conclusion : Important risk factors which require urgent attention are the improper use of work zone barriers, 

unevenness of temporary manhole slabs, excessive amount of soil debris on road surface, no warning signs and 

flashers in the work zone area, insufficient lightings, excessive amount of water on road surface.

Keywords: Road Safety Audit, Overhead Power Lines
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บทน า 
ปัจจบุนักรุงเทพและปรมิณฑลไดม้กีารก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคทางดา้นต่างๆ เพื่อรองรบัการขยายตวัของ

ชุมชนเมอืง ซึง่การไฟฟ้านครหลวงไดม้โีครงการเปลีย่นยา้ยระบบสายไฟฟ้าอากาศป็นระบบสายไฟฟ้าใตด้นิ เพื่อความ
มัน่คงของระบบพลงังานไฟฟ้าและปรบัภูมทิศัน์ของชุมชนเมอืงหลวง ในงานโครงการก่อสรา้งดงักล่าวเป็นการก่อสรา้งโดย
ใชร้ะบบ Pipe Jacking ซึง่จะเจาะอุโมงใตถ้นนเพื่อวางระบบสายไฟฟ้าใตด้นิ การก่อสรา้งจะมกีารปิดพืน้ผวิจราจรบางสว่น
ในเวลากลางคนืตอนเวลา 22.00 น.เพื่อกนัพืน้ทีก่่อสรา้งตลอดช่วงทางถนนพระราม 3 และจะตอ้งคนืผวิถนนใหร้ถสญัจร
ก่อนเวลา 05.00 น.ทุกวนั  ชว่งเวลาดงักล่าวประชาชนผูใ้ชเ้สน้ทางจะขบัขีร่ถดว้ยความเรว็สงูเนื่องจากการจราจรเบาบาง 
เมื่อผูใ้ชเ้สน้ทางขบัผ่านพืน้ทีท่ีอ่ยู่ระหว่างการก่อสรา้งซึง่เป็นพืน้ทีท่ีช่่องทางการจราจรลดลง หรอืมกีารจดัแนวกัน้เพื่อแบง่
เขตก่อสรา้งออกจากพืน้ทีจ่ราจรซึง่สง่ผลใหเ้สน้ทางการจราจรมสีภาพทีอ่าจก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุทางถนนมากกว่าถนนทัว่ไป 
โดยสาเหตุทีส่นบัสนุนการเกดิอุบตัเิหตุสว่นหนึ่ง ไดแ้ก่ การเดนิทางในเสน้ทางทีไ่ม่คุน้เคย ลกัษณะของเสน้ทางทีม่สีภาพไม่
เอือ้อ านวยต่อการขบัขี ่มสีิง่บดบงัทศันะวสิยัในการมองเหน็หรอืมสีิง่กดีขวางบนเสน้ทางจราจร และการขาดระบบแสงไฟ
ส าหรบัการจราจร เป็นตน้ นอกจากน้ีในระหว่างการก่อสรา้งมกัพบกจิกรรมก่อสรา้งทีม่กีารเคลือ่นทีข่องเครื่องจกัร 
การจราจรเขา้ออกพืน้ทีก่่อสรา้งของรถบรรทุก และการเกบ็วสัดตุ่าง ๆ บนผวิถนน ซึง่สภาพเหล่านี้ลว้นเอือ้ต่อการก่อใหเ้กดิ
อุบตัเิหตุไดท้ัง้สิน้ จงึน าหลกัการตรวจสอบความปลอดภยัทางถนน ( Road Safety Audit, RSA ) มาใชเ้พื่อป้องกนัและลด
ปัญหาอุบตัเิหตุจราจรจากโครงการก่อสรา้งดงักล่าว 

วิธีการด าเนินการ 
1. ท าการศกึษารายละเอยีดของแบบก่อสรา้งและขอ้มลูอื่นๆ 
2. สรา้งรายงานตรวจเชค็ใหเ้หมาะสมกบัสภาพบรเิวณทีท่ าก่อสรา้งโดยจะตรวจสอบ  

2.1. สภาพปัญหาทัว่ไปตามแนวก่อสรา้งของโครงการ 
2.2. การจดัแบ่งพืน้ทีก่ารจราจรและพืน้ทีก่่อสรา้งบรเิวณทีม่เีครื่องจกัรก าลงัท างาน 
2.3. สภาพอนัตรายของทางตามแนวการก่อสรา้งของโครงการ 

3. ท าการตรวจสอบภาคสนามเพื่อตรวจสอบปัจจยัเสีย่งต่างๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความไม่ปลอดภยัทัง้เวลากลางวนัและ
กลางคนื  

4. เสนอปัญหาดา้นความปลอดภยัทีต่รวจสอบพบ และขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อเพิม่ความปลอดภยัต่อผูใ้ชถ้นนพรอ้มทัง้ได้
ท าการประเมนิความเสีย่งของอบุตัเิหตุเหล่านัน้ตามหลกัการทีแ่สดงไวใ้นตารางที ่1 ถงึ ตารางที ่3 ดงัต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่1 ความถีใ่นการเกดิอุบตัเิหตุ 
 

ความถี ่ ความหมาย 
บ่อยมาก สปัดาหล์ะครัง้ หรอืมากกว่า 
น่าจะก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุได ้ ปีละครัง้หรอืมากกว่า (แต่น้อยกว่าสปัดาหล์ะครัง้) 
นานๆ ครัง้ หนึ่งครัง้ในหนึ่งหรอืสามปี 
ไม่น่าจะเกดิอุบตัเิหตุได ้ น้อยกว่าหนึ่งครัง้ในสบิปี 
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ความรุนแรง ความหมาย 

รุนแรงมาก อาจมผีูเ้สยีชวีติหลายราย 
รุนแรง อาจถงึแก่ชวีติหรอืบาดเจบ็สาหสั 
เลก็น้อย บาดเจบ็เลก็น้อย 
น้อยมาก บาดเจบ็หรอืทรพัยส์นิเสยีหายเพยีงเลก็น้อย 

 
ตารางที ่3 ระดบัความเสีย่ง 
 

ความรุนแรง 
ความถีใ่นการเกดิอุบตัเิหตุ 

บ่อยมาก น่าจะก่อใหเ้กดิ
อุบตัเิหตุได ้

นานๆ ครัง้ ไม่น่าจะเกดิอุบตัเิหตุ
ได ้

รุนแรงมาก ยอมรบัไม่ได ้4 ยอมรบัไม่ได ้4 ยอมรบัไม่ได ้4 สงู 3 
รุนแรง ยอมรบัไม่ได ้4  ยอมรบัไม่ได ้4 สงู 3 ปานกลาง 2 
เลก็น้อย ยอมรบัไม่ได ้4 สงู 3 ปานกลาง 2 ต ่า 1 
น้อยมาก สงู 3 ปานกลาง 2 ต ่า 1 ต ่า 1 

 
ปัญหาทีม่รีะดบัความเสีย่งสงูควรไดร้บัการแกไ้ขก่อน ดงันี้ 
• ระดบัความเสีย่ง 4 = ยอมรบัไมไ่ด ้ ( จ าเป็นตอ้งแกไ้ขหรอืขจดัปัญหาใหห้มดไป ) 
• ระดบัความเสีย่ง 3 = สงู   ( ควรแกไ้ขหรอืลดความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัต ่า แมจ้ะมคี่าใชจ้า่ยสงูกต็าม ) 
• ระดบัความเสีย่ง 2 = ปานกลาง  ( ควรแกไ้ขหรอืหาวธิลีดความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัต ่า ถา้ค่าใชจ้่ายในการ 

                                                  แกไ้ขอยูใ่นระดบัปานกลางแต่ไม่สงูมาก ) 
• ระดบัความเสีย่ง 1 = ต ่า   ( ควรแกไ้ขหรอืลดความเสีย่งลงอกี ถา้ค่าใชจ้่ายในการแกไ้ขอยูใ่นระดบัต ่า ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางที ่2 ความรุนแรงของอุบตัเิหตุ 
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ผลการวิจยัและอภิปรายผลการวิจยั 
ปัญหาความไม่ปลอดภยัทีต่รวจพบและขอ้เสนอแนะ 
สภาพปัญหาทัว่ไปตามแนวก่อสรา้งโครงการ 
ท1.ป้ายและเครื่องหมายจราจร 
ท1-1 
 

ปัญหาทีพ่บจากการตรวจสอบ 
- พบว่าป้ายเตอืนล่วงหน้าถูกบดบงั 

 
 
ขอ้เสนอแนะ 
- ควรยา้ยป้ายใหอ้ยู่ในต าแหน่งทีเ่หน็ไดช้ดัเจนและไม่ถูกบดบงั 

ท1-2 ปัญหาทีพ่บจากการตรวจสอบ 
- พบว่าป้ายโครงการมสีซีดีจาง 

 
 
ขอ้เสนอแนะ 
- ควรท าการเปลีย่นป้ายใหม่เพือ่ใหผู้ท้ีส่ญัจรผ่านมองเหน็ไดช้ดัเจน 
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ท2.การจดัแบ่งพืน้ทีก่ารจราจรและพืน้ทีก่่อสรา้ง 
ท2-1 ปัญหาทีพ่บจากการตรวจสอบ  

- บรเิวณก่อสรา้งมรีะดบัถนนกบัขอบบ่อทีแ่ตกต่างกนัมากอาจเป็นอนัตรายต่อผูท้ีพ่ลดัออกจากผวิจราจร 
นอกจากนี้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายทีม่อียู่นัน้ไม่ปลอดภยัเพยีงพอ 

 
ขอ้เสนอแนะ 
- ควรใชบ้ารเิออรอ์ย่างต่อเนื่องตลอดแนวพรอ้มตดิตัง้ป้ายเตอืนผวิต่างระดบัล่วงหน้า เพื่อบอกถงึแนวเขต
ก่อสรา้ง 

ท3.สภาพอนัตรายของทางตามแนวการก่อสรา้งของโครงการ 
ท3-1 
 

ปัญหาทีพ่บจากการตรวจสอบ 
- ฝาท่อชัว่คราวทรุดตวั  

 
 
ขอ้เสนอแนะ 
- การแกปั้ญหาขัน้ตน้      ควรจดัทมีซ่อมบ ารุงฝาบ่อโดยใหม้กีารตรวจสอบทุกวนัหากพบเหน็การทรุดตวัก ็
                                ท าการซ่อมทนัท ี
- การแกปั้ญหาระยะยาว  ควรออกแบบฝาบ่อใหม้ขีนาดยาวดงัภาพนี้ 

 

 

ท3-2 ปัญหาทีพ่บจากการตรวจสอบ 
- พบว่ามเีศษดนิร่วงหล่นบนถนน 

 
 
ขอ้เสนอแนะ 
- ควรท าการตรวจสอบกระบะของรถทีน่ ามาใชข้นดนิ การปิดคลุมและดนิทีต่ดิลอ้รถเพื่อป้องกนัดนิร่วงหล่นก่อน
ออกวิง่บนถนน 

ท3-3 ปัญหาทีพ่บจากการตรวจสอบ  
- บรเิวณก่อสรา้งไม่มป้ีายเตอืนทีเ่หมาะสมและไฟกระพรบิ 

 
 
 
ขอ้เสนอแนะ 
- ตดิตัง้ป้ายลกูศร ไฟกระพรบิ ป้ายเตอืนคนงานปฏบิตังิานในพืน้ทีก่่อสรา้ง ป้ายเครื่องจกัรก าลงัท างาน 



417

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

ท2.การจดัแบ่งพืน้ทีก่ารจราจรและพืน้ทีก่่อสรา้ง 
ท2-1 ปัญหาทีพ่บจากการตรวจสอบ  

- บรเิวณก่อสรา้งมรีะดบัถนนกบัขอบบ่อทีแ่ตกต่างกนัมากอาจเป็นอนัตรายต่อผูท้ีพ่ลดัออกจากผวิจราจร 
นอกจากนี้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายทีม่อียู่นัน้ไม่ปลอดภยัเพยีงพอ 

 
ขอ้เสนอแนะ 
- ควรใชบ้ารเิออรอ์ย่างต่อเนื่องตลอดแนวพรอ้มตดิตัง้ป้ายเตอืนผวิต่างระดบัล่วงหน้า เพื่อบอกถงึแนวเขต
ก่อสรา้ง 

ท3.สภาพอนัตรายของทางตามแนวการก่อสรา้งของโครงการ 
ท3-1 
 

ปัญหาทีพ่บจากการตรวจสอบ 
- ฝาท่อชัว่คราวทรุดตวั  

 
 
ขอ้เสนอแนะ 
- การแกปั้ญหาขัน้ตน้      ควรจดัทมีซ่อมบ ารุงฝาบ่อโดยใหม้กีารตรวจสอบทุกวนัหากพบเหน็การทรุดตวัก ็
                                ท าการซ่อมทนัท ี
- การแกปั้ญหาระยะยาว  ควรออกแบบฝาบ่อใหม้ขีนาดยาวดงัภาพนี้ 

 

 

ท3-2 ปัญหาทีพ่บจากการตรวจสอบ 
- พบว่ามเีศษดนิร่วงหล่นบนถนน 

 
 
ขอ้เสนอแนะ 
- ควรท าการตรวจสอบกระบะของรถทีน่ ามาใชข้นดนิ การปิดคลุมและดนิทีต่ดิลอ้รถเพื่อป้องกนัดนิร่วงหล่นก่อน
ออกวิง่บนถนน 

ท3-3 ปัญหาทีพ่บจากการตรวจสอบ  
- บรเิวณก่อสรา้งไม่มป้ีายเตอืนทีเ่หมาะสมและไฟกระพรบิ 

 
 
 
ขอ้เสนอแนะ 
- ตดิตัง้ป้ายลกูศร ไฟกระพรบิ ป้ายเตอืนคนงานปฏบิตังิานในพืน้ทีก่่อสรา้ง ป้ายเครื่องจกัรก าลงัท างาน 
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ท3-4 ปัญหาทีพ่บจากการตรวจสอบ  
- แสงสว่างไม่เพยีงพอ  
 

 
 
ขอ้เสนอแนะ 
ตดิตัง้ไฟแสงสว่าง ป้ายลกูศร ไฟกระพรบิ ป้ายเตอืนคนงานปฏบิตังิานในพืน้ทีก่่อสรา้ง ป้ายเครือ่งจกัรก าลงั
ท างาน 

ท3-5 ปัญหาทีพ่บจากการตรวจสอบ  
- ถนนมนี ้าขงั 

 
 
ขอ้เสนอแนะ 
- ตดิตัง้ป้ายกนัลื่น และตดิตัง้ไฟกระพรบิใหร้ถทีส่ญัจรผ่านสงัเกตุเหน็ได ้

 
จากปัญหาทีพ่บและโอกาสการเกดิอุบตัเิหตุไดน้ ามาประเมนิระดบัความเสีย่งพรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะเพื่อความปลอดภยัทาง
ถนนดงัแสดงในตารางที ่  4
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สรปุผลการวิจยั 
จากการตรวจสอบความปลอดภยับนถนนพบว่าปัญหาทีต่อ้งท าการแกไ้ขอย่างเร่งด่วนตามปัจจยัเสีย่งทีย่อมรบั

ไม่ไดม้ดีงันี้ 1.ระดบัพืน้ถนนกบัขอบบ่อทีม่คีวามแตกต่างกนัมากมกีารน าอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายไม่เหมาะสม 2.ฝาบ่อ
ชัว่คราวทรุดตวั 3.ดนิร่วงหล่นบนถนน 4.บรเิวณก่อสรา้งไมม่ป้ีายลกูศรเบีย่ง ป้ายเตอืนมคีนงานปฏบิตังิาน ไฟกระพรบิ 5.
แสงสว่างมไีม่เพยีงพอ 6.ถนนมนี ้าขงั 

กิตติกรรมประกาศ 
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กระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) ส�ำหรับกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนเพื่อจับใจควำมใน

ห้องเรียนวิทยำศำสตร์ : กรณีศึกษำโรงเรียนประชำสำมัคคี

ละออ แสวงสุข1 มรกต โพธิ์พะเนาว์1 สุวัฒน์ ผาบจันดา2 และกนิษฐา พุทธเสถียร3*

บทคัดย่อ

บทน�ำ :  ปัญหาการอ่านและเขยีนภาษาไทยมผีลต่อการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ และการขาดความร่วมมอืภายในโรงเรยีนผ่านกระบวนการ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

วตัถุประสงค์ : การศกึษานีม้วีตัปุระสงค์พฒันาทกัษะการอ่านเพือ่จับใจความของนกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 ในห้องเรยีนวทิยาศาสตร์ 

ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

วิธีกำรศึกษำ : วิธีด�าเนินการประกอบด้วย 4 ขั้น คือ 1) วางแผน: วิเคราะห์ปัญหาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) ปฏิบัติ: ด�าเนินการ

ตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ 3) สังเกต: ทบทวนผลการปฏิบัติรายบุคคลเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่คาดหวัง 4) สะท้อน: ครูรับฟัง

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัความสามารถในการจดัการกจิกรรมการเรยีนรูจ้ากสมาชกิทัง้หมด ตวัอย่างของงานวจิยันีเ้ป็นนกัเรยีนมธัยมศกึษา

ปีที่ 1 จ�านวน 20 คน โรงเรียนประชาสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยการเลือกแบบเจาะจง 

เครื่องมือวิจัยเป็นแผนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยการให้นักเรียนเขียนแผนผังขั้นตอนการทดลองเพื่อเปรียบ

เทียบคะแนนก่อนและหลังเรียน 

ผลกำรศึกษำ : ผลการวิจัยพบว่าคะแนนหลังเรียนรู้ในรอบแรกของ PLC สูงกว่าก่อนการเรียนรู้ที่ร้อยละ 6.50 ผลการวิเคราะห์แบบ

ทดสอบ t-test พบว่าคะแนนการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติในระดับความเชื่อมั่น 0.05

วิจำรณ์และสรุป: ผลการวิจัยพบว่าในขณะท่ีทักษะการอ่านเพื่อจับใจความเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการ

เขียนผ่านกระบวนการ PLC นักเรียนในกลุ่มทดลองสามารถเขียนประโยคที่ยาวขึ้นด้วยโครงสร้างภาษาที่ดีและเนื้อหาที่ถูกต้อง

ค�ำส�ำคัญ : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การอ่านจับใจความส�าคัญ วิทยาศาสตร์

1 ครูช�านาญการพิเศษ โรงเรียนประชาสามัคคี สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 30000
2 ผศ.ดร., คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
3 อาจารย์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
1 Senior Professional Level Teachers, Prachasamakkee School, NakhonRatchasima 30000
2 Asst. Prof. Dr., Faculty of Science and Technology, Nakhon Ratchasima Rajabhat University, Nakhon Ratchasima 30000
3 Lecturer, Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Ratchasima Rajabhat University, Nakhon Ratchasima 30000

* Corresponding author: Tel.: 044-009009 ext. 3664 E-mail address: kanitha.p@nrru.ac.th
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The Professional learning community (PLC) Process for the Development of Reading 

Comprehension skill in Science Classroom: A Case Study of Prachasamakkee School

Laor Sawaengsuk1 Morakot Popanao1 Suwat Pabchanda2 and Kanitha Putthasatien3*

Abstract

Introduction : Problems of writing and reading Thai affected to learning Sciences and there was a lack of cor-

poration in school through the professional learning community (PLC).

Objective : This study aimed at developing reading comprehension skill of Grade 7 students in science class-

room of Prachasamakkee School through PLC.

Methods : The procedures consisted of 4 steps as follows :1) plan: analyze problems and set learning activity, 

2) act: follow the assigned activities, 3) observe: review the result of individual’s practice in order to compare 

with the expected goal, and 4) reflect: teachers listen to suggestion related to ability to manage learning activ-

ity of all members. Samples of this study were 20 Grade 7 students of Prachasamakkee school, Nakhon Rat-

chasima province in the 2nd semester of Academic year 2561 by purpose sampling. Research instrument was 

lesson plans to develop reading comprehension skill by letting students write the flowchart of experimental 

step in order to compare pre-and post-learning scores.

Results : Findings showed that post-learning score in the first round of PLC was higher than pre-learning at the 

6.50 percent. The result of t-test analysis showed that there was a statistically significant difference between 

score of pre-and-post learning at the confidence level of 0.05.

Conclusion : Research finding indicated that while reading comprehension skill highly increased which concerned 

with the development of wring skill through PLC process, students in the experimental group were able to write 

longer sentences with good language structure and correct content.

Keywords: Professional learning community, PLC, reading comprehension, Science
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บทนํา
ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรม เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจ

และความสัมพันธท่ีดีตอกัน และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพ่ือ
พัฒนาความรู กระบวนการการคิดวิเคราะห วิจารณ และสรางสรรค ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความกาวหนา
ทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษควรแกการ
เรียนรู อนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป [1]

วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญเพราะเก่ียวของกับทุกคนท้ังในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตาง ๆ ตลอดจน
เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจําวัน วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิดท่ีเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรางสรรค
คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช
ขอมูลและมีประจักษพยานท่ีตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู
(knowledge-based society) ดังน้ัน ทุกคนจําเปนตองเรียนรูวิทยาศาสตร เพ่ือเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยี และ
สามารถนําความรูไปใชได [1]

ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 [1] ท่ีไดอธิบาย
ความสําคัญของการศึกษาภาษาไทยและวิทยาศาสตรไวน้ัน แสดงใหเห็นวาการศึกษาวิทยาศาสตรท่ีมุงเนนทักษะสําคัญในการ
คนควาและสรางองคความรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู และการแกไขปญหา จําเปนตองอาศัยความรูพ้ืนฐานทาง
ภาษาไทยมาชวยในการศึกษา โดยการเช่ือมโยงความรูกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ในการนําเสนอกระบวนการคิดในหองเรียนวิทยาศาสตรนิยมใชผังงาน (Flowcharts) [2] โดยนําเสนอแบบรูปภาพ
จากกระบวนการคิดของนักเรียน การทําผังงานทําใหนักเรียนแสดงความคิดผานตรรกะตามรูปแบบท่ีกําหนดโดยใหอิสระ
ทางการสะทอนความคิด ทําใหนักเรียนสามารถอธิบายลําดับเหตุการณหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามลําดับข้ันตอนซึ่งนําไปสูผลการ
เรียนรูในการพัฒนาการอานใหเขาใจ ซึ่งถือวาเปนเครื่องมือท่ีเปนประโยชนสําหรับการเรียนรู

ตามท่ีคณะผูวิจัยไดรับผดิชอบพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยในการเรยีนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี
1/1 โรงเรียนประชาสามัคคี ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในภาคการศึกษาท่ี 1 ป
การศึกษา 2561 ซึ่งบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด รวมกับสถาบันคีนันแหงเอเซีย ลงนามบันทึกความ
รวมมือภายใต โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย พลังคิด เพ่ืออนาคต” รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา [3] ซ่ึงในปท่ี 2 ของโครงการน้ีไดเพ่ิมกิจกรรมความรวมมือเพ่ือยกระดับ Literacy in Science ทักษะการใช
ภาษาในการเรียนรูวิทยาศาสตร สวนหน่ึงของการดําเนินงานในชวงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2561 คณะผูวิจัยไดให
นักเรียนทดลองอานข้ันตอนการทดลองและเขียนแผนผังการทดลองเรื่องการวิเคราะหนํ้าหมึก และการเปรียบเทียบปฏิกิริยา
ทางเคมีของโลหะชนิดตาง ๆ พบวามีนักเรียนท่ียังไมสามารถเขียนแผนผังการทดลองได โดยขาดประเด็นสําคัญ เขียนไมครบ
ทุกข้ันตอน และพบวานักเรียนรอยละ 80 คัดลอกขอความในวิธีการทดลองมาท้ังหมด และยังไมไดใชคําสําคัญท่ีเก่ียวของกับ
การทดลองมาเขียนซึ่งเก่ียวของกับการนําทักษะการอานจับใจความสําคัญมาใชในการสรางผังงานการทดลอง สอดคลองกับ
การกําหนดคุณภาพของผูเรียนภาษาไทยจากกระทรวงศึกษาธิการ สวนหน่ึงวา เมื่อสําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี
3 จะสามารถจับใจความสําคัญและรายละเอียดของสิ่งท่ีอานได [1] ซึ่งการอานจับใจความ หมายถึง ความสามารถในการอาน
แลวเกิดความเขาใจ จดจําเน้ือความ และเก็บสาระสําคัญของเรื่อง ท้ังเน้ือหา ความรู ขอมูล ทรรศนะของผูเขียน และจับ
ใจความไดอยางครบถวน [4] โดยการนํากระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community) หรือ PLC [5, 6] มาใชซึ่งถือเปนกลยุทธในการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียน เกิดสภาพแวดลอม
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บทนํา
ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรม เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจ

และความสัมพันธท่ีดีตอกัน และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพ่ือ
พัฒนาความรู กระบวนการการคิดวิเคราะห วิจารณ และสรางสรรค ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความกาวหนา
ทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษควรแกการ
เรียนรู อนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป [1]

วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญเพราะเก่ียวของกับทุกคนท้ังในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตาง ๆ ตลอดจน
เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจําวัน วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิดท่ีเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรางสรรค
คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช
ขอมูลและมีประจักษพยานท่ีตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซ่ึงเปนสังคมแหงการเรียนรู
(knowledge-based society) ดังน้ัน ทุกคนจําเปนตองเรียนรูวิทยาศาสตร เพ่ือเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยี และ
สามารถนําความรูไปใชได [1]

ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 [1] ท่ีไดอธิบาย
ความสําคัญของการศึกษาภาษาไทยและวิทยาศาสตรไวน้ัน แสดงใหเห็นวาการศึกษาวิทยาศาสตรท่ีมุงเนนทักษะสําคัญในการ
คนควาและสรางองคความรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู และการแกไขปญหา จําเปนตองอาศัยความรูพ้ืนฐานทาง
ภาษาไทยมาชวยในการศึกษา โดยการเช่ือมโยงความรูกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ในการนําเสนอกระบวนการคิดในหองเรียนวิทยาศาสตรนิยมใชผังงาน (Flowcharts) [2] โดยนําเสนอแบบรูปภาพ
จากกระบวนการคิดของนักเรียน การทําผังงานทําใหนักเรียนแสดงความคิดผานตรรกะตามรูปแบบท่ีกําหนดโดยใหอิสระ
ทางการสะทอนความคิด ทําใหนักเรียนสามารถอธิบายลําดับเหตุการณหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามลําดับข้ันตอนซึ่งนําไปสูผลการ
เรียนรูในการพัฒนาการอานใหเขาใจ ซึ่งถือวาเปนเครื่องมือท่ีเปนประโยชนสําหรับการเรียนรู

ตามท่ีคณะผูวิจัยไดรับผดิชอบพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยในการเรยีนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี
1/1 โรงเรียนประชาสามัคคี ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในภาคการศึกษาท่ี 1 ป
การศึกษา 2561 ซึ่งบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด รวมกับสถาบันคีนันแหงเอเซีย ลงนามบันทึกความ
รวมมือภายใต โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย พลังคิด เพ่ืออนาคต” รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา [3] ซึ่งในปท่ี 2 ของโครงการน้ีไดเพ่ิมกิจกรรมความรวมมือเพ่ือยกระดับ Literacy in Science ทักษะการใช
ภาษาในการเรียนรูวิทยาศาสตร สวนหน่ึงของการดําเนินงานในชวงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2561 คณะผูวิจัยไดให
นักเรียนทดลองอานข้ันตอนการทดลองและเขียนแผนผังการทดลองเรื่องการวิเคราะหนํ้าหมึก และการเปรียบเทียบปฏิกิริยา
ทางเคมีของโลหะชนิดตาง ๆ พบวามีนักเรียนท่ียังไมสามารถเขียนแผนผังการทดลองได โดยขาดประเด็นสําคัญ เขียนไมครบ
ทุกข้ันตอน และพบวานักเรียนรอยละ 80 คัดลอกขอความในวิธีการทดลองมาท้ังหมด และยังไมไดใชคําสําคัญท่ีเก่ียวของกับ
การทดลองมาเขียนซึ่งเก่ียวของกับการนําทักษะการอานจับใจความสําคัญมาใชในการสรางผังงานการทดลอง สอดคลองกับ
การกําหนดคุณภาพของผูเรียนภาษาไทยจากกระทรวงศึกษาธิการ สวนหน่ึงวา เมื่อสําเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี
3 จะสามารถจับใจความสําคัญและรายละเอียดของสิ่งท่ีอานได [1] ซึ่งการอานจับใจความ หมายถึง ความสามารถในการอาน
แลวเกิดความเขาใจ จดจําเน้ือความ และเก็บสาระสําคัญของเรื่อง ท้ังเน้ือหา ความรู ขอมูล ทรรศนะของผูเขียน และจับ
ใจความไดอยางครบถวน [4] โดยการนํากระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community) หรือ PLC [5, 6] มาใชซึ่งถือเปนกลยุทธในการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของนักเรียน เกิดสภาพแวดลอม

แหงการเรียนรูในโรงเรียน โดยการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง รวมมือกันของครู ผูบริหารในโรงเรียน ดวยความสัมพันธแบบ
กัลยาณมิตรเพ่ือความสําเร็จของผูเรียนและมีความสุขในการทํางาน [7, 8]

จากเหตุผลดังกลาว วัตถุประสงคงานวิจัยน้ีเพ่ือพัฒนาทักษะการอานจับใจความสําคัญเพ่ือสรางผังงานการทดลอง
ทางวิทยาศาสตรโดยการเปรยีบเทียบกอนเรียนและหลังเรยีนโดยเลอืกแบบเจาะจงจากกลุมประชากรนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 1/1 ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนประชาสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา

วิธีดําเนินการ
งานวิจัยน้ีเลือกกลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2561 โรงเรียน

ประชาสามัคคี ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 20 คน เปนนักเรียนชาย 10 คน
และนักเรียนหญิง 10 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนท้ังหมด 33 คน เปนนักเรียนชาย 18 คน และนักเรียนหญิง
15 คน

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1. แผนการจัดการเรยีนรูทดลองทางวิทยาศาสตรเรื่องการวิเคราะหนํ้าหมึก
โดยใชวิธีการโครมาโทกราฟ และ 2. แบบประเมินทักษะการอานจบัใจความในหองเรียนวิทยาศาสตรสวนการสรางผังงานการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลขอมูลในงานวิจัยน้ีใชการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนใบงานการสราง
ผังงานการทดลองทางวิทยาศาสตร และตรวจวิเคราะหความแตกตางระหวางคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชคา
ทางสถิติ T-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05

วิธีกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สําหรับการพัฒนาทักษะการอานเพ่ือจับใจความในหองเรียน
วิทยาศาสตร ดําเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปน้ี

1. แตงตั้งกลุมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สําหรับการพัฒนาทักษะการอานเพ่ือจับใจความในหองเรียน
วิทยาศาสตรประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน ครูวิทยาศาสตร ครูภาษาไทย และ ผูเช่ียวชาญ (อาจารยมหาวิทยาลัยเปนอาจารย
วิทยาศาสตรและอาจารยภาษาไทย)

2. ประชุมกลุมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือแลกเปลี่ยนและกําหนดปญหาพรอมหาแนวทางการแกไขปญหา
เพ่ือออกแบบใบงานการสรางผังงานการทดลองทางวิทยาศาสตรและแบบฝกทักษะการอานเพ่ือจับใจความ

3. ขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย โดยมอบเอกสารช้ีแจงใหผูปกครองนักเรียน และกรอกใบยินยอมในการทําวิจัย
4. นําใบงานพัฒนาการอานจับใจความสําคัญในการสรางผังงานการทดลองทางวิทยาศาสตรและแบบฝกทักษะการ

อานเพ่ือจับใจความใหนักเรียนทําใบงานในคาบเรียนวิทยาศาสตร
5. ครูวิทยาศาสตร ครูภาษาไทย และ อาจารยมหาวิทยาลัยชวยกันตรวจใหคะแนนผลการทําใบงานการสรางผังงาน

การทดลองทางวิทยาศาสตรและแบบฝกทักษะการอานเพ่ือจับใจความของนักเรียน
6. นําคะแนนท่ีไดมาอภิปรายผลรวมกันในกลุมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพพรอมหาแนวทางการพัฒนาและ

ปรับปรุงใบงานช้ินตอไป
7. นําใบงานใหมสําหรับพัฒนาการอานจับใจความสําคัญในการสรางผังงานการทดลองทางวิทยาศาสตรและแบบฝก

ทักษะการอานเพ่ือจับใจความใหนักเรียนทําใบงานในคาบเรียนวิทยาศาสตร
8. ครูวิทยาศาสตร ครูภาษาไทย และ อาจารยมหาวิทยาลัยชวยกันตรวจใหคะแนนผลการทําใบงานการสรางผังงาน

การทดลองทางวิทยาศาสตรและแบบฝกทักษะการอานเพ่ือจับใจความของนักเรียน แลวนําคะแนนท่ีไดมาอภิปรายผลรวมกัน
ประเมินผลการพัฒนาทักษะการอานจับใจความสําคัญจากการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยใช
คาทางสถิติ T-test และเขียนรายงานสรุปผล

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
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งานวิจัยน้ีไดดําเนินกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สําหรับการพัฒนาทักษะการอานเพ่ือจับใจความ
วิธีการทดลองในหองเรียนวิทยาศาสตร ดังแสดงในภาพท่ี 1 ข้ันแรกของกระบวนการคือการสรางกลุมชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC) สําหรับการพัฒนาทักษะการอานเพ่ือจับใจความในหองเรียนวิทยาศาสตรประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน ครู
วิทยาศาสตร ครูภาษาไทย และ ผูเช่ียวชาญ (อาจารยมหาวิทยาลัยเปนอาจารยวิทยาศาสตรและอาจารยภาษาไทย) และมี
คําสั่งโรงเรียนแตงตั้งชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพน้ี จากน้ันไดดําเนินการจัดประชุมกลุมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
เพ่ือแลกเปลี่ยนและกําหนดปญหาพรอมหาแนวทางการแกไขปญหาเพ่ือออกแบบใบงานการสรางผังงานการทดลองทาง
วิทยาศาสตรและแบบฝกทักษะการอานเพ่ือจับใจความ และนําใบงานดังกลาวมอบหมายงานใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี
1/1 โรงเรียนประชาสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 20 คน ทําใบงานในคาบเรียนวิชาวิทยาศาสตร การทดสอบกอนเรียน
โดยใหนักเรียนทําใบงานสรางผังงานข้ันตอนการทดลองทางวิทยาศาสตรเรื่องการวิเคราะหนํ้าหมึกโดยใชวิธีการโครมาโทกราฟ
โดยกําหนดเวลา 10 นาที (ใบงานกอนเรียน) หลังจากน้ันใหนักเรียนทําใบงานแบบฝกทักษะการอานเพ่ือจับใจความข้ันตอน
การทดลองเรื่องการเปรียบเทียบปฏิกิริยาทางเคมีของโลหะชนิดตางๆ กับกรด เวลา 10 นาที เมื่อครบตามเวลาท่ีกําหนด ครู
เฉลยแบบฝกทักษะการอานเพ่ือจับใจและอธิบายเพ่ิมเติม เสร็จแลวใหนักเรียนทําใบงานสรางผังงานข้ันตอนการทดลองทาง
วิทยาศาสตรเรื่องการวิเคราะหนํ้าหมึกโดยใชวิธีการโครมาโทกราฟโดยกําหนดเวลา 10 นาที (เปนใบงานหลังเรียน) ตัวอยาง
ช้ินงานของนักเรียนท่ีทําใบงานสรางผังงานข้ันตอนการทดลองทางวิทยาศาสตรเรื่องการวิเคราะหนํ้าหมึกโดยใชวิธีการโคร
มาโทกราฟ ดังแสดงในภาพท่ี 2 สวนตัวอยางช้ินงานของนักเรียนทําแบบฝกทักษะการอานเพ่ือจับใจความการทดลองเรื่องการ
เปรียบเทียบปฏิกิริยาทางเคมีของโลหะชนิดตางๆ กับกรดโดยอาศัยวิธีขีดเสนทับคําไมสําคัญท่ีตองการตัดออก ดังแสดงในภาพ
ท่ี 3 ผลการตรวจคะแนน ดังแสดงในตารางท่ี 1 และปญหาการใชภาษาไทยสรุปไดตามประเด็นตางๆ แสดงในตารางท่ี 2

ภาพท่ี 1 ข้ันตอนวิธีกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สําหรับการพัฒนาทักษะการอานเพ่ือจับใจความ
วิธีการทดลองในหองเรียนวิทยาศาสตร สมาชิกกลุม PLC* ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน ครูวิทยาศาสตร
ครูภาษาไทย และ ผูเช่ียวชาญ (อาจารยมหาวิทยาลัยเปนอาจารยวิทยาศาสตรและอาจารยภาษาไทย)

ตารางท่ี 1 คะแนนใบงานการสรางผังงานการทดลองทางวิทยาศาสตรกอนเรยีนและหลังเรียนแบบฝกทักษะการอาน
เพ่ือจับใจความ

คะแนน จํานวนนักเรียน (คน) คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได รอยละ
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งานวิจัยน้ีไดดําเนินกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สําหรับการพัฒนาทักษะการอานเพ่ือจับใจความ
วิธีการทดลองในหองเรียนวิทยาศาสตร ดังแสดงในภาพท่ี 1 ข้ันแรกของกระบวนการคือการสรางกลุมชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC) สําหรับการพัฒนาทักษะการอานเพ่ือจับใจความในหองเรียนวิทยาศาสตรประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน ครู
วิทยาศาสตร ครูภาษาไทย และ ผูเช่ียวชาญ (อาจารยมหาวิทยาลัยเปนอาจารยวิทยาศาสตรและอาจารยภาษาไทย) และมี
คําสั่งโรงเรียนแตงตั้งชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพน้ี จากน้ันไดดําเนินการจัดประชุมกลุมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
เพ่ือแลกเปลี่ยนและกําหนดปญหาพรอมหาแนวทางการแกไขปญหาเพ่ือออกแบบใบงานการสรางผังงานการทดลองทาง
วิทยาศาสตรและแบบฝกทักษะการอานเพ่ือจับใจความ และนําใบงานดังกลาวมอบหมายงานใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี
1/1 โรงเรียนประชาสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 20 คน ทําใบงานในคาบเรียนวิชาวิทยาศาสตร การทดสอบกอนเรียน
โดยใหนักเรียนทําใบงานสรางผังงานข้ันตอนการทดลองทางวิทยาศาสตรเรื่องการวิเคราะหนํ้าหมึกโดยใชวิธีการโครมาโทกราฟ
โดยกําหนดเวลา 10 นาที (ใบงานกอนเรียน) หลังจากน้ันใหนักเรียนทําใบงานแบบฝกทักษะการอานเพ่ือจับใจความข้ันตอน
การทดลองเรื่องการเปรียบเทียบปฏิกิริยาทางเคมีของโลหะชนิดตางๆ กับกรด เวลา 10 นาที เมื่อครบตามเวลาท่ีกําหนด ครู
เฉลยแบบฝกทักษะการอานเพ่ือจับใจและอธิบายเพ่ิมเติม เสร็จแลวใหนักเรียนทําใบงานสรางผังงานข้ันตอนการทดลองทาง
วิทยาศาสตรเรื่องการวิเคราะหนํ้าหมึกโดยใชวิธีการโครมาโทกราฟโดยกําหนดเวลา 10 นาที (เปนใบงานหลังเรียน) ตัวอยาง
ช้ินงานของนักเรียนท่ีทําใบงานสรางผังงานข้ันตอนการทดลองทางวิทยาศาสตรเรื่องการวิเคราะหนํ้าหมึกโดยใชวิธีการโคร
มาโทกราฟ ดังแสดงในภาพท่ี 2 สวนตัวอยางช้ินงานของนักเรียนทําแบบฝกทักษะการอานเพ่ือจับใจความการทดลองเรื่องการ
เปรียบเทียบปฏิกิริยาทางเคมีของโลหะชนิดตางๆ กับกรดโดยอาศัยวิธีขีดเสนทับคําไมสําคัญท่ีตองการตัดออก ดังแสดงในภาพ
ท่ี 3 ผลการตรวจคะแนน ดังแสดงในตารางท่ี 1 และปญหาการใชภาษาไทยสรุปไดตามประเด็นตางๆ แสดงในตารางท่ี 2

ภาพท่ี 1 ข้ันตอนวิธีกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สําหรับการพัฒนาทักษะการอานเพ่ือจับใจความ
วิธีการทดลองในหองเรียนวิทยาศาสตร สมาชิกกลุม PLC* ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน ครูวิทยาศาสตร
ครูภาษาไทย และ ผูเช่ียวชาญ (อาจารยมหาวิทยาลัยเปนอาจารยวิทยาศาสตรและอาจารยภาษาไทย)

ตารางท่ี 1 คะแนนใบงานการสรางผังงานการทดลองทางวิทยาศาสตรกอนเรยีนและหลังเรียนแบบฝกทักษะการอาน
เพ่ือจับใจความ

คะแนน จํานวนนักเรียน (คน) คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได รอยละ

ใบงานการสรางผังงานการทดลองกอนเรียน 20 200 115 57.50

ใบงานการสรางผังงานการทดลองหลังเรียน 20 200 128 64.00

จากตารางท่ี 1 พบวาคะแนนท่ีไดของนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 20 คน จากการทําใบงานการสรางผังงานการ
ทดลองทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนแบบฝกทักษะการอานเพ่ือจับใจความมีคาเทากับ 115 และ 128 คะแนน
ตามลําดับ เมื่อคํานวณเปนคารอยละคะแนนท่ีไดเทียบกับคะแนนเต็มเทากับ 57.50 และ 64.00 ตามลําดับ พบวาคารอยละ
คะแนนท่ีไดหลังเรียนสูงกวากอนเรียนคิดเปนรอยละ 6.50 เมื่อใชคาทางสถิติ T-test ท่ีระดับความเช่ือมั่น 0.05 และจํานวน
นักเรียน 20 คน ซึ่งมีคาทางสถิติมาตรฐานมีคา t เทากับ 1.686 จากผลการคํานวณคา t ของการเปรียบเทียบผลตางคะแนน
หลังเรียนเทียบกับคะแนนกอนเรียนไดเทา 2.239 ซึ่งมีคาสูงกวาคา t มาตรฐาน แสดงวาคะแนนหลังเรียนแตกตางอยางมี
นัยสําคัญกับคะแนนกอนเรียน จึงสรุปไดวาแบบฝกทักษะการอานเพ่ือจับใจความวิธีการทดลองเรื่องการเปรียบเทียบปฏิกิริยา
ทางเคมีของโลหะชนิดตางๆ กับกรด โดยอาศัยวิธีขีดเสนทับคําไมสําคัญท่ีตองการตัดออกและครูเฉลยพรอมอธิบายเพ่ิมเติม
สามารถเพ่ิมทักษะการอานเพ่ือจับใจความวิธีการทดลองของนักเรียนได

ภาพท่ี 2 ตัวอยางช้ินงานนักเรียน: ใบงานสรางผังงานการทดลองทางวิทยาศาสตรเรื่องการวิเคราะหนํ้าหมึก
โดยใชวิธีการโครมาโทกราฟหลังจากทําแบบฝกทักษะการอานเพ่ือจับใจความ

ตารางท่ี 2 ปญหาการใชภาษาไทยในใบงานการสรางผังงาน
ลักษณะการใช ตัวอยางการใชคําผิด (คําถูก)

พยัญชนะตน เสนผานสูนกลาง (เสนผานศูนยกลาง) ปฎิบัติ (ปฏิบัติ)

ร ล สังเกรต (สังเกต) ละดับ (ระดับ) กลด (กรด)

พยัญชนะทาย สังเกตุ(สังเกต) วันอุณหภูมิ (วัดอุณหภูม)ิ

วรรณยุกต นาที่ (นาที) ใสน้ํา (ใสน้ํา) ทันที่ (ทันที) อีกคร๊ัง (อีกคร้ัง) จากนัน (จากนั้น)
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ภาษาถิ่น ยด (หยด) ดานบน (ดานบน) ขึ่น (ขึ้น) ไมบรรทัด (ไมบรรทัด) ทําซํ่า (ทําซํ้า)

คําทับศัพท มิลิลิตร (มิลลิลิตร) บีกเกอ (บกีเกอร) โครมาโทรกาฟ (โครมาโทกราฟ)

เมื่อตรวจสอบการใชภาษาไทย พบวามีการใช พยัญชนะตน ร ล พยัญชนะทายสระวรรณยุกตภาษาถ่ิน และคําทับ
ศัพทผิด ดังแสดงในตารางท่ี 2 จากปญหาการใชภาษาไทยไมถูกตองไดนํามาระดมความคิดในกลุมสมาชิก PLC เพ่ือออกแบบ
ใบงานและใชแกไขในคาบเรียนภาษาไทยตอไป

ภาพท่ี 3 ตัวอยางช้ินงานนักเรียน: แบบฝกทักษะการอานเพ่ือจับใจความวิธีการทดลองเรื่องการเปรียบเทียบปฏิกิรยิา
ทางเคมีของโลหะชนิดตางๆ กับกรด

สรุปผลการวิจัย
ผลวิจัยแสดงใหเห็นวาทักษะการอานดีข้ึนอยางมากซึ่งสัมพันธกับการปรับปรุงทักษะการเขียนผานกระบวนการ PLC

นักเรียนกลุมทดสอบสามารถเขียนประโยคท่ียาวดวยโครงสรางท่ีดีและเน้ือหาท่ีถูกตอง จากการวิจัยน้ีสรุปไดวา การนํา
กระบวน PLC [6] มาชวยพัฒนาทักษะการอานจับใจความสําคัญในการสรางผังงานการทดลองทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนประชาสามัคคี อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยการสนับสนุนของผูบริหาร
โรงเรียน การไดรับความรวมมือจากสมาชิกทุกคน [9] การแบงปนแนวปฏิบัติท่ีดี การใหคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญ [10] และ
การสะทอนผลกันอยางกัลยาณมิตร [11] มีสวนชวยพัฒนาท้ังครูและผลการเรียนรูของนักเรียนไดเปนอยางดี [12] โดยครูไดรับ
แนวทางการจัดการเรียนรูใหมๆ จากการแลกเปลี่ยนในวงประชุม PLC ในขณะท่ีนักเรียนไดพัฒนาทักษะการอานจับใจความ
สําคัญในการสรางผังงานการทดลองทางวิทยาศาสตรซึ่งพิจารณาจากผลคะแนนหลังเรียนเพ่ิมข้ึนจากคะแนนกอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญ

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด และสถาบันคีนันแหงเอเซียรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาท่ีสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยในครั้งน้ี ขอขอบพระคุณ ดร. เกศรา อมรวุฒิวร
ผูจัดการอาวุโสดานโครงการและวิชาการสถาบันคีนันแหงเอเชีย ท่ีใหโอกาสและการสนับสนุนการทํากิจกรรมตลอดท้ัง
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ภาษาถิ่น ยด (หยด) ดานบน (ดานบน) ขึ่น (ขึ้น) ไมบรรทัด (ไมบรรทัด) ทําซํ่า (ทําซํ้า)

คําทับศัพท มิลิลิตร (มิลลิลิตร) บีกเกอ (บกีเกอร) โครมาโทรกาฟ (โครมาโทกราฟ)

เมื่อตรวจสอบการใชภาษาไทย พบวามีการใช พยัญชนะตน ร ล พยัญชนะทายสระวรรณยุกตภาษาถ่ิน และคําทับ
ศัพทผิด ดังแสดงในตารางท่ี 2 จากปญหาการใชภาษาไทยไมถูกตองไดนํามาระดมความคิดในกลุมสมาชิก PLC เพ่ือออกแบบ
ใบงานและใชแกไขในคาบเรียนภาษาไทยตอไป

ภาพท่ี 3 ตัวอยางช้ินงานนักเรียน: แบบฝกทักษะการอานเพ่ือจับใจความวิธีการทดลองเรื่องการเปรียบเทียบปฏิกิรยิา
ทางเคมีของโลหะชนิดตางๆ กับกรด

สรุปผลการวิจัย
ผลวิจัยแสดงใหเห็นวาทักษะการอานดีข้ึนอยางมากซึ่งสัมพันธกับการปรับปรุงทักษะการเขียนผานกระบวนการ PLC

นักเรียนกลุมทดสอบสามารถเขียนประโยคท่ียาวดวยโครงสรางท่ีดีและเน้ือหาท่ีถูกตอง จากการวิจัยน้ีสรุปไดวา การนํา
กระบวน PLC [6] มาชวยพัฒนาทักษะการอานจับใจความสําคัญในการสรางผังงานการทดลองทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนประชาสามัคคี อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยการสนับสนุนของผูบริหาร
โรงเรียน การไดรับความรวมมือจากสมาชิกทุกคน [9] การแบงปนแนวปฏิบัติท่ีดี การใหคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญ [10] และ
การสะทอนผลกันอยางกัลยาณมิตร [11] มีสวนชวยพัฒนาท้ังครูและผลการเรียนรูของนักเรียนไดเปนอยางดี [12] โดยครูไดรับ
แนวทางการจัดการเรียนรูใหมๆ จากการแลกเปลี่ยนในวงประชุม PLC ในขณะท่ีนักเรียนไดพัฒนาทักษะการอานจับใจความ
สําคัญในการสรางผังงานการทดลองทางวิทยาศาสตรซึ่งพิจารณาจากผลคะแนนหลังเรียนเพ่ิมข้ึนจากคะแนนกอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญ

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด และสถาบันคีนันแหงเอเซียรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาท่ีสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยในครั้งน้ี ขอขอบพระคุณ ดร. เกศรา อมรวุฒิวร
ผูจัดการอาวุโสดานโครงการและวิชาการสถาบันคีนันแหงเอเชีย ท่ีใหโอกาสและการสนับสนุนการทํากิจกรรมตลอดท้ัง

โครงการ สุดทายขอขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียนประชาสามัคคี นายสายัน ยิ่งสงา ท่ีใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน และ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 โรงเรียนประชาสามัคคี ท่ีใหความรวมมือเปนอยางดี
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วิถีชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพส่งเสริมบทเรียนทางวิทยาศาสตร์ : 

การพัฒนาทักษะการทดลองผ่านการวาดรูป

เกรียงไกร สังข์ทอง1* และดลภูมิ สุริยันต์2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ประเทศญี่ปุ่นมีระบบการศึกษาที่เข้มแข็ง เพราะมีวัฒนธรรมวิถีชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ที่หยั่งรากลึกลงไปใน

ระดับโรงเรียนจนกลายเป็นวิถีชีวิตของครู แต่ส�าหรับประเทศไทยนั้น การน�า PLC มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนยังไม่เป็นที่แพร่

หลาย ส่งผลให้ครูรู้สึกอ้างว้างและโดดเดี่ยว เพราะขาดโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในแง่ของบทเรียนและทักษะการสอน

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการน�าวิถีชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพมาใช้ส่งเสริมบทเรียนทางวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการ

ทดลองทางวิทยาศาสตร์ผ่านการวาดรูป

วธิกีำรศกึษำ : เปรยีบเทียบผลลพัธ์ท่ีได้จากการน�าแผนการสอน 2 แผนมาใช้ ได้แก่ แผนการสอนเดมิ และแผนการสอนทีถ่กูปรบัปรงุ

ขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการทดลองผ่านการวาดรูป โดยวิเคราะห์จากจ�านวนผลการทดลองที่นักเรียนท�าได้ถูกต้องและเจตคติของครตู่อ

การน�า PLC มาใช้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสมุทรสาคร ระดับชั้นม. 2 จ�านวน 2 โรง 

ผลกำรศึกษำ : การวาดรูปเพ่ืออธิบายข้ันตอนการทดลองช่วย 1) เพิ่มจ�านวนผลการทดลองที่ถูกต้องจาก 1 ชิ้นไปเป็น 5 ชิ้น 2) 

บรรเทาความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ท�าให้บรรยากาศอบอุ่นและสนุกสนานขึ้น 3) ครูสาธิตสามารถควบคุม

ห้องเรียนให้เป็นไปตามแผนการสอน ท�าให้รู้สึกสบายใจและไม่เครียดขณะท�าการสอน 

วิจำรณ์และสรุป : วิถีชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพมีประโยชน์ในการส่งเสริมบทเรียนทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มุ่งเน้น

การพัฒนาทักษะการทดลองของนักเรียนผ่านการวาดรูปอย่างแท้จริง

ค�ำส�ำคัญ : วิถีชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ทักษะการทดลอง 
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Professional Learning Community enhances science lesson study :

Development of experimenting skill through drawing 

Kriangkrai Sungthong1* and Dolabhoom Suri-yunt2

Abstract

Introduction : Japanese educational system is excellent as it strongly involve with a culture of Professional 

Learning Community (PLC) in which being a way of life of teachers. For Thailand, as the implementation of PLC 

in education is limited, teachers hence feel lonely and receive the lack of opportunity to exchange knowledge 

in terms of lessons and teaching skills.

Objective : To study how to implement PLC for promoting science lesson study, especially, focusing on the 

development of experimenting skill through drawing.

Methods : Compare the results from two lesson plans, including the original plan and a plan with drawing 

strategy. Then, analyze the experimental results from the number of correct results and the attitude of teach-

ers for implementation of PLC. Sample group comprises grade 8 students from 2 of the opportunity expansion 

schools in Samut Sakhon. 

Results : Drawing help 1) Increase the number of correct results from 1 to 5 2) Relieve teachers’ stress and 

make classroom’s atmosphere more warm and fun 3) Control the classroom regarding lesson plan, resulting in 

making teacher feel comfortable and get rid of stress.

Conclusion : Professional Learning Community enhances science lesson study, especially, to develop experi-

menting skill through drawing.

Keywords : Professional Learning Community, Experimenting skill
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3 
 

บทน า 
 เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าประเทศญี่ปุ่นมีระบบการศึกษาที่เข้มแข็ง โดยมีการสร้างวัฒนธรรมของการมีส่วนร่วมในวิถี
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community หรือ PLC) ที่หยั่งรากลึกลงไปในระดับโรงเรียน ผ่านตาม
บทเรียนต่างๆอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นวิถีชีวิตของครูในโรงเรียน [1] ปรัชญาพื้นฐานท่ีฝังอยู่ในระบบการศึกษาคือการร่วมมือ
ร่วมใจกันท างานของคณะครู เช่น การวางแผนโครงสร้างบทเรียนทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติร่วมกัน การสังเกตพฤติกรรม
ของผู้เรียนร่วมกัน และการกลั่นกรองบทเรียนต่างๆร่วมกัน เป็นต้น [2] การสื่อสารระหว่างกันแบบมืออาชีพนี้ช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะครู  ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงองค์ความรู้ของ
บทเรียนต่างๆที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอน [3]  
 ส าหรับบริบทการศึกษาของประเทศไทยนั้น ถึงแม้ว่าการท างานของครูในโรงเรียนจะได้รับการยกย่องว่าเป็นการ
ท างานท่ียอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพ แต่กระนั้นการปรับปรุงกระบวนการท างานก็ยังถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายและน่าค้นหา 
[4] จากผลของงานวิจัยพบว่า ครูในโรงเรียนจะรู้สึกกระวนกระวายใจและระมัดระวังตัวเอง เมื่อได้ท างานร่วมกับครูท่านอื่น 
หรือแม้แต่ถูกสังเกตจากบุคคลภายนอก เห็นได้ชัดว่าความรู้สึกไม่สบายใจและความเครียดดังกล่าวเกิดจากมุมมองของครูใน
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานและบรรทัดฐานของปัจเจกชนในโรงเรียนแบบดั้งเดิม ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วครูผู้สอนหนึ่งคน
จะใช้เวลาในการสอนหรือท างานร่วมกับนักเรียนของตนเท่านั้น ผลที่ตามมาของการปฏิบัตินี้คือห้องเรียนที่มีแต่ความโดดเดี่ยว
และอ้างว้าง โดยที่ครูจะมีโอกาสน้อยมากที่จะเห็นเพื่อนร่วมงานของตนเองสอน หรือแม้กระทั่งได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน
เกี่ยวกับเนื้อหาและองค์ความรู้ของบทเรียนที่ใช้สอน [5] 
 เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานดังกล่าว เน้นการสร้างวัฒนธรรมการศึกษาบทเรียนทางวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะครู
เป็นผู้ขับเคลื่อนให้เกิดการท างานร่วมกันและสามารถสื่อสารระหว่างกันได้อย่างมืออาชีพ การเปิดห้องเรียนทางวิทยาศาสตร์
ระหว่างกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครจึงถูกท าขึ้น อันมีประโยชน์ในการพัฒนาแผนการสอนให้
สอดคล้องกับบริบทและธรรมชาติของผู้เรียนในจังหวัด รวมถึงเพื่อเอาชนะอุปสรรคบางอย่างในการท างานร่วมกันระหว่าง
โรงเรียนเครือข่ายและบุคคลภายนอก ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science (สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต) ระหว่าง 
บริษัท เชพรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด สถาบันคีนันแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โรงเรียน
เครือข่าย และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 
 งานวิจัยฉบับนีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อต่อยอดวิถีชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ หรือ PLC มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในหัวข้อเรื่องการ
แยกตัวละลายด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี (Purification by Chromatography) [6] ผลจากงานวิจัยพบว่า การท า PLC ช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ในบทเรียนดังกล่าว แผนการสอนถูกปรับปรุงด้วยกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาทักษะการทดลอง โดยแก้ไข
ปัญหาการอ่านขั้นตอนการท าการทดลอง (Direction Lab) ผ่านการวาดรูป จึงท าให้นักเรียนสามารถท าการทดลองได้ตรงกับ
ขั้นตอนการท าการทดลองมากขึ้น ส่งผลให้ผลการทดลองที่ได้สอดคล้องกับผลทางทฤษฎี นอกเหนือจากนี้ การท า PLC ยังมี
ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้แก่ ช่วยบรรเทาความเครียดของครูขณะท าการสอน ช่วยกระตุ้นความคิดให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
พัฒนากระบวนการสอนวิทยาศาสตร์ให้ได้ผลลัพธ์ดียิ่งขึ้นในอนาคต เช่น การส่งเสริมใหผู้้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการท าการ
ทดลองผ่านกิจกรรมท ามือท่ีท าได้เอง (Hands-on activity) เป็นต้น 

ขอบเขตของงานวิจัย 
ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัด

สมุทรสาครจ านวน 2 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดคลองครุจ านวน 35 คน และโรงเรียนทีปังกรฯจ านวน 30 คน 
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บทน า 
 เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าประเทศญี่ปุ่นมีระบบการศึกษาที่เข้มแข็ง โดยมีการสร้างวัฒนธรรมของการมีส่วนร่วมในวิถี
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community หรือ PLC) ที่หยั่งรากลึกลงไปในระดับโรงเรียน ผ่านตาม
บทเรียนต่างๆอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นวิถีชีวิตของครูในโรงเรียน [1] ปรัชญาพื้นฐานท่ีฝังอยู่ในระบบการศึกษาคือการร่วมมือ
ร่วมใจกันท างานของคณะครู เช่น การวางแผนโครงสร้างบทเรียนทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติร่วมกัน การสังเกตพฤติกรรม
ของผู้เรียนร่วมกัน และการกลั่นกรองบทเรียนต่างๆร่วมกัน เป็นต้น [2] การสื่อสารระหว่างกันแบบมืออาชีพนี้ช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะครู  ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงองค์ความรู้ของ
บทเรียนต่างๆที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอน [3]  
 ส าหรับบริบทการศึกษาของประเทศไทยนั้น ถึงแม้ว่าการท างานของครูในโรงเรียนจะได้รับการยกย่องว่าเป็นการ
ท างานท่ียอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพ แต่กระนั้นการปรับปรุงกระบวนการท างานก็ยังถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายและน่าค้นหา 
[4] จากผลของงานวิจัยพบว่า ครูในโรงเรียนจะรู้สึกกระวนกระวายใจและระมัดระวังตัวเอง เมื่อได้ท างานร่วมกับครูท่านอื่น 
หรือแม้แต่ถูกสังเกตจากบุคคลภายนอก เห็นได้ชัดว่าความรู้สึกไม่สบายใจและความเครียดดังกล่าวเกิดจากมุมมองของครูใน
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานและบรรทัดฐานของปัจเจกชนในโรงเรียนแบบดั้งเดิม ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วครูผู้สอนหนึ่งคน
จะใช้เวลาในการสอนหรือท างานร่วมกับนักเรียนของตนเท่านั้น ผลที่ตามมาของการปฏิบัตินี้คือห้องเรียนที่มีแต่ความโดดเดี่ยว
และอ้างว้าง โดยที่ครูจะมีโอกาสน้อยมากที่จะเห็นเพื่อนร่วมงานของตนเองสอน หรือแม้กระทั่งได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน
เกี่ยวกับเนื้อหาและองค์ความรู้ของบทเรียนที่ใช้สอน [5] 
 เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานดังกล่าว เน้นการสร้างวัฒนธรรมการศึกษาบทเรียนทางวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะครู
เป็นผู้ขับเคลื่อนให้เกิดการท างานร่วมกันและสามารถสื่อสารระหว่างกันได้อย่างมืออาชีพ การเปิดห้องเรียนทางวิทยาศาสตร์
ระหว่างกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครจึงถูกท าขึ้น อันมีประโยชน์ในการพัฒนาแผนการสอนให้
สอดคล้องกับบริบทและธรรมชาติของผู้เรียนในจังหวัด รวมถึงเพื่อเอาชนะอุปสรรคบางอย่างในการท างานร่วมกันระหว่าง
โรงเรียนเครือข่ายและบุคคลภายนอก ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science (สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต) ระหว่าง 
บริษัท เชพรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด สถาบันคีนันแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โรงเรียน
เครือข่าย และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 
 งานวิจัยฉบับนีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อต่อยอดวิถีชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ หรือ PLC มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในหัวข้อเร่ืองการ
แยกตัวละลายด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี (Purification by Chromatography) [6] ผลจากงานวิจัยพบว่า การท า PLC ช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ในบทเรียนดังกล่าว แผนการสอนถูกปรับปรุงด้วยกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาทักษะการทดลอง โดยแก้ไข
ปัญหาการอ่านขั้นตอนการท าการทดลอง (Direction Lab) ผ่านการวาดรูป จึงท าให้นักเรียนสามารถท าการทดลองได้ตรงกับ
ขั้นตอนการท าการทดลองมากขึ้น ส่งผลให้ผลการทดลองที่ได้สอดคล้องกับผลทางทฤษฎี นอกเหนือจากน้ี การท า PLC ยังมี
ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้แก่ ช่วยบรรเทาความเครียดของครูขณะท าการสอน ช่วยกระตุ้นความคิดให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
พัฒนากระบวนการสอนวิทยาศาสตร์ให้ได้ผลลัพธ์ดียิ่งขึ้นในอนาคต เช่น การส่งเสริมใหผู้้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการท าการ
ทดลองผ่านกิจกรรมท ามือท่ีท าได้เอง (Hands-on activity) เป็นต้น 

ขอบเขตของงานวิจัย 
ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัด

สมุทรสาครจ านวน 2 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดคลองครุจ านวน 35 คน และโรงเรียนทีปังกรฯจ านวน 30 คน 
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ขอบเขตของเนื้อหา ได้แก่ บทเรียนทางวิทยาศาสตร์ หัวข้อ การแยกตัวละลายด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี ตาม
แผนการสอนมาตรฐานจากโครงการ Chevron Enjoy Science  

ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรต้น ได้แก่ การน าวิถีชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพมาใช้ส่งเสริมบทเรียนทาง
วิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ผ่านการวาดรูป และตัวแปรตาม ประกอบด้วย ตัวแปรตาม
เชิงปริมาณ ได้แก่ จ านวนผลการทดลองที่ท าได้ถูกต้องตามหลักการแยกตัวละลายด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี ตัวแปรตามเชิง
คุณภาพ ได้แก่ เจตคติของครูต่อการน า PLC มาใช้  

วิธีด าเนินการ 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาแผนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและธรรมชาติของนักเรียนในกลุ่ม

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร คณะครูจึงได้ร่วมมือกันท า PLC โดยเปิดห้องเรียนทางวิทยาศาสตร์
ระหว่างกลุ่มโรงเรียนฯภายในจังหวัดขึ้น  

วิธีด าเนินการวิจัยเป็นไปตามรูปที่ 1 ดังนี ้คณะครูวิทยาศาสตร์ในจังหวัดสมุทรสาครโดยการรวมกลุ่มของโรงเรียนฯที่
มีความสนใจในกระบวนการ PLC มาร่วมประชุมและรา่งแผนการจัดการเรยีนรู้รว่มกัน โดยพูดคุยถึงปัญหาในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ที่ไม่เหมาะสมในแง่ของบริบทและธรรมชาติ ต่อมาจึงน าแผนการสอนจากโครงการ Chevron Enjoy Science มา
ปรับแก้ให้เหมาะสม เมื่อได้แผนการสอนทีผ่่านการร่วมประชุมของคณะครูแล้วจึงน าแผนนี้ไปใช้สอนในห้องเรียนสาธิต ซึ่งเป็น
ห้องเรียนที่ใช้นักเรียนชองโรงเรียนวัดคลองครุ โดยครูผู้สาธิตจะมีหน้าที่ในการสอนให้ตรงตามแผนที่ออกแบบไว้ให้ได้มากที่สุด 
ภายหลังจากการสอน ทีมวางแผนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ห้องเรียนสาธิตจะร่วมประชุมพูดคุยกันในเรื่องต่างๆที่พบในระหว่าง
ท าการสอน ท้ังเรื่องที่เป็นจุดแข็งและเรื่องที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งจากการสังเกตห้องเรียนสาธิต พบว่านักเรียนยังขาด
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รูปที่ 1 ขั้นตอนแสดงรูปแบบการน าแนวคิดวิถีชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ หรือ PLC มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการทดลอง  
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 เพื่อตรวจสอบว่าแผนการสอนที่ได้จากโครงการ Chevron Enjoy Science ซึ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกนั้น
เหมาะสมที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ภายใต้บริบทของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและธรรมชาติ
ของนักเรียน เราจึงได้เปิดห้องเรียนสาธิต ณ โรงเรียนวัดคลองครุขึ้น (รูปที่ 2 ) แสดงผลวิจัยจากการเปิดห้องเรียนสาธิต เรา
พบว่า (ซ้าย) จ านวนผลการทดลองที่ท าได้อย่างถูกต้องมีทั้งสิ้น 1 ช้ืนจากท้ังหมด 5 ช้ิน และ (ขวา) ผลการทดลองที่ผิดพลาด
ของนักเรียน ได้แก่ การผสมกันของสีที่ต้องการจะแยก ซึ่งท าให้เราสังเกตสีที่ได้จากการผสมกันของตัวละลาย ไม่ใช่สีที่แสดงถึง
ชนิดที่แตกต่างกันชองตัวละลาย ความผิดพลาดนี้เกิดจากการที่นักเรียนจุ่มกระดาษกรองลงในน้ าลึกเกินไป รวมถึงการจุดสีตอน
เร่ิมต้นการทดลองใกล้กันเกินไป อย่างไรก็ตาม เราได้ข้อสังเกตว่า ความผิดพลาดของผลการทดลองมาจากพฤติกรรมการท า
การทดลองของนักเรียนท่ีอ่านขั้นตอนในแต่ละขั้นแล้วไม่เข้าใจหรือไม่ละเอียดถี่ถ้วน 

 
  
 
 
 
  

 
 
รูปที่ 2 นักเรียนแต่ละกลุ่มท าการทดลองแล้วได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ผลของความต่างนี้เกิดจากพฤติกรรมการท าการทดลองที่
แตกต่างกัน ซึ่งเป็นผลมาจากการการอ่านขั้นตอนการทดลองแล้วไม่เข้าใจหรืออ่านไม่ละเอียดถี่ถ้วน 
 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบทเรียนทางวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนฯและธรรมชาติของนักเรียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแก้ไขปัญหาการอ่านข้ันตอนการทดลอง เราได้น าหลัก PLC มาใช้โดยประชุมและปรึกษาหารือกัน จึงได้
ข้อสรุปว่า เราจะท าการแก้ปัญหานี้ด้วยการให้นักเรียนวาดรูปประกอบขั้นตอนการทดลองภายหลังการอ่าน  เรามีแนวคิดว่า 
การวาดรูปในแต่ละขั้นจะท าให้นักเรียนอ่านค าสั่งได้ละเอียดขึ้น รวมถึงนักเรียนยังเห็นภาพบนกระดาษว่าควรจะจัดการกับ
อุปกรณ์การทดลองอย่างไร รูปที่ 3 แสดงบรรยากาศการเรียนการสอนของห้องเรียนสาธิต ณ โรงเรียนทีปังกรฯ แผนการสอน
ถูกปรับปรุงขึ้นโดยให้มีการวาดรูปประกอบข้ันตอนการทดลอง เราได้ทดสอบนักเรียนว่ามคีวามเข้าใจในขั้นตอนการทดลองมาก
น้อยเพียงใด โดยครูผู้สาธิตจะท าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของรูปภาพที่นักเรียนวาดขึ้นมา และให้แต่ละกลุ่มน าเสนอ
ผลงานของกลุ่มให้เพื่อนฟัง (รูปที่ 3) 

 
รูปที่ 3 บรรยากาศการเรียนการสอนของห้องเรียนสาธิต ณ โรงเรียนทีปังกรฯ แผนการสอนถูกปรับปรุงให้มีการวาดรูป
ประกอบขั้นตอนการทดลอง นักเรียนวาดภาพขั้นตอนการทดลองลงในกระดาษและน าเสนอผลงานของกลุ่ม 
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ผลการทดลองที่ได้จากแผนการสอนซึ่งถูกปรับปรุงให้มีการวาดรูปประกอบขั้นตอนการทดลองถูกอธิบายด้วยรูปที่ 4 
เราพบว่า จ านวนผลการทดลองที่ท าได้อย่างถูกต้องมีทั้งสิ้น 5 ช้ินจากทั้งหมด 5 ช้ิน โดยนักเรียนทุกกลุ่มสามารถท าการทดลอง
เป็นไปตามแผนการสอนที่ได้คาดหวังไว้ มากไปกว่านั้นผลการทดลองที่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและถูกต้องครบถ้วน ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า การอ่านข้ันตอนการทดลองแล้วสรุปออกมาเป็นรูปภาพนั้นสามารถท าให้นักเรียนท าการทดลองออกมาแล้วไม่
เกิดความผิดพลาด แก้ไขปัญหาการขาดทักษะการทดลองอันเป็นผลมาจากปัญหาการอ่านข้ันตอนการทดลองที่ไม่แตกฉาน  

 
 
 
 
 
 

 
  

รูปที่ 4 ภายหลังการน า PLC มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ แผนการสอนเดิมถูกปรับปรุงขึ้นให้แก้ไข
ปัญหาการขาดทักษะการทดลองของนักเรียน อันเป็นผลมาจากการขาดทักษะการอ่านท่ีดี แผนการสอนนี้ได้น าหลักการวาดรูป
ประกอบขั้นตอนการทดลองมาใช้ ท าให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถท าการทดลองแล้วได้ผลการทดลองที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและได้ผลการทดลองที่ถูกต้องครบถ้วน 
 

เพื่อเป็นการวัดผลการพัฒนาทักษะการทดลอง เราได้เปรียบเทียบจ านวนผลการทดลองที่ท าได้อย่างถูกต้องตาม
หลักการแยกตัวละลายด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของห้องเรียนสาธิต ซึ่งประกอบด้วย ห้องเรียนสาธิตที่ใช้แผนการสอนเดิม (ณ 
โรงเรียนวัดคลองครุ) และห้องเรียนสาธิตที่ใช้แผนการสอนใหม่ ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการทดลอง โดยให้
นักเรียนอ่านช้ันตอนการท าการทดลองและวาดรูปประกอบ (ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ) 
เราพบว่า จ านวนผลการทดลองที่ถูกต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจาก 1 ช้ิน ไปเป็น 5 ช้ิน (รูปที่ 4) แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทักษะการ
ทดลองของนักเรียนผ่านการวาดรูป นอกเหนือจากนี้ จากการสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียน ดังแสดงด้วยรูปท่ี 5 
เราพบว่า นักเรียนทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อได้ท าการวาดรูป รวมถึงมีการพูดคุยและถกเถียงกันในประเด็นการแปลความหมาย
ของข้อความขั้นตอนการท าการทดลองให้กลายเป็นรูปวาดอีกด้วย รอยยิ้มและการพูดคุยช่วยบรรเทาความตึงเครียดที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และช่วยท าให้บรรยากาศในห้องเรียนมีความอบอุ่นและสนุกสนาน จึงส่งผลให้ครูสาธิตสามารถ
ควบคุมกระบวนการสอนให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ได้แม่นย าและเป็นกันเองกับเด็กนักเรียนมากขึ้น ครูสาธิตจึงรู้สึกสบายใจ
และไม่รู้สึกเครียดขณะท าการสอน ถึงแม้จะมีครูท่านอื่นมาสังเกตการสอนก็ตาม  
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รูปที่ 5 ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนภายในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต)          
ในพระราชูปถัมภ์ฯ แผนการสอนที่ใช้คือ แผนการสอนจากโครงการ Chevron Enjoy Science ที่ถูกปรับปรุงให้เข้ากับบริบท
ของโรงเรียนและธรรมชาติของนักเรียนโดยคณะครู เพื่อพัฒนาทักษะการทดลองของนักเรียนผ่านการวาดรูป  
 

สรุปผลการวิจัย 
 เราได้น าวิถีชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ หรือ PLC มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จากการวิจัยพบว่า การท า PLC ช่วยปรับปรุง
คุณภาพการสอนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น กล่าวคือ นักเรียนของเรามีปัญหาด้านทักษะการอ่าน ส่งผลให้ อ่านขั้นตอนการท าการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์แล้วไม่เข้าใจ ท าให้ผลการทดลองที่ได้เกิดความผิดพลาด คณะครูจึงได้ประชุมและตกลงกันเพื่อแก้ไข
ปัญหานี้ โดยการให้นักเรียนอ่านขั้นตอนการทดลองแล้ววาดภาพประกอบลงในกระดาษ จากนั้นจึงให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอ
ผลงาน โดยมีครูสาธิตท าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องตามขั้นตอนต่างๆ เมื่อนักเรียนทุกกลุ่มมีความเข้าใจในกระบวนการ
ทดลอง จึงสามารถลงมือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ท าให้ผลการทดลองของทุกกลุ่มเป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับ
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ นับได้ว่าวิถีชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพมีประโยชน์ในการส่งเสริมบทเรียนทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการทดลองของนักเรียนผ่านการวาดรูปอย่างแท้จริง  

กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณความกรุณาของโครงการ Chevron Enjoy Science และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย ที่ได้ให้
โอกาส แนวคิด และประสบการณ์ที่มีคุณค่า ซึ่งท าให้คณะผู้วิจัยสามารถน ามาปรับใช้ในการเรียนการสอนเป็นอย่างดีจึงเกิดเป็น
งานวิจัยนี้ข้ึน การที่งานวิจัยช้ินนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีต้องขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์  
ดร.ธนิดา สุจริตธรรม และ ดร.อังทินี กิตติรวีโชติ  อาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่คอยให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ค าช้ีแนะ และตรวจสอบความถูกต้องของงานวิจัย จนท าให้
งานวิจัยนี้สมบูรณ์ขึ้น 

เอกสารอ้างอิง 
[1] Mee LS, Oyao SG. (2013). “Establishing Learning Communities among Science Teachers through Lesson 
Study”, J Sci Math Educ Southeast Asia. 36, 1-22. 
[2] Easton LB. (2009). “Protocols for Professional Learning”, ASCD Learn Teach Lead. Alexandria, Virginia 
USA. 
[3] Pang N S-K, Wang T. (2016). “Professional learning communities: research and practices across six 
educational systems in the Asia-Pacific region”, Asia Pacific J Educ. 36, 193-201. 
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กำรศึกษำองค์ประกอบกำรพัฒนำครูที่ส่งเสริมสมรรถนะกำรสอนวิทยำศำสตร์ โดยยึดหลักกำร
สร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพครูของโรงเรียนเครือข่ำยต้นแบบจังหวัดสงขลำ

พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล1 ชัชวี แก้วมณี2 ฒามรา พรหมหอม3 สุมณฑา เอมเอก4จิยาลักษณ์ ศรีประสม5 และอดิศักดิ์ คชสงคราม6

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์โดยใช้หลักการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู สามารถส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะการ
สอนวิทยาศาสตร์ อันจะส่งผลต่อการเรียนรู้ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพและความสามารถของผู้เรียน

วัตถุประส่งค์ : เพื่อศึกษาองค์ประกอบและประสิทธิผลของการพัฒนาสมรรถนะการสอนของครูวิทยาศาสตร์ โดยยึดหลักการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูของโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบจังหวัดสงขลา 

กระบวนกำรวิจัย : การวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1) ศึกษาองค์ประกอบของการพัฒนาครู เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
วเิคราะห์เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาสมรรถนะการสอนวทิยาศาสตร์และการสมัภาษณ์ครแูละผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ระยะที ่2) พฒันารปูแบบการพฒันาครวูทิยาศาสตร์และศกึษาประสทิธผิลของการพฒันาครวูทิยาศาสตร์โดยประเมนิสมรรถนะการ
สอน กลุ่มเป้าหมายการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูวิทยาศาสตร์จ�านวน 3 คน ในโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบในโครงการ Chevron 
Enjoy Science คือโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) โรงเรียนบ้านเนินนิมิตและโรงเรียนบ้านบางเหรียง จังหวัดสงขลา เครื่อง
มือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ก.) คู่มือรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการสอนของครูวิทยาศาสตร์ ข.) แผนการสอน เรื่องการย่อย
ในปาก ค.) แบบประเมนิสมรรถนะการสอน ง.) แบบสงัเกตการสอนของครวูทิยาศาสตร์และ จ.) แบบประเมนิใบงาน วเิคราะห์ข้อมลู
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพด้วยสถิติพื้นฐานโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลกำรศกึษำ : สรปุผลการวจิยัได้ 2 ประการหลกัๆดงันี:้ 1. องค์ประกอบของการพฒันาครทูีส่่งเสรมิสมรรถนะการสอนวทิยาศาสตร์
ของครโูดยยดึหลกัการสร้างชมุชนแห่งการเรยีนรูท้างวชิาชีพครขูองโรงเรยีนเครอืข่ายต้นแบบในจงัหวดัสงขลาม ี5 องค์ประกอบหลกั 
ได้แก่ ก) การมีวิสัยทัศน์ของการพัฒนาร่วมกัน ข) การท�างานเป็นทีม ค) การก�าหนดขอบข่ายและภารกิจการพัฒนา ง) กระบวนการ
พฒันาคร ูและ จ) การประเมนิผลการพฒันา 2. ประสทิธผิลของการพฒันาครทูีส่่งเสรมิสมรรถนะการสอนวทิยาศาสตร์ของคร ูได้แก่ 
ก) รูปแบบการพัฒนาครูมีความเหมาะสมในการน�าไปใช้อยู่ในระดับมาก ข) ครูวิทยาศาสตร์มีสมรรถนะการสอนวิทยาศาสตร์อยู่ใน
ระดับมาก และ ค) นักเรียนมีผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หลังเรียนระดับดี 
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กนั ผลการสอน พบว่านกัเรยีนมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีส่่งผลต่อการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ มกีารตอบค�าถามและอภปิรายผลการ
ทดลองร่วมกันด้วยความกระตือรือร้น และสามารถน�าเสนอมโนทัศน์หลักทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
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Case Study of the Teacher Development Components to Increase Pedagogical Competency 

of Science Teachers through Professional Learning Community (PLC) for the Model 

Network of Teachers’ Community in Songkhla 

Abstract

Introduction : The development of Science teachers through the principles of Professional Learning Commu-

nity (PLC) is at the heart of creating learning for the learners to their full potential according to the ability of 

the learners.

Objective: This research aimed to study the composition and effectiveness of the model science teacher net-

work through the principle application of Professional Learning Community (PLC). 

Methods: The research strategies consist of two phrases including: Phrase 1.) Examine educational component 

of teacher development principles to create PLC through data collection, documentation and research analy-

sis in accordance to the developmental competency of science pedagogy. Phrase one also included the pro-

cesses of interviews with teachers and school administrators.  Phrase 2.) Analyze science teachers’ performance 

effectiveness. The target study included science teachers from the three public schools in the cooperative 

network of Chevron Enjoy Science initiative; namely Tessaban 5 (Wat Hua Pom Nok), Banh Nernnimitre School 

and Ban Bang Riang School in Songkhla province. Research methodologies involved: 1) teacher guide to promote 

competency for the model science teachers to create a community of learning network in Songkhla 2) Science 

lesson plan on the unit “digestion process in the mouth” 3) performance evaluation of the science teachers 

4) teacher observation form and 5) evaluation worksheet in both quantitative and qualitative data analysis 

format through the use of statistical mean ( X ), standard deviation (SD) as well as content analysis. 

Results : Two major findings included: 1.) There are five elements to encourage science teacher competency 

through the use of PLC processes; namely A) Joint vision for progress B) Teamwork C) Scope and mission strat-

egies, D) Teachers improvement procedures and E) Overall developmental evaluation

2.) Specific results concerning effectiveness of the teacher development model are as follows: A) Teacher de-

velopment model is suitable for use at the “high” scale level. B) Teachers capability of teaching science is at 

a “high” scale result level; and C) Students’ achievement in learning science is at a “high” scale result level.

Review and Summary:  Teachers had effectively used inquiry based learning methodology along with the 

questioning strategies.  Teachers successfully design lesson plans and corresponding worksheets together; re-

sulting in the students’ greater achievement in the classroom with desired behavioral changes and proper 

scientific mindset.

Keywords : Competency for Instruction, Professional Learning Community (PLC ) 
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บทนํา 
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นรากฐานสําคัญท่ีสุดของการแข่งขันในโลกยุคใหม่ท่ีเป็นระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ โลกอนาคตไม่ได้แข่งขันกันท่ีมีความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติหรือการมีข้อมูลสะสมไว้เท่านัน้ แต่จะ
แข่งขนักนัท่ีความรู้ความสามารถในการนําข้อมลูมาคิดวิเคราะห์วิจยัและประยกุต์อย่างเหมาะสมทนัเวลา ประเทศชาติ
ต้องการบุคลากรท่ีมีปัญญาสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้โดยเฉพาะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไปมาก
อย่างรวดเร็วถึงระดับนาโนเทคโนโลยี ประเทศไทยจึงจําเป็นต้องเร่งพัฒนาคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมี
คุณภาพสงูให้มีจํานวนเพียงพอในการแข่งขันกับทุกประเทศทัว่โลก ในการพฒันาทรัพยากรบุคคลดงักล่าว จําเป็นต้อง
วางรากฐานในระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ดังนัน้ครูผู้ สอนวิชาวิทยาศาสตร์จึงเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทสําคัญในการวางพืน้
ฐานความรู้ ความคิดและทกัษะกระบวนการเพ่ือให้ผู้ เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยตนเอง 
โดยครูจะต้องเป็นผู้ มีความรู้ แม่นยําในเนือ้หา มีวิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจ พฒันากระบวนการคิด มี
กิจกรรมให้นกัเรียนลงมือปฏิบติัและสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเน่ือง และพฒันาศกัยภาพด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจนถึงจดุสงูสดุ การพัฒนาคุณภาพครูในยุคปฏิรูปการศึกษา จึงเปิดโอกาสให้โรงเรียนได้ตัดสินใจวางแผนการ
พัฒนาครูและบุคลลากรทางการศึกษาบนพ้ืนฐานของความต้องการจําเป็นของการพัฒนาครู เป็นไปตามหลักการกระจาย
อํานาจทางการศึกษาที่ให้สถานศึกษารับผิดชอบการบริหารคุณภาพงานวิชาการและการพัฒนาครูให้มีสมรรถนะในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภายใต้การบริหารงานวิขาการท่ีโรงเรียนกําหนดตามแนวคิดการพัฒนาครูตามแนวทางจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 รวมท้ังบทบาทของผู้บริหารในการบริหารจัดการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพครูให้บรรลุผลจําเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมวิชาชีพ (ประเวศ วะสี , 
2541 หน้า 27)  

จากการรายงานผลการศึกษาท่ีผ่านมาโดยหลายหน่วยงาน พบว่า การจัดการศึกษาของไทยอยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ
และจําเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ท้ังในด้านความรู้ ความคิด และทักษะความสามารถ รวมทั้งในด้านคุณธรรม 
จริยธรรมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาขาดภาวะผู้นําทางวิชาการ นอกจากน้ีข้อมูลผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนจากสํานักงานทดสอบ
ระดับชาติ พบว่าอยู่ในระดับตํ่า โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์มีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผล ปัจจัยสําคัญประการ
หนึ่งที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวได้ และทําให้องค์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ คือการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
เพราะเป็นการรวมพลังในการพัฒนาแก้ปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนสามารถตรวจสอบพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
และร่วมกันค้นหาสาเหตุของการกระทําอันนําไปสู่การปรับปรุง พัฒนาการทํางานของครูและส่งผลถึงความมีประสิทธิผลที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียนและประสิทธิภาพขององค์กร (สุนันทา เลาหนันท์, 2541 หน้า 102) ปัญหาในการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการใน
สถานศึกษาท่ีเน้นการทํางานร่วมกันในสังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาวิชาชีพครูถือเป็นแนวทางสําคัญท่ีจะส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษา และจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขการพัฒนางานวิชาการอย่างเร่งด่วน ประกอบกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสําคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาจากล่างข้ึนบน โดยเน้นให้โรงเรียนสร้าง
วัฒนธรรมของการพัฒนาการเรียนการสอนจากความต้องการของครูและผู้บริหารในโรงเรียนแทนที่จะเป็นความต้องการท่ี
กําหนดมาจากส่วนกลาง การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือ PLC ถือเป็นกลไกท่ีสําคัญท่ีผู้บริหารสามารถใช้ในการสร้าง
วัฒนธรรมภายในโรงเรียนท่ีเน้นผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นตัวสะท้อนถึงประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือนํามาสู่
การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นวิถีในการสร้างความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างครูผู้สอนและผู้บริหารในการ
ยกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน การท่ีผู้บริหารและครูจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น ต้องอาศัยเครื่องมือท่ีสําคัญคือข้อมูลท่ี
สะท้อนผลการเรียนรู้ของนักเรียน ประเทศไทยได้มีการนําแนวคิดการพัฒนาแบบร่วมมือกันพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพครูท่ีใช้
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โรงเรียนเป็นฐาน เพ่ือการปฎิรูปการจัดการเรียนรู้ในลักษณะการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(Professional 
Learning Community) เพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพครูบนฐานการทํางานในห้องเรียนจริง  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อให้ได้มาซ่ึงรูปแบบการพัฒนาครูท่ีส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาศาสตร์ของครูและผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนโดยยึดหลักการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูของโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบจังหวัดสงขลา และ
สามารถนํากระบวนการพัฒนาน้ีมาใช้เป็นเครื่องมือในการขยายผลการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์
ของชาติได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยได้ดําเนินการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูท่ีเน้นการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์ให้มีมาตรฐานวิชาชีพครูท่ีสอดรับกับเกณฑ์การประเมินการสอนของครูเพ่ือสนองต่อขอบข่าย
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ให้บรรลุผล 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1) เพ่ือเพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการพัฒนาครูท่ีส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาศาสตร์ของครูโดยยึดหลักการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูของโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบจังหวัดสงขลา 

    2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการพัฒนาครูท่ีส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาศาสตร์ของครูโดยยึดหลักการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูของโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบจังหวัดสงขลา 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย          

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีเป้าหมายดําเนินการวิจัยและพัฒนา(Research & Development) 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1  การศึกษาองค์ประกอบของการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ (Research 1(R1) โดยการวิเคราะห์เอกสารแนวคิด 

ทฤษฏีและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมกับการสัมภาษณ์ ครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบ(Development 1 (D1) โดยนําผลการศึกษาจากขั้นตอนท่ี 1 มาเป็นกรอบแนวคิดใน

การพัฒนากําหนดโครงร่างรูปแบบโดยยึดหลักการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 
   ขั้นตอนท่ี 3 ทดลองการใช้รูปแบบการพัฒนาครูท่ีส่งเสริมสมรรถนะการสอนของครูวิทยาศาสตร์ 
   ขั้นตอนท่ี 4 ปรับปรุงและแก้ไขรูปแบบการพัฒนาครูท่ีส่งเสริมสมรรถนะการสอนของครู 

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เป็นข้าราชการครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Chevron Enjoy 

Science ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จํานวน  16 โรงเรียนในจังหวัดสงขลา 
              2) กลุ่มตัวอย่าง เป็นข้าราชการครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Chevron Enjoy Science ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2561 จํานวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) โรงเรียนบ้านเนินนิมิตและโรงเรียนบ้านบางเหรียง 
จังหวัดสงขลา ท่ีได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling)    

 
ผลการวิจัยพบว่า  

1) องค์ประกอบการพัฒนาครูท่ีส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาศาสตร์ของครูโดยยึดหลักการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพครูของโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบจังหวัดสงขลา มีองค์ประกอบท่ีสําคัญ 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การมี
วิสัยทัศน์ของการพัฒนาร่วมกัน 2) การทํางานเป็นทีม  3) การกําหนดขอบข่ายและภารกิจการพัฒนา 4) กระบวนการพัฒนา
ครู และ 5) การประเมินผลการพัฒนา  

2) ผลการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาครูท่ีส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาศาสตร์ของครูโดยยึดหลักการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูของโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบจังหวัดสงขลา พบว่า  
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2.1 รูปแบบการพัฒนา มีชื่อว่า ATARE Model มี 4 องค์ประกอบหลัก คือ 1) การกําหนดทิศทางของ
รูปแบบ ได้แก่ แนวคิด หลักการและวัตถุประสงค์ 2) รูปแบบการพัฒนา 3) เงื่อนไขของการนํารูปแบบไปใช้ และ4)การ
ประเมินผลที่เกิดข้ึนท้ังทางตรงและทางอ้อม ซ่ึงรูปแบบกระบวนการพัฒนาครูมี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นท่ี 1 การประเมิน
ความต้องการจําเป็น (Assessment of Needs : A) ขั้นท่ี 2  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในทีม(Team Sharing : T) ขั้นท่ี 3 การ
ปฏิบัติการ (Action: A) ขั้นท่ี 4 การสะท้อนผล(Reflection: R) และขั้นท่ี 5 การประเมิน(Evaluation: E)  3) เงื่อนไขของการ
นํารูปแบบไปใช้ และ4)การประเมินผลที่เกิดขึ้นท้ังทางตรงและทางอ้อม ท้ังน้ีจากการตรวจสอบความเหมาะสมในการนํา
รูปแบบไปใช้มีความเหมาะสมระดับมาก 

2.2 ครูวิทยาศาสตร์มีสมรรถนะการสอนวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก ท้ังสมรรถนะด้านการออกแบบ
แผนการสอนและสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ 

2.3 นักเรียนมีผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หลังการเรียน เรื่องการย่อยในปากระดับดี ดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หลังการเรียน เรื่องการย่อยในปาก 

ผลการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนบางเหรียง โรงเรียนบ้านเนินนิมิต โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดหัวป้อมนอก) 

รวม 
(n = 55) 

( X ) SD ระดับ ( X ) SD ระดับ ( X ) SD ระดับ ( X ) SD ระดับ 
1. การสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ 

1.89 0.33 พอใช้ 1.92 0.29 พอใช้ 3.13 0.71 ดี 2.64 0.83 ดี 

2. การประมวลผลข้อมูล 2.11 0.78 พอใช้ 2.17 0.72 พอใช้ 3.75 0.44 ดีมาก 3.11 0.97 ดี 
3. การสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ 

3.00 1.22 ดี 3.25 1.14 ดีมาก 3.84 0.37 ดีมาก 3.57 0.84 ดีมาก 

4. ความรู้และความเข้าใจ 3.44 0.73 ดี 3.42 0.67 ดี 3.03 0.69 ดี 3.19 0.71 ดี 
5. วิทยาศาสตร์กับสังคม 1.89 1.54 พอใช้ 2.08 1.13 ดี 3.56 0.50 ดีมาก 2.94 1.22 ดี 

รวม 2.47 0.92 พอใช้ 2.57 0.79 ดี 3.46 0.54 ดี 3.09 0.91 ดี 
จากตาราง 1 พบว่า ภาพรวมผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หลังการเรียน เร่ืองการย่อยในปากจัดอยู่ในระดับดี โดย 

พบว่านักเรียนมีการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ระดับดีมาก และมีการประมวลผลข้อมูล การสืบเสาะหาความรู้และมีความรู้ความ
เข้าใจใน เรื่องการย่อยในปาก โดยสามารถเขียน Frayer  Model ได้ดี ท้ังนี้ ครูได้ใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
การใช้คําถาม ผ่านการออกแบบแผนการสอนและใบงานร่วมกันของครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนเครือข่าย ตลอดจนช่วยกันสะท้อน
คิดผลการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านการเปิดชั้นเรียนของครูวิทยาศาสตร์ จากการสังเกตการสอนได้เห็นถึงพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของนักเรียน โดยนักเรียนมีการตอบคําถามครูผู้สอนมากขึ้น บรรยากาศการสอนมีความเป็นกันเอง นักเรียนได้อภิปราย
ผลการทดลองในกลุ่มด้วยความกระตือรือร้นและสามารถนําเสนอมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูท่ีส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาศาสตร์ของครูโดยยึดหลักการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพครูของโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบจังหวัดสงขลา มาจากหลักการแนวคิด 5 องค์ประกอบหลัก คือ1) การมี
วิสัยทัศน์ของการพัฒนาร่วมกัน 2) การทํางานเป็นทีม  3) การกําหนดขอบข่ายและภารกิจการพัฒนา 4) กระบวนการพัฒนา
ครู และ 5) การประเมินผลการพัฒนา แต่ละองค์ประกอบอภิปราย ดังน้ี 

1) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เป็นองค์ประกอบหนึ่งของพัฒนาครูท่ีจําเป็นต้องท่ีผู้บริหารสถานศึกษาต้องสร้างภาวะผู้นํา
เชิงกลยุทธ์เพื่อการขับเคล่ือนคุณภาพงานวิชาการโดยกระบวนการพัฒนาครูจําเป็นต้องให้ผู้มีส่วนร่วมท้ังผู้บริหารสถานศึกษา
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และครูผู้สอนได้กําหนดเป้าหมายและภารกิจการพัฒนาร่วมกัน การสร้างภาวะครูผู้นําแบบร่วมมือร่วมใจผ่านการวิเคราะห์
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การจัดกระบวนการนิเทศการสอนอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง และมุ่งมั่นในการ
พัฒนาบนวิสัยทัศน์ร่วมกัน สอดคล้องผลการวิจัยของ Harrisand et. al , Larsen and Harty  (ชัยรัตน์ หลายวัชระกุล, 2547. 
หน้า. 61 อ้างอิงจาก Harrisand et. al 1992 , Larsen and Harty 1989 ) ท่ีกล่าวว่าพฤติกรรมและภาระงานท่ีผู้บริหารท่ี
ต้องทําเป็น ได้แก่ การวางแผนและกําหนดเป้าหมายของโรงเรียนอย่างมีวิสัยทัศน์ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ท้ังนี้
ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์กับการพัฒนาการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์
กัน อาจสรุปได้ว่าภาวะผู้นําทางการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาการเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญต่อการพัฒนา
สมรรถนะของครูผ่านการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาและถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการกําหนดตัวรูปแบบการการ
พัฒนาครูโดยยึดหลักการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ 

2) การทํางานเป็นทีม เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการพัฒนาครู เนื่องจากการสอนเป็นหน้าท่ีหลักของครูท่ีจําเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และการสอนของครูหากมีเพ่ิอนผู้ร่วมวิชาชีพครูได้มาช่วยเป็นกระจกส่องการปฏิบัติงานสอน
ของครู เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญจะส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่สูงขึ้นได้ ดังนั้นการมีเพ่ือนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูจะเป็นการลดทอนภาวะความกดดันเชิงนโยบายจาก
ส่วนกลาง เป็นการเสริมพลังอํานาจให้ครูและทีมพัฒนาวิชาชีพครูได้ร่วมกันคิดและตัดสินใจภายใต้บริบทการพัฒนาการเรียน
การสอนร่วมกัน ดังนั้น การนําหลักการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเข้ามาใช้ในการพัฒนาครูถือเป็นเคร่ืองมือ
สําคัญในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู โดยโรงเรียนและครูสามารถสร้างทีมเพ่ือการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการพัฒนาการเรียน
การสอนด้วยตนเองท่ีเน้นผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นตัวสะท้อนถึงประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน และร่วมกันแก้ไข
ปัญหาการเรียนการสอนผ่านการปรับปรุงบทเรียนและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นวิถีวัฒนธรรมการทํางานปกติ
ของการพัฒนาครู ซ่ึงต้องสร้างความรับผิดชอบร่วมกันบนพ้ืนฐานของการทํางานเป็นทีมระหว่างครูผู้สอนและผู้บริหาร 
สอดคล้องกับ พิษณุ คําม่ิง (2545 หน้า 62) ท่ีกล่าวถึงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ว่าเป็นการทํางานร่วมกันของทีมพัฒนาซ่ึง
ใช้เป็นท่ีรวมของความคิด ประสบการณ์ ทักษะ และความสามารถหลายอย่าง ซ่ึงหากนํามาประมวลเข้าด้วยกันอย่างมีระบบ 
เกิดเป็นทีมงานที่ดี ย่อมเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานไปในตัวผลงานที่เกิดมาได้รับการยอมรับทุกฝ่าย และสอดคล้อง
กับแนวคิดของสมศักด์ิ  สินธระเวชญ์(2545 : 1) ท่ีกล่าวว่า การทํางานเป็นทีมร่วมกันในสังคมแห่งการเรียนรู้จะมีส่วนช่วยให้
เกิดการปรับปรุงตนเองตลอดเวลา รวมท้ังเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและทีมอยู่เสมอ  

3) การกําหนดภารกิจขอบข่ายการพัฒนา เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการพัฒนาครู เนื่องจากการการกําหนด
เป้าหมายภารกิจของการพัฒนาการเรียนการสอนซ่ึงเป็นงานวิชาการเป็นงานสําคัญของสถานศึกษาเพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของประไพพรรณ ชมชื่น (2541) ท่ีพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาให้
ความสําคัญกับภารกิจงานด้านวิชาการมากท่ีสุดโดยเฉพาะ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
(2546) ท่ีได้กําหนดให้การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เป็นภารกิจท่ีสําคัญทางด้านวิชาการ 
บผลการศึกษาองค์ประกอบเกี่ยวกับการกําหนดภารกิจขอบข่ายการพัฒนาของสถานศึกษายังสอดคล้องกับสุวิทย์ เอ่ียมลออ 
(2545 ) ท่ีพบว่า ปัจจัยการบริหารงานวิชาการด้านหลักสูตรมีความสัมพันธ์ในระดับสูงสุดกับระดับมาตรฐานการจัดการเรียน
การสอนของครู นอกจากนี้ยังมีภารกิจงานด้านการนิเทศทางทางการศึกษาและนิเทศการสอนให้กับครูอย่างต่อเนื่องจะช่วย
พัฒนาความสามารถของครูให้มีสมรถนะการสอนมากข้ึน ดังนั้นการให้การนิเทศช่วยเหลือครูผ่านการสะท้อนคิดจะนําไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งใน
การกําหนดรูปแบบการพัฒนาครูท่ีส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาศาสตร์ของครูโดยยึดหลักการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพครู  
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4) กระบวนการพัฒนาครู เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ เนื่องจากการพัฒนาครูท่ีเป็นระบบ
และมีกลไกในกระบวนการท่ีดีจะสามารถช่วยให้ครูได้เกิดการพัฒนาตามความคาดหวัง ระบบการพัฒนาครูท่ีสําคัญผู้บริหาร
สถานศึกษาควรใช้หลักวิทยาศาสตร์และหลักวิชาการทางการจัดการศึกษามาช่วยวิเคราะห์การศึกษาความต้องการจําเป็นของ
การพัฒนาครูผู้สอน โดยกระบวนการที่ได้รับความนิยมในกระบวนการพัฒนางานคือกระบวนการบริหารงานเชิงระบบ PDCA 
ของ Deming คือ ให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมวางแผนงาน (Plan) ร่วมปฏิบัติงาน (Do) ร่วมตรวจสอบการปฎิบัติงาน (Check) 
และร่วมปรับปรุงพัฒนางาน (Action) ภายใต้การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในสถานศึกษาร่วมกัน และเน้นการ
ทํางานเป็นทีม มีการสร้างขวัญและกําลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงพยายามให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ทันต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ นอกจากน้ีการศึกษาของ Pornthep Rupun (2003) พบว่า การพัฒนาครู
จะประสบความสําเร็จได้จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ในการวางแผนการทํางาน และการร่วมปฏิบัติงานในทุกข้ันตอน
ท่ีกําหนดไว้ ซ่ึงการศึกษาโดยใช้หลักการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูจะสามารถตอบสนองต่อการปฏิรูปการศึกษา
ในการพัฒนาคุณภาพครูได้ 

5) การประเมินผลการพัฒนา เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ เนื่องจากความคาดหวังของการ
พัฒนาคุณภาพครูย่อมเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนของตนเองท่ีเกิดข้ึนจากปัญหาและความจําเป็นท่ีต้องการให้
เกิดการพัฒนาการปฎิบัติงานของตนเอง ผ่านกระบวนการสะท้อนคิดบนประจักษ์พยาน ซ่ึงกระบวนการพัฒนาเชิงระบบ
สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ วรภัทร์ ภู่เจริญ (2543) ท่ีเสนอแนวคิดว่าการทํางานท่ีเป็นระบบและเป็นกระบวนการควร
ประกอบด้วยขั้นตอนที่สําคัญ คือ การวางแผนงาน การนําแผนไปปฏิบัติ การตรวจสอบประเมินผล และการนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงผ่านการสะท้อนคิดเพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับไปสู่การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น ซ่ึงถือเป็นความ
รับผิดชอบร่วมกัน เป็นการพัฒนาวิชาชีพครูจากล่างขึ้นบน ซ่ึงต้องอาศัยความร่วมมือการทํางานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและ
เข้มแข็งบนพ้ืนฐานของความเป็นกัลยาณมิตร(ฉันทนา  จันทร์บรรจง,2545.หน้า 189) 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนา 
 ในการพัฒนาคุณภาพครูวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู นั้นควรให้

ความสําคัญกับองค์ประกอบท่ีสําคัญ 5 ประการคือ 1) การมีวิสัยทัศน์ของการพัฒนาร่วมกัน 2) การทํางานเป็นทีม  3) การ
กําหนดขอบข่ายและภารกิจการพัฒนา 4) กระบวนการพัฒนาครู และ 5) การประเมินผลการพัฒนา ภายใต้เงื่อนไข
ความสําเร็จ 3 ประการ คือ 1) หน่วยงานพัฒนาครูควรเสริมพลังอํานาจให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้รายงานการประเมิน
ตนเองบนพื้นฐานของสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการท่ีกําหนดอย่างมีกลยุทธิ์ 2) การพัฒนาทีมครูท่ีเน้นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร และ 3) สนับสนุนส่งเสริมครูให้ปฎิบัติการสอนอย่างท่ีเน้นการปฎิบัติอย่างมี
ส่วนร่วมและต่อเนื่อง 

2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัย 
      2.1 ควรศึกษาวิจัยในระยะท่ี 2 ต่อเน่ือง (ขั้นตอนท่ี 3 และ 4) เพ่ือศึกษาผลท่ีเกิดขึ้นจากการนํารูปแบบ
พัฒนาครูเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาศาสตร์ของครูโดยยึดหลักการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูไปทดลอง
ใช้ เพ่ือศึกษาประสิทธิของรูปแบบต่อไป 
           2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการนิเทศการสอนของครูวิทยาศาสตร์(Supervising) ควบคู่กับการพัฒนา
รูปแบบพัฒนาครู พ่ือให้ได้รูปแบบการนิเทศการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของการพัฒนาครู อันจะทําให้กระบวนการพัฒนาครู
มีประสิทธิผลมากข้ึน  
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กำรพัฒนำกำรอ่ำนเอำเรื่องและเขียนค�ำศัพท์เชิงวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2   

โดยใช้เทคนิคกำรสอน Small Note เพื่อกำรให้เหตุผลเชิงวิทยำศำสตร์มำประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ

จณิชญา ศิริปุณย์1 วิยฉัตร เจริญมาก2 สาธิต วรรณพบ3 กฤษฎา การะเกด3 และอุไรรัตน์ สุขสุทธิ์4 

บทคัดย่อ

บทน�ำ : วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้น ทุกคนจึงจ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้

วิทยาศาสตร์ เพื่อท่ีจะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน�าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล 

สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาพัฒนาการในการอ่านเอาเรื่องและเขียนค�าศัพท์เชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้

เทคนิคการสอน Small Note เพื่อการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้

วิธีกำรศึกษำ : การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบ Pretest-Posttest ในการเขียน frayer model และ มีการก�าหนด

สถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ�านวน 4 โรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน 

142 คน โดยมีตัวแปรต้นคือ เทคนิค small note ตัวแปรตามคือน�าค�าศัพท์มาให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์แก้ไขปัญหาสถานการณ์

ตามที่ก�าหนด มีท�าการวิเคราะห์สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test

ผลกำรศึกษำ : พบว่า เรื่อง ระบบย่อยอาหาร นักเรียนร้อยละ 69.01 เขียน frayer model และสามารถเขียนอธิบายโดยใช้เหตุผล

ทางวทิยาศาสตร์ ได้ในระดบัด ีและร้อยละ 66.90 สามารถแก้ไขสถานการณ์โดยให้เหตผุลเชงิวทิยาศาสตร์ได้ในระดบัด ีระบบหายใจ 

นกัเรียนร้อยละ 78.87 เขยีน frayer model และสามารถเขยีนอธบิายโดยใช้เหตผุลทางวิทยาศาสตร์ ได้ในระดบัด ีและร้อยละ 71.83 

สามารถแก้ไขสถานการณ์โดยให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ได้ในระดับดี ระบบเวียนเลือด นักเรียนร้อยละ 85.92 เขียน frayer model 

และสามารถเขยีนอธบิายโดยใช้เหตผุลทางวทิยาศาสตร์ ได้ในระดบัด ีและร้อยละ 80.99 สามารถแก้ไขสถานการณ์โดยให้เหตผุลเชงิ

วิทยาศาสตร์ได้ในระดับดี

วิจำรณ์และสรุป : จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การให้นักเรียนได้อ่านเรื่องประกอบเกี่ยวกับค�าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ สามารถพัฒนา

ความเข้าใจในการน�าค�าศพัท์ทางวทิยาศาสตร์และทกัษะกระบวนการเขยีนท�าให้นกัเรยีนใช้เหตุผลเชงิวทิยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา

สถานการณ์ต่างๆได้

ค�ำส�ำคัญ : อ่านเอาเรื่อง เทคนิค small note 

1 ครูโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
2 ครูโรงเรียนวัดเขาดิน  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
3 ครูโรงเรียนตะกั่วป่า”เสนานุกูล”  จังหวัดพังงา 82110
4 จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000
1 Teacher of Krokkaeowongphrachan School Chachoengsao 24190
2 WatKhaodin School 24130
3 Sananukul School Pang-nga 82110
4 Chachoengsao 24000
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Development of Grade 8th Students’ Reading Comprehension Skills and Scientific Inquiry 

Based Thinking through the Use of Small Notes in Science Classrooms

Janitchaya Siripun1 Wiyachat Charoenmark2 Satit Wannapob3 Kritsada Karaked3 and Aurairat Suksut4

Abstract

Introduction : Science is a culture of the modern world which is a Knowledge-based society so everyone needs 

to be developed to know science. In order to have a better understanding of the nature and technology that 

humans create Able to apply knowledge with reason, creativity and morality.

Objectives : To analyze reading comprehension processes and scientific inquiries skills of the Grade 8th students 

through the use of “Small Note” reading developmental techniques. The research aims to gather possible 

effective pedagogical techniques to successfully engage in relevant academic activities.

Method : The experimental research method was used with Pretest-Posttest written activities. The research 

method incorporated “Frayer Model” educational practices. 142 students involved in the study are from four 

different public schools in Chachoengsao. The research variables concern scientific vocabularies used by the 

students while engaging in the science class activities. The research uses statistical mean, T-Test, standard 

deviation.

Results : In the science class in the topics of “Digestion,” “Circulatory system,” and “Respiratory System” with 

various percentage of achievement who were able to apply frayer model in their writing activities performed 

in the classrooms. Students were able to use to solve problems; as well as the capabilities to use “frayer 

model” to assist in their writing processes.

Conclusions : Through the use of “small note” and “frayer model” in the science classrooms, the students 

are able to increase their knowledge and scientific vocabularies through selected inquiries-based learning tasks. 

Keywords : Reading and writing processes in Science classrooms, “Small Note” reading pedagogy
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บทนำ 
 โลกปัจจุบัน  สิ่งต่างๆ  มีความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ดังนั้น  ความเข้าใจแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์และการศึกษาเพื่อความรอบรู้ทางวิทยาศาสตร์  (ScientiÞc literacy)  เป็นสิ่งสำคัญของทุกคน  ( Barke, 
Hazari, and Yitbarek, 2009: 1)  เพราะวิทยาศาสตร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและการงานอาชีพต่างๆ  ตลอดจน
เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่างๆ  ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตการทำงาน  เหล่านี้ล้วนเป็น
ผลของความรู้วิทยาศาสตร์  ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์  วิจารณ์  มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความ
รู้  มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจ
สอบได้  วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  (Knowledge-based society)  ดังนั้น  
ทุกคนจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์
สร้างสรรค์ขึ้น  สามารถนำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล  สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 92) 
 การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการมุ่งหาคาตอบและแก้ปัญหา รวมถึงการพัฒนาสภาวะท่ีเป็น
อยู่ให้ดีข้ึน โดยการทางานร่วมกันระหว่างการคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ทาได้โดยให้คิดลึก
และหลากหลายที่สุดปราศจากการตัดสินความคิดต่างๆว่าดีหรือไม่ จนถึงระยะหนึ่งจึง พิจารณาความคิดเหล่านั้นด้วยการ
คิดวิจารณญาณ ในการเลือกและประเมินวิธีการแก้ปัญหาจนได้วิธีที่ดีที่สุดใน การแก้ปัญหา วางแผนการแก้ปัญหาและนา
ไปแก้ปัญหาโดยเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถแก้ปัญหาได้และควบคุม ตนเองได้เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาด้วยความรอบคอบและ
สมบูรณ์ (สิทธิชัย ชมพูพาทย์.2553) 
 จากการทบทวนเอกสารผลการเรียนในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561  ผู้วิจัยพบว่า  การประเมินผลตามตัวชี้
วัดในหัวข้อของการอภิปรายนั้น  นักเรียนทำคะแนนได้น้อย   เมื่อกลับไปตรวจสอบข้อสอบพบว่า  นักเรียนตอบคำตอบ
คนละประเด็นกับที่โจทย์ต้องการคำตอบ  ทางผู้วิจัยจึงได้ทำแบบทดสอบการอ่านเอาเรื่อง  พบว่า  นักเรียนร้อยละ  44.44  
ไม่สามารถหาคำสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้  ,   ร้อยละ 37.04  หาคำสำคัญได้ 1 คำ  เท่านั้น   
 ซึ่งปัญหาที่ได้พบ  เกิดจาก  นักเรียนไม่เคยอ่านและเขียน  จึงได้ทำการแก้ปัญหาเริ่มต้นจากการอ่านและเขียน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาพัฒนาการในการอ่านเอาเรื่องและเขียนคำศัพท์เชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โดย
ใช้เทคนิคการสอน Small Note 
 2.  สามารถนำคำศัพท์มาให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์มาแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  ที่กำหนดให้ได้ 

นิยามคำศัพท์ 
 1.  เทคนิคการสอน small note  หมายถึง  การใช้กระดาษโน๊ตแผ่นเล็กสรุปเรื่องที่อ่าน  จากหนังสืออ่านประกอบ  
แล้วเขียนเล่าเรื่องราวเป็นคำพูดของนักเรียนเอง 
 2..  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  หมายถึง กระบวนการมุ่งหาคาตอบและแก้ปัญหา รวมถึงการพัฒนาสภาวะท่ีเป็น
อยู่ให้ดีข้ึน โดยการทางานร่วมกันระหว่างการคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ทาได้โดยให้คิดลึกและ
หลากหลายที่สุดปราศจากการตัดสินความคิดต่างๆว่าดีหรือไม่ จนถึงระยะหนึ่งจึง พิจารณาความคิดเหล่านั้นด้วยการคิด
วิจารณญาณ ในการเลือกและประเมินวิธีการแก้ปัญหาจนได้วิธีที่ดีที่สุดใน การแก้ปัญหา วางแผนการแก้ปัญหาและนาไปแก้
ปัญหาโดยเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถแก้ปัญหาได้และควบคุ ม ตนเองได้เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาด้วยความรอบคอบและสมบูรณ์ 
(สิทธิชัย ชมพูพาทย์.2553) 

3. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน  5  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนวัดโกรกแก้ววง
พระจันทร์ ,  โรงเรียนหนองปลาไหลราษฎร์อำรุง ,  โรงเรียนวัดเขาดิน  และโรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน 3) 

]
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บทนำ 
 โลกปัจจุบัน  สิ่งต่างๆ  มีความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ดังนั้น  ความเข้าใจแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์และการศึกษาเพื่อความรอบรู้ทางวิทยาศาสตร์  (ScientiÞc literacy)  เป็นสิ่งสำคัญของทุกคน  ( Barke, 
Hazari, and Yitbarek, 2009: 1)  เพราะวิทยาศาสตร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและการงานอาชีพต่างๆ  ตลอดจน
เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่างๆ  ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตการทำงาน  เหล่านี้ล้วนเป็น
ผลของความรู้วิทยาศาสตร์  ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์  วิจารณ์  มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความ
รู้  มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจ
สอบได้  วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  (Knowledge-based society)  ดังนั้น  
ทุกคนจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์
สร้างสรรค์ขึ้น  สามารถนำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล  สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 92) 
 การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการมุ่งหาคาตอบและแก้ปัญหา รวมถึงการพัฒนาสภาวะท่ีเป็น
อยู่ให้ดีข้ึน โดยการทางานร่วมกันระหว่างการคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ทาได้โดยให้คิดลึก
และหลากหลายที่สุดปราศจากการตัดสินความคิดต่างๆว่าดีหรือไม่ จนถึงระยะหนึ่งจึง พิจารณาความคิดเหล่านั้นด้วยการ
คิดวิจารณญาณ ในการเลือกและประเมินวิธีการแก้ปัญหาจนได้วิธีที่ดีที่สุดใน การแก้ปัญหา วางแผนการแก้ปัญหาและนา
ไปแก้ปัญหาโดยเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถแก้ปัญหาได้และควบคุม ตนเองได้เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาด้วยความรอบคอบและ
สมบูรณ์ (สิทธิชัย ชมพูพาทย์.2553) 
 จากการทบทวนเอกสารผลการเรียนในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561  ผู้วิจัยพบว่า  การประเมินผลตามตัวชี้
วัดในหัวข้อของการอภิปรายนั้น  นักเรียนทำคะแนนได้น้อย   เมื่อกลับไปตรวจสอบข้อสอบพบว่า  นักเรียนตอบคำตอบ
คนละประเด็นกับที่โจทย์ต้องการคำตอบ  ทางผู้วิจัยจึงได้ทำแบบทดสอบการอ่านเอาเรื่อง  พบว่า  นักเรียนร้อยละ  44.44  
ไม่สามารถหาคำสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้  ,   ร้อยละ 37.04  หาคำสำคัญได้ 1 คำ  เท่านั้น   
 ซึ่งปัญหาที่ได้พบ  เกิดจาก  นักเรียนไม่เคยอ่านและเขียน  จึงได้ทำการแก้ปัญหาเริ่มต้นจากการอ่านและเขียน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาพัฒนาการในการอ่านเอาเรื่องและเขียนคำศัพท์เชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โดย
ใช้เทคนิคการสอน Small Note 
 2.  สามารถนำคำศัพท์มาให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์มาแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  ที่กำหนดให้ได้ 

นิยามคำศัพท์ 
 1.  เทคนิคการสอน small note  หมายถึง  การใช้กระดาษโน๊ตแผ่นเล็กสรุปเรื่องที่อ่าน  จากหนังสืออ่านประกอบ  
แล้วเขียนเล่าเรื่องราวเป็นคำพูดของนักเรียนเอง 
 2..  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  หมายถึง กระบวนการมุ่งหาคาตอบและแก้ปัญหา รวมถึงการพัฒนาสภาวะท่ีเป็น
อยู่ให้ดีข้ึน โดยการทางานร่วมกันระหว่างการคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ทาได้โดยให้คิดลึกและ
หลากหลายที่สุดปราศจากการตัดสินความคิดต่างๆว่าดีหรือไม่ จนถึงระยะหนึ่งจึง พิจารณาความคิดเหล่านั้นด้วยการคิด
วิจารณญาณ ในการเลือกและประเมินวิธีการแก้ปัญหาจนได้วิธีที่ดีที่สุดใน การแก้ปัญหา วางแผนการแก้ปัญหาและนาไปแก้
ปัญหาโดยเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถแก้ปัญหาได้และควบคุ ม ตนเองได้เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาด้วยความรอบคอบและสมบูรณ์ 
(สิทธิชัย ชมพูพาทย์.2553) 

3. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน  5  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนวัดโกรกแก้ววง
พระจันทร์ ,  โรงเรียนหนองปลาไหลราษฎร์อำรุง ,  โรงเรียนวัดเขาดิน  และโรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน 3) 

]

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การพัฒนาทักษะการอ่านเอาเรื่องและเขียนคำศัพท์เชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โดยใช้

เทคนิคการสอน  Small  note  เพื่อการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์มาแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆที่กำหนดให้  ดัง
แผนภาพที่  1 

 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีการดำเนินการ 
 1. รูปแบบ 

  การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  แบบ  Pretest-Posttest  และ  การกำหนดสถานการณ์เพื่อ  
แก้ไขปัญหา 

 2.  กลุ่มเป้าหมาย 
  คือ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  คือ  โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ , 
 โรงเรียนหนองปลาไหลราษฎร์อำรุง ,  โรงเรียนวัดเขาดิน  และโรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน 3) จำนวน 142 คน 
 3. วิธีการดำเนินงาน  
  3.1  เครื่องมือที่ใช้และวิธีการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 
        เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล  ประกอบด้วย 
   3.1.1  Frayer Model Pretest-Posttest 
   3.1.2  Frayer Model Rubric 
   3.1.3  Science Assessment Rubric (  Knowledge , Science and Society ) 
         หาประสิทธิภาพของเครื่องมือโดย  ใช้ผู้เชี่ยวชาญ  จำนวน  3  คน ประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการ
วัดผลเพื่อหาค่า IOC  และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

]

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ผลพัฒนาการการอ่านเอาเรื่องและเขียนคำศัพท์เชิง
วิทยาศาสตร์ 

การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์มาแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ต่างๆที่กำหนดให้ 
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  3.2  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.2.1  ทดสอบก่อนเรียนโดยการเขียน  Frayer Model 
   3.2.2  ให้เรียนอ่านหนังสือชุดรู้ทันวิทย์  คิดทันโลก  และชุด  รู้วิทย์  คิดเป็น  พร้อมกับให้
นักเรียนเขียนโน๊ตสั้นๆลงในกระดาษ  Post-it  1 สี 
   3.2.3  ในแต่ละหน้าถ้านักเรียนเกิดข้อสงสัย  หรือ  คำถาม  ให้นักเรียนใช้กระดาษ  Post-it  สี
แตกต่างเขียนคำถาม 
   3.2.4  ทดสอบหลังเรียนโดยการเขียน  Frayer Model 
   3.2.5  ทำแบบทดสอบตามมาตราฐานรายวิชา 
  3.3  วิเคราะห์ข้อมูล 
   3.3.1  เปรียบเทียบผลพัฒนาการก่อนเรียนละหลังเรียน 
   3.3.2  ผลการประเมินตามตัวชี้วัดของบทเรียน 
  3.4  สถิติที่ใ้ช้ในครั้งนี้ 
   3.4.1  สถิตที่ใช้  ค่าเฉลี่ย  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการในการอ่านเอาเรื่องและเขียนคำศัพท์เชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561  จำนวน  142  คน  โดยใช้เทคนิคการสอน Small Note เพื่อการให้เหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ ซึ่งผู้วัิจัยนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบ Pretest-Posttest โดยการเขียน frayer model 

*   ผลการประเมินอ้างอิง Frayer Model Rubric 

 จากตารางที่ 1 พบว่า เรื่อง ระบบย่อยอาหาร นักเรียนร้อยละ 69.01 เขียน frayer model และสามารถเขียนอธิบาย
โดยใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ได้ในระดับดีขึ้นไป ระบบหายใจ นักเรียนร้อยละ 78.87 เขียน frayer model และสามารถ

เรื่อง ผลการประเมิน

Pretest Posttest

อธิบายโดยใช้เหตุผล
ทางวิทยาศาสตร์

ร้อยละ
อธิบายโดยใช้เหตุผล
ทางวิทยาศาสตร์

ร้อยละ

ระบบย่อย
อาหาร

4 
3 
2 
1

0 
0 

130 
12

0.00 
0.00 
91.55 
8.45

0 
98 
39 
5

0.00 
69.01 
27.47 
3.52

ระบบหายใจ 4 
3 
2 
1

0 
0 

130 
12

0.00 
0.00 
91.55 
8.45

0 
112 
25 
5

0.00 
78.87 
17.61 
3.52

ระบบหมุนเวียน
เลือด

4 
3 
2 
1

0 
0 

130 
12

0.00 
0.00 
91.55 
8.45

0 
122 
15 
5

0.00 
85.92 
10.56 
3.52

]
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  3.2  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.2.1  ทดสอบก่อนเรียนโดยการเขียน  Frayer Model 
   3.2.2  ให้เรียนอ่านหนังสือชุดรู้ทันวิทย์  คิดทันโลก  และชุด  รู้วิทย์  คิดเป็น  พร้อมกับให้
นักเรียนเขียนโน๊ตสั้นๆลงในกระดาษ  Post-it  1 สี 
   3.2.3  ในแต่ละหน้าถ้านักเรียนเกิดข้อสงสัย  หรือ  คำถาม  ให้นักเรียนใช้กระดาษ  Post-it  สี
แตกต่างเขียนคำถาม 
   3.2.4  ทดสอบหลังเรียนโดยการเขียน  Frayer Model 
   3.2.5  ทำแบบทดสอบตามมาตราฐานรายวิชา 
  3.3  วิเคราะห์ข้อมูล 
   3.3.1  เปรียบเทียบผลพัฒนาการก่อนเรียนละหลังเรียน 
   3.3.2  ผลการประเมินตามตัวชี้วัดของบทเรียน 
  3.4  สถิติที่ใ้ช้ในครั้งนี้ 
   3.4.1  สถิตที่ใช้  ค่าเฉลี่ย  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการในการอ่านเอาเรื่องและเขียนคำศัพท์เชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561  จำนวน  142  คน  โดยใช้เทคนิคการสอน Small Note เพื่อการให้เหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ ซึ่งผู้วัิจัยนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบ Pretest-Posttest โดยการเขียน frayer model 

*   ผลการประเมินอ้างอิง Frayer Model Rubric 

 จากตารางที่ 1 พบว่า เรื่อง ระบบย่อยอาหาร นักเรียนร้อยละ 69.01 เขียน frayer model และสามารถเขียนอธิบาย
โดยใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ได้ในระดับดีขึ้นไป ระบบหายใจ นักเรียนร้อยละ 78.87 เขียน frayer model และสามารถ

เรื่อง ผลการประเมิน

Pretest Posttest

อธิบายโดยใช้เหตุผล
ทางวิทยาศาสตร์

ร้อยละ
อธิบายโดยใช้เหตุผล
ทางวิทยาศาสตร์

ร้อยละ

ระบบย่อย
อาหาร

4 
3 
2 
1

0 
0 

130 
12

0.00 
0.00 
91.55 
8.45

0 
98 
39 
5

0.00 
69.01 
27.47 
3.52

ระบบหายใจ 4 
3 
2 
1

0 
0 

130 
12

0.00 
0.00 
91.55 
8.45

0 
112 
25 
5

0.00 
78.87 
17.61 
3.52

ระบบหมุนเวียน
เลือด

4 
3 
2 
1

0 
0 

130 
12

0.00 
0.00 
91.55 
8.45

0 
122 
15 
5

0.00 
85.92 
10.56 
3.52

]

เขียนอธิบายโดยใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ได้ในระดับดี ระบบเวียนเลือด นักเรียนร้อยละ 85.92 เขียน frayer model และ
สามารถเขียนอธิบายโดยใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ได้ในระดับดี 
 ซึ่งพบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่เมื่อทำการอ่านจากหนังสืออ่านประกอบแล้วนักเรียนสามารถมีพัฒนาการในการเขียนคำ
ศัพท์ลงใน Frayer Model 

ตารางที่ 2 ผลการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ 

**  ผลการประเมินระดับ 4 คือ  สามารถตีความจากข้อค้นพบได้  และแก้ปัญหาอย่างชัดเจน  พร้อมเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาทางอื่นได้ 
 ผลการประเมินระดับ 3 คือ  สามารถตีความจากข้อค้นพบได้  และแก้ปัญหาอย่างชัดเจน  แต่ไม่สามารถเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาทางอื่นได้ 
 ผลการประเมินระดับ 2 คือ  สามารถตีความได้แต่ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา  และการแก้ปัญหายังไม่ได้นำความรู้พื้นฐานมาใช้ในการแก้ไข 
   ปัญหา 
 ผลการประเมินระดับ 1 คือ  ไม่สามารถตีความจากข้อค้นพบได้ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 

 จากตารางที่ 2 พบว่า เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ร้อยละ 66.90  สามารถแก้ไขสถานการณ์โดยให้เหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์ได้ในระดับ 3 ระบบหายใจ ร้อยละ 71.83 สามารถแก้ไขสถานการณ์โดยให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ได้ในระดับ  3  
ระบบเวียนเลือด ร้อยละ 80.99 สามารถแก้ไขสถานการณ์โดยให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ได้ในระดับ 3   
 ซึ่งพบว่า  นักเรียนส่วนใหญ่สามารถตีความจากสถานการณ์ได้  และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจน  แต่ยังไม่
สามารถเสนอแนะวิธีการแก้ไข้ปัญหาทางอื่นได้ 

สรุปการวิจัย 
 จากการศึกษาครั้งนี้  พบว่า การให้นักเรียนได้อ่านเรื่องประกอบเกี่ยวกับคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์  สามารถพัฒนา
ความเข้าใจในการนำคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการเขียนทำให้นักเรียนใช้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ในการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้  แต่ยังไม่สามารถเสนอะแนะแนวคิดในการแก้ไขปัญหาใหม่ๆได้ 

เรื่อง

ผลการประเมิน

1 2 3 4

ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ

ระบบย่อยอาหาร 20 14.09 27 19.01 95 66.90 0 0.00

ระบบหายใจ 14 9.86 26 18.31 102 71.83 0 0.00

ระบบหมุนเวียนเลือด 12 8.45 15 10.56 115 80.99 0 0.00
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 งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ดร.อภิชาติ  สังข์ทอง  และอาจารย์ฐิติพร  บูรณะศรีศักดิ์  อาจารย์
ที่ปรีกษางานวิจัย  ที่กรุณาให้คำปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง  ผู้วิจัยตระหนัก
ถึงความตั้งใจจริงและทุ่มเทของอาจารย์  และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
 ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน 3)  ผู้
อำนวยการโรงเรียนวัดเขาดิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบัานหนองปลาไหลราษฎร์อำรุง  ได้ให้ความอนุเคราะห์ในเข้าเก็บข้อมูลงาน
วิจัยในครั้งนี้   
 ขอขอบพระคุณ ครูนิภาพร  สุขสี  ครูโรงเรียนบัานหนองปลาไหลราษฎร์อำรุง  ครูธนวรรณ  ศรีณะรงค์  ครูโรงเรียน
วัดล่าง (บวรวิทยายน 3) ครูวิยฉัตร  เจริญมาก  ครูโรงเรียนวัดเขาดิน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการนำเครื่องมืองานวิจัยไปใช้ใน
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 ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา  เขียวรักษา  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  ซึ่งเป็นผู้ทรง
คุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย  จนทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 อนึ่ง  ผู้วิจัยหวังว่า  งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย  จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดนี้ให้แก่เหล่าคณาจารย์  ที่ช่วย
ทำให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง  และขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณ  แด่บิดา มารดา  และผู้มีพระคุณทุก
ท่าน  และยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา  เพื่อประโยขน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 
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ผลของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกำรแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยใช้ชุดกิจกรรม

ที่เน้นกำรอุปนัย เรื่องสมดุลเคมี ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5

ธีรพล ชนะภัย
1*
 พูนสุข อุดม

2
 และปิยาภรณ์ ภาษิตกุล

3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ผลการประเมินผู้เรียนตามโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) และทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ 21 พบ

ว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนไทยจ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนา

วัตถุประสงค์ : 1) สร้างชุดกิจกรรมทีเ่น้นการอปุนยั เรือ่งสมดลุเคม ี ให้มีประสิทธภิาพ (E1/E2) 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรยีน เรือ่งสมดลุเคม ี และความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนกัเรยีนทีไ่ด้รบัการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเทคนคิการแบ่ง

กลุ่มผลสัมฤทธิ์ โดยใช้ชุดกิจกรรมท่ีเน้นการอุปนัย กับเกณฑ์ร้อยละ 70 และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผลสัมฤทธิท์างการเรยีน

และความสามารถในการคิดวิเคราะห์

วิธีกำรศึกษำ : 1) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมที่เน้นการอุปนัย เรื่องสมดุลเคมี แผนการจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ 2) ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 3) จัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรี

ทุ ่งสง จ�านวน 40 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน E1/E2 t-tset (one sample) และค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลกำรศึกษำ : 1) ชุดกิจกรรมที่เน้นการอุปนัย เรื่องสมดุลเคมี มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 82.00/84.80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่องสมดุลเคมี และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผล

สัมฤทธิ์ โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นการอุปนัย สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .01 

วจิำรณ์และสรปุ : จากการศกึษาครัง้นี ้พบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มได้ร่วมมือกันในการท�าความเข้าใจกับเน้ือหา เป็นผลให้ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ที่ผู้วิจัยได้ก�าหนดไว้ 

ค�ำส�ำคัญ : ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ชุดกิจกรรมที่เน้นการอุปนัย การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผล
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The Effect of Cooperative Learning : Student Teams Achievement Division (STAD)

with Inductive Activity Package on Chemical Equilibrium for Mathayomsuksa 5 Students

Teerapon Chanapai
1* Poonsuk Udom

2.
 and Piyaporn Pasitkul

3.

Abstract

Introduction : The result of Program for International Student Assessment (PISA) and 21
st
 century skill show 

thailand students must improved the critical thinking skill.

Objective : 1) To construct inductive activity package on chemical equilibrium which meet performance standard 

criterion at E1/E2 = 80/80. 2) To compare chemistry achievement on the topic of chemical equilibrium and 

critical thinking skill after using cooperative learning : Student Teams Achievement Division (STAD) with inductive 

activity package with criterion level of 70% and study the correlation between chemistry achievement and 

critical thinking skill

Methods : 1) Constructing research instruments Inductive activity package on chemical equilibrium, Learning 

management plan with cooperative learning : Student Teams Achievement Division (STAD) designed, Achieve-

ment test and Critical thinking skill test. 2) Testing a quality of the research instruments 3) Using inductive ac-

tivity package on chemical equilibrium. The samples were Mathayomsuksa 5 Students from Satreethungsong 

School with a sample of 40 students. The data were analysed by mean, standard deviation, E1/E2, t-test of one 

sample and Pearson Product - Moment Correlation Coefficient.

Results : 1) The efficiency of the inductive activity package on chemical equilibrium achieved the standard at 

E1/E2 = 82.00/84.80 2) The student achievement and critical thinking skill after using cooperative learning : 

Student Teams Achievement Division (STAD) with inductive activity package were significantly higher than crite-

rion level of 70% at the .05 level and student achievement and critical thinking skill were significantly correla-

tion at the .01 level. 

Conclusion : This research finding each of student teams with cooperative can know about the lesson and 

student achievement, critical thinking skill is significant form research objective. 

Keywords : critical thinking skill, inductive activity package, Student Team Achievement Division : STAD
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บทน า 
 การศึกษาเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาประเทศเพราะการศึกษาเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาคนให้มีความรู้และทักษะ 
ต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตโดยเฉพาะทักษะที่มีความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นศตวรรษท่ีมีความเจริญ 
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จากกรอบแนวความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่าทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
หรือ 3R และ 4C มีความสอดคล้องกับ การประเมินผลทางการศึกษาผู้เรียนตามโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ  
(PISA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินว่านักเรียนที่ก าลังจะจบการศึกษาภาคบังคับได้รับความรู้และทักษะส าคัญหลัก ๆ ที่จ าเป็น 
ต้องใช้ในการมีส่วนร่วมในสังคมปัจจุบันมากน้อยเพียงใด โดยการประเมินผล PISA เป็นการประเมิน การรู้เรื่อง (Literacy) 
โดยวัดการรู้เรื่อง 3 ด้าน ได้แก่ การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ทั้งนี้ผลการประเมิน PISA ปี 2012 พบว่า ประเทศไทยยังอยู่ห่างไกลจาก 
เป้าหมายความเข้มแข็งทางการศึกษาและไม่สามารถเตรียมเยาวชนให้มีศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต นักเรียนไทยมีคะแนน 
ต่ ากว่ามาตรฐานระดับนานาชาติ อย่ างมีนั ยส าคัญ ทางสถิติ  ทั้ ง 3 ด้ านที่ ประเมิน  และด้ านที่ มี คะแนนต่ าสุด  คื อ 
ด้านการรู้เรื่องการอ่าน และผลการประเมิน PISA ในปี 2015 พบว่านักเรียนไทยมีคะแนนต่ าลงทั้ง 3 ด้านเมื่อเทียบกับ 
ผลการประเมินในปี 2012 โดยด้านการรู้เรื่องการอ่าน มีคะแนนลดต่ าลงมากที่สุด รองลงมาคือด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งท้ังสองด้านนี้คะแนนลดต่ าลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จากผลการประเมิน PISA ดังกล่าวพบว่านักเรียนไทยจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้อง 
ได้รับการพัฒนาเพื่อให  มีความทัดเทียมกับนานาชาติและเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการด าเนินชีวิตของตนเองในอนาคต 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2560: 12) 

จากทักษะที่ จ า เป็น ในการด า เนิน ชีวิต ในศตวรรษที่  21 ผลการประเมินนัก เรียนร่วมกับนานาชาติ  (PISA) 
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่าทักษะการคิดวิเคราะห์มีความจ าเปน็กับนักเรียนในการด าเนิน 
ชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง การไตร่ตรอง สืบสวน สืบค้นข้อเท็จจริง อย่างมีเหตุผล เพื่อตอบ 
ค าถามเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องสงสัย โดยอาศัยข้อมูลใหม่ที่มีความน่าเช่ือถือ การจัดกระท ากับข้อมูลเช่ือมโยงความสัมพันธ์ต่าง ๆ 
เพื่อค้นหาค าตอบหรือสร้างข้อมูลใหม่ท่ีมีความน่าเช่ือถือ ทั้งนี้การใช้การอุปนัย จะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ได้ เนื่องจากการอุปนัยนั้น เป็นการกระท าข้อมูลจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหากฎเกณฑ์โดยอาจใช้ข้อมูลจ านวนหลาย ๆ ข้อมูล 
แล้วสืบค้นข้อเท็จจริงที่แฝงอยู่ในข้อมูลนั้น ๆ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับข้อมูลที่ให้มา ซึ่งสามารถท าได้โดย 1) การจับคู่ 
(Matching) คือการระบุความเหมือนและ/หรือ ความต่างระหว่างส่วนประกอบ 2) การจัดหมวดหมู่  (Classification) 
คือการประมวลความรู้เพื่อจัดเรียงล าดับและประเภทของแนวคิดเป็นหมวดหมู่ 3) การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด (Error Analysis) 
คือการคิดเชิงตรรกะและการประเมินความเป็นเหตุเป็นผลของแนวคิดหรือสิ่งต่าง ๆ 4) การสรุป เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไป 
(Generalizing) คือการอุปมาน (Induction) หรือการอนุมาน (Deduction) มาก าหนดเป็นหลักการหรือกฎซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ 
และ5)การสรุปเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ(Specifying)คือการน าหลักการทั่วไปที่มีอยู่แล้วไปสรุปเป็นหลักการใหม่ที่เฉพาะเจาะจง 
(Marzano. 2001: 60; วิชัย วงษ์ใหญ่. 2525: 8) 
 ชุดกิจกรรม คือ สื่อชนิดหนึ่งที่ครูผู้สอนเป็นคนสร้างขึ้น เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยประกอบไปด้วย ค าช้ีแจง 
เนื้อหา แบบฝึกหัด กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งมีการเรียงล าดับไว้เป็นอย่างดีและประกอบเข้าไว้เป็นชุด ผู้เรียนสามารถศึกษา 
ได้ด้วยตนเอง ท าให้การจัดการเรียนการ สอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 
ซึ่งหากใช้ชุดกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนจะช่วยให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย และเพิ่มความสนใจในการเรียน 
วิทยาศาสตร์ (จารุชา สมศรี. 2550: 51) 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (Student Team Achievement Division : STAD) 
เป็นเทคนิคที่เนน้การจัดประสบการณ์เป็นกลุ่มย่อยๆโดยสมาชิกในกลุ่มจะความสามารถแล้วมาเรียนรู้หรือท างานร่วมกัน แบ่งหน้าท่ี 
รับผิดชอบหมุนเวียนกันไป เมื่อเรียนจบในแต่ละคาบจะได้ท าแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ที่เรียนมาแล้วท าการสอบย่อยรายบุคคล 
คะแนนที่ได้จะถูกเปลี่ยนเป็นคะแนนการพัฒนาและหาคะแนนกลุ่มของแต่ละกลุ่ม ท าให้สมาชิกในกลุ่มต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เพื่อให้คะแนนกลุ่มออกมาดี และเพื่อให้กลุ่มของตนเองประสบความส าเร็จ (Salavin. 1995: 71) 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างชุดกิจกรรมที่เน้นการอุปนัย ในรายวิชาเคมี 3 เรื่อง สมดุลเคมี 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสตรีทุ่งสง 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีทุ่งสง ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 3 ห้องเรียน รวม 120 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 จ านวน 40 คน ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) 
 2. เคร่ืองมือการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  
   2.1 ชุ ด กิ จ ก รรม ที่ เน้ น ก ารอุ ป นั ย  เรื่ อ ง  ส ม ดุ ล เค มี  มี ค่ าป ระสิ ท ธิ ภ าพ เท่ ากั บ  82 .0 0/84.80 
มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมในองค์ประกอบต่าง ๆ เท่ากับ 4.77 ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 
   2.2 แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นการอุปนัย เรื่อง 
สมดุลเคมี มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมในองค์ประกอบต่าง ๆ เท่ากับ 4.93 ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 
   2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมดุลเคมี แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.41-0.68 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.55 - 0.91 
และมีค่าความเชืื่อมั่น (KR-20) เท่ากับ 0.88 
   2.4 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
ซึ่งสร้างขึ้นตามแนวคิดของมาร์ซาโน มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.32-0.55 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) 
อยู่ระหว่าง 0.55 - 1.00 และมีค่าความเช่ืือมั่น (KR-20) เท่ากับ 0.80 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.1 ปฐมนิเทศ แบ่งกลุ่มผู้เรียน และชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ 
จ านวน 2 คาบ  
   3.2 ด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นการอุปนัย 
เรื่องสมดุลเคมี ซึ่งมี 4 ชุดกิจกรรม ดังน้ี 
ตารางที่ 1 การใช้ชุดกิจกรรมทีเ่นน้การอุปนัยและแผนการจัดการเรยีนรู้ เรื่องสมดลุเคมี 

หน่วยการเรียนรู ้ ชุดกิจกรรม ช่ือชุดกิจกรรม แผนการจดัการเรียนรู ้ จ านวนคาบ 

สมดลุเคม ี

ชุดที่ 1 รู้จักกบัสมดุลเคม ี 1-2 4 

ชุดที่ 2 ค่าคงท่ีสมดลุ 3 4 

ชุดที่ 3 หลักของเลอชาเตอลิเอ 4 6 

ชุดที่ 4 สมดลุเคมีในชีวิตประจ าวัน 5-6 4 
 
  3.3 ทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์  
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บทน า 
 การศึกษาเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาประเทศเพราะการศึกษาเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาคนให้มีความรู้และทักษะ 
ต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตโดยเฉพาะทักษะที่มีความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นศตวรรษท่ีมีความเจริญ 
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จากกรอบแนวความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่าทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
หรือ 3R และ 4C มีความสอดคล้องกับ การประเมินผลทางการศึกษาผู้เรียนตามโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ  
(PISA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินว่านักเรียนที่ก าลังจะจบการศึกษาภาคบังคับได้รับความรู้และทักษะส าคัญหลัก ๆ ที่จ าเป็น 
ต้องใช้ในการมีส่วนร่วมในสังคมปัจจุบันมากน้อยเพียงใด โดยการประเมินผล PISA เป็นการประเมิน การรู้เรื่อง (Literacy) 
โดยวัดการรู้เรื่อง 3 ด้าน ได้แก่ การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ทั้งนี้ผลการประเมิน PISA ปี 2012 พบว่า ประเทศไทยยังอยู่ห่างไกลจาก 
เป้าหมายความเข้มแข็งทางการศึกษาและไม่สามารถเตรียมเยาวชนให้มีศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต นักเรียนไทยมีคะแนน 
ต่ ากว่ามาตรฐานระดับนานาชาติ อย่ างมีนั ยส าคัญ ทางสถิติ  ทั้ ง 3 ด้ านที่ ประเมิน  และด้ านที่ มี คะแนนต่ าสุด  คื อ 
ด้านการรู้เรื่องการอ่าน และผลการประเมิน PISA ในปี 2015 พบว่านักเรียนไทยมีคะแนนต่ าลงทั้ง 3 ด้านเมื่อเทียบกับ 
ผลการประเมินในปี 2012 โดยด้านการรู้เรื่องการอ่าน มีคะแนนลดต่ าลงมากที่สุด รองลงมาคือด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งท้ังสองด้านนี้คะแนนลดต่ าลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จากผลการประเมิน PISA ดังกล่าวพบว่านักเรียนไทยจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้อง 
ได้รับการพัฒนาเพื่อให  มีความทัดเทียมกับนานาชาติและเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการด าเนินชีวิตของตนเองในอนาคต 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2560: 12) 

จากทักษะที่ จ า เป็น ในการด า เนิน ชีวิต ในศตวรรษที่  21 ผลการประเมินนัก เรียนร่วมกับนานาชาติ  (PISA) 
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่าทักษะการคิดวิเคราะห์มีความจ าเปน็กับนักเรียนในการด าเนิน 
ชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง การไตร่ตรอง สืบสวน สืบค้นข้อเท็จจริง อย่างมีเหตุผล เพื่อตอบ 
ค าถามเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องสงสัย โดยอาศัยข้อมูลใหม่ที่มีความน่าเช่ือถือ การจัดกระท ากับข้อมูลเช่ือมโยงความสัมพันธ์ต่าง ๆ 
เพื่อค้นหาค าตอบหรือสร้างข้อมูลใหม่ท่ีมีความน่าเช่ือถือ ทั้งนี้การใช้การอุปนัย จะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ได้ เนื่องจากการอุปนัยนั้น เป็นการกระท าข้อมูลจากรายละเอียดปลีกย่อยไปหากฎเกณฑ์โดยอาจใช้ข้อมูลจ านวนหลาย ๆ ข้อมูล 
แล้วสืบค้นข้อเท็จจริงที่แฝงอยู่ในข้อมูลนั้น ๆ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับข้อมูลที่ให้มา ซึ่งสามารถท าได้โดย 1) การจับคู่ 
(Matching) คือการระบุความเหมือนและ/หรือ ความต่างระหว่างส่วนประกอบ 2) การจัดหมวดหมู่  (Classification) 
คือการประมวลความรู้เพื่อจัดเรียงล าดับและประเภทของแนวคิดเป็นหมวดหมู่ 3) การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด (Error Analysis) 
คือการคิดเชิงตรรกะและการประเมินความเป็นเหตุเป็นผลของแนวคิดหรือสิ่งต่าง ๆ 4) การสรุป เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไป 
(Generalizing) คือการอุปมาน (Induction) หรือการอนุมาน (Deduction) มาก าหนดเป็นหลักการหรือกฎซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ 
และ5)การสรุปเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ(Specifying)คือการน าหลักการทั่วไปที่มีอยู่แล้วไปสรุปเป็นหลักการใหม่ที่เฉพาะเจาะจง 
(Marzano. 2001: 60; วิชัย วงษ์ใหญ่. 2525: 8) 
 ชุดกิจกรรม คือ สื่อชนิดหนึ่งที่ครูผู้สอนเป็นคนสร้างขึ้น เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยประกอบไปด้วย ค าช้ีแจง 
เนื้อหา แบบฝึกหัด กิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งมีการเรียงล าดับไว้เป็นอย่างดีและประกอบเข้าไว้เป็นชุด ผู้เรียนสามารถศึกษา 
ได้ด้วยตนเอง ท าให้การจัดการเรียนการ สอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 
ซึ่งหากใช้ชุดกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนจะช่วยให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย และเพิ่มความสนใจในการเรียน 
วิทยาศาสตร์ (จารุชา สมศรี. 2550: 51) 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (Student Team Achievement Division : STAD) 
เป็นเทคนิคที่เนน้การจัดประสบการณ์เป็นกลุ่มย่อยๆโดยสมาชิกในกลุ่มจะความสามารถแล้วมาเรียนรู้หรือท างานร่วมกัน แบ่งหน้าท่ี 
รับผิดชอบหมุนเวียนกันไป เมื่อเรียนจบในแต่ละคาบจะได้ท าแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ที่เรียนมาแล้วท าการสอบย่อยรายบุคคล 
คะแนนที่ได้จะถูกเปลี่ยนเป็นคะแนนการพัฒนาและหาคะแนนกลุ่มของแต่ละกลุ่ม ท าให้สมาชิกในกลุ่มต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เพื่อให้คะแนนกลุ่มออกมาดี และเพื่อให้กลุ่มของตนเองประสบความส าเร็จ (Salavin. 1995: 71) 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างชุดกิจกรรมที่เน้นการอุปนัย ในรายวิชาเคมี 3 เรื่อง สมดุลเคมี 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสตรีทุ่งสง 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีทุ่งสง ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 3 ห้องเรียน รวม 120 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 จ านวน 40 คน ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) 
 2. เคร่ืองมือการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  
   2.1 ชุ ด กิ จ ก รรม ที่ เน้ น ก ารอุ ป นั ย  เรื่ อ ง  ส ม ดุ ล เค มี  มี ค่ าป ระสิ ท ธิ ภ าพ เท่ ากั บ  82 .0 0/84.80 
มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมในองค์ประกอบต่าง ๆ เท่ากับ 4.77 ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 
   2.2 แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นการอุปนัย เรื่อง 
สมดุลเคมี มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมในองค์ประกอบต่าง ๆ เท่ากับ 4.93 ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 
   2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมดุลเคมี แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.41-0.68 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.55 - 0.91 
และมีค่าความเชืื่อมั่น (KR-20) เท่ากับ 0.88 
   2.4 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
ซึ่งสร้างขึ้นตามแนวคิดของมาร์ซาโน มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.32-0.55 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) 
อยู่ระหว่าง 0.55 - 1.00 และมีค่าความเช่ืือมั่น (KR-20) เท่ากับ 0.80 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.1 ปฐมนิเทศ แบ่งกลุ่มผู้เรียน และชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ 
จ านวน 2 คาบ  
   3.2 ด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นการอุปนัย 
เรื่องสมดุลเคมี ซึ่งมี 4 ชุดกิจกรรม ดังน้ี 
ตารางที่ 1 การใช้ชุดกิจกรรมทีเ่นน้การอุปนัยและแผนการจัดการเรยีนรู้ เรื่องสมดลุเคมี 

หน่วยการเรียนรู ้ ชุดกิจกรรม ช่ือชุดกิจกรรม แผนการจดัการเรียนรู ้ จ านวนคาบ 

สมดลุเคม ี

ชุดที่ 1 รู้จักกบัสมดุลเคม ี 1-2 4 

ชุดที่ 2 ค่าคงท่ีสมดลุ 3 4 

ชุดที่ 3 หลักของเลอชาเตอลิเอ 4 6 

ชุดที่ 4 สมดลุเคมีในชีวิตประจ าวัน 5-6 4 
 
  3.3 ทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์  
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  4. วิธีการวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
   4.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน IOC E1/E2  
   4.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
    4.2.1 การเปรียบเทียบคะแนน จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้สถิติ One Sample t-test  
    4.2.2 การเปรียบเทียบคะแนน จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห์ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยใช้สถิติการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
Product - Moment Correlation Coefficient) 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการใช้ชุดกจิกรรมที่เน้นการอุปนัย เร่ืองสมดุลเคมี กับเกณฑ์ประสิทธภิาพ (E1/E2) 80/80 
   จากการน าชุดกิจกรรมที่เน้นการอุปนัย เรื่องสมดุลเคมี ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คนประเมินความเหมาะสม 
ในองค์ประกอบต่าง ๆ ได้ผลการประเมินเฉลี่ย 4.77 ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด จากนั้นทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 3 
รูปแบบ คือ แบบเด่ียว (1:1) แบบกลุ่ม (1:10) และแบบภาคสนาม (1:100) ได้ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 67.50/71.11 
74.25/74.33 และ 78.94/79.92 ตามล าดับ และเมื่อพัฒนาตามค าแนะน าของนักเรียนท่ีทดลองใช้ แล้วน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่ามีเกณฑ์ประสิทธิภาพอยู่ท่ี 82.00/84.80 ซึ่งเป็นคะแนนท่ียอมรับได้ของเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 ทั้งนี้อาจเนื่องมาก 
จากการสร้างชุดกิจกรรมที่เน้นการอุปนัย เรื่องสมดุลเคมี ได้ด าเนินการสร้างอย่างมีระบบ มีการศึกษาข้อมูล ผลการทดลอง 
การออกแบบกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องสมดุลเคมี เพื่อน ามาประกอบในการสร้างชุดกิจกรรม โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับ 
ผลการเรียนรู้ของรายวิชาเคมี 3 มีการใช้ภาษา ใช้การออกแบบชุดกิจกรรม การเรียบเรียงเนื้อหา ให้สอดคล้องและน่าสนใจ 
นอกจากน้ีในขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมที่เน้นการอุปนัย เรื่องสมดุลเคมี ได้มีการตรวจสอบแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของประธาน 
และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อหาข้อบกพร่องของชุดกิจกรรมที่ 
เน้นการอุปนัย เรื่องสมดุลเคมี และน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข จากนั้นน าชุดกิจกรรมไปทดลองใช้ 3 รูปแบบ คือ แบบเดี่ยว 
(1:1) แบบกลุ่ม (1:10) และแบบภาคสนาม (1:100) และปรับปรุงตามค าแนะน าของนักเรียน ท าให้ชุ ดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของศิริลักษณ์ วิทยา (2555: 92-96) ที่ได้พัฒนาชุดกิจกรรมที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องปิโตรเลียมและ 
พลังงานทดแทน ซึ่งได้พัฒนาชุดกิจกรรมตามขั้นตอนดังกล่าว ส่งผลให้ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  (E1/E2) เท่ากับ 92.25/90.33 
และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2553: 341-344) ซึ่งพัฒนาชุดกิจกรรมตามขั้นตอนดังกล่าวท าให้ 
ชุดกิจกรรมมีคุณภาพสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ผลการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้น 
การอุปนัย เร่ืองสมดุลเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีทุ่งสง 
   จากการน าแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 
คนประเมินความเหมาะสมในองค์ประกอบต่าง ๆ ได้ผลการประเมินเฉลี่ย 4.93 ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด จากนั้นจึงได้ปรับ 
แก้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และน ามาทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เป็นเวลา 20 คาบ และสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนและสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบ t-test ได้ค่าดังตารางที่ 2 
และตารางที่ 3 ตามล าดับ 
ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสมดุลเคมี ของนักเรีืยนหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ 
โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นการอุปนัยกับเกณฑ์ร้อยละ 70  

ทดสอบ n x̅  S.D. t p 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 40 25.45 3.12 9.018*  .000 
*sig < .05 

   จากตารางที่  2 ผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน เรื่ อ งสมดุ ล เคมี ของนั ก เรียน สู งกว่า เกณ ฑ์ ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับแบบบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้สอบถามผู้เรียนเกี่ยวกับความ 
เข้าใจในเนื้อหาที่ เรียน หลังจากใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ นักเรียนได้ให้ค าตอบว่า 
“การแบ่งกลุ่มตามที่ครูแบ่ง ท าให้เพื่อนท่ีเก่งได้คอยช่วยเหลือเพื่อน ๆ ให้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งข้ึนท าให้การเรียนเต็มไปด้วยความ 
พยายาม แต่ก็จะรู้สึกกดดันทีต่้องท าคะแนนให้ดี เพื่อให้คะแนนของกลุ่มออกมาดี” ส่วนนักเรียนกลุ่มเก่ง ได้ให้ค าตอบว่า “รู้สึกดี 
ที่ได้คอยสอนให้เพื่อนเข้าใจเนื้อหามากยิ่งข้ึน ท าให้ตนเองได้ทบทวน และเรียบเรียงเนื้อหาเป็นค าพูดใหม่ ๆ ให้ืเพื่อนเข้าใจง่าย ๆ” 
 
ตารางที่ 3 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรีืยนหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ 
โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นการอุปนัยกับเกณฑ์ร้อยละ 70  

ทดสอบ n x̅  S.D. t p 

ความสามารถในการคดิวิเคราะห ์ 40 16.45 2.05 7.559*  .000 

*sig < .05 
   จากตารางที่ 3 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทาง 
สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับแบบบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้สอบถามผู้เรียนเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
ที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์  และใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นการอุปนัยนักเรียน
ได้ให้ค าตอบว่า “การใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นการอุปนัยและร่วมกันคิดเป็นกลุ่ม ช่วยให้ตนเองได้คิดวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ต่าง ๆ 
ของข้อมูลที่มีมาให้ รวมถึงในหลาย ๆ ครั้ง นักเรียนก็คิดค าตอบได้ก่อนคนที่เรียนเก่งกว่าด้วยท าให้รู้สึกมีส่วนร่วมกับการเรียนเป็น 
อย่างมาก และรู้สึกมีคุณค่าต่อเพื่อน ๆ ในกลุ่มด้วย” 
   จากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ผู้วิจัยได้น าข้อมูลดังกล่าว 
มาหาความสัมพันธ์โดยใช้ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) 
ซึ่งพบว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีค่า r เท่ากับ 0.937 และ sig เท่ากับ 0.000 แสดงว่า 
แสดงว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 
.01 
   จากข้อมูลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นการอุปนัย 
พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สูงว่าเกณฑ์ที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้และผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท้ังนี้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
การแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ ท่ีผู้วิจัยได้ท าการวิจัยนั้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของจริยา ก าลังมาก (2558: 109-119) ที่ได้ท าการศึกษา 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ 
พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 จ านวนร้อยละ 83.72 และนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

สรุปผลการวิจัย 
  1) ชุ ด กิ จกรรมที่ เน้ น การอุ ป นั ย  เรื่ อ ง สมดุ ล เคมี  มี คุ ณ ภ าพตาม เกณ ฑ์ ม าต รฐาน  82 .00/84 .80 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ 
  2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสมดุลเคมีของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่ม 
ผลสัมฤทธ์ิ โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นการอุปนัย สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05  
  3) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ 
โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นการอุปนัย สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05  
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  4. วิธีการวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
   4.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน IOC E1/E2  
   4.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
    4.2.1 การเปรียบเทียบคะแนน จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้สถิติ One Sample t-test  
    4.2.2 การเปรียบเทียบคะแนน จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห์ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยใช้สถิติการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
Product - Moment Correlation Coefficient) 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการใช้ชุดกจิกรรมที่เน้นการอุปนัย เร่ืองสมดุลเคมี กับเกณฑ์ประสิทธภิาพ (E1/E2) 80/80 
   จากการน าชุดกิจกรรมที่เน้นการอุปนัย เรื่องสมดุลเคมี ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คนประเมินความเหมาะสม 
ในองค์ประกอบต่าง ๆ ได้ผลการประเมินเฉลี่ย 4.77 ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด จากนั้นทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 3 
รูปแบบ คือ แบบเด่ียว (1:1) แบบกลุ่ม (1:10) และแบบภาคสนาม (1:100) ได้ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 67.50/71.11 
74.25/74.33 และ 78.94/79.92 ตามล าดับ และเมื่อพัฒนาตามค าแนะน าของนักเรียนท่ีทดลองใช้ แล้วน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่ามีเกณฑ์ประสิทธิภาพอยู่ท่ี 82.00/84.80 ซึ่งเป็นคะแนนท่ียอมรับได้ของเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 ทั้งนี้อาจเนื่องมาก 
จากการสร้างชุดกิจกรรมที่เน้นการอุปนัย เรื่องสมดุลเคมี ได้ด าเนินการสร้างอย่างมีระบบ มีการศึกษาข้อมูล ผลการทดลอง 
การออกแบบกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องสมดุลเคมี เพื่อน ามาประกอบในการสร้างชุดกิจกรรม โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับ 
ผลการเรียนรู้ของรายวิชาเคมี 3 มีการใช้ภาษา ใช้การออกแบบชุดกิจกรรม การเรียบเรียงเนื้อหา ให้สอดคล้องและน่าสนใจ 
นอกจากน้ีในขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมที่เน้นการอุปนัย เรื่องสมดุลเคมี ได้มีการตรวจสอบแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของประธาน 
และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อหาข้อบกพร่องของชุดกิจกรรมที่ 
เน้นการอุปนัย เรื่องสมดุลเคมี และน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข จากนั้นน าชุดกิจกรรมไปทดลองใช้ 3 รูปแบบ คือ แบบเดี่ยว 
(1:1) แบบกลุ่ม (1:10) และแบบภาคสนาม (1:100) และปรับปรุงตามค าแนะน าของนักเรียน ท าให้ชุ ดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของศิริลักษณ์ วิทยา (2555: 92-96) ที่ได้พัฒนาชุดกิจกรรมที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องปิโตรเลียมและ 
พลังงานทดแทน ซึ่งได้พัฒนาชุดกิจกรรมตามขั้นตอนดังกล่าว ส่งผลให้ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  (E1/E2) เท่ากับ 92.25/90.33 
และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2553: 341-344) ซึ่งพัฒนาชุดกิจกรรมตามขั้นตอนดังกล่าวท าให้ 
ชุดกิจกรรมมีคุณภาพสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ผลการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้น 
การอุปนัย เร่ืองสมดุลเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีทุ่งสง 
   จากการน าแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 
คนประเมินความเหมาะสมในองค์ประกอบต่าง ๆ ได้ผลการประเมินเฉลี่ย 4.93 ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด จากนั้นจึงได้ปรับ 
แก้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และน ามาทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เป็นเวลา 20 คาบ และสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนและสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบ t-test ได้ค่าดังตารางที่ 2 
และตารางที่ 3 ตามล าดับ 
ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสมดุลเคมี ของนักเรีืยนหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ 
โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นการอุปนัยกับเกณฑ์ร้อยละ 70  

ทดสอบ n x̅  S.D. t p 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 40 25.45 3.12 9.018*  .000 
*sig < .05 

   จากตารางที่  2 ผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน เรื่ อ งสมดุ ล เคมี ของนั ก เรียน สู งกว่า เกณ ฑ์ ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับแบบบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้สอบถามผู้เรียนเกี่ยวกับความ 
เข้าใจในเนื้อหาที่ เรียน หลังจากใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ นักเรียนได้ให้ค าตอบว่า 
“การแบ่งกลุ่มตามที่ครูแบ่ง ท าให้เพื่อนท่ีเก่งได้คอยช่วยเหลือเพื่อน ๆ ให้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งข้ึนท าให้การเรียนเต็มไปด้วยความ 
พยายาม แต่ก็จะรู้สึกกดดันทีต่้องท าคะแนนให้ดี เพื่อให้คะแนนของกลุ่มออกมาดี” ส่วนนักเรียนกลุ่มเก่ง ได้ให้ค าตอบว่า “รู้สึกดี 
ที่ได้คอยสอนให้เพื่อนเข้าใจเนื้อหามากยิ่งข้ึน ท าให้ตนเองได้ทบทวน และเรียบเรียงเนื้อหาเป็นค าพูดใหม่ ๆ ให้ืเพื่อนเข้าใจง่าย ๆ” 
 
ตารางที่ 3 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรีืยนหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ 
โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นการอุปนัยกับเกณฑ์ร้อยละ 70  

ทดสอบ n x̅  S.D. t p 

ความสามารถในการคดิวิเคราะห ์ 40 16.45 2.05 7.559*  .000 

*sig < .05 
   จากตารางที่ 3 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทาง 
สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับแบบบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้สอบถามผู้เรียนเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
ที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์  และใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นการอุปนัยนักเรียน
ได้ให้ค าตอบว่า “การใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นการอุปนัยและร่วมกันคิดเป็นกลุ่ม ช่วยให้ตนเองได้คิดวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ต่าง ๆ 
ของข้อมูลที่มีมาให้ รวมถึงในหลาย ๆ ครั้ง นักเรียนก็คิดค าตอบได้ก่อนคนที่เรียนเก่งกว่าด้วยท าให้รู้สึกมีส่วนร่วมกับการเรียนเป็น 
อย่างมาก และรู้สึกมีคุณค่าต่อเพื่อน ๆ ในกลุ่มด้วย” 
   จากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ผู้วิจัยได้น าข้อมูลดังกล่าว 
มาหาความสัมพันธ์โดยใช้ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) 
ซึ่งพบว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีค่า r เท่ากับ 0.937 และ sig เท่ากับ 0.000 แสดงว่า 
แสดงว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 
.01 
   จากข้อมูลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นการอุปนัย 
พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สูงว่าเกณฑ์ที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้และผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท้ังนี้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
การแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ ท่ีผู้วิจัยได้ท าการวิจัยนั้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของจริยา ก าลังมาก (2558: 109-119) ที่ได้ท าการศึกษา 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ 
พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 จ านวนร้อยละ 83.72 และนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

สรุปผลการวิจัย 
  1) ชุ ด กิ จกรรมที่ เน้ น การอุ ป นั ย  เรื่ อ ง สมดุ ล เคมี  มี คุ ณ ภ าพตาม เกณ ฑ์ ม าต รฐาน  82 .00/84 .80 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ 
  2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสมดุลเคมีของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่ม 
ผลสัมฤทธ์ิ โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นการอุปนัย สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05  
  3) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ 
โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นการอุปนัย สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05  
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  4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 

กิตติกรรมประกาศ  
 วิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการให้ค าปรึกษา การแนะน าแนวทางในการด าเนินงาน จากที่ปรึกษาหลัก 
รศ.ดร.พูนสุข อุดม ที่กรุณาตรวจแก้ไขข้อบกพร่องในการด าเนินงาน และที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล 
ผู้ให้แนวทางและตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาเคมี  
 ขอบพระคุณ  ผศ.ดร.ปิยรัตน์  ดรบัณฑิต ผศ.มณีภรณ์  ทฤษณาวดี  และคุณครูจันทรธิมาศ ท องเลี่ยมนาค 
ทีก่รุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย พร้อมทั้งให้ข้อแนะน าแก้ไขข้อบกพร่อง จนส่งผลให้เครื่องมือ 
มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ 
 ขอขอบคุณ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 ปีการศึกษา 2561ท โรงเรียนสตรีทุ่งสงที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง 
ในการใช้เครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล 
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  4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 

กิตติกรรมประกาศ  
 วิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการให้ค าปรึกษา การแนะน าแนวทางในการด าเนินงาน จากที่ปรึกษาหลัก 
รศ.ดร.พูนสุข อุดม ที่กรุณาตรวจแก้ไขข้อบกพร่องในการด าเนินงาน และที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล 
ผู้ให้แนวทางและตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาเคมี  
 ขอบพระคุณ  ผศ.ดร.ปิยรัตน์  ดรบัณฑิต ผศ.มณีภรณ์  ทฤษณาวดี  และคุณครูจันทรธิมาศ ท องเลี่ยมนาค 
ทีก่รุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย พร้อมทั้งให้ข้อแนะน าแก้ไขข้อบกพร่อง จนส่งผลให้เครื่องมือ 
มีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ 
 ขอขอบคุณ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 ปีการศึกษา 2561ท โรงเรียนสตรีทุ่งสงที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง 
ในการใช้เครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ผลกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและทักษะ

กระบวนกำร กลุ่ม เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐำนของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 

เนาวรัตน์ ศิริรักษ์1 สมภพ อินทสุวรรณ2 และนวลพรรณ วรรณสุธี3

บทคัดย่อ 

บทน�ำ : ทักษะกระบวนการกลุ่มเป็นทักษะที่ส�าคัญในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT เป็นวิธีการหนึ่งที่จะ

ช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการกลุ่ม และช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อีกด้วย 

วตัถปุระสงค์ : 1) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาชีววทิยา เรือ่ง เคมทีีเ่ป็นพืน้ฐานของสิง่มชีวีติ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปี ที่ 4 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 2) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 

วิธีกำรศึกษำ : การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรง

เรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ�านวน 40 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม จากนักเรียนที่เรียน

วิชาชีววิทยา 1 จ�านวน 5 ห้อง รวม 186 คน เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 2) 

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 3) แบบสังเกตทักษะกระบวนการกลุ่ม ท�าการวิเคราะห์ด้วย

สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Dependent Sample t-test และ คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์

ผลกำรศึกษำ : พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.83 คะแนน จากคะแนน

เต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.32 และทักษะกระบวนการกลุ่มมีคะแนนพัฒนาการ คิด

เป็นร้อยละ 85.26 ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก

วิจำรณ์และสรุป : จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการกลุ่ม หลังได้รับการจัดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 

ค�ำส�ำคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ทักษะกระบวนการกลุ่ม การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT
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The Effects of Cooperative Learning Teams Games Tournament (TGT)

Technique on Learning Achievement and Group Process Skills on Topic:

 Chemistry of Life of Matthayomsuksa 4 Student

Naovarat Sirirak1* Sompop Intasuwan2 and Nuanphan Wannasuthi3

Abstract

Introduction : Group process skills are important in the 21st century. The cooperative learning TGT technique 

are one way to encourage group process skills and increase learning achievement.

Objectives : 1) to compare Biology learning achievement on topic: Chemistry of Life of Mathayomsuksa 4 stu-

dents before and after using the cooperative learning TGT technique and 2) to compare group process skill of 

Mathayomsuksa 4 students before and after using the cooperative learning TGT technique. 

Methode : The sample group consisted of 40 students of secondary grade 4 in semester 2 year 2018 at Wora-

nari Chaloem School, Songkhla province. They were randomly selected by cluster random sampling method. 

The instruments consisted of: 1) 4 teaching plans based on the cooperative learning TGT technique, 2) Biology 

learning achievement test on topic: Chemistry of Life and 3) the evaluation form of group process skill. The 

statistics used, %, S.D. for the hypothesis test was Dependent Sample t-test and Gain score. 

Results: Student had higher learning achievement after using the cooperative learning TGT technique. The 

average score is 20.83 points from the score 30 points equal to 69.43 %, the standard deviation is 3.32 and the 

group process skills has Gain scores 85.26 percent, which is very high.

Conclusion: 1) The Biology learning achievement of Mathayomsuksa 4 students after obtaining the cooperative 

learning TGT technique was statically higher than before at .01 level significance. 2) Group process skills after 

obtaining the cooperative learning TGT technique were statically higher than before. The Gain score was 85.26%. 

Keyword : The Biology learning achievement, Group process skills, Cooperative learning TGT technique
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บทน า 
การเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม ระบบการศึกษาจึงจ าเป็นต้องพัฒนาเพื่อ

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นนี้ด้วย (นวพร ชลารักษ์. 2558: 64)  โดยในศตวรรษที่ 21 ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้การปฏิบัติ และการสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมกัน 

การออกแบบการเรียนการสอนวิทยศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 ต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิด ค้นคว้า ลงมือท า 
สรุป น าเสนอและสะท้อนความคิดจากสิ่งที่ท าและสิ่งที่ได้เรียนรู้ (ประสาท เนืองเฉลิม. 2558 : 6) 

ปัจจุบันพบว่าการจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา ยังเน้นการบรรยายเป็นส่วนใหญ่ นักเรียนเป็นผู้รับฟังเพียงอย่าง
เดียว จึงส่งผลให้นักเรียน ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ การท างานเป็นกลุ่ม การสืบค้นข้อมูล การจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
ชีววิทยาจึงเป็นการจัดกิจกรรมที่ไม่ได้ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาส าหรับนักเรียน (อรวรรณ พลทัสสะ. 2556 : 3-6) 
จากการสัมภาษณ์ ส าเร็จ สะขาว1 ครูวิชาชีววิทยา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนวรนารีเฉลิม พบว่าวิชาชีววิทยามีเนื้อหา
ที่ค่อนข้างเป็นนามธรรมสูง และยากต่อการถ่ายทอดของครูผู้สอนและยากตอ่การท าความเข้าใจของนักเรียน เคมีที่เป็นพ้ืนฐาน
ของสิ่งมีชีวิตเป็นหนึ่งในหัวข้อทางชีววิทยาที่ยากต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูและยากต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดย
วิธีการสอนของครูท่ีใช้เป็นหลัก คือ การบรรยายร่วมกับการใช้ใบงาน ใบความรู้ และแผนภาพประกอบ ซึ่งเป็นวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพต่ า จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า   (ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก. 
สืบค้นเม่ือ 24 กุมภาพันธ์ 2561, จาก  http://aqa.onesqa.or. th) และจากการสังเกตการเรียนชีววิทยาของนักเรียนของ
ผู้วิจัย ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวรนารีเฉลิม  พบว่านักเรียน มักมีปัญหาเรื่องการปรับตัวกับเพื่อนในห้องเรียน 
นักเรียนจะแยกกันเป็นกลุ่มๆ พูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มของตนเองเท่านั้นท าให้ไม่สนิทกับเพื่อนคนอื่นๆ อีกทั้งในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีวิชาที่ต้องเรียนในสายวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น เช่น ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ท าให้นักเรียนปรับตัว
ค่อนข้างล าบาก มีความเครียดและยังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้ดี ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน   

ครูผู้สอนจึงต้องหาเทคนิคและวิธีการสอนใหม่ ๆ เพื่อช่วยปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วิธีการ
หนึ่งที่มีประสิทธิภาพสามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้คือ การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
 การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนร่วมมือและช่วยเหลือ
กันในการเรียนรู้  โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 4-5 คน ที่มีความสามารถแตกต่างกัน ท างานร่วมกัน เพื่อเป้าหมายของ
กลุ่ม เนื่องจากผู้วิจัยต้องการลดความตึงเครียดในระหว่างการเรียน รวมถึงเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนของนักเรียน ผู้วิจัย
จึงเลือกการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT (Team Game Tournament) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ให้ผู้เรียนได้รวมกลุ่มเพื่อ
ท างานร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันสมาชิกในแต่ละทีมจะประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน ซึ่งสมาชิก
ของทีมจะได้แข่งขันกันในเกมเชิงวิชาการ โดยความส าเร็จของทีมจะขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลเป็นส าคัญ 
(ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. 2552: 42) อีกทั้งยังเน้นกิจกรรมการท างานกลุ่ม นักเรียนทุกคนในกลุ่มจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันโดยมี
การปรึกษาหารือช่วยเหลือกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สลาวิน (Slavin. 1990 : 2-3) ที่กล่าวว่านักเรียนที่เรียนแบบกลุ่มเกมแข่งขัน 
(TGT) มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนมากกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เทคนิค TGT สามารถน ามาใช้เพื่อการพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยของ ธนัดดา คงมีทรัพย์ ( 2554: 65) พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่4 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT เรื่อง ระบบนิเวศ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มาใช้ในการเรียน
การสอนวิชาชีววิทยา เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและทักษะ
กระบวนการกลุ่มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

วิธีด าเนินการ 
 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาชีววิทยา เรื่อง เคมีที่เป็นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปี ท่ี 4 ก่อนและหลังไดร้ับการจัดการเรยีนรู้

แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
 สมมติฐานของการวิจัย   
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่

ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
2. ทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT หลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561   โรงเรียนวรนารเีฉลมิ อ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา จ านวน 40 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT เรื่อง เคมีที่เป็นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 4 
แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 12 ช่ัวโมง  

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เคมีที่เป็นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยเป็น 
แบบทดสอบแบบคู่ขนาน จ านวน 60 ข้อ 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะกระบวนการกลุ่ม เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียน สังเกต 
ได้จากการท างานกลุ่ม 4 ด้าน คือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกลุ่ม ความรับผิดชอบ 
และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งเป็นแบบ Scoring Rubrics  

การด าเนินการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ด าเนินการวิจัยโดยการทดลองโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TGT ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 4 แผนการจัดการเรียนรู้ รวม 12 ช่ัวโมง โดยผู้วิจัยเป็นผู้จัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ใน
ระหว่างการด าเนินการใช้แผนจัดการเรียนรู้ที่ 1 ถึงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 จะมีการเก็บข้อมูลทักษะกระบวนการกลุ่มของ
นักเรียนโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะกระบวนการกลุ่ม  จากนั้นทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง เคมีที่เป็นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต น าคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสังเกต
พฤติกรรมทักษะกระบวนการกลุ่ม มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อน
เรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติท าการเปรียบเทียบ Dependent Sample t-test และเปรียบเทียบทักษะกระบวนการกลุ่มของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2552 : 256) 
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

วิธีด าเนินการ 
 

วัตถุประสงค์   
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาชีววิทยา เรื่อง เคมีที่เป็นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปี ท่ี 4 ก่อนและหลังไดร้ับการจัดการเรยีนรู้

แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
 สมมติฐานของการวิจัย   
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่

ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
2. ทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT หลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561   โรงเรียนวรนารเีฉลมิ อ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา จ านวน 40 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT เรื่อง เคมีที่เป็นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 4 
แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 12 ช่ัวโมง  

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เคมีที่เป็นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยเป็น 
แบบทดสอบแบบคู่ขนาน จ านวน 60 ข้อ 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะกระบวนการกลุ่ม เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียน สังเกต 
ได้จากการท างานกลุ่ม 4 ด้าน คือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกลุ่ม ความรับผิดชอบ 
และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซึ่งเป็นแบบ Scoring Rubrics  

การด าเนินการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ด าเนินการวิจัยโดยการทดลองโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TGT ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 4 แผนการจัดการเรียนรู้ รวม 12 ช่ัวโมง โดยผู้วิจัยเป็นผู้จัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ใน
ระหว่างการด าเนินการใช้แผนจัดการเรียนรู้ที่ 1 ถึงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 จะมีการเก็บข้อมูลทักษะกระบวนการกลุ่มของ
นักเรียนโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะกระบวนการกลุ่ม  จากนั้นทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง เคมีที่เป็นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต น าคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสังเกต
พฤติกรรมทักษะกระบวนการกลุ่ม มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อน
เรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติท าการเปรียบเทียบ Dependent Sample t-test และเปรียบเทียบทักษะกระบวนการกลุ่มของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ คะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2552 : 256) 
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การช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือ รับผิดชอบ รับฟังความเห็น เฉล่ีย 
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ทักษะกระบวนการกลุ่มด้านต่างๆ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังได้รับการจัดการ   
             เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังได้รับการจัดการ   
             เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 

การจัดการเรยีนรู ้ คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนน
สูงสุด x̄± S.D. x̄ ร้อยละ t p-Value 

ก่อนเรียน 

หลังเรียน 

7 

15 

17 

26 

11.92±2.43 

20.83±3.32 

      39.77           -14.65          0.000** 

      69.43 
** อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานขอสิ่งมีชีวิตของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.92 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.43 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจเรื่อง เคมีที่เป็นพ้ืนฐานขอสิ่งมีชีวิตค่อนข้างน้อยทุกคน 
และหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 20.83 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.32 เมื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าทีแบบ Dependent พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา  ปีท่ี 4 ทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนและหลังได้รับการจัดการ 
           เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ระดับพัฒนาการด้านทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 
          ร่วมมือเทคนิค TGT 
  จากภาพที่  1 แสดงให้เห็นว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มี
คะแนนพัฒนาการด้านทักษะกระบวนการกลุ่มเฉลี่ย ร้อยละ 85.26 นักเรียนมีพัฒนาการระดับสูงมาก เมื่อพิจารณาทักษะ
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กระบวนการกลุ่มเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรับผิดชอบ มีคะแนนพัฒนาการสูงที่สุด ร้อยละ 87.13 รองลงมาเป็น ด้านการ
รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ร้อยละ 86.27 ด้านการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกลุ่ม ร้อยละ 84.09  และด้านความ
รับผิดชอบ ร้อยละ 83.53 นักเรียนมีพัฒนาการระดับสูงมากทุกด้าน  

อภิปราย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง เคมีที่เป็นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ัน 

มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ผลปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียน ร้อย
ละ 69.43 อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีการรวมกลุ่ม
เพื่อท างานร่วมกัน โดยมีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ภายในกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน 
สมาชิกทุกคนจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูล ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน อีกทั้งการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT มีการใช้เกมการ
แข่งขันเชิงวิชาการเพื่อประเมินความรู้ของสมาชิกภายในกลุ่ม ท าให้การเรียนการสอนมีความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ โดย
ความส าเร็จของกลุ่มจะขึ้นอยู่กับความสามารถ ของแต่ละบุคคลเป็นส าคัญ  ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มี
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ผู้สอนจัดเตรียมเนื้อหาสาระวิชาชีววิทยา เรื่อง เคมีที่เป็นพ้ืนฐานของ
สิ่งมีชีวิตที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และเสนอบทเรียนให้แก่ผู้เรียนโดยเลือกใช้วิธีการสอนตามความเหมาะสม  ขั้นที่ 2 กิจกรรม
กลุ่ม มีการจัดนักเรียนออกเป็น กลุ่มย่อย กลุ่มละ 5-6 คน โดยคละความสามารถออกเป็นนักเรียนท่ีเก่ง ปานกลางและอ่อน ใน
ขั้นนี้ สมาชิกทุกคนจะต้องช่วยเหลือกัน ร่วมกันท าใบงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ช่วยกันทบทวนความรู้เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้สมาชิกในกลุ่มก่อนเข้าสูก่ารแข่งขัน นักเรียนท่ีเก่ง จะช่วยกันทบทวนเนื้อหาให้กับนักเรียนที่อ่อน ซึ่งท าให้
นักเรียนเข้าใจเนื้อหานั้นได้ดีขึ้น เนื่องจากนักเรียนอยู่ในวัยเดียวกันจะใช้ภาษาที่อธิบายเข้าใจกันง่ายกว่าครูอธิบาย ซึ่ง
สอดคล้องกับ วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2541 :  38) ที่กล่าวว่าว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ 
ความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้ และในความส าเร็จของกลุ่ม รวมทั้งการเป็น
ก าลังใจแก่กันและกัน คนท่ีเรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า ข้ันที่ 3 การแข่งขัน นักเรียนท่ีมีความสามารถใกล้เคียงกันจาก
แต่ละกลุ่มมาแข่งขันกัน ซึ่งท าให้นักเรียนแต่ละคนมีโอกาสเท่าเทียมกันเพื่อท าคะแนนในการแข่งขัน เมื่อ แข่งขันจบทุกคนจะ
กลับไปยังกลุ่มตัวเองแล้วน าคะแนนของตัวเองมารวมกันเป็นคะแนนรวมของกลุ่ม ท าให้เกิดการกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความ
พยายามและท า หน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อที่จะท าคะแนนได้ในการแข่งขัน อันจะน าไปสู่ชัยชนะของกลุ่มส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น และขั้นท่ี 4 ยกย่องความส าเร็จของทีม ครูต้องเสริมแรงให้กับนักเรียน โดยมีการมอบรางวัลให้กับ ทีมที่ได้
คะแนนสูงสุด และ  จากการน าการจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือเทคนิค TGT ไปใช้ ผู้วิจัยพบว่าผู้เรียนร่วมกัน ทบทวนความรู้ที่ครู
สอนอย่างตั้งใจ กระตุ้นสมาชิกในกลุ่มให้ตั้งใจเรียนและให้ก าลังใจเมื่อสมาชิกในกลุ่มได้คะแนนจากการแข่งขันน้อย สอดคล้อง
กับพิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544 : 152) ที่กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้แบบนี้ไว้ว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน
สนใจและตั้งใจเรียนอย่างต่อเนื่อง กระตือรือร้นในการค้นคว้าหา ความรู้และทบทวนบทเรียนให้เข้าใจ จึงท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัชยา ปาทา (2554: 82-90) พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีระดับนัยส าคัญที่ระดับ .01 

จากเหตุผล ดังกล่าวสนับสนุนสมมติฐานที่ว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ส่งผลให้นักเรียนมี 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ร้อยละ 69.43 

2. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการกลุ่มสูงขึ้น โดยมีคะแนน
พัฒนาการ ร้อยละ 85.26 ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย โดยสมาชิกในกลุ่มมีทั้งนักเรียนที่ เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ทุกคนในกลุ่มต้อง
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กระบวนการกลุ่มเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรับผิดชอบ มีคะแนนพัฒนาการสูงที่สุด ร้อยละ 87.13 รองลงมาเป็น ด้านการ
รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ร้อยละ 86.27 ด้านการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกลุ่ม ร้อยละ 84.09  และด้านความ
รับผิดชอบ ร้อยละ 83.53 นักเรียนมีพัฒนาการระดับสูงมากทุกด้าน  

อภิปราย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง เคมีที่เป็นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนช้ัน 

มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ผลปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียน ร้อย
ละ 69.43 อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีการรวมกลุ่ม
เพื่อท างานร่วมกัน โดยมีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ภายในกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน 
สมาชิกทุกคนจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูล ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน อีกทั้งการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT มีการใช้เกมการ
แข่งขันเชิงวิชาการเพื่อประเมินความรู้ของสมาชิกภายในกลุ่ม ท าให้การเรียนการสอนมีความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ โดย
ความส าเร็จของกลุ่มจะขึ้นอยู่กับความสามารถ ของแต่ละบุคคลเป็นส าคัญ  ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มี
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ผู้สอนจัดเตรียมเนื้อหาสาระวิชาชีววิทยา เรื่อง เคมีที่เป็นพ้ืนฐานของ
สิ่งมีชีวิตที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และเสนอบทเรียนให้แก่ผู้เรียนโดยเลือกใช้วิธีการสอนตามความเหมาะสม  ขั้นที่ 2 กิจกรรม
กลุ่ม มีการจัดนักเรียนออกเป็น กลุ่มย่อย กลุ่มละ 5-6 คน โดยคละความสามารถออกเป็นนักเรียนท่ีเก่ง ปานกลางและอ่อน ใน
ขั้นนี้ สมาชิกทุกคนจะต้องช่วยเหลือกัน ร่วมกันท าใบงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ช่วยกันทบทวนความรู้เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้สมาชิกในกลุ่มก่อนเข้าสูก่ารแข่งขัน นักเรียนท่ีเก่ง จะช่วยกันทบทวนเนื้อหาให้กับนักเรียนที่อ่อน ซึ่งท าให้
นักเรียนเข้าใจเนื้อหานั้นได้ดีขึ้น เนื่องจากนักเรียนอยู่ในวัยเดียวกันจะใช้ภาษาที่อธิบายเข้าใจกันง่ายกว่าครูอธิบาย ซึ่ง
สอดคล้องกับ วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2541 :  38) ที่กล่าวว่าว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ 
ความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้ และในความส าเร็จของกลุ่ม รวมทั้งการเป็น
ก าลังใจแก่กันและกัน คนท่ีเรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า ข้ันที่ 3 การแข่งขัน นักเรียนที่มีความสามารถใกล้เคียงกันจาก
แต่ละกลุ่มมาแข่งขันกัน ซึ่งท าให้นักเรียนแต่ละคนมีโอกาสเท่าเทียมกันเพื่อท าคะแนนในการแข่งขัน เมื่อ แข่งขันจบทุกคนจะ
กลับไปยังกลุ่มตัวเองแล้วน าคะแนนของตัวเองมารวมกันเป็นคะแนนรวมของกลุ่ม ท าให้เกิดการกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความ
พยายามและท า หน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อที่จะท าคะแนนได้ในการแข่งขัน อันจะน าไปสู่ชัยชนะของกลุ่มส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น และขั้นท่ี 4 ยกย่องความส าเร็จของทีม ครูต้องเสริมแรงให้กับนักเรียน โดยมีการมอบรางวัลให้กับ ทีมที่ได้
คะแนนสูงสุด และ  จากการน าการจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือเทคนิค TGT ไปใช้ ผู้วิจัยพบว่าผู้เรียนร่วมกัน ทบทวนความรู้ที่ครู
สอนอย่างตั้งใจ กระตุ้นสมาชิกในกลุ่มให้ตั้งใจเรียนและให้ก าลังใจเมื่อสมาชิกในกลุ่มได้คะแนนจากการแข่งขันน้อย สอดคล้อง
กับพิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544 : 152) ที่กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้แบบนี้ไว้ว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน
สนใจและตั้งใจเรียนอย่างต่อเนื่อง กระตือรือร้นในการค้นคว้าหา ความรู้และทบทวนบทเรียนให้เข้าใจ จึงท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัชยา ปาทา (2554: 82-90) พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีระดับนัยส าคัญที่ระดับ .01 

จากเหตุผล ดังกล่าวสนับสนุนสมมติฐานที่ว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ส่งผลให้นักเรียนมี 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ร้อยละ 69.43 

2. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการกลุ่มสูงขึ้น โดยมีคะแนน
พัฒนาการ ร้อยละ 85.26 ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย โดยสมาชิกในกลุ่มมีทั้งนักเรียนที่ เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ทุกคนในกลุ่มต้อง

ท างานร่วมกันและช่วยเหลือกัน เพื่อให้กลุ่มประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับกรมวิชาการ (2544 :  4) ที่ได้กล่าวถึงการเรียนรู้
แบบ ร่วมมือว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ส่งเสริมผู้เรียนให้ท างานร่วมกัน โดยในกลุ่ม
ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความแตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีความ
รับผิดชอบร่วมกัน ท้ังในส่วนรวมเพื่อให้ตนเองและสมาชิกในกลุ่มประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดซึ่ง ซึ่งจากผลการ
สังเกตทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT  พบว่ามีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ย
ร้อยละ 85.26 นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะกระบวนการกลุ่มอยู่ในระดับสูงมาก แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนกลุ่มที่ดีขึ้น นักเรียนได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  มีการกระตุ้นและ
ให้ก าลังใจเพื่อนในกลุ่ม ท าให้เกิดบรรยากาศการเรียนรูท้ี่ดี นักเรียนมีความสุขใน การเรียน ส่งผลให้กลุ่มประสบความส าเร็จใน
การแข่งขัน สอดคล้องกับ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544 : 152) ที่กล่าวว่า  การจัดการเรียนรู้แบบร่ วมมือเทคนิค TGT ช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู ้โดยผู้เรียนมีส่วนรว่มในกระบวนการเรียนรู้ทุกข้ันตอน โดยการช่วยเหลือพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
ซึ่งก่อให้เกิดผลดีในการท าให้ผู้เรียนช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีการให้ก าลังใจ กระตุ้ นและ
ส่งเสริมเพื่อนทุกคน ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนและสอดคล้องกับงานวิจัยของนราวดี จ้อยรุ่ง (2559: 119 -123) ที่
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาและทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนสายวิทยาศาสตร์พิเศษ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ส่งผลให้นักเรียนมี
ทักษะกระบวนการกลุ่มสูงขึ้นโดยมีคะแนนพัฒนาการ ร้อยละ 85.26 ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก 

สรุปผลการวิจัย 
1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีววิทยาหลังการ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT  
2. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเทคนิค TGT สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยมีคะแนนพัฒนาการร้อยละ 85.26 ซึ่งอยู่ใน
ระดับสูงมาก 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1.1 ก่อนจัดการเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT นั้น ครูต้องศึกษาบทบาท 

หน้าท่ีของตนเองให้ชัดเจนเพราะครูจะต้องจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนให้ราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 1.2  ครูควรวางแผนเรื่องเวลาในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนได้เนื้อหาครบถ้วน 

เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ใช้เวลามากกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ    
 1.3  การจัดกิจกรรมกลุ่มในช่วงแรก นักเรียนที่เก่งไม่ยอมแบ่งงานให้เพื่อนที่เรียนอ่อนกว่าเนื่องจากไม่

ไว้วางใจ ดังนั้นครูควรเน้นให้นักเรียนเห็นถึงความส าคัญของการช่วยเหลือกันซึ่งกันและกัน และการยอมรับในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

2.ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรใช้เทคนิคเพิ่มเติมร่วมกับเทคนิค TGT เช่น เทคนิค Group Investigation (GI) ซึ่งเป็นการจัดการ 

เรียนรู้แบบร่วมมือแบบหน่ึง ที่เน้นให้นักเรียนสืบค้นความรู้หรอืแก้ปัญหาเพื่อหาค าตอบในสิง่ที่น่าสนใจ หรือใช้ เทคนิค Co-op 
Co-op ที่เน้นกิจกรรมเกี่ยวกับการคิดระดับสูง  

 2.2 ควรศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับทักษะด้านอื่นๆ เช่น ความสามารถใน 
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การคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากระหว่างการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT นักเรียนจะต้องเจอกับปัญหาต่าง ๆ และต้องคิดหาวิธีแก้ไขเพื่อให้กลุ่มชนะการแข่งขัน
เกมวิชาการ 
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การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาและเจตคติต่อสะเต็มผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสะเต็ม 

เรื่อง สนุกกับเครื่องบิน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วุฒิชัย จีนเมือง1* นินนาท์ จันทร์สูรย์2 และสิงหา ประสิทธิ์พงศ์3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : สะเต็มศึกษาเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการเรียนรู้แบบบูรณา

การมาแก้ปัญหาในชีวิตจริง และพัฒนาการคิดขั้นสูงและทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ : เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาเริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์โรงเรียน

สตรทีุง่สงก่อนและหลงัการใช้กจิกรรมสะเตม็ และเพือ่เปรียบเทยีบเจตคตต่ิอสะเตม็ของนกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2 วชิาเริม่ต้นกบั

โครงงานวิทยาศาสตร์โรงเรียนสตรี ทุ่งสงก่อนและหลังการใช้กิจกรรมสะเต็ม

วิธีกำรศึกษำ : ใช้แบบแผนการทดลองกลุ่มเดียวสอบก่อนสอบหลัง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ กิจกรรม สะเต็ม เรื่องสนุกกับ

เครื่องบิน แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สะเต็มศึกษาเรื่องสนุกกับเคร่ืองบิน แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาและแบบวัดเจตคติ

ต่อสะเต็ม เป็นต้น 

ผลกำรศึกษำ : ทักษะการแก้ปัญหา และ เจตคติต่อสะเต็มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนสตรีทุ่งสงหลังเรียนด้วย

กิจกรรมสะเต็ม เรื่อง สนุกกับเครื่องบินสูงว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าเจตคติ

ต่อวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมีเจตคติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เจตคติ

ต่อคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าไม่แตกต่างกัน

วิจำรณ์และสรุป : การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสะเต็ม เรื่องสนุกกับเครื่องบินช่วยให้นักเรียนนักเรียนมีเจตคติต่อสะเต็มสูงขึ้นมี

ความสุขกับการเรียนรู้ มีทักษะการแก้ปัญหาสูงขึ้น มีความสุขกับการเรียนรู้ ส่งเสริมการท�างานเป็นทีม ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่

ส�าคัญในศตวรรษที่ 21
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Study of Problem Solving Skills and Attitudes  toward STEM through Activities on Topic 

Fun for Plane of Grade 8 Students

Wuttichai Chinmueang1*, Ninna Jansoon2, and Singha Prasitpong3

Abstract

Introduction : STEM education is innovation of education due to promoting students to learn and thinking in 

integration pattern for solving problem in real life. 

Objective : The research aimed to compare problem solving skills and to compare attitudes toward STEM of 

grade-8 students of Satree Thungsong school before and after using STEM activities. 

Method : Research methodology was one group pretest – posttest design. The research instruments were STEM 

activities, lesson plan STEM education on topic fun for plane, problem solving test and student attitudes toward 

STEM test. 

Results : The research finding revealed that problem solving skill and attitudes toward STEM of posttest grade-8 

students of Satree Thungsong school who have learned using STEM activities on topic fun for plane were sig-

nificantly higher than the pretest at the .05 level. Attitudes toward Science, Engineering and Technology were 

significantly higher than the pretest at the .05 level but the attitude toward Mathematics was not different.

Conclusion : STEM activities on topic “Fun For Plane” encourage attitudes toward to STEM. Students enjoy 

learning, promote teamwork and enhance problem solving. Increase all the skills necessary for 21st century.

Keywords : STEM activities, Problem solving skill, Attitudes toward to STEM
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การจัดหลักสูตรของห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ของ
โรงเรียนสตรีทุ่งสงนั้นได้จัดวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ไว้ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยในเทอมแรกนั้นเป็นวิชาเริ่มต้น
กับโครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งมีจุดเน้นเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์  จากการจัดการเรียนการสอน 5 ปีท่ีผ่านมา (ปีการศึกษา 2555-2560) พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ยัง
ไม่เป็นที่พึงพอใจโดยพบว่าทุก ๆ ปีจะมีนักเรียนจ านวน 3-4  กลุ่มที่ไม่ประสบความส าเร็จในการท าโครงงาน ทั้งนี้
จากการประเมินการจัดการเรียนการสอนในแบบบันทึกท้ายแผนการจัดการเรียนรู้พบว่านักเรียนส่วนนี้เกิดจากการ
ขาดทักษะการแก้ปัญหาและแรงบันดาลใจในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้ไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียน
รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ในภาคเรียนถัดไป  นอกจากนี้ด้วยลักษณะของการเรียนในรายวิชาโครงงาน
วิทยาศาสตร์เป็นลักษณะของการบูรณาการความรู้เพื่อน ามาใช้แก้ปัญหาและต้องการทักษะการท างานเป็นทีมมี
ความมุ่งมั่นและเจตคติที่ดีในการท างาน หากนักเรียนไม่มีทักษะเหล่านี้ก็จะมีปัญหาในการเรียน 

นวัตกรรมการศึกษารูปแบบหนึ่งที่ฝึกให้นักเรียนเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงคือสะเต็ม
ศึกษา ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์เข้า
ด้วยกันให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงรวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ (สสวท. 2557 : 4)  จุดเด่นส าคัญของสะเต็มศึกษาคือช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การคิดขั้นสูง ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่21 ได้แก่การคิดสร้างสรรค์(Creative Thinking) การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) และทักษะการแก้ปัญหา(Problem Solving) เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝน
ให้เกิดกับผู้เรียนผ่านการท ากิจกรรมสะเต็ม(สนธิ พลชัยยา. 2557 : 7-8)  โดยเฉพาะทักษะการแก้ปัญหานั้นมี
นักการศึกษาหลายท่านได้ เสนอไว้หลายท่านแต่ทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางของเวียร์  (Weir)  นั้น
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ ขั้นการก าหนดปัญหา ข้ันการวิเคราะห์ปัญหา ขั้นการออกแบบวิธีแก้ปัญหาและขั้นการ
ตรวจสอบผลลัพธ์ (Weir. 1974 : 16-18) ซึ่งมีความส าคัญมากส าหรับการท าโครงงานเนื่องจากการการท าโครงงาน
เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อประดิษฐ์ ทดลองหรือวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นท่ีสนใจ เมื่อ
นักเรียนเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในระหว่างการท าโครงงานการประยุกต์ใช้ทักษะการแก้ปัญหามาช่วยนั้นจะส่งเสริม
ให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการท าโครงงานได้สูงขึ้น (อรวรรณ ศรีไสยเพชร. 2559 : 61 - 68)  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจจัดการเรียนรู้แนวทางสะเต็มศึกษาโดยการพัฒนากิจกรรมสะเต็มเพื่อ
ประกอบการเรียนวิชาเริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน. โรงเรียนสตรีทุ่งสง เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
ให้สูงข้ึนและศึกษาเปรียบเทียบเจตคติต่อสะเต็มของนักเรียนก่อนและหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแกป้ัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิชาเริ่มต้นกับโครงงาน

วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง กอ่นและหลังการใช้กิจกรรมสะเต็ม เรื่อง สนุกกับเครื่องบิน  
2.  เพื่อเปรียบเทียบเจตคตติ่อสะเต็มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิชาเริ่มต้นกับโครงงาน

วิทยาศาสตร์โรงเรียนสตรีทุ่งสงก่อนและหลังการใช้กิจกรรมสะเตม็ เรื่อง สนุกกับเครื่องบิน 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิชาเริ่มตน้กับโครงงานวิทยาศาสตร์หลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสะเตม็ เรื่อง สนุกกับเครื่องบิน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. เจตคติต่อสะเต็มของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิชาเริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์หลังการจดัการ
เรียนรูโ้ดยใช้กิจกรรมสะเต็ม เรื่อง สนุกกับเครื่องบิน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยเป็นนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรยีนสตรีทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช รายวิชาเริ่มต้นกบัโครงงานวิทยาศาสตร์ (ว 20285) ปีการศึกษา 2561  2 ห้องเรียน 
จ านวน 60 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยเป็นนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 โรงเรียน สตรีทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช รายวิชาเริ่มต้นกบัโครงงานวิทยาศาสตร์ (ว 20285)  ปีการศึกษา 2561  1 ห้องเรียน จ านวน 
30 คนได้มาจากการสุม่แบบกลุม่ (Cluster Sampling)   

2.  เคร่ืองมือการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  

2.1  กิจกรรมสะเต็มเรื่องสนุกกับเครื่องบินมีค่าประสิทธิภาพ 78.30/79.21 และม ี            
ค่า IC เฉลี่ยเท่ากับ 0.80 

2.2  แผนการจัดการเรียนรู้สะเตม็ศึกษาเรื่องสนุกกับเครื่องบินจ านวน 5 แผนมีค่า  
IC เฉลี่ย 0.95  

2.3  แบบทดสอบวัดทักษะการแกป้ัญหา เป็นแบบทดสอบอัตนัยประกอบด้วยสถานการณ์
ทั้งหมด 3 สถานการณ์ สถานการณ์ละ 4 ข้อรวม 12 ข้อซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามแนวคิดของเวียร์มีค่า IOC แตล่ะ
สถานการณ์เฉลี่ย 1.00  

2.4  แบบวัดเจตคติต่อสะเต็มผู้วิจยัแปลมาจากแบบวัดสะเต็มของอันไฟรด์ ฟาเบอร์ และไวบี  
(Unfried, Faber and Wiebe) (Unfried, Faber and Wiebe. 2014 : 17-18)  ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่าชนิด 5 ระดับตามวิธีของ ลิเคิรท์ (Likert) จ านวน 25 ข้อ มีค่า IOC 0.67 - 1.00 และมีค่าความเชือ่มั่นของ
แบบทดสอบจากสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค(Cronbach ,s Alpha Coefficient Method) เท่ากับ 0.85 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

    ทดสอบก่อนเรียนกับกลุม่ตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาและวัดเจตคตติ่อ  สะเตม็
ก่อนเรียนเป็นเวลา 30 นาที และด าเนินการสอนโดยใช้กิจกรรมสะเต็มในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ใน
รายวิชาเริม่ต้นกับโครงงานวิทยาศาสตรจ์ านวนทั้งสิ้น 14 ช่ัวโมงโดยผู้วิจัยเป็นผู้จัดการเรียนรูด้้วยตนเองและมี
วิทยากรรับเชิญท าหน้าท่ีเป็นทูตสะเต็มจากนั้นทดสอบหลังเรยีนกับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดทกัษะการ
แก้ปัญหาและวัดเจตคตติ่อสะเตม็หลังเรียนเป็นเวลา 60 นาที  
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 4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
4.1  สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ  ได้แก่  IC , IOC , รอ้ยละ , ค่าเฉลี่ย เป็นต้น 
4.2  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมตุิฐาน  

การเปรยีบเทียบคะแนนก่อนและหลัง จากแบบทดสอบวดัทักษะการแก้ปัญหาและแบบวดั 
เจตคตติ่อสะเตม็ โดยใช้วิธีการทางสถิติแบบ Dependent Sample t – test   

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1.  ผลการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 วิชาเร่ิมต้นกับโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมสะเต็ม เร่ือง สนุกกับเคร่ืองบิน  

จากการน ากิจกรรมสะเต็ม เรื่อง สนุกกับเครื่องบินซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 78.30/79.21 มาทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คนเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหากอ่นและหลังใช้
กิจกรรมสะเต็มเรื่องสนุกกับเครื่องบินไดผ้ลการวิจัยดังตารางที่ 2  
ตารางที่ 2  เปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 วิชาเริ่มต้นกับ    
              โครงงานวิทยาศาสตร ์ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมสะเต็ม  เรื่อง สนุกกับเครื่องบิน  

การทดสอบ จ านวนนักเรียน  S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 30 5.30 1.44 

21.16* .000 
หลังเรียน 30 16.03 2.85 

*Sig < .05 
จากตารางท่ี 2 เปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 วิชาเริ่มต้นกับ

โครงงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมสะเต็ม เรื่อง สนุกกับเครื่องบิน ของคะแนน
ทักษะการแก้ปัญหาก่อนและหลังจากใช้กิจกรรมสะเต็ม  เรื่อง สนุกกับเครื่องบินพบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
คะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อน าคะแนนทักษะการแก้ปัญหาก่อน – หลังเรียน
เปรียบเทียบเป็นรายด้านแบ่งเป็น การระบุปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การเสนอวิธีการแก้ปัญหาและการ
ตรวจสอบผลลัพธ์ ได้ผลการวิจัยดังภาพที่ 1 

 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 คะแนนทักษะการแก้ปัญหาก่อน – หลังเรียนจ าแนกรายด้าน 
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จากผลการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาเริ่มต้นกับโครงงาน

วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมสะเต็ม พบว่าคะแนนทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนทุกด้าน ซึ่งเมื่อพิจารณาเฉพาะด้านการระบุปัญหาพบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนไม่
เด่นชัดเหมือนด้านอื่นทั้งนี้เนื่องจากการระบุปัญหาสามารถเห็นได้ชัดเจนจากการทดสอบช้ินงาน  
 เมื่อพิจารณากิจกรรมสะเต็ม เรื่องสนุกกับเครื่องบิน ที่ผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้แนวทางสะเต็มศึกษาส่งผล
ให้นักเรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหาได้นั้นสอดคล้องกับงานวิจัยของไฮออง(Hiong. 2015 : 137- 147)ที่ศึกษา
การบูรณาการชีววิทยาเข้ากับ STEM หรือ BTEM ที่เพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยนักเรียนสามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของบาร์ธอโลมิว (Bartholomew. 2017 : 157-166) ที่
ได้สร้างกิจกรรม STEM เครื่องร่อนกระดาษพับมาจัดกิจกรรมในห้องเรียนโดยบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์  
(S) คือหลักการของ แบร์นูลลีกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและการเคลื่อนที่ของเครื่องบิน ความรู้คณิตศาสตร์(M) คือ
การวัดความยาว การวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความรู้เทคโนโลยี (T) คือส่วนประกอบของเครื่องบิน ประเภทของ
เครื่องบิน ความรู้เกี่ยวกับวัสดุต่าง ๆ ตลอดจนการใช้อินเตอร์เน็ต ในการสืบค้นข้อมูลและความรู้ด้านการออกแบบ
ทางวิศวกรรม(E) คือกระบวนการออกแบบเครื่องร่อนให้ไปได้ไกลที่สุดตามเง่ือนไขและอุปกรณ์ที่ก าหนด จากนั้นวัด
ทักษะการแก้ปัญหาพบว่านักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาสูงขึ้น 
2.  ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อสะเต็มของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาเร่ิมต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ก่อนและหลังการใช้กจิกรรมสะเต็ม เร่ือง สนุกกับเคร่ืองบิน 

การเปรยีบเทียบเจตคติต่อสะเตม็ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิชาเริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์
โรงเรียนสตรีทุ่งสงก่อนและหลังการใช้กิจกรรมสะเต็ม เรื่อง สนุกกบัเครื่องบินไดผ้ลการวิจัยดังตารางที่ 3  
ตารางที่ 3  เปรียบเทียบเจตคติตอ่สะเตม็ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมสะเตม็เรื่อง สนุกกับเครื่องบิน  

การทดสอบ จ านวนนักเรียน  S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 30 3.27 0.30 

4.025* .000 
หลังเรียน 30 3.52 0.37 

*Sig < .05 
จากตารางที่ 3  เจตคติต่อสะเต็มก่อนเรียนด้วยกิจกรรมสะเต็มเรื่อง สนุกกับเครื่องบินมีค่าเฉลี่ยก่อน

เรียนอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.27) และค่าเฉลี่ยหลังเรียนอยู่ในระดับดี (  = 3.52) ซึ่งมีค่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับแบบบันทึกท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้สอบถามเกี่ยวกับ
ภาพรวมว่ารู้สึกอย่างไรต่อกิจกรรมสะเต็ม เรื่องสนุกกับเครื่องบิน นักเรียนได้ให้ค าตอบว่า “ตอนแรกก็รู้สึกว่ามัน
ยากแต่พอได้ท าเอง ท าได้ แก้ปัญหาได้ ก็รู้สึกภูมิใจกับมัน” จากค าตอบของนักเรียนแสดงว่านักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
สะเต็มสูงขึ้น มีความมุ่งมั่นในการท างาน รู้สึกสนุกกับการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญในการจัดการเรียนการสอนให้
ประสบผลส าเร็จ 
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เมื่อเปรยีบเทียบเจตคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิชาเริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตรโ์รงเรยีน
สตรีทุ่งสง ก่อนและหลังใช้กิจกรรมสะเต็ม เรื่อง สนุกกับเครื่องบินจ าแนกเป็นรายด้านได้ผลการวิจยัดงัตารางที่ 4 
ตารางที่ 4  เปรียบเทียบเจตคติตอ่คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีก่อนและหลังการ
ใช้กิจกรรม  สะเต็ม เรื่องสนุกกับเครื่องบิน  

เจตคต ิ การทดสอบ จ านวนนักเรียน  S.D. t Sig. 

คณิตศาสตร ์
ก่อนเรียน 30 2.82 0.43 

1.195 .242 
หลังเรียน 30 2.93 0.31 

วิทยาศาสตร ์
ก่อนเรียน 30 3.51 0.71 

2.19* .037 
หลังเรียน 30 3.77 0.68 

วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ก่อนเรียน 30 3.48  0.28  
3.51*  001  

หลังเรียน 30 3.82  0.65  
*Sig < .05 

จากตารางที่ 4 เจตคติต่อคณิตศาสตร์ก่อนเรียนด้วยกิจกรรมสะเต็ม เรื่องสนุกกับเครื่องบินมีค่าเฉลี่ย
ก่อนเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.82) และค่าเฉลี่ยหลังเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.82) เช่นกันซึ่งมี
ค่าไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับแบบบันทึกท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ เมื่อผู้วิจัยได้ใช้ค าถามว่าการได้ฝึกใช้
คณิตศาสตร์ในกิจกรรมสนุกกับเครื่องบิน นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อคณิตศาสตร์ นักเรียนได้ให้ค าตอบว่า “หนูไม่ชอบ
คณิตศาสตร์แต่หนูรู้สึกว่าคณิตศาสตร์ที่อยู่ในกิจกรรมของครูมันไม่ยากเพราะมันได้ไปใช้จริงแต่ในวิชาเรียนหนูว่า
มันยากมากและก็ไม่ได้เช่ือมโยงกับชีวิตจริง หนูไม่รู้เรียนไปท าไม” จากค าตอบของนักเรียนแสดงให้เห็นว่าจากการ
จัดกิจกรรมไม่สามารถพัฒนาเจตคติให้นักเรียนรู้สึกชอบคณิตศาสตร์ได้ อย่างไรก็ตามนักเรียน ก็ยังรู้สึกดีต่อ
คณิตศาสตร์ถ้าสามารถน าไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้    

เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนด้วยกิจกรรมสะเต็ม เรื่อง สนุกกับเครื่องบินมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนอยู่ใน
ระดับดี (  = 3.51) และค่าเฉลี่ยหลังเรียนอยู่ในระดบัดี (  = 3.76) เช่นกันซึ่งมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับแบบบันทึกท้ายแผนการจัดการเรียนรู้เมื่อผู้วิจัยได้ใช้ค าถามว่าจากการจัดกิจกรรม
สะเต็ม เรื่อง สนุกกับเครื่องบินนักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้ให้ค าตอบว่า “หนูชอบวิทยาศาสตร์ 
หนูรู้สึกว่ามันเอาความรู้ไปแก้ปัญหาได้ ได้ทดลอง โดยเฉพาะการทดลองเลือกชนิดของลวดมาประดิษฐ์เครื่อง
ตัดโฟม หนูไม่นึกว่าเรื่องการน าความร้อนที่เรียนตอน ม.1 จะน ามาใช้ได้จริง ปกติก็ตัดกับมีดคัตเตอร์”  
 เจตคติต่อวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีก่อนเรียนด้วยกิจกรรมสะเต็ มเรื่อง สนุกกับเครื่องบินมี
ค่าเฉลี่ยก่อนเรียนอยู่ในระดับปานกลาง และหลังเรียนอยู่ในระดับดี ซึ่งมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับแบบบันทึกท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมการเรียนปรากฏว่า
นักเรียนตื่นเต้นและสนใจอุปกรณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเห็น เช่น แผงวงจรรับสัญญาณวิทยุ รีโมทควบคุม การต่อวงจร
อิเล็กทรอนิกส์เข้ากับมอเตอร์ใบพัดเครื่องบิน นักเรียนมีทักษะเลือกใช้วัสดุจากกิจกรรมการประดิษฐ์เครื่องตัดโฟม
โดยอาศัยผลการทดสอบเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ นักเรียนได้มีการวางแผนการท างานที่ชัดเจนท าให้การใช้วัสดุ
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เป็นไปอย่างคุ้มค่ามีเพียง 2 กลุ่มเท่านั้นที่ขาดการวางแผนท าให้ใช้อุปกรณ์มากว่ากลุ่มอื่น ๆ ทั้งนี้ยังพบอีกว่า
นักเรียนมีการนัดหมายเพื่อแก้ปัญหาช้ินงานนอกเวลาเรียน อีกทั้งมีความมุ่ งมั่นทุ่มเทในการออกแบบช้ินงานและ
สนุกตื่นเต้นเมื่อได้ทดสอบช้ินงานของตัวเอง ส่งผลให้เจตคติต่อวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มสูงขึ้น  

สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่องการศึกษาทักษะในการและเจตคติต่อสะเต็มผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสะเต็ม 
เรื่อง สนุกกับเครื่องบิน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  1.  ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนสตรีทุ่งสงหลังเรียนด้วย
กิจกรรมสะเต็ม เรื่อง สนุกกับเครื่องบินสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.  เจตคติต่อสะเต็มของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนสตรีทุ่งสงหลังเรียนด้วยกิจกรรมสะ
เต็มเรื่อง สนุกกับเครื่องบินสูงว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าเจต
คติต่อวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 แต่   เจตคติต่อคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าไม่แตกต่างกัน 
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กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผังควำมคิด

เพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและเจตคติต่อวิชำชีววิทยำ

เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐำนของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4

บุษยพัชร์ พิณสุวรรณ1* สมภพ อินทสุวรรณ2 และนวลพรรณ วรรณสุธี3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ในปัจจบัุนทกัษะการคดิวเิคราะห์ถอืเป็นทกัษะทีส่�าคัญ การจดัการเรยีนรูช้วีวทิยาจงึควรส่งเสรมิทกัษะการคิดวเิคราะห์ และ

การเชือ่มโยงความรู ้เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้ฝึกคดิ ฝึกปฏบิตัแิละแก้ปัญหาด้วยตนเอง จนเกิดทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และพฒันา

ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ดีขึ้น 

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษา 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนและหลังเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผังความ

คิด 2) ศึกษาเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผัง

ความคิด เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 

วิธีกำรศึกษำ : กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จ�านวน 40 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือการวิจัย

ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด 4 แผน 2) แบบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 3) แบบวัดเจตคติต่อวิชาชีววิทยา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การ

ทดสอบ Dependent Sample t-test, ค่าเฉลี่ย (), ค่าร้อยละ (%) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลกำรศึกษำ : พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ก่อนได้รับการ

จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 10.08 คะแนน จากคะแนน

เต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 33.58 และหลังการได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผัง

ความคิด ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.08 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 56.92 และผลการศึกษาเจตคติต่อวิชา

ชวีวทิยาของนกัเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีที ่4 หลงัได้รบัการจัดการเรียนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5E) ร่วมกบัเทคนคิแผนผงัความคดิ 

เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต มีค่าเฉลี่ยในภาพรวม เท่ากับ 4.13

วิจำรณ์และสรุป : การศึกษาครั้งนี้พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) 

ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการศึกษาเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.13 แสดง

ว่านักเรียนมีเจตคติอยู่ในระดับดี

ค�ำส�ำคญั : การจัดการเรียนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5E) เทคนคิแผนผงัความคดิ เจตคตต่ิอวชิาชวีวทิยา ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
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5E Inquiry Learning Management and Mind Mapping for Development of

Achievement and Attitude Towards Biology on the Chemical Basis of Life

Topic for Matthayomsuksa 4 Students

Budsayapat Pinsuwan1* Sompop Intasuwan2 andNuanphan Wannasuthi3

Abstract

Introduction : Nowadays, analytical skill is considered as an important skill. Biological pedagogy should promote 

analytical skill and associative thinking skill to encourage students’ problem solving until they have science 

processing skills and better academic achievement.

Objectives : 1) to compare the learning achievement between before and after learning Biology in the Chem-

ical Basis of Life topic by using 5E inquiry learning management and mind mapping 2) to study students’ attitudes 

toward 5E Inquiry learning management and mind mapping. 

Methoed : The sample consisted of 40 students from Mathayomsuksa 4/1 classroom selected by purposive 

sampling. The research instruments consisted of 1) 4 lesson plans based on 5E inquiry learning management 

and mind mapping, 2) the achievement form and 3) the attitude evaluation form toward Biology. The statistic 

for the hypothesis test was dependent Sample t-test, average (), percentage (%) and standard deviation (S.D.)

Result : The research found that the students had Biology achievement scores in the Chemical Basis of Life 

topic by using 5E inquiry learning management and mind mapping, with an average score of 10.08 from 30 

points, representing 33.58 percent. And after in the Chemical Basis of Life topic by using 5E inquiry learning 

management and mind mapping got an average score of 17.08 points from 30 points, representing 56.92 percent. 

There was 4.13 as an average score of students’ attitude towards Biology of Mathayomsuksa 4 students after 

by using 5E inquiry learning management and mind mapping in the Chemical Basis of Life topic. 

Conclusion : The result was as followed that the learning achievement of Mathayomsuksa 4 students after 

learning through 5E inquiry learning management and mind mapping was statically higher than before at .05 

level significance. Moreover, mean of attitudes of Mathayomsuksa 4 students after learning through 5E inquiry 

learning management and mind mappingwas 4.13 which means there were good attitudes level of Mathayom-

suksa 4 students after learning through 5E inquiry learning management and mind mapping.

Keyword : 5E inquiry learning management, Mind mapping, Attitude evaluation form toward Biology, Achievement
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บทน ำ 
ศตวรรษที่  21 เป็นศตวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง เป็นโลกแห่งการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว และไร้พรมแดน 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อการด ารงชีวิตวิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์พัฒนาวิธี
คิด การคิดที่มีเหตุมีผล มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบสามารถตัดสินใจ
โดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย และมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ (สกุล มูลแสดง, 2554 : 53)  การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ส าหรับ
ประเทศไทย ซ่ึงเป็นประเทศที่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ชีววิทยาจึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นวิชาที่เก่ียวข้องกับ
คน สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ียังเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพอันเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงผลผลิตทางการ
เกษตร อุตสาหกรรม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ดังน้ันทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้วิทยาศาสตร์เพื่อที่จะมี
ความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 :1-2) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงมี
ความส าคัญ และคุณภาพการศึกษาเป็นตัวชี้วัดศักยภาพของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ถึงแม้ว่าวิทยาศาสตร์จะเป็นวิชาที่ส าคัญแต่จากรายงานการประเมินการรู้ทางวิทยาศาสตร์  (Scientific Literacy) 
โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ผลการประเมิน พบว่า ในปี2000, 2003, 2006, 2009 และ 2012 นักเรียนไทย
มีคะแนนเฉลี่ย 421, 432, 429, 425 และ 444 คะแนนตามล าดับซ่ึงต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 500 คะแนน จัดว่ามี
ค่าเฉลี่ยคะแนนรู้วิทยาศาสตร์เฉลี่ยอยู่ในกลุ่มต่ า (โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 23 - 24) แสดงให้เห็นถึงการขาดทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ไทย และจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2555 ในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
พบว่า คะแนนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.10 ซ่ึงอยู่ในระดับต่ ากว่าร้อยละ 50 และเม่ือ
พิจารณาในหน่วยการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ มาตรฐานที่ ว.1.2 ซ่ึงอยู่ในรายวิชาชีววิทยา พบว่า คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.07 
อยู่ในระดับต่ ากว่าร้อยละ 50 ซ่ึงสอดคล้องกับคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติและกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้กล่าวถึงผล
การประเมินคุณภาพของผลผลิตการศึกษาว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ไม่เป็นที่น่าพอใจ ขาดทักษะ
กระบวนการคิด การคิดเชิง-วิจารณ์ คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดแบบวิทยาศาสตร์ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
, 2541 : 9 - 10) สอดคล้องกับผลการศึกษาชั้นเรียน จากการสังเกตการณ์การสอนในรายวิชาชีววิทยา พบว่านักเรียนส่วนใหญ่
ไม่เข้าใจถึงสาระส าคัญของการเรียนชีววิทยา ยังขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ การเชื่อมโยงความรู้ และความสนใจในการเรียน
วิชาชีววิทยา เน่ืองจากมองว่าวิชาชีววิทยาเป็นวิชาที่มีเน้ือหามาก การจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย ต้องอาศัยการท่องจ า
เพียงอย่างเดียว จึงท าให้นักเรียนขาดทักษะกระบวนการคิดในการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ที่ได้เรียนมา จึงส่งผลให้ผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า 

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) เป็นการจัดการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง โดยวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติและแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผู้
ก ากับ ควบคุม ด าเนินการให้ค าปรึกษาชี้แนะ ช่วยเหลือให้ก าลังใจ เป็นผู้กระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดและเรียนรู้ด้วยตนเอง จน
เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546 :220) ช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้อย่างมีความหมาย ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ยิ่งขึ้น (Lawson, 1995 : 189) รวมถึงการ
เรียนร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิดเป็นวิธีหน่ึงที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเชื่อมโยงความรู้ ความคิดความเข้าใจในเน้ือหาที่เรียน 
เกิดการคิดวิเคราะห์องค์ประกอบส าคัญและองค์ประกอบย่อยต่างๆของความรู้ จนสามารถน าความรู้ความเข้าใจทั้งหมดมาสรุป
ในรูปแบบแผนผังความคิดได้ ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้น โดยไม่ต้องท่องจ าเน้ือหาทั้งหมด นักเรียนสามารถออกแบบ
แผนผังในรูปแบบต่างๆตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ตามความชื่นชอบของผู้เรียนท าให้เกิดความสนุกสนาน ความ
เพลิดเพลินกับการเรียนในห้องเรียนมากยิ่งขึ้น จึงนับได้ว่าการจัดการเรียนรู้ทั้ง 2 วิธีควรน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน
เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด มาใช้ในการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัด
สงขลา 
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วิธีกำรวิจัย 
กลุม่เป้ำหมำย 

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2561 โดยการ
สุ่มแบบเฉพาะเจาะจงจ านวน 40 คน 
เครื่องมือกำรวิจัย ประกอบด้วย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาชีววิทยาเรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ใช้เวลาสอน
ทั้งหมด 9 คาบ 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30 ข้อ 
3. แบบวัดเจตคติต่อวิชาชีววิทยา 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
1. ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 
2. ด าเนินการทดลองโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิดที่

ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 4 แผนการจัดการเรียนรู้ รวม 9 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยเป็นผู้จัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3. ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและวัดเจตคติ

ต่อวิชาชีววิทยา ด้วยแบบวัดเจตคติต่อวิชาชีววิทยา 
4. น าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวัดเจตคติต่อวิชาชีววิทยา มาวิเคราะห์ด้วย

วิธีการทางสถิติ 
5.น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตไปทดสอบกับนักเรียนทั้งก่อนเรียน

และหลังเรียน หลังจากน้ันค านวณหาค่าเฉลี่ย (X̅) ค่าร้อยละ (%) ส่วน-เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และท าการเปรียบเทียบโดยใช้
สถิติ Compare Means การทดสอบ Dependent Sample t-test และน าแบบวัดเจตคติต่อวิชาชีววิทยาไปเทียบกับเกณฑ์ 
ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.56 – 4.55แสดงว่ามีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีววิทยา 

ผลกำรวิจัย 

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนและหลังเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผัง
ความคิด 

ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องเคมีที่ เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนและหลังเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผัง
ความคิด ใช้การทดสอบที (t-test) กรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระหว่าง ก่อนและหลังเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผัง
ความคิด 

จากภาพที่  1 พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิดสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิค
แผนผังความคิด ทุกคน 

 
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 4 ระหว่าง ก่อนและหลังเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผัง
ความคิด 
 

กำรทดสอบ คะแนนเต็ม N X  S.D. T P 

ก่อนเรียน 30 40 10.08 2.32 13.654* 0.000 

หลังเรียน 30 40 17.08 3.30 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนและหลังเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับ
เทคนิคแผนผังความคิดพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. การศึกษาเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 

ในการศึกษาเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทียบกับเกณฑ์ ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลัง

ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐาน
ของสิ่งมีชีวิต 

 
ข้อที่ ความคิดเห็นของนักเรียน X  S.D. 

 
1 

ด้ำนควำมคิดเหน็ทั่วไปต่อวิชำชีววิทยำ  
วิชาชีววิทยาเป็นวิชาที่น่าศึกษาค้นคว้าทดลอง 

 
4.50 

 
0.51 

2 วิชาชีววิทยาเป็นวิชาที่ท าให้ผู้เรียนไม่รู้สึกวิตกกังวลใจ 3.83 0.81 

3 วิชาชีววิทยาเป็นวิชาที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน 4.33 0.73 

4 วิชาชีววิทยาสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย 3.58 0.75 

รวม 4.06 044 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
ข้อที่ ความคิดเห็นของนักเรียน X  S.D. 

 
5 

ด้ำนกำรเห็นควำมส ำคัญของวิชำชีววิทยำ    
การเรียนวิชาชีววิทยาไม่เป็นการสูญเปล่าที่ผู้เรียนได้ประโยชน์ 4.55 0.81 

6 การเรียนวิชาชีววิทยาเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับนักเรียน 4.40 0.81 

7 การเรียนวิชาชีววิทยาท าให้เข้าใจสิ่งมีชีวิต และกระบวนการต่างๆของสิ่งมีชีวิต 4.60 0.500 

8 ข้าพเจ้าคิดว่าไม่ควรลดเวลาในการเรียนวิชาชีววิทยาให้น้อยลงและไม่ควรเพิ่มเวลา
เรียนวิชาอ่ืนแทน 4.53 0.60 

รวม 4.52 0.46 
 
9 

ด้ำนควำมสนใจในวิชำชีววิทยำ 
ข้าพเจ้าไม่รู้สึกเบื่อหน่ายเม่ือต้องเรียนวิชาชีววิทยา 4.35 0.77 

10 ข้าพเจ้าชอบใช้เวลาในการศึกษาหาความรู้ทางด้านชีววิทยา 3.68 0.83 

11 ข้าพเจ้าจะกระตือรือร้นเม่ือเรียนวิชาชีววิทยา 3.60 0.63 

12 ข้าพเจ้าชอบเรียนหรืออ่านเรื่องที่เก่ียวกับชีววิทยา 3.93 1.00 

รวม 3.89 0.55 

13 
ด้ำนควำมนิยมชมชอบต่อวิชำชีววิทยำ    
ข้าพเจ้าจะรู้สึกไม่ดีถ้าไม่เรียนวิชาชีววิทยา 4.45 0.81 

14 ข้าพเจ้าชอบพัฒนาความรู้ทางชีววิทยาอยู่เสมอ 3.70 0.72 

15 ข้าพเจ้าสนุกและชอบเรียนวิชาชีววิทยามากกว่าวิชาอ่ืนๆ 3.93 0.86 

16 ข้าพเจ้ารู้สึกสบายใจเม่ือเรียนหรือท ากิจกรรมที่เก่ียวกับ 
วิชาชีววิทยา 4.48 0.64 

รวม 4.14 0.46 
 

17 
ด้ำนกำรแสดงออกหรือกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีววิทยำ 
ข้าพเจ้าเรียนวิชาชีววิทยาไม่ใช่เพื่อน าไปใช้สอบเท่าน้ัน 4.08 0.80 

18 ข้าพเจ้าท าการบ้านวิชาชีววิทยาด้วยตนเอง 3.83 0.98 

19 ถ้าได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าเก่ียวกับวิชาชีววิทยาข้าพเจ้าจะไม่พยายามหลีกเลี่ยง 4.45 0.64 

20 ข้าพเจ้าชอบเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับชีววิทยาอยู่เสมอ 3.88 0.82 

รวม 4.06 0.54 

รวมทั้งหมด 4.13 0.39 

 
จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต มีค่าเฉลี่ยในภาพรวม เท่ากับ 
4.13 แสดงว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด เรื่องเคมีที่
เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีววิทยา และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่นักเรียนมีเจตคติที่ดีสูงสุดคือ ด้าน
การเห็นความส าคัญของวิชาชีววิทยา  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 รองลงมา ด้านความนิยมชมชอบต่อวิชาชีววิทยา   มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 4.14  ด้านความคิดเห็นทั่วไปต่อวิชาชีววิทยาและด้านการแสดงออกหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับวิชา
ชีววิทยา  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06  และด้านความสนใจในวิชาชีววิทยา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ตามล าดับ   
 
อภิปรำยผลกำรวิจัย 

ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและเจตคติต่อวิชาชีววิทยาเรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อภิปรายผลได้ดังน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลัง
เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิดสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ที่ผลเป็นเช่นน้ีเพราะการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด 
เป็นวิธีการที่ท าให้ผู้เรียนสร้างหรือได้รับองค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง ผ่านกระบวนการส ารวจตรวจสอบหรือทดลองมีครูท า
หน้าที่เป็นผู้ช่วย โดยการใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาอย่างมีระบบระเบียบ ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ
ตามขั้นตอนของการแก้ปัญหา จนเกิดเป็นทักษะการแก้ปัญหาและได้ท าความเข้าใจความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เก่ียวข้องเกิดเป็น
ความรู้เรื่องใดเรื่องหน่ึงได้ด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถร่วมกันแสวงหา ค้นพบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อีก
ทั้งยังให้นักเรียนมีโอกาสประสบผลส าเร็จในการเรียนและเรียนรู้อย่างมีความสุขซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของสมจิต ผอมเซ่ง 
(2557 : 160 - 161) การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 
ที่เรียนโดยการการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิกสูงกว่าของนักเรียนที่เรียนโดยการ
จัดการเรียนรู้ตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนดังกล่าวที่
เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับการใช้เทคนิคผังกราฟิกสูงกว่าของนักเรียนที่เรียนโดยการ
จัดการเรียนรู้ตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. เจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิค
แผนผังความคิด เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตอยู่ในระดับดีทั้งน้ีเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 
(5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด เป็นการท าให้ผู้เรียนคือบุคคลส าคัญ โดยเริ่มจากการจูงใจท่ีเน้นการสร้างความสนใจให้
นักเรียนมีความอยากรู้ อยากที่จะเรียนในประเด็นที่แปลกใหม่ที่ครูใช้มาเป็นสิ่งเร้าความสนใจ เม่ือนักเรียนเป็นผู้ที่อยากเรียนรู้
เองน้ันจะท าให้มีความสุขในการเรียน ไม่ได้รู้สึกว่าถูกบังคับให้ต้องเรียน หลังจากน้ันนักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริงในขั้นส ารวจ
และค้นหา พร้อมทั้งได้สรุปความคิดรวบยอดผ่านการออกแบบแผนผังความคิดของตนเอง จึงท าให้นักเรียนสนุกสนานไม่รู้สึก
เบื่อ เพราะมีกิจกรรมให้ท าได้ทุกคน ไม่ได้เรียนแต่เพียงเน้ือหาเท่าน้ัน เม่ือได้ลงมือค้นหาความรู้เองอย่างเป็นสุข ความรู้น้ันก็จะ
อยู่ได้นานกับตัวนักเรียนเพราะนักเรียนได้สร้างองค์ความรู้เหล่าน้ันขึ้นมาเอง และสามารถน าความรู้ที่สร้างเองได้ไปเชื่อมโยง
ความรู้กับชีวิตจริง ท าให้การเรียนรู้มีคุณค่าและมีความหมาย เพราะสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริง ท าให้เน้ือหาการเรียน
ที่ดูเหมือนยากและอยู่ในอุดมคติ สามารถที่จะจับต้องได้ มองเห็นเป็นรูปธรรมและอยู่ใกล้ตัวนักเรียนในชีวิตประจ าวัน ซ่ึง
สอดคล้องกับการวิจัยของ วันวิสา กองเสน (2558 : 386-396) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนความคงทนในการเรียนรู้และเจต
คติต่อการเรียนวิชาชีววิทยาเรื่องอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้  7 ขั้นร่วมกับ
เทคนิคการใช้ผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมอ าเภอเมืองจังหวัดชลบุรีพบว่า  1) 
นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับเทคนิคการท าผังความคิดมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 2)นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏ
จักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับเทคนิคการท าผังความคิดมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับ
เทคนิคการท าผังความคิดมีคะแนนความคงทนในการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
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.05 4) นักเรียนที่เรียนด้วยการการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับเทคนิคการท าผังความคิดมีเจตคติ
ต่อวิชาชีววิทยาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สรุปผลกำรวิจัย 
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนและเจตคติต่อวิชาชีววิทยาเรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลัง

เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิดสูงกว่าก่อนเรียน 
2. เจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิค

แผนผังความคิด เรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตอยู่ในระดับดีและเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่นักเรียนมีเจตคติที่ดี
สูงสุดคือ ด้านการเห็นความส าคัญของวิชาชีววิทยา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 รองลงมา ด้านความคิดเห็นทั่วไปต่อวิชาชีววิทยา
และด้านการแสดงออกหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับวิชาชีววิทยา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ด้านความนิยมชมชอบ
ต่อวิชาชีววิทยา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14  และด้านความสนใจในวิชาชีววิทยา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ตามล าดับ  
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กำรพฒันำควำมเข้ำใจค�ำศพัท์วทิยำศำสตร์ของนักเรียนมธัยมศกึษำตอนต้น โดยกำรใช้โมดิฟำยเฟรเยอร์โมเดล 

ละออ แสวงสุข1 กนิษฐา พุทธเสถียร2 สุวัฒน์ ผาบจันดา3*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : วิทยาศาสตร์เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่อาศัยความสามารถของนักเรียนเป็นอย่างมากต่อการเข้าใจค�าศัพท์ใหม่ การเน้นการเรียน

รู้ค�าศัพท์วิทยาศาสตร์ช่วยให้นักเรียนเข้าใจและสื่อสารโดยใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมร่วมกับรูปภาพท�าให้การเรียนสนุก

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลของโมดิฟายเฟรเยอร์โมเดลต่อความเข้าใจค�าศัพท์วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

วิธีกำรศึกษำ : โมดิฟายเฟรเยอร์โมเดล คือ การใช้ผังกราฟิกเพื่อสร้างค�าศัพท์ของนักเรียน เทคนิคนี้ต้องการให้นักเรียนอธิบายความ

หมายค�าศัพท์ที่ก�าหนดให้และน�าความเข้ารู้ของเขาไปใช้วาดภาพประกอบความหมายของค�าศัพท์ ยกตัวอย่างและเทคนิคการจ�าค�า

ศัพท์ งานวิจัยได้วิเคราะห์หาความเข้าใจค�าศัพท์วิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�านวน 20 คนโรงเรียนประชาสามัคคี 

จังหวัดนครราชสีมา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการ

จัดการเรียนรู้ที่สร้างจากโมดิฟายเฟรเยอร์โมเดล

ผลกำรศกึษำ : การเปรยีบเทยีบความเข้าใจค�าศพัท์จากโมดฟิายเฟรยอร์โมเดลจากการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน พบว่าคะแนน

การทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียน เมื่อใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ t-test พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติอย่าง

มีนัยส�าคัญระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

วิจำรณ์และสรุป : การใช้โมดิฟายเฟรเยอร์โมเดลในการสอนวิทยาศาสตร์มีผลต่อการปรับปรุงความเข้าใจค�าศัพท์วิทยาศาสตร์ของ

นกัเรยีนอย่างมนียัส�าคญั ความส�าเรจ็ของการประยกุต์ใช้โมดฟิายเฟรเยอร์โมเดลขึน้อยูก่บัการเสรมิแรงทางบวกของครวูทิยาศาสตร์ 

ค�ำส�ำคัญ : ค�าศัพท์วิทยาศาสตร์ เฟรเยอร์โมเดล การสอนวิทยาศาสตร์

1 ครูชำานาญการพิเศษ โรงเรียนประชาสามัคคี สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 นครราชสีมา 30000
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The Development of Understanding Science Vocabulary of Junior High School Students 

by using the Modified Frayer Model.

Laor Sawaengsuk1 Kanitha Putthasatien2 and Suwat Pabchanda3*

Abstract

Introduction : Science is a discipline that relies heavily on students’ ability to understand new words. A focus 

on science vocabulary learning helps students understand and communicate using appropriate instructional 

materials, and the incorporation of imagery makes learning fun. 

Objective : To investigated the effect of the modified Frayer model in understanding science vocabulary of 

junior high school students. 

Methods : The modified Frayer model is a graphic organizer for building student vocabulary. This technique 

requires students to define target vocabulary and apply their knowledge by drawing a picture to illustrate the 

meaning of the word, generating examples and technique to remember science word. The research determined 

the understanding science vocabulary of 20 Grade 7 students of Prachasamakkee school, Nakhon Ratchasima 

province in the 2nd semester of Academic year 2561 by purpose sampling. Research tools included learning 

management plan creating the modified Frayer model. 

Results : Comparison of understanding science vocabulary from pre-test and post-test modified Frayer model 

found that post-test score achievement was higher than pre-test score. By using t-test statistical analysis, it was 

found that there were statistically significant differences between pre-test and post-test scores at 0.05 level of 

confidence. 

Conclusion : The use of the modified Frayer model in teaching science resulted in a significant improvement 

in understanding science vocabulary of students. The success of applying modified Frayer model depends on 

positive reinforcement of science teacher. 

Keywords : Science vocabulary, Frayer model, Teaching science
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บทนํา
การเขาใจความหมายของคําศัพทวิทยาศาสตรและการประยุกตใชเปนตัวช้ีวัดคุณภาพผูเรียนในมาตรฐานการเรียนรู

และตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร [1] แตอยางไรก็ตาม คณะผูวิจัยไดรับผิดชอบพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยในการเรียนรูวิทยาศาสตรของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 โรงเรียนประชาสามัคคี ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ใน
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2561 ซึ่งในปการศึกษา 2560 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด รวมกับ
สถาบันคีนันแหงเอเซีย ลงนามบันทึกความรวมมือภายใต โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย พลังคิด เพ่ือ
อนาคต” รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา [2] ซึ่งในปท่ี 2 ของโครงการน้ีไดเพ่ิมกิจกรรมความรวมมือเพ่ือยกระดับ
Literacy in Science ทักษะการใชภาษาในการเรียนรูวิทยาศาสตร สวนหน่ึงของการดําเนินงานในชวงเดือนมิถุนายน ถึงเดือน
กันยายน 2561 คณะผูวิจัยไดใหนักเรียนทดลองอานบทความเรื่องความแตกตางระหวาง "มวล" และ "นํ้าหนัก" พบวามี
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เกมสคําศัพท และการใชผังกราฟก เปนตน โมดิฟายเฟรเยอรโมเดลเปนอีกวิธีหน่ึงท่ีอาศัยการใชผังกราฟกเพ่ือสรางความ
เขาใจคําศัพทของนักเรียนและตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนหลังจากผานการเรียนคําศัพทตามแผนการสอนท่ีครูดําเนินการ
สอนแลว งานวิจัยของ Randel Estacio และ Dominador Martinez ไดใชโมดิฟายเฟรเยอรโมเดลในการพัฒนาคําศัพท
วิทยาศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวาโมดิฟายเฟรเยอรโมเดลชวยใหนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเขาใจ
ความหมายของคําศัพทวิทยาศาสตรไดอยางถูกตอง [4] ดังน้ัน ในงานวิจัยน้ีจึงเลือกใชโมดิฟายเฟรเยอรโมเดลท่ีดัดแปลงจาก
เฟรเยอรโมเดล [5] เพ่ือพัฒนาความเขาใจคําศัพทวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 โรงเรียนประชาสามัคคี

วิธีดําเนินการ
งานวิจัยน้ีเลือกกลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2561 โรงเรียน

ประชาสามัคคี ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมืองนครราชสมีา จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 20 คน เปนนักเรียนชาย 10 คน
และนักเรียนหญิง 10 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 ท้ังหมด 33 คน เปนนักเรยีนชาย
18 คน และนักเรียนหญิง 15 คน

เครื่องมือในการวิจัยมี 2 ชุด คือแผนการจดัการเรียนรู วิทยาศาสตร ม.1 เลม 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ.2561) กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร หนวยการเรยีนรูท่ี 2 ตอนท่ี 2 การจําแนก
สาร แผนการจัดการเรยีนรูท่ี 27 สารละลาย [6] และใบงานพัฒนาเรียนรูคําศัพทโดยใชโมดิฟายเฟรเยอรโมเดลโดยใชคําศัพท
คือ “สารละลาย”

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลขอมูล เริ่มตนจากครูมอบหมายงานใหนักเรียนเขียนความหมายของ
คําศัพทคําวา “สารละลาย” โดยใชโมดิฟายเฟรเยอรโมเดลซึ่งเปนการตรวจสอบพ้ืนฐานความรูความเขาใจคําศัพทน้ีของ
นักเรียนกอนเรียน (Pre-test) 5 นาที จากน้ันครูดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรท่ีเตรียมไว (40
นาที) เมื่อครูดําเนินการสอนเสร็จ มอบหมายใหนักเรียนทําใบงานพัฒนาเรียนรูคําศัพทโดยใชโมดิฟายเฟรเยอรโมเดล โดย
เลือกคําศัพทคําวา “สารละลาย” ซึ่งเปนการตรวจสอบความรูความเขาใจคําศัพทน้ีของนักเรียนหลังเรียน (Post-test) 5 นาที
ครูตรวจใหคะแนนช้ินงานของนักเรียนจากใบงานพัฒนาเรียนรูคําศัพทโดยใชโมดิฟายเฟรเยอรโมเดลกอนเรียน และหลังเรียน
การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชคาทางสถิติ T-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยน้ีไดดําเนินพัฒนาความเขาใจความหมายของคําศัพทวิทยาศาสตรและการประยุกตใชของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1/1 โรงเรียนประชาสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 20 คน ทําใบงานพัฒนาเรียนรูคําศัพทโดยใชโมดิ
ฟายเฟรเยอรโมเดลในคาบเรียนวิชาวิทยาศาสตรหลังจากครูดําเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตรท่ี
เตรียมไว งานวิจัยน้ีไดออกแบบใบงานพัฒนาเรียนรูคําศัพทโดยใชโมดิฟายเฟรเยอรโมเดลท่ีปรับปรุงจากเฟรเยอรโมเดลซึ่ง
ประกอบดวย 4 สวน ไดแก สวนท่ี 1 ใหนักเรียนเขียนความหมายคําศัพท สวนท่ี 2 ใหวาดภาพสื่อความหมายคําศัพท สวนท่ี 3
แตงประโยคท่ีมีคําศัพทในรูปประโยค และสวนท่ี 4 ใหนักเรียนเขียนเคล็ดลับชวยจําคําศัพท กอนท่ีนักเรียนทําใบงานพัฒนา
เรียนรูคําศัพทโดยใชโมดิฟายเฟรเยอรโมเดล ครูอธิบายใหนักเรียนเขาใจเก่ียวกับโมดิฟายเฟรเยอรโมเดลโดยยกตัวอยางใบงาน
พัฒนาเรียนรูคําศัพทโดยใชโมดิฟายเฟรเยอรโมเดลของคําศัพทคําวา "แรงโนมถวง" ดังแสดงในภาพท่ี 1 จากน้ันทดสอบ
เบื้องตนวานักเรียนสามารถเขาใจวิธีการเรียนรูคําศัพทโดยใชโมดิฟายเฟรเยอรโมเดลโดยมอบหมายในนักเรียนทําใบงาน
คําศัพทคําวา "นํ้าหนัก" ตัวอยางช้ินงานของนักเรียน ดังแสดงในภาพท่ี 2

ภาพท่ี 1 ตัวอยางใบงานพัฒนาเรียนรูคําศัพทโดยใชโมดิฟายเฟรเยอรโมเดลของคําศัพทคําวา "แรงโนมถวง"

ภาพท่ี 2 ตัวอยางช้ินงานของนักเรียนท่ีทําใบงานพัฒนาเรียนรูคําศัพทโดยใชโมดิฟายเฟรเยอรโมเดลของคําศัพทคําวา
"นํ้าหนัก"
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เมื่อตรวจประเมินช้ินงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 โรงเรียนประชาสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา จํานวน
20 คน ท่ีทําใบงานพัฒนาเรียนรูคําศัพทโดยใชโมดิฟายเฟรเยอรโมเดลของคําศัพทคําวา "นํ้าหนัก" พบวาสวนท่ี 1 ใหนักเรียน
เขียนอธิบายความหมายของคําศัพทคําวา “นํ้าหนัก” นักเรียนสวนใหญเขียนความหมายคําศัพทคําวา “นํ้าหนัก” เก่ียวของกับ
ท่ีพบในชีวิตประจําวันคือการช่ังนํ้าหนักและบอกหนวยเปนกิโลกรัม นักเรียนสวนนอยท่ีสามารถใหความหมายของคําศัพทคํา
วา “นํ้าหนัก” ตรงตามความหมายทางวิทยาศาสตรไดใกลเคียงโดยมีคําวา แรงดึง หรือ นิวตัน ในประโยคท่ีเขียนความหมาย
คําศัพท ตัวอยางคําตอบท่ีใหความหมายคําศัพทคําวา “นํ้าหนัก” ไดระดับดี เชน นํ้าหนักเปนแรงดึงตัวเราสูพ้ืนดิน สวนท่ี 2
วาดภาพสื่อความหมายคําศัพทคําวา “นํ้าหนัก” นักเรียนสวนมากวาดเปนภาพเครื่องช่ังนํ้าหนักตัว หรือ ตาช่ังสําหรับช่ังผลไม
สวนท่ี 3 เขียนประโยคท่ีมีคําศัพทคําวา“นํ้าหนัก” พบวานักเรียนสวนมากเขียนประโยคท่ีเก่ียวของกับการช่ังนํ้าหนักหนวยเปน
กิโลกรัม และเปรียบเทียบนํ้าหนักของสองสิ่ง สวนท่ี 4 เขียนเคล็ดลับชวยจําคําศัพทคําวา“นํ้าหนัก” พบวานักเรียนสวนมาก
เขียนประโยคท่ีเก่ียวของกับนํ้าหนักมีหนวยเปนกิโลกรัม และวาดเปนภาพเครื่องช่ังนํ้าหนักตัว ตาช่ังสองแขน หรือตาช่ังช่ัง
ผลไม ถึงแมวาจากผลการประเมินใบงานพัฒนาเรียนรูคําศัพทโดยใชโมดิฟายเฟรเยอรโมเดลของคําศัพทคําวา "นํ้าหนัก" พบวา
นักเรียนสวนใหญไมสามารถใหความหมายไดถูกตองตามคํานิยามทางวิทยาศาสตรได แตอยางไรก็ตาม จากผลการตรวจใบงาน
ดังกลาวแสดงใหเหน็วานักเรียนท้ัง 20 คน เขาใจวิธีการเรียนรูคําศัพทโดยใชโมดิฟายเฟรเยอรโมเดล

จากน้ันครูดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรตามคูมือครู แผนการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร ม.1 เลม 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร หนวยการเรียนรูท่ี 2 ตอนท่ี 2 การจําแนกสาร แผนการจัดการเรียนรูท่ี 27 สารละลาย [6] กอนเริ่มสอน
ตามแผนการจัดการเรียนการสอน ครูมอบหมายใหนักเรียนทําใบงานพัฒนาเรียนรูคําศัพทโดยใชโมดิฟายเฟรเยอรโมเดลของ
คําศัพทคําวา "สารละลาย" เวลา 5 นาที ตัวอยางช้ินงานของนักเรียนทําใบงานพัฒนาเรียนรูคําศัพทโดยใชโมดิฟายเฟรเยอร
โมเดลของคําศัพทคําวา "สารละลาย" กอนเรียน ดังแสดงในภาพท่ี 3 จากผลการตรวจช้ินงานของนักเรียน 20 คน พบวา สวน
ท่ี 1 นักเรียนสวนใหญเขียนความหมายคําศัพทคําวา “สารละลาย” เก่ียวของกับท่ีพบในชีวิตประจําวัน ยกตัวอยางเชน
"สารละลายคือการนําเกลือใสลงไปในนํ้าทําใหปฏิกิริยากลายเปนนํ้าเกลือหรือเรียกอีกอยางวาสารละลาย" เปนตน ซึ่งเปนการ
อธิบายวิธีการเตรียมสารละลายไมใชความหมายสารละลายตามนิยามทางวิทยาศาสตร (สารละลายคือสารผสมท่ีเปนเน้ือ
เดียวกัน ซึ่งมีสสารหน่ึงชนิดหรือมากกวาเปนตัวละลาย ละลายอยูในสารอีกชนิดหน่ึงซึ่งเปนตัวทําละลาย) นอกจากน้ีนักเรียน
จํานวนรอยละ 60 เขียนความหมายคําศัพทคําวา “สารละลาย” หมายถึง “สารท่ีสามารถละลายนํ้าได” แสดงวานักเรียนมี
ความเขาใจคลาดเคลื่อนเพราะ “สารท่ีสามารถละลายนํ้าได” มีความหมายถึงตัวละลายมีความสามารถละลายนํ้าซึ่งเปน
ความสามารถในการละลายไดมากนอยตางกันนักเรียนจํานวนรอยละ 20 เขียนความหมายในเชิงการเตรียมสารละลาย เชน
"สารละลายคือ การเอาไอโอดีนไปใสในนํ้า แลวไอโอดีนจึงละลาย จึงเรียกวาสารละลาย" สวนท่ี 2 วาดภาพสื่อความหมาย
คําศัพทคําวา “สารละลาย” นักเรียนสวนมากวาดเปนภาพภาชนะท่ีมีนํ้า และมีการเติมสาร เชน เติมเกลือลงในภาชนะน้ัน
สวนท่ี 3 เขียนประโยคท่ีมีคําศัพทคําวา “สารละลาย” พบวานักเรียนสวนมากเขียนประโยคท่ีเก่ียวของกับการเรียนเรื่อง
สารละลายซึ่งควรใหนักเรียนเขียนประโยคท่ีทาทายมากกวาน้ี นอกจากน้ีนักเรียนสับสนกับคําวา “สารละลาย” และ
“ละลาย” และใชแตงประโยค เชน แมผมละลายดางทับทิมในนํ้า ซึ่งคําวา “ละลาย” ไมใชความหมาย “สารละลาย” เพราะ
สารละลาย (solution) คือสารผสมท่ีเปนเน้ือเดียวกัน ซึ่งมีสสารหน่ึงชนิดหรือมากกวาเปนตัวละลายละลายอยูในสารอีกชนิด
หน่ึงซึ่งเปนตัวทําละลายสวนคําวา “ละลาย” (Solubility) คือสมบัติหน่ึงของของแข็ง ของเหลว หรือแกส เพ่ือท่ีจะทําใหได
สารสถานะเดียวกับตัวทําละลายสวนท่ี 4 เขียนเคล็ดลับชวยจําคําศัพทคําวา “สารละลาย” พบวานักเรียนสวนมากเขียน
ประโยค “สิ่งท่ีใสนํ้าและละลายได” พรอมวาดภาพภาชนะใสนํ้าและมีสาร เชน กําลังเทเกลือใสภาชนะ
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ภาพท่ี 3 ตัวอยางช้ินงานของนักเรียนท่ีทําใบงานพัฒนาเรียนรูคําศัพทโดยใชโมดิฟายเฟรเยอรโมเดลของคําศัพทคําวา
"สารละลาย" กอนเรียน (Pre-test)

ภาพท่ี 4 ตัวอยางช้ินงานของนักเรียนท่ีทําใบงานพัฒนาเรียนรูคําศัพทโดยใชโมดิฟายเฟรเยอรโมเดลของคําศัพทคําวา
"สารละลาย" หลังเรียน (Pre-test)

ภายหลังจากครูดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอนเสร็จแลวมอบหมายใหนักเรียนทําใบงานพัฒนา
เรียนรูคําศัพทโดยใชโมดิฟายเฟรเยอรโมเดล โดยเลือกคําศัพทคําวา “สารละลาย” ซึ่งเปนการตรวจสอบความรูความเขาใจ
คําศัพทน้ีของนักเรียนหลังเรียน (Post-test) 5 นาที ผลการตรวจวิเคราะหผลจากช้ินงานของนักเรียนจากใบงานดังกลาว
พบวาสวนท่ี 1 มีนักเรียนจํานวนรอยละ 80 ของกลุมตัวอยางสามารถเขียนความหมายคําศัพทคําวา “สารละลาย” โดยมีคําท่ี
เก่ียวของคือ ของผสม  เน้ือเดียว ตัวละลาย และตัวทําละลาย ยกตัวอยางเชน "สารท่ีละลายเปนเน้ือเดียวกันได ซึ่งมีตัวทํา
ละลายและตัวถูกละลายมีองคประกอบของสาร 2 ชนิดข้ึนไป" เปนตน นักเรียนจํานวนรอยละ 20 ของกลุมตัวอยางเขียน
ความหมายท่ีประกอบดวยคํา 2 คําคือ “ผสม” และ “เน้ือเดียวกัน” เชน "สารละลายคือ สารท่ีมี 2 สิ่งข้ึนไปมาผสมกันแลว
กลายเปนเน้ือเดียวกัน" สวนท่ี 2 วาดภาพสื่อความหมายคําศัพท นักเรียนสวนมากวาดเปนภาพภาชนะท่ีมีนํ้า และมีการเติม
สารท่ีเปนของแข็งลงในภาชนะน้ัน ซึ่งการวาดภาพสื่อความหมายคําศัพทของนักเรียนทําไดไมสมบูรณ ครูควรแนะนําและ
ปรับปรุงการเขียนระบุวาอะไรเปนตัวละลายและตัวทําละลายเพ่ิมเติมสวนท่ี 3 เขียนประโยคท่ีมีคําศัพทคําวา “สารละลาย”
พบวานักเรียนสวนมากเขียนประโยคท่ีเก่ียวของกับการชงกาแฟหรือโอวัลตินซึ่งนักเรียนมีความเขาใจคลาดเคลื่อนระหวางคํา
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พบวานักเรียนสวนมากเขียนประโยคท่ีเก่ียวของกับการชงกาแฟหรือโอวัลตินซึ่งนักเรียนมีความเขาใจคลาดเคลื่อนระหวางคํา

วา “สารละลาย” และ “คอลลอยด” สวนท่ี 4 เขียนเคล็ดลับชวยจําคําศัพทคําวา “สารละลาย” พบวานักเรียนจํานวนรอยละ
70 ของกลุมตัวอยางใชวิธีวาดภาพ ภาชนะใสนํ้า นํ้าตาล (เกลือ) และ ภาชนะใสนํ้าเช่ือม (นํ้าเกลือ) สวนท่ีเหลือเขียนประโยค
อธิบายความหมายคําศัพท

ในงานวิจัยน้ีไดออกแบบรูบริกเพ่ือใชประเมินความเขาใจความหมายคําศัพทคําวา “สารละลาย” ของนักเรียน 20
คน จากใบงานพัฒนาเรียนรูคําศัพทโดยใชโมดิฟายเฟรเยอรโมเดลกอนและหลงัเรียน ซึ่งเกณฑการประเมินช้ินงานของนักเรียน
โดยใชรูบริก ดังแสดงในตารางท่ี 1 และผลคะแนนใบงานพัฒนาเรียนรูคําศัพทโดยใชโมดิฟายเฟรเยอรโมเดลของนักเรียนกลุม
ตัวอยางจํานวน 20 คน ในสวนการเขียนคําอธิบายความหมายคําศัพทคะแนนเต็ม 5 คะแนน ดังแสดงในตารางท่ี 2

ตารางท่ี 1 เกณฑการประเมินช้ินงานของนักเรียนท่ีทําใบงานพัฒนาเรียนรูคําศัพทโดยใชโมดิฟายเฟรเยอรโมเดลสวนการ
เขียนคําอธิบายความหมายคาํศัพท คะแนนเต็ม 5 คะแนน

ระดับคะแนน เกณฑพิจารณา

1 มีคําวาละลาย/ละลายในนํ้า/ผสม/เน้ือเดียว

2 มีคําวาละลาย/ละลายในนํ้า/ผสม + เน้ือเดียว

3 มีคําวาละลาย/ละลายในนํ้า/ผสม + เน้ือเดียว + ตัวละลาย/ตัวทําละลาย

4 มีคําวาละลาย/ละลายในนํ้า/ผสม + เน้ือเดียว + ตัวละลาย + ตัวทําละลาย

5 มีคําวาละลาย/ละลายในนํ้า/ผสม + เน้ือเดียว + ตัวละลาย+ ตัวทําละลาย + ใจความสมบูรณ

ตารางท่ี 2 คะแนนใบงานพัฒนาเรียนรูคําศัพทโดยใชโมดิฟายเฟรเยอรโมเดลของนักเรยีนกลุมตัวอยางจํานวน 20 คน ใน
สวนการเขียนคําอธิบายความหมายคําศัพท คะแนนเตม็ 5 คะแนน

ใบงานโมดิฟายเฟรเยอรโมเดล คะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละของคะแนนรวมท่ีได
กอนเรียน (Pre-test) 1.80 0.41 36.00

หลังเรียน (Post-test) 3.20 0.95 64.00

จากตารางท่ี 2 พบวาคะแนนท่ีไดของนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 20 คน จากการทําใบงานพัฒนาเรียนรูคําศัพท
โดยใชโมดิฟายเฟรเยอรโมเดลของคําศัพทคําวา "สารละลาย" มีคะแนนเฉลี่ยของกอนเรียนและหลังเรียนเทากับ 1.80 และ
3.20 คะแนน ตามลําดับ และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนเทากับ 0.41 และ 0.95 คะแนน
ตามลําดับ เมื่อคํานวณเปนคารอยละคะแนนรวมท่ีไดเทียบกับคะแนนเต็มของกอนเรียนและหลังเรียนคิดเปนรอยละ 36.00
และ 64.00 ตามลําดับ จากคารอยละคะแนนรวมท่ีไดนักเรียนทําใบงานพัฒนาเรียนรูคําศัพทโดยใชโมดิฟายเฟรเยอรหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนคิดเปนรอยละ 28.00 เมื่อใชคาทางสถิติ T-test ท่ีระดับความเช่ือมั่น 0.05 และจํานวนนักเรียน 20 คน ซึ่งมี
คาวิกฤตของ t (t-critical value) เทากับ 1.729 จากผลการคํานวณคา t ของการเปรียบเทียบผลตางคะแนนใบงานพัฒนา
เรียนรูคําศัพทโดยใชโมดิฟายเฟรเยอรโมเดลหลังเรียนและกอนเรียนไดคา t เทากับ 8.304 ซึ่งมีคาสูงกวาคาวิกฤตของ t แสดง
วาคะแนนท้ังสองครั้งแตกตางอยางมีนัยสําคัญ จึงสรุปไดวาการท่ีนักเรียนไดฝกการทําใบงานพัฒนาเรียนรูคําศัพทโดยใชโมดิ
ฟายเฟรเยอรโมเดลหลังจากเรียนชวยเพ่ิมความเขาใจความหมายของคําศัพทวิทยาศาสตรไดดีข้ึน เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูและ
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจ

ระหว่างการเรียนตามสภาพจริงกับการเรียนแบบบรรยาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 

ฮุสนา มาฮะ1* นงนภัส สมัครการ1 อรวรรณ เพชรอาวุธ1 อารีซาร์ ดาเจ๊ะ1 และจิระวัฒน์ ตันสกุล2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนตามสภาพจริงเป็นแนวคิดที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในสภาพจริง ได้ลงมือ

ปฏิบัติ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์การเรียนตามสภาพจริงกับการเรียนแบบบรรยาย

และ2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนตามสภาพจริงกับการเรียนแบบบรรยาย

วิธีกำรศึกษำ : การศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงทดลองแบบสองกลุ่มวัดหลังการทดลอง กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

ประกอบด้วย กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ

การเรียนตามสภาพจริง และการเรียนแบบบรรยาย 2) เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การขยายพันธุ์พืช 3) แบบทดสอบวัดผล

สมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์ 4) แบบประเมนิความพงึพอใจ การวเิคราะห์ข้อมลูโดยหาค่าเฉลีย่ ค่าร้อยละ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

และการทดสอบทีแบบกลุ่มอิสระ 

ผลกำรศกึษำ : พบว่า 1) คะแนนหลงัการเรยีนตามสภาพจรงิมค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 11.45 คะแนน และคะแนนหลังการเรยีนแบบบรรยาย

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.33 คะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการเรียนตามสภาพจริงสูงกว่าการเรียนแบบบรรยาย

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2) นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงอยู่ในระดับมาก 

วจิำรณ์และสรปุผล : พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์ โดยการเรยีนตามสภาพจรงิสงูกว่าการเรยีนแบบบรรยาย และ

นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงอยู่ในระดับมาก

ค�ำส�ำคัญ : การเรียนตามสภาพจริง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ความพึงพอใจ
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The compare science achievement and learning satisfaction between the authentic and 

lecture learning in Rajaprajanugroh 40 school

Husna Maha1* Nongnapat Samakkan1 Orawan Petarwut1 Arisa Dache1 and Jirawat Tansakul2

Abstract

Introduction : Instruction of authentic is a concept that helps students real-life learning, practice, and create 

self-knowledge.

Objective : This research aims to compare science achievement and to assess the satisfaction of learning be-

tween the authentic learning and lecture learning in Rajaprajanugroh 40 School. 

Methods : The two group post-test only design was research design. The targeted participants consisted of two 

group; experiment and control students. The instruments used in the evaluation were 1) Lesson plans; authen-

tic learning and lecture learning 2) Materials for learning about plant propagation 3) Science achievement test 

4) Satisfaction questionnaire. The data analyzed by average, standard deviation, and Independent sample t-test.

Results : The result found that scores after authentic learning was 11.45 and scores by lecture learning was 

8.33. The comparison of the science achievement of authentic learning higher than lecture learning was signif-

icant. The satisfaction of students about the authentic learning higher level average was 2.47. 

Conclusion : The science achievement of student after using authentic learning was higher than lecture learn-

ing and student was satisfaction of authentic learning.

Key Words : Authentic Learning, Lecture Learning, Science Achievement, Satisfaction



497

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  

บทน า 
 วิทยาศาสตร์มีความส าคัญในการช่วยพัฒนาสังคมไทยในยุค 4.0 รวมทั้งยังเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวันของทุกคน
และอาชีพการงานตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ วิทยาศาสตร์ท าให้คนได้พัฒนาวิธีการคิดทั้งความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล                       
คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีทักษะส าคัญในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาสิ่งต่างๆอย่างไม่หยุดยั้งสิ่งเหล่าน้ีล้วนมีพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับ
กระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลายเหมาะสมกับระดับชั้น 
 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับทั้งความรู้ กระบวนการ และเจตคติ ผู้เรียนทุกคนควรได้รับการ
กระตุ้นส่งเสริมให้สนใจ และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีความสงสัยเกิดค าถามในสิ่งต่างๆ เก่ียวกับโลกธรรมชาติ
รอบตัว มีความมุ่งม่ันและมีความสุขที่จะศึกษา ค้นคว้า สืบเสาะหาความรู้เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล น าไปสู่ค าตอบของ
ค าถาม สามารถตัดสินใจด้วยการใช้ข้อมูลอย่างมีเหตุผลสามารถสื่อสารค าถาม ค าตอบ ข้อมูล และสิ่งที่ค้นพบจากการเรียนรู้ให้
ผู้อ่ืนเข้าใจได้ [1,2] 
 การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้นับเป็นความท้าทาย ส าหรับผู้สอนเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากปัจจุบันประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศหน่ึงที่มีปัญหาเก่ียวกับการจัดการศึกษาในเรื่องคุณภาพของการศึกษานักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีแนวโน้มต่ าลง อีกทั้งยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะ 
ส าหรับโลกยุคใหม่อย่างเพียงพอ เน่ืองจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการท่องจ า เพื่อสอบมากกว่ามุ่งคิดวิเคราะห์
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ท าให้เด็กไทยจ านวนมากคิดไม่เป็น ไม่ชอบอ่านหนังสือ ไม่รู้วิธีเรียน [6] ดังน้ันการจัดการเรียน
การสอนให้นักเรียน นักศึกษาหาความรู้เฉพาะในต าราเรียนเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอต่อการน าไปใช้ [1] 
 จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัด
ปัตตานี พบว่า นักเรียนมีสมาธิสั้น และไม่สนใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เท่าที่ควร ไม่ฟังครูผู้สอน ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์  นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจ และยังไม่เห็นความส าคัญของการ
เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งที่เป็นเรื่องที่ เก่ียวข้องในการด าเนินชีวิต และเก่ียวข้องกับปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ใน
ชีวิตประจ าวัน จากการศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นพบว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนตามสภาพ
จริง (Authentic Learning) เป็นอีกวิธีหน่ึงที่จะช่วยให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น เพราะการเรียนตามสภาพจริง
ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ฝึกทักษะกระบวนการลงมือปฏิบัติ และศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน  [7] ท าให้
นักเรียนได้รับความรู้ที่หลากหลายนอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน   
 ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2554) [3] กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยมุ่งให้การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติ เต็มศักยภาพ โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
เกิดการใฝ่รู้ อย่างต่อเน่ือง มีการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ มีความรอบรู้ รวมทั้งมีการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ในทุกเวลา และทุกสถานที่ แล้วจะท าให้ผู้เรี ยนสนุกกับการเรียน 
ดังน้ันการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยเน้นการลงมือปฏิบัติของผู้เรียนจะท าให้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
และคุณภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีมากขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นประเด็นที่ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริง เพื่อน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคต   
 จากความส าคัญของการเรียนตามสภาพจริง ดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าการเรียนตามสภาพจริงมาใช้ในการ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 ในเรื่อง                   
การสืบพันธ์ุของพืชให้เกิดการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์และเรียนรู้อย่างมีความสุข มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ที่
เพิ่มขึ้นต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระหว่างการเรียนตามสภาพจริง (Authentic Learning) 
กับการเรียนแบบบรรยาย (Lecture Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนระหว่างการเรียนตามสภาพจริง (Authentic Learning) กับ
การเรียนแบบบรรยาย (Lecture Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 
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สมมติฐานการวิจัย 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์การเรียนตามสภาพจริง (Authentic Learning) สูงกว่าการเรียนแบบบรรยาย
(Lecture Learning) 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้อง รวมทั้งหมด 44 คน โดยสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) ประกอบด้วย ห้อง 1/1 จ านวน 
20 คน ใช้การเรียนตามสภาพจริง และ 1/3 จ านวน 24 คน ใช้การเรียนแบบบรรยาย  
 2. ขอบเขตด้านเน้ือหาและระยะเวลา คือ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขยายพันธ์ุพืชโดยมีการสอนใน              
วันที่ 19 และ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ใช้เวลาในการเรียนการสอน ห้องละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที รวมท้ังหมด                 
2 ชั่วโมง 30 นาที 
 3. ตัวแปรของการวิจัย 
  3.1 ตัวแปรต้น คือ วิธีการเรียนการสอน ประกอบด้วย 2 วิธี ได้แก่ การเรียนตามสภาพจริงและการเรียน
แบบบรรยาย 
  3.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ 

วิธีการด าเนินการ 
 แบบแผนการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีมีแบบแผนการทดลอง (Experimental  Design) แบบสองกลุ่มวัดหลังการทดลอง (The two group 
posttest only design) 

กลุ่ม ทดลอง สอบหลัง 
E X O2 
C ~X O2 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง 
   E    แทน กลุ่มทดลอง (Experimental  Group) เรียนตามสภาพจริง ห้อง ม. 1/1 

 C    แทน กลุ่มควบคุม (Control Group) เรียนแบบบรรยาย ห้อง ม. 1/3 
   X    แทน การเรียนตามสภาพจริง (Authentic Learning) 

  ~X   แทน การเรียนแบบบรรยาย (Lecture Method) 
  O2   แทน การทดสอบหลังเรียน (Posttest) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชนิด คือ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดังน้ี 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 2 แผน คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบการ
เรียนตามสภาพจริง และแบบบรรยาย รวมถึงเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การขยายพันธ์ุพืช 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการ
ขยายพันธ์ุพืช โดยใช้แบบทดสอบเป็นปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อซ่ึงมีค่าความตรง ตั้งแต่ 0.50-1.00 และ
ความเที่ยงมีค่าเท่ากับ 0.72 และแบบประเมินความพึงพอใจ โดยเป็นแบบมาตราส่วนการประเมินค่า 3 ระดับ และเกณฑ์การ
แปลผล ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33 อยู่ในระดับ พอใช้ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66 อยู่ในระดับ น้อยมาก 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังน้ี  
 1. ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 เพื่อขออนุญาตผู้บริหาร และครูประจ ารายวิชา

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการท าวิจัย 
 2. ด าเนินการสอนกลุ่มเป้าหมายด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นจ านวน 2 แผนโดยให้นักเรียนเรียนรู้ 

และปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนตามสภาพจริงและการเรียนแบบบรรยาย 
 3. เม่ือสิ้นสุดการสอนแล้ว น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และแบบประเมิน

ความพึงพอใจไปเก็บข้อมูลกับนักเรียน จากน้ันน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังการเรียนตามสภาพจริงกับการเรียนแบบ
บรรยายปรากฏ ดังภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การเรียนตามสภาพจริง  กับการเรียนแบบบรรยาย 

 

 

 

 
 

 

ตารางที่ 1 ค่าสถิติทดสอบที (t-test) ของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการขยายพันธ์ุพืช 
ของนักเรียนหลังการเรียนตามสภาพจริงกับการเรียนแบบบรรยาย 

วิธีการจัดการเรียนรู้ N �̅�𝒙 S.D. t Sig 
ตามสภาพจริง 20 11.45 2.70 3.502** 0.000 แบบบรรยาย 24 8.33 3.19 

**นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 1 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนตามสภาพจริง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.45 คะแนน และ
การเรียนแบบบรรยาย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.33 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนน
เฉลี่ยด้วยสถิติทดสอบที (t-test) พบว่า คะแนนเฉล่ียของนักเรียนหลังได้รับการเรียนตามสภาพจริงสูงกว่าการเรียนแบบ
บรรยายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนตามสภาพจริง กับการเรียนแบบบรรยาย 
ปรากฏดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนตามสภาพจริง กับการเรียนแบบ
บรรยาย  

ประเด็นประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
การเรียนตามสภาพจริง การเรียนแบบบรรยาย 
 
�̅�𝒙 

 
S.D. 

แป
ลผ

ล 

�̅�𝒙 S.D. 

แป
ลผ

ล 

1. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเน้ือหา 2.05 1.95 พอใช้ 2.00 6.92 พอใช้ 
2. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด 2.10 1.15 พอใช้ 1.95 1.00 พอใช้ 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน 2.60 6.42 ดีมาก 2.33 5.29 พอใช้ 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบ 2.00 1.15 พอใช้ 1.75 3.46 พอใช้ 
5. กิจกรรมท าให้ผู้เรียนได้ลงมือท าจริง 2.85 9.81 ดีมาก 1.20 10.44 พอใช้ 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดและตัดสินใจ 2.05 0.57 พอใช้ 2.00 0.00 พอใช้ 
7. กิจกรรมการเรียนรู้สนุกและน่าสนใจ 2.75 8.96 ดีมาก 2.37 5.19 ดีมาก 
8. นักเรียนน าความรู้จากวิชาน้ีไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 2.85 9.81 ดีมาก 2.08 8.32 พอใช้ 
9. ความรู้จากวิชาน้ีสามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพได้ 2.65 7.23 ดีมาก 2.08 7.00 พอใช้ 
10. นักเรียนต้องการให้ครูจัดการเรียนการสอนในลักษณะน้ี 2.80 8.96 ดีมาก 2.16 4.00 พอใช้ 

�̅�𝒙 2.47 5.61 ดีมาก 1.99 5.16 พอใช้ 

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนตามสภาพจริงอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.47  
ซ่ึงประเด็นการประเมินที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ กิจกรรมท าให้ผู้เรียนได้ลงมือท าจริง และนักเรียนสามารถน าความรู้
จากวิชาน้ีไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ส่วนความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนแบบบรรยาย พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การเรียนอยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.99 ซ่ึงประเด็นการประเมินที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ กิจกรรมการเรียนรู้
ท าให้นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบ 
 การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระหว่างการเรียนตามสภาพจริง กับการเรียน
แบบบรรยายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40  จะเห็นได้ว่าคะแนนทดสอบหลังเรียน เรื่อง 
การขยายพันธ์ุพืช โดยการเรียนตามสภาพจริงสูงกว่าการเรียนแบบบรรยาย ทั้งน้ีเป็นเพราะการเรียนแบบบรรยายน้ันเป็นการ
เรียนการสอนแบบเดิมๆ ท าให้นักเรียนไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ส่งผลให้คะแนนสอบไม่ผ่านเกณฑ์ แตกต่างจาก
การเรียนตามสภาพจริงที่จะท าให้นักเรียนมีแรงจูงใจ เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความสนใจในเน้ือหา มีความอยากรู้อยากเห็นที่จะ
ศึกษาค้นคว้า เพราะการเรียนตามสภาพจริงน้ันเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในสภาพสิ่งแวดล้อมจริง ได้ฝึกคิด และ
ลงมือท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองโดยการเรียนรู้จากการลงมือท าในข้างต้น สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ที่ให้ความสนใจอย่างมากต่อ “การปฏิบัติ หรือ การลงมือกระท า”ที่เน้นให้ผู้เรียนได้รับอิสระริเริ่มความคิดและลงมือ
ท าตามความคิด ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ และใช้กระบวนการแก้ปัญหาด้วยตนเอง คือ การให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญที่จะ
สืบค้น หาความรู้ ซ่ึง John Dewey เชื่อว่ามนุษย์จะต้องปรับตัวเพื่อให้ชีวิตอยู่รอด จึงมีวลีที่แพร่หลายและน ามาใช้ในการจัด
การศึกษาคือ “Learning by doing” หรือ “การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง” [5] แต่อย่างไรก็ตามด้วยสภาพแวดล้อม และ
พื้นฐานทางความรู้ของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 ส่วนใหญ่ เป็นนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานค่อนข้างน้อยการ
เรียนจึงเป็นไปค่อนข้างช้า ประกอบกับเทคโนโลยีในโรงเรียนที่ไม่ค่อยทันสมัย ไม่มีคอมพิวเตอร์ แต่มีแค่กระดานที่เขียนด้วย
ชอล์กท าให้ผู้วิจัยใช้ส่ือการสอนได้ไม่หลากหลายเท่าที่ควร จึงเห็นได้ว่าถึงแม้คะแนนสอบของนักเรียนที่เรียนตามสภาพจริงจะมี
ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิที่สูงขึ้น แต่ก็ไม่ได้มีค่าสูงมากนัก คือ เพิ่มจากการเรียนแบบบรรยาย 3.12 คะแนน   
 ส าหรับความพึงพอใจในการจัดการเรียนตามสภาพจริงกับการเรียนแบบบรรยายก็เห็นได้ชัดเจนว่าโดยส่วนใหญ่
นักเรียนมีการประเมินการจัดการเรียนตามสภาพจริง อยู่ในระดับความพึงพอใจที่ดีมากเกือบทั้งหมด แตกต่างจากการประเมิน
การเรียนแบบบรรยายที่สามารถแปลผลได้ว่ามีระดับการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใช้ ซ่ึงเป็นไปตามที่ผู้วิจัยได้คาด
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การเอาไว้ในข้างต้น เพราะระหว่างการเรียนการสอนตามสภาพจริงน้ันผู้วิจัยเห็นถึงรอยยิ้ม และความสนุกสนานของนักเรียนที่
ได้มีโอกาสเรียนรู้นอกสถานที่ มีโอกาสได้ลงมือท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง และมีโอกาสน าเสนอความคิดมากขึ้น ท าให้บรรยากาศ
ในการเรียนเป็นไปในทางบวก นักเรียนตั้งใจท ากิจกรรมในแต่ละช่วงอย่างเต็มที่ เน่ืองจากนักเรียนไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้เรียน
นอกห้องเรียนมากเท่าไหร่ นักเรียนส่วนมากโดยเฉพาะนักเรียนผู้หญิงจึงค่อนข้างตื่นเต้นเป็นพิเศษ  ส่วนบรรยากาศการเรียน
แบบบรรยายที่มีการเรียนแค่เฉพาะในห้องเรียนก็จะมีบรรยากาศในการเรียนตามปกติทั่วไป คือนักเรียนน่ังฟังและครูเป็น
ผู้บรรยาย อีกทั้งยังมีนักเรียนผู้ชายบางคนที่หลับในคาบและขออนุญาตไปห้องน้ าตั้งแต่ต้นคาบจนหมดคาบเรียนก็ยังไม่กลับมา
ที่ห้อง น่ันอาจเป็นเพราะนักเรียนคงคิดว่าไม่อยากที่จะเรียนในห้องเรียนซ่ึงมีการเรียนการสอนแบบเดิมๆ 
 จากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่าการเรียนตามสภาพจริง ท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับที่ดีมาก และท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 40 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับการเรียนแบบบรรยาย ซ่ึงผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ ภาวิณี เสาะสืบ [4] กล่าว
ว่าการเรียนตามสภาพจริงเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สัมผัสความจริงในสภาพจริงควบคู่กับการ
เรียนรู้และปรับทัศนคติของตนเองไปด้วย นอกจากน้ียังเป็น กระบวนการกระตุ้นให้คิด ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ที่ให้อิสระทางการคิด การเรียนรู้ รวมทั้งกระตุ้นการเรียนรู้จากภายในตัวของผู้เรียน 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิ และความพึงพอใจทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระหว่างการเรียนตามสภาพจริง กับการ
เรียนแบบบรรยายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40  พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจในการเรียนตามสภาพจริงสูงกว่าการเรียนแบบบรรยาย 

ข้อเสนอแนะ 
 การเรียนตามสภาพจริง เป็นการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือท า ซ่ึงจะท าให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจในเน้ือหามากขึ้นและสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ แต่พบว่ายังมีนักเรียนบางส่วนที่ขาดทักษะการคิด
วิเคราะห์ในหลายๆ มิติ ดังน้ันในการเรียนตามสภาพจริง ผู้สอนจ าเป็นต้องมีการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียน ผ่าน
เทคนิคการสอนต่างๆ ให้เหมาะสม นอกจากน้ียังพบว่า ควรออกแบบการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนและเพิ่มระยะเวลาในการ
ทดลอง เพื่อติดตามผลการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ความร่วมมือในการท าแบบสอบถาม เรื่อง การขยายพันธ์ุพืช จนท าให้โครงงานส าเร็จลุล่วง 
 สุดท้ายขอขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการสนับสนุนทุนการ
น าเสนอผลงานวิจัย 

เอกสารอ้างอิง 
[1] กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ: พัฒนา 

คุณภาพวิชาการ (พว). 
[2] กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้. (2561). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551และ 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กรุงเทพฯ: ส านักวิชาการ และมาตรฐาน 
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ. 

[3] ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. (2552). นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประเภททฤษฎีที่เน้นความรู้ 2. การเรียนรู้ตามสภาพจริง,             
 85-86. 



502

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  

 [4] ภาวิณี เสาะสืบ. (2558). เคล็ด(ไม่)ลับกับการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic learning). 12 พฤศจิกายน 2561. 
จากเว็บไซต์ : file:///C:/Users/Windows%20%207/Desktop/1315292551_.pdf 

[5] มะลิวรรณ วีระจิตต์. (2534). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้สถานการณ์ประกอบการอภิปราย  
ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนและการสอนตามคู่มือครู สสวท. (วิทยานิพนธ์), กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.   

[6] ไสว ฟักขาว. (2544). การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ: เอมพันธ์. 
[7] Slavin, RE. (1988). Authentic instruction (การเรียนการสอนจริง). การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดกลุ่มใน 

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในโรงเรียนผู้น าการศึกษา, 46 (1), 67-77 



503

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กำรคิดเชิงสถิติด้ำนกำรบรรยำยลักษณะของข้อมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1

ปรียานุช ปาลี1 และ ณัชชา กมล2*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ปัจจุบันสถิติเป็นสาระหนึ่งในหลักสูตรการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และจ�าเป็นที่จะต้องใช้การคิดเชิงสถิติในการอ่าน วิเคราะห์ 

แปลความหมายข้อมูล ซึ่งสถิติสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้ม และการตัดสินใจที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการคิดเชิงสถิติด้านการบรรยายลักษณะของข้อมูลที่ผ่านการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ 5 

แนวปฏิบัติการสอน

วิธีกำรศึกษำ : กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2561 จ�านวน 

45 คน เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย แบบวัดการคิดเชิงสถิติ วีดิทัศน์ บันทึกหลังสอน ผลงานนักเรียน และ แผนการจัดการเรียนรู้ 

9 แผน โดยใช้ 5 แนวปฏิบัติการสอนที่พัฒนาขึ้นโดย Smith และ Stein (2011) ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียน

สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านงานทางคณิตศาสตร์ที่ท้าทาย และเหมาะสมกับระดับการรู้คิด พร้อมทั้งคาดการณ์แนวคิดที่เป็นไป

ได้ทั้งหมด จากนั้นจัดการเรียนรู้โดยเริ่มจากการติดตามตรวจสอบ การเลือก การเรียงล�าดับ และการเชื่อมโยงแนวคิดที่แตกต่างกัน 

โดยการอภิปรายเพื่อน�าไปสู่จุดประสงค์หลักของบทเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ และการพรรณนาวิเคราะห์

ผลกำรศึกษำ : นักเรียนมีการคิดเชิงสถิติในด้านการบรรยายลักษณะของข้อมูลอยู่ในระดับ 3 จ�านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 42.22

วิจำรณ์และสรุป : การใช้ 5 แนวปฏิบัติการสอนช่วยให้นักเรียนแสดงแนวคิด พูดคุย และอภิปรายร่วมกันผ่านงานทางคณิตศาสตร์ 

ส่งผลให้นักเรียนมีการคิดเชิงสถิติในด้านการบรรยายลักษณะของข้อมูลอยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Groth (2015) 

และชรินรัตน์ อินทะวัน และณัชชา กมล (2561) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนแสดงแนวคิด พูดคุยแลกเปลี่ยน สามารถ

กระตุ้นการคิดและส่งเสริมการอภิปรายได้ 

ค�ำส�ำคัญ : 5 แนวปฏิบัติการสอน การคิดเชิงสถิติ การบรรยายลักษณะของข้อมูล สถิติ
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 2ผศ. ดร., สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
1 Master of Education Program in Mathematics Education, Faculty of Education, Chiang Mai University 50200 Thailand
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Statistical Thinking of Describing data of Grade 7 Students

Preeyanoot Palee1 and Natcha Kamol2*

Abstract

Introduction: At the present, statistics is a part of mathematics curriculum and is required to use  

statistical thinking in reading, analysing, and interpreting the data. Statistical analysis could reflect the trend and 

decision making which has to be deliberately considered.

Objective: To investigate statistical thinking in describing data through designing and organizing learning activities 

using the Five Practices.

Methods: The target group consisted of 45 grade 7 students enrolled in the 2nd semester of 2018 academic 

year at Chiang Mai University Demonstration School. The research instruments included statistical thinking test, 

VDO recording, post-instruction notes, student’s works, and 9 lesson plans using the Five Practices invented by 

Smith and Stein (2011) in designing and implementing learning activities to promote the student constructing 

knowledge by themselves via challenging mathematic tasks relevant to their cognitive demand including an-

ticipating all possible ideas. Then monitoring, selecting, sequencing, and connecting the ideas and discussing 

to actualize the main goals of the lesson. The data were analyzed in terms of percentage and descriptive 

analysis.

Results: There were 19 students or 42.22% who had statistical thinking in describing data at level 3.

Conclusion: Using the Five Practices that give students an opportunity to share ideas, communicate, and discuss 

together through the challenging mathematical tasks can improve statistical thinking in describing data at high 

level. This result is congruent with previous works of Groth (2015) and Inthawan, Charinrat & Kamol, Natcha(2018). 

They stated that giving students an activity that they could share ideas, communicate, and discuss, could stim-

ulate their thinking and promote the classroom discussion.

Keywords: the Five Practices, Statistical Thinking, Describing data, Statistics
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บทน า 
สถิติได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของเรามากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากการพบเจอข้อมูลทางสถิติจากสื่อที่มีอยู่ทั่วไป

อย่างหลากหลาย เช่น สถิติการเกิดอุบัติเหตุ แนวโน้มราคาน้ ามัน ผลการส ารวจความคิดเห็นต่าง ๆ การตัดสินใจเกี่ยวกับ 
การลงทุนทางการเงิน เป็นต้น (Franklin et al, 2015) ซึ่งข้อมูลทางสถิติจะสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มในเรื่องนั้น ๆ ดังนั้น 
หากมีการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลทางสถิติจะต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
แหล่งที่มาของข้อมูล ซึ่งหากไม่พิจารณาให้รอบคอบอาจท าให้การตัดสินใจผิดพลาดได้ สาเหตุหนึ่งของความผิดพลาดนี้มาจาก
ขาดการตระหนักในเรื่องของข้อมูล ความสมเหตุสมผลของข้อมูล ความน่าเชื่อถือและที่มาของข้อมูลหรือจากการรับหรือเข้าถึง
ข้อมูลไม่มากเท่าที่ควร ดังนั้นสถิติจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้กระบวนการคิดเชิงสถิติในการอ่าน 
วิเคราะห์ และแปลความหมายของข้อมูล 

สถิติเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียนถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นการพัฒนากระบวนการทางสถิติ
และการคิดเชิงสถิติ ซึ่งกลุ่มองค์กรผู้เช่ียวชาญทางด้านสถิติของประเทศสหรัฐอเมริกา (American Statistical Association, 
2010) ได้เสนอกรอบหลักสูตรสถิติระดับโรงเรียน ประกอบด้วย  1. การสร้างค าถามทางสถิติ (formulating statistical 
questions) 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล (collecting data) 3. การวิเคราะห์ข้อมูล (analyzing data) 4. การแปลความหมาย
ข้อมูล (interpreting data) ซึ่งกรอบหลักสูตรดังกล่าวนี้ใช้เป็นกรอบการคิดเชิงสถิติ ประกอบด้วย การบรรยายลักษณะของ
ข้อมูล การจัดการและการลดรูปข้อมูล การแสดงแทนของข้อมูล  และการวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูล โดย 
นักการศึกษาได้ให้ความหมายของการคิดเชิงสถิติ ไว้ว่า ความสามารถของนักเรียนในการตัดสินใจเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล
ของข้อมูลทางสถิติ รวมถึงการอธิบายข้อมูล การระบุลักษณะข้อมูล การแสดงแทนข้อมูล และการควบคุมตัวแปร (Ben-Zvi & 
Garfield :2004, Snee :2008, Langrall & Mooney :2002) ในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ (2560) ได้ก าหนดเนื้อหา
สถิติ เป็นสาระหนึ่งท่ีจ าเป็นส าหรับผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นสาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น ไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ปัจจุบันการเรียนการสอนสถิติในต่างประเทศให้ความส าคัญในเรื่องของความสามารถทางสถิติและการคิดเชิงสถิติ 
การใช้ข้อมูลจริง เน้นความเข้าใจเชิงมโนมติแทนที่จะเป็นความรู้เชิงกระบวนการเพียงเท่านั้น สนับสนุนการเรียนรู้แบบ  
มีส่วนร่วม การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนามโนมติและการวิเคราะห์ข้อมูล (American Statistical Association, 2010) ส าหรับ
ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท., 2560) ได้เสนอแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สถิติ
ไว้ว่า ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบวิธีการทางสถิติในเรื่องที่
นักเรียนสนใจศึกษา สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้ และ
ส่งเสริมการอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช้ันเรียน นัน่คือ แนวทางในการพัฒนาการคิดเชิงสถิติของนักเรียนนั้นจะต้องเน้น
ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในช้ันเรียน ซึ่งจะท าให้นักเรียนได้เห็นแนวคิด หรือวิธีคิด  
ของเพื่อนร่วมช้ันที่มีแนวคิดแตกต่างไปจากของตนเอง แล้วน ามาเช่ือมโยง เพื่อท าความเข้าใจและปรับให้เป็นความรู้ใหม่แก่
ตนเองได้ 
  จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับ 5 แนวปฏิบัติการสอน จากหนังสือ 5 Practices for Orchestrating 
Productive Mathematics Discussions ซึ่งเป็นแนวทางในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย 
Smith และ Stein (2011) ได้เสนอแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
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แนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทั้งที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับที่ผู้สอนคาดการณ์ไว้ เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือก
ผลงานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 3) การเลือก (Selecting) เป็นการที่ผู้สอนเลือกผลงานของผู้เรียนอย่างมีเป้าหมาย  
4) การจัดล าดับ (Sequencing) เป็นการที่ผู้สอนจัดล าดับผลงานของผู้เรียนที่ได้เลือกไว้อย่างมีเป้าหมายเพื่อน าไปสู่ 
การอภิปรายในช้ันเรียน และ 5) การเช่ือมโยง (Connecting) เป็นการน าแนวคิดที่เกิดขึ้นจริงในช้ันเรียนทั้งหมดมาร่วมกัน
อภิปราย โดยใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด เพื่อเช่ือมโยงแนวคิดไปสู่ความคิดรวบยอดหลักในการสอน
กิจกรรมนั้น ๆ และจากงานวิจัยของ Groth (2015) ได้กล่าวว่า การใช้ 5 แนวปฏิบัติการสอนสามารถส่งเสริมการอภิปรายทาง
สถิติได้ ซึ่งในการอภิปรายทางสถิตินั้นจะท าให้ผู้เรียนมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ท าให้ได้เห็นแนวคิดที่หลากหลาย
ในช้ันเรียน และการใช้ 5 แนวปฏิบัติการสอนยังสามารถน าไปสู่การอภิปรายขั้นสูงมากกว่าการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 
และเมื่อผู้เรียนมีการอภิปรายในช้ันเรียนก็จะท าให้ผู้สอนได้เห็นแนวคิดของผู้เรียน จากประสบการณ์การสอนของผู้วิจัย พบว่า  
การออกแบบงานทางคณิตศาสตร์ของผู้สอน ส่วนมากจะเน้นความรู้ ความจ า ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงแนวคิด 
นอกจากนี้ ผู้สอนยังขาดการคาดการณ์แนวคิดของนักเรียน และขาดการอภิปรายแลกเปลี่ยนในช้ันเรียนในการเช่ือมโยง
แนวคิด เพื่อหาข้อสรุปหรือเป้าหมายของบทเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการศึกษาการคิดเชิงสถิติในด้านการบรรยาย
ลักษณะของข้อมูลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผ่านการใช้ 5 แนวปฏิบัติการสอน ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1/1 จ านวน 45 คน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเนื้อหาเรื่อง สถิติ ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งผู้วิจัยอาศัยกรอบแนวคิด 2 ประเด็น
คือ การคิดเชิงสถิติ และ 5 แนวปฏิบัติการสอน ดังรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แสดง กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากกรอบแนวคิดในการวิจัยข้างต้น การคิดเชิงในด้านการบรรยายลักษณะของข้อมูล (Describing data)  

หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการอ่านข้อมูลในรูปของตาราง แผนภูมิ หรือกราฟ โดยประเมินจากผลงานทาง
คณิตศาสตร์และแบบวัดการคิดเชิงสถิติที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบการคิดเชิงสถิติ M3ST (Middle school students’ 
statistical thinking) ของ Langrall และ Mooney (2002) ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ เรียนจะต้องได้เรียนรู้การคิดเชิงสถิติ 

5 แนวปฏิบัติการสอนของ 
Smith & Stein (2011) 

 การออกแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู ้
การคาดการณ ์

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
การติดตามตรวจสอบ 
การเลือก 
การจัดล าดับ 
การเช่ือมโยง 

การคิดเชิงสถิติ 
ด้านการบรรยายลักษณะของข้อมูล 
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ในด้านบรรยายลักษณะของข้อมูลจากการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิด 5 แนวปฏิบัติการสอนของ 
Smith & Stein (2011) ประกอบด้วย การคาดการณ์ การติดตามตรวจสอบ การเลือก การจัดล าดับ และการเช่ือมโยง 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเป็นผู้ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยเริ่มจากการออกแบบ 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ 5 แนวปฏิบัติการสอนในการออกแบบงานทางคณิตศาสตร์ที่ท้าทาย และคาดการณ์แนวคดิ
ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของนักเรียน จากนั้นน าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ประเมินคุณภาพและ
ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละแผน 
พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนมีค่าอยู่ระหว่าง 4.33 – 4.67 แปลผลได้ว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมมากท่ี
จะน าไปใช้ในการวิจัย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการมอบหมาย
งานทางคณิตศาสตร์ที่เน้นการคิดเชิงสถิติแก่นักเรียนเป็นกลุ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงแนวคิดออกมา ซึ่งระหว่าง  
การท างานทางคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยได้ติดตามตรวจสอบแนวคิดของนักเรียน และจดบันทึกลงในแบบบันทึกแนวคิด หลังจากนั้น
ท าการเลือกและจัดล าดับแนวคิด โดยใช้ค าถามกระตุ้นเพื่อเช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียนไปสู่จุดประสงค์หลักของคาบเรียนนั้น 
ในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้วิจัยได้บันทึกวีดิทัศน์ เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จในแต่ละคาบเรียน ผู้วิจัยสะท้อนผลโดย
การเขียนบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ตรวจผลงานเดี่ยวของนักเรียน และศึกษาวีดีทัศน์การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ และเมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบวัดการคิดเชิงสถิติ  จากนั้นผู้วิจัย
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์การคิดเชิงสถิติด้านการบรรยายลักษณะของข้อมูลของนักเรียน จากผลงาน 
ทางคณิตศาสตร์ ใบงาน วีดิทัศน์ และแบบวัดการคิดเชิงสถิติก่อนและหลังเรียน แล้วน าเสนอในรูปแผนภูมิแท่งแสดงความถี่
ของระดับการคิดเชิงสถิติด้านการบรรยายลักษณะของข้อมูล ค่าร้อยละ และการพรรณนาความ ซึ่งในการประเมินการคิด 
เชิงสถิติด้านการบรรยายลักษณะของข้อมูล ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การประเมินที่วัดเป็นระดับ แสดงดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 แสดง เกณฑ์วัดระดับการคิดเชิงสถติิด้านการบรรยายลกัษณะข้อมูล 
ระดับการคิดเชิงสถิติ ค าอธิบาย 
ระดับ 4 (วิเคราะห์) 

3.50 - 4.00 
นักเรียนบอกสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดใหไ้ด้ครบถ้วนทุกประเด็น และมองขยายไปถึงสิ่งทีไ่ม่
สอดคล้องหรือส่งเสริมเติมแต่ง 

ระดับ 3 (เชิงปริมาณ) 
2.50 - 3.49 

นักเรียนบอกสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดใหไ้ด้ครบถ้วนทุกประเด็น 

ระดับ 2 (เปลีย่นผ่าน) 
1.50 - 2.49 

นักเรียนบอกสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดใหไ้ด้ชัดเจนบ้าง 

ระดับ 1 (ติดยดึ) 
1.00 - 1.49 

นักเรียนบอกสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดใหไ้ด้ไม่ชัดเจน ตอบโดยเขียนทวนค าถาม  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยการคิดเชิงสถิติในด้านการบรรยายลักษณะของข้อมูลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านการใช้  
5 แนวปฏิบัติการสอน แสดงดังรูปที่ 2 
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รูปที ่2 แสดง จ านวนนักเรยีนแบง่ตามระดับการคดิเชิงสถิตดิ้านการบรรยายลักษณะของข้อมูล 

 จากรูปที่ 2 พบว่า ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ 5 แนวปฏิบัติการสอน นักเรียนส่วนใหญ่มีการคิดเชิงสถิติใน
ด้านการบรรยายลักษณะของข้อมูลอยู่ในระดับ 2 จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 51.11 รองลงมา คือ ระดับ 1 จ านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.78 ส่วนระดับ 3 และระดับ 4 มีนักเรียนจ านวน 4 คน (ร้อยละ 8.89) และ 1 คน (ร้อยละ 2.22) ตามล าดับ
และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีการคิดเชิงสถิติในด้านการบรรยายลักษณะของข้อมูลอยู่ใน 
ระดับ 3 จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 42.22 รองลงมา คือ ระดับ 2 จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 31.11 ส่วนระดับ 4 และ
ระดับ 1 มีนักเรียนจ านวน 9 คน (ร้อยละ 20) และ 3 คน (ร้อยละ 6.67) ตามล าดับ  
 นอกจากน้ี การวิเคราะห์การคิดเชิงสถิติในด้านการบรรยายลักษณะของข้อมูลจากแบบทดสอบวัดการคิดเชิงสถิติ 
พบว่า นักเรียนมีการคิดเชิงสถิติด้านการบรรยายลักษณะของข้อมูลในแต่ละระดับ ดังนี้ 

 
รูปที่ 3 แสดง การคิดเชิงสถิติของ ด.ญ.ใบบัว (นามสมมต)ิ 

 จากรูปที่ 3 เป็นตัวอย่างการคิดเชิงสถิติด้านการบรรยายลักษณะของข้อมูลในระดับ 4 แสดงให้เห็นว่า ด.ญ.ใบบัว  
มีการอธิบายลักษณะของข้อมูลของปริมาณน้ าฝนในเดอืนเมษายน – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ สถานีส านักชลประทานที่ 1 
ต.วัดเกตุ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ อย่างละเอียดครบถ้วน อีกทั้งยังมีการอธิบายข้อมูลปริมาณน้ าฝนจากมากไปน้อย 
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จ านวนนักเรียนแบ่งตามระดับการคิดเชิงสถิติด้านการบรรยายลักษณะของข้อมูล

ก่อนเรียน

หลังเรียน
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คิดเป็นร้อยละ 37.78 ส่วนระดับ 3 และระดับ 4 มีนักเรียนจ านวน 4 คน (ร้อยละ 8.89) และ 1 คน (ร้อยละ 2.22) ตามล าดับ
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รูปที่ 3 แสดง การคิดเชิงสถิติของ ด.ญ.ใบบัว (นามสมมต)ิ 

 จากรูปที่ 3 เป็นตัวอย่างการคิดเชิงสถิติด้านการบรรยายลักษณะของข้อมูลในระดับ 4 แสดงให้เห็นว่า ด.ญ.ใบบัว  
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รูปที่ 4 แสดง การคิดเชิงสถิติของ ด.ช.โจ ้(นามสมมต)ิ 

 จากรูปที่ 4 เป็นตัวอย่างการคิดเชิงสถิติด้านการบรรยายลักษณะของข้อมูลในระดับ 3 แสดงให้เห็นว่า ด.ช.โจ้  
มีการอธิบายลักษณะของข้อมูลของปริมาณน้ าฝนในเดอืนเมษายน – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ สถานีส านักชลประทานที่ 1  
ต.วัดเกตุ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ อย่างละเอียดครบถ้วน แต่ยังไม่มีการอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อมูลที่ก าหนดให้  
 จากผลการวิจัยข้างต้นพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีการคิดเชิงสถิติด้านการบรรยายลักษณะของข้อมูลอยู่ในระดับ 3  
คิดเป็นร้อยละ 42.22 ซึ่งเป็นผลมาจากการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ 5 แนวปฏิบัติการสอนที่ผู้สอนได้
ออกแบบงานทางคณิตศาสตร์ที่ท้าทาย และกระตุ้นการคิดเชิงสถิติของนักเรียน ท าให้นักเรียนได้แสดงแนวคิดที่หลากหลาย
เกิดขึ้นในช้ันเรียนจริง ส่งผลให้นักเรียนได้เห็นและเรียนรู้แนวคิดที่หลากหลาย ท าให้เกิดการคิดเชิงสถิติในระดับสูง  ซึ่ง
สอดคล้องกับ Hiebert และ Wearne (1993) กล่าวว่า งานทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือส าคัญในการกระตุ้นกระบวนการคิด
ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้คาดการณ์แนวคิดที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากการท างานทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน ท าให้ผู้สอนสามารถติดตามตรวจสอบและกระตุ้นแนวคิดของนักเรียน เพื่อให้การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ Smith และ Stein 
(2011) ที่ได้กล่าวว่า การกระตุ้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน การสังเกตและคาดการณ์แนวคิดของผู้เรียน
ในขณะท างาน ถือเป็นเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิดและสามารถส่งเสริมการคิดเชิงสถิติได้ 
อีกทั้งการอภิปรายมีความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากการอภิปรายจะต้องเช่ือมโยงระหว่างแนวคิดของผู้เรียนที่แตกต่างกัน  
ท าให้นักเรียนได้คิดและมีการพัฒนาแนวคิดของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ Cai และ Lester (2010) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ผ่าน
การเช่ือมโยงแนวคิดระหว่างการอภิปรายในช้ันเรียนจะช่วยให้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเองจากการเรียนร่วมกัน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการใช้ 5 แนวปฏิบัติการสอนที่พัฒนาขึ้นโดย Smith และ Stein (2011) ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านงานทางคณิตศาสตร์ที่ท้าทาย และเหมาะสมกับระดับการรู้คิดของ
นักเรียน พร้อมทั้งคาดการณ์แนวคิดที่เป็นไปได้ทั้งหมดของนักเรียน จากนั้นด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเริ่มจากการ
ติดตามตรวจสอบ การเลือก การเรียงล าดับแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้น และการเช่ือมโยงแนวคิดที่แตกต่างกัน โดย 
การอภิปรายเพื่อให้นักเรียนสามารถเช่ืองโยงแนวคิดไปสู่จุดประสงค์หลักของบทเรียน  ซึ่งสามารถส่งเสริมการคิดเชิงสถิติได้ 
โดยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีการคิดเชิงสถิติในด้านการบรรยายลักษณะของข้อมูลอยู่ในระดับ 3 จ านวน 19 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 42.22 
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กำรใช้ 5 แนวปฏิบัติกำรสอน เพื่อส่งเสริมควำมคิดคล่องและควำมคิดยืดหยุ่น

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 เรื่อง ควำมสัมพันธ์และฟังก์ชัน

พิทวัส ช่างจัด1 และ ณัชชา กมล2*

บทคัดย่อ

บทน�ำ: ความคดิคล่องและความคดิยดืหยุ่นเป็นองค์ประกอบของความคดิสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นทักษะ และกระบวนการทางคณติศาสตร์

ที่กระตุ้นการคิดที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่นในการคิดที่อาศัยความรู้พื้นฐาน และน�าไปแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลการส่งเสริมความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น ในเรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ที่ผ่านการออกแบบ

และจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ 5 แนวปฏิบัติการสอน

วิธีกำรศึกษำ: กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสันก�าแพง ภาคเรียนที่ 2/2561 จ�านวน 14 คน เครื่องมือ

วิจัย ประกอบด้วย แบบวัดความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น วีดิทัศน์ บันทึกหลังสอน ผลงานนักเรียน และแผนการจัดการเรียนรู้ 

8 แผน รวม 16 ชั่วโมง โดยใช้ 5 แนวปฏิบัติการสอนที่พัฒนาขึ้นโดย Smith และ Stein (2011) ในการออกแบบกิจกรรมการเรียน

รู้ที่ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านงานทางคณิตศาสตร์ท่ีท้าทาย และเหมาะสมกับระดับการรู้คิด พร้อมท้ังคาดการณ์

แนวคดิทีเ่ป็นไปได้ทัง้หมด จากนัน้จัดการเรยีนรูโ้ดยเริม่จากการตดิตามตรวจสอบ การเลอืก การเรยีงล�าดบั และการเชือ่มโยงแนวคดิ 

ที่แตกต่างกัน โดยการอภิปรายเพื่อน�าไปสู่จุดประสงค์หลักของบทเรียน ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ และการพรรณนา

วิเคราะห์

ผลกำรศึกษำ: นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 42.86 เท่ากัน

วิจำรณ์และสรุป: การใช้ 5 แนวปฏิบัติการสอนช่วยให้นักเรียนแสดงแนวคิดที่หลากหลายผ่านงานทางคณิตศาสตร์ ที่ท้าทาย และมี

การอภปิรายร่วมกนั ส่งผลให้นกัเรยีนมคีวามคดิคล่องและความคิดยดืหยุน่อยูใ่นระดบัสงู ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ Antonijevic 

(2016) และเบญจวรรณ น้อยหมอ และณัชชา กมล (2561) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ ท่ีให้นักเรียนแสดงแนวคิดผ่านงานทาง

คณิตศาสตร์ สามารถกระตุ้นการคิด และส่งเสริมการแก้ปัญหาด้วยวิธีการ ที่หลากหลายได้
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Using the Five Practices to Promote Fluency and Flexibility Thinking

of Grade 10 Students on Relations and Functions

Pittawat Changjad1 and Natcha Kamol2*

Abstract

Introduction: Fluency and Flexibility Thinking were components of creativity which were mathematic skill and 

process that stimulate diversity of ideas and are flexible in proceeding the knowledge-based thinking and could 

apply to solve mathematical problems. 

Objective: To study the results of promoting fluency and flexibility thinking on relations and functions through 

designing and organizing learning activities using the Five Practices.

Method: The target group consisted of 14 Grade 10 students of Sankamphaeng School enrolled in 2nd semes-

ter of 2018 academic year. The research instruments included the test on the student’s fluency and flexibility, 

VDO recording, post-instruction notes, student’s works, and 8 instructional plans taking 16 hours along the Five 

Practices invented by Smith and Stein (2011) in designing and implementing learning activities to promote the 

student constructing knowledge by themselves via challenging mathematic tasks relevant to their cognitive 

demand including anticipating all possible ideas. Then monitoring, selecting, sequencing, and connecting the 

ideas and discussing to actualize the main goals of the lesson. The data were analyzed in term of percentage 

and descriptive analysis. 

Results: 42.86% of the students had fluency and flexibility thinking both at high level .

Conclusion: Using the Five Practices that opened for discussion to give the students opportunity to show var-

ious mathematical ideas through challenging mathematical tasks. The process had resulted student’s fluency 

and flexibility thinking at high level. The finding corresponded to the findings by Antonijevic (2016), and Noimor, 

Benjawan, & Kamol, Natcha (2018) which found that organizing learning activities that emphasize showing var-

ious ideas in solving problems of students could stimulate their thinking and promote the student’s problem 

solving through diverse methods. 

Keywords: The Five Practices, Fluency Thinking, Flexibility Thinking, Relations and Functions
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บทน า 
 ในปัจจุบันมนุษย์มีการคิดค้นและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากมาย เช่น เสื้อผ้าที่
เคลือบด้วยสารเคมีนาโนท่ีท าให้ผ้าเปียกน้ ายาก และลดการปนเปื้อนของสิ่งสกปรก สารเคลือบที่เร่งปฏิกิริยาไวแสงท า
ให้สามารถลดปริมาณการเกาะของฝุ่นละอองและช่วยฆ่าเช้ือโรคในอากาศ เป็นต้น มนุษย์ทุกคนล้วนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง สังเกตได้ชัดจากการ
ก่อให้เกดิสิ่งประดิษฐ์  ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์และเป็นความต้องการของมวลชน จึงท าให้เกิดการส่งเสริมให้มี
การส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในช้ันเรียน ในศตวรรษที่ 21 (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2555) ดังนั้น ภาครัฐจึงมีการก าหนดให้การคิดสร้างสรรค์ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
หลากหลายสาระการเรียนรู้ ซึ่งรวมไปถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (อัมพร ม้าคะนอง, 2559) 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม 2560) ได้ก าหนดให้
ความคิดสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ส าคัญที่ต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน 
เพื่อช่วยให้นักเรียนมีแนวทางการคิดที่หลากหลาย มีกระบวนการคิดสร้างสรรค์วิธีการ หรือผลงานใหม่ ๆ ท่ีอาศัยจาก
ความรู้พื้นฐาน และสามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหาได้หลากหลายวิธีการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ซึ่งสอดคล้องกับ 
Hirsh (2010) ที่กล่าวว่า การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนในช้ันเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ ซึ่งนักเรียนสามารถแสดงแนวคิดหาค าตอบได้หลากหลาย ไม่จ ากัด และแสดงแนวคิดแก้ปัญหาแบบใหม่ ๆ 
ตลอดจนน าความรู้เดิมของนักเรียนมาบูรณาการสร้างเป็นวิธีการ หรือช้ินงานใหม่ และมีทักษะในการแก้ปัญหาได้ดี 
 ความคิ ด สร้ างสรรค์ ทางคณิ ตศาสตร์ ได้ ถู กอธิบ ายความหมายไว้ โดย  Haylock (1987, อ้ างใน                   
ดนัย ถนอมจิตร, 2553) โดยกล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์เป็นความคิดของนักเรียนที่เป็นอิสระ           
ไม่ยึดติดกับขั้นตอนการแก้ปัญหาเดิม ๆ พวกเขาต้องการและปรารถนาที่จะเผชิญกับสิ่งที่มีความหลากหลายทั้ง
ทางด้านมุมมองและแนวคิดต่าง ๆ และผลที่พวกเขาได้รับตามมาก็คือแนวความคิดใหม่ ๆ นักเรียนที่มีความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์มักมีความคิดรวบยอดในตนเองสูง โดยความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 4 
ด้าน ได้แก่ ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ ซึ่งความคิดคล่องและความคิด
ยืดหยุ่นถือเป็นส่วนหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดยความคิดคล่อง หมายถึง ความสามารถในการคิด
หาค าตอบในปริมาณมาก เด่นชัด และตรงประเด็นในเวลาที่จ ากัด และความคิดยืดหยุ่น หมายถึง ความสามารถในการ
คิดหาค าตอบหรือการแสดงแนวคิดในการแก้ปัญหา ในสถานการณ์ปัญหาแบบเดียวกันได้หลายวิธี (สาลินี เรืองจุ้ย, 
2554) และความคิดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถทางการคิดที่มีความแปลกใหม่ มีความ
ยืดหยุ่น และมีความหลากหลายในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
 จากการวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านมาของผู้วิจัย พบว่า ผู้เรียนในช้ันเรียนของผู้วิจัย
ขาดความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงแนวคิด หรือการแสดงแนวคิดของผู้เรียนไม่มีความหลากหลาย ผู้เรียนส่วนใหญ่ใน
ช้ันเรียนมักยึดครูเป็นศูนย์กลางในการเรียน และผู้เรียนขาดความกล้าคิด กล้าลอง และกล้าแสดงออกในการซักถาม
ปัญหาต่าง ๆ  ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งในช้ัน
เรียนของผู้วิจัยยังพบอีกว่า ผู้เรียนยังถูกจ ากัดด้วยวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการเดียว และลักษณะของโจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ที่ถูกเลือกมาใช้มีวิธีการแก้ปัญหาวิธีการเดียว หรือมีค าตอบเพียงค าตอบเดียวเท่านั้น ซึ่งการที่จะพัฒนา
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5 แนวปฏิบตัิการสอนของ Smith & Stein (2011) 
 

ผู้เรียนให้มีความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นจ าเป็นอย่างยิ่งในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผ
ผู้เรียนแสดงแนวคิดที่หลากหลาย และสามารถเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า 5 แนวปฏิบัติการสอน เป็นแนวทางในการ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาแนวคิดของตนเองผ่านงานทางคณิตศาสตร์และเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย Smith และ Stein 
(2011) ซึ่งประกอบด้วย 1) การคาดการณ์ เป็นการกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความสนใจและรู้สึกท้าทายกับงานทาง
คณิตศาสตร์ที่ผู้สอนได้ออกแบบรวมถึงมีการคาดการณ์แนวคิดที่เป็นไปได้ทั้งหมด เพื่อเตรียมการส าหรับการอภิปราย
ร่วมกันในช้ันเรียน 2) การติดตามตรวจสอบ เป็นการที่ผู้สอนสังเกตการตอบสนองของนักเรียนต่องานทางคณิตศาสตร์
ที่ผู้สอนสร้างขึ้น ขณะที่นักเรียนลงมือท างานท้ังงานกลุ่มและงานเดี่ยว พร้อมท้ังตรวจสอบแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด ท้ังที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับท่ีผู้สอนคาดการณ์ไว้ เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกผลงานทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน 3) การเลือก เป็นการที่ผู้สอนเลือกผลงานของผู้เรียนอย่างมีเป้าหมาย 4) การจัดล าดับ เป็นการที่ผู้สอน
จัดล าดับผลงานของผู้เรียนที่ได้เลือกไว้อย่างมีเป้าหมาย เพื่อน าไปสู่การอภิปรายในช้ันเรียน และ 5) การเชื่อมโยง เป็น
การน าแนวคิดที่เกิดขึ้นจริงในช้ันเรียนที่มาจากการเลือกและจัดล าดบัอย่างมีเป้าหมายมาร่วมกันอภิปราย โดยใช้ค าถาม
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด เพื่อเชื่อมโยงแนวคิดที่เกิดขึ้นไปสู่ความคิดรวบยอดหลักในการสอนกิจกรรมนั้น 
ๆ และยังพบว่า งานวิจัยของ Nabb et al. (2018) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการใช้ 5 แนวปฏิบัติการ
สอนจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงแนวคิดที่หลากหลาย และสามารถเช่ือมโยงไปสู่วัตถุประสงค์หลักของการเรียนการ
สอนผ่านการเช่ือมโยงแนวคิดและอภิปรายในช้ันเรียน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงศึกษาการส่งเสริมความคิดคล่องและ               
ความคิดยืดหยุ่น ในเรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ที่ผ่านการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้                     
5 แนวปฏิบัติการสอน   

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จ านวน 14 คน โรงเรียนสันก าแพง ภาคเรียนที่ 2  ปี
การศึกษา 2561 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในเนื้อหาเรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน                  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งผู้วิจัย
อาศัยกรอบแนวคิด 2 ประเด็นหลัก คือ ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น                      
และ 5 แนวปฏิบัติการสอน ดังรูปที่ 1  
 
       รูปท่ี 1 แสดง กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 

ขั้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้
• การคาดการณ์  

ขั้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้
• การติดตามตรวจสอบ  
• การเลือก  
• การจัดล าดับ  
• การเชื่อมโยง  

ความคิดคล่อง  
และความคิดยืดหยุ่น 

ในเรื่อง  
ความสัมพันธ์และฟังกช์ัน 
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จากกรอบแนวคิดในการวิจัยข้างต้น  ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์  หมายถึง ความสามารถ                  
ของนักเรียนในการคิดแก้ปัญหา ซึ่งเกิดจากการต่อยอดจากแนวคิดเดิม มาเช่ือมความสัมพันธ์ของสิ่งกระตุ้น                  
ในแง่มุมต่าง ๆ  เกิดเป็นแนวคิดแปลกใหม่ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวคิดที่ไม่ซ้ ากับแนวคิดของนักเรียน              
คนอื่น  ๆ   ซึ่ งความคิดสร้างสรรค์ที่ ผู้ วิจัยสนใจใน การท าวิจัยครั้ งนี้  ประกอบด้วย  ด้านความคิดคล่อง                       
คื อ  ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร คิ ด ห าค า ต อ บ ใน ป ริ ม า ณ ม า ก  เ ด่ น ชั ด  ต ร งป ร ะ เด็ น ใน เว ล า ที่ จ า กั ด                                    
และด้านความคิดยืดหยุ่น  คือ ความสามารถในการคิดหาค าตอบหรือการแสดงแนวคิดในการแก้ปัญหา                     
ในสถานการณ์ ปัญหาแบบเดียวกัน ได้หลากหลายวิธี ซึ่ งเป็นการกระท าที่ เกี่ ยวข้องกับการแสดงแนวคิด                   
หรือค าตอบของผู้ เรียน โดยประเมินจากแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ ที่ ผู้ วิจั ยสร้างขึ้น                          
ซึ่งผู้วิจัยพิจารณาการให้คะแนนความคิดคล่องจากจ านวนค าตอบที่แตกต่างกันทั้งหมด และการให้คะแนนความคิด
ยืดหยุ่นจากจ านวนกลุ่มความคิดที่แตกต่างกัน โดยค าตอบทุกค าตอบที่ได้คะแนนจะพิจารณาถึงความถูกต้องทาง
คณิตศาสตร์และเหมาะสมด้วย ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้เรียนจะต้องได้เรียนรู้ผ่านงานทางคณิตศาสตร์ที่ท้าทายตามกรอบ
แนวคิด 5 แนวปฏิบัติการสอน ของ Smith & Stein (2011) ประกอบด้วยการคาดการณ์ การติดตามตรวจสอบ                 
การเลือก การจัดล าดับ และการเช่ือมโยง  

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยเริ่ มจากการ
ออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ 5 แนวปฏิบัติการสอนในการออกแบบงานทางคณิตศาสตร์ที่ท้าทาย และ
คาดการณ์แนวคิดที่เป็นไปได้ทั้งหมดของนักเรียน จากนั้นน าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 4 
คน ประเมินคุณภาพและตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งผลการประเมินแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละแผน พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนมีค่าอยู่ระหว่าง 4.26 – 4.86 แปลผลได้ว่า แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมมากที่จะน าไปใช้ในการวิจัย(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการมอบหมายงานทางคณิตศาสตร์ที่เน้นการคิดเชิงสถิติแก่นักเรียนเป็นกลุ่ม เพื่อ
เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงแนวคิดออกมา ซึ่งระหว่างการท างานทางคณิตศาสตร์ผู้วิจัยได้ติดตามตรวจสอบแนวคิดของ
นักเรียน และจดบันทึกลงในแบบบันทึกแนวคิด หลังจากนั้นท าการเลือกและจัดล าดับแนวคิด เพื่อน าแนวคิดออกมา
อภิปรายร่วมกัน โดยใช้ค าถามกระตุ้นเพื่อเช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียนไปสู่จุดประสงค์หลักของคาบเรียนนั้น เมื่อจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เสร็จในแต่ละคาบเรียน ผู้วิจัยสะท้อนผลโดยการเขียนบันทึกหลังการจัดเรียนรู้ ตรวจผลงานเดี่ยว
ของนักเรียน และดูวีดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากนั้นผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ความคิด
คล่องและความคิดยืดหยุ่นของนักเรียน จากแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และ
ฟังก์ชัน สรุปผลเป็นร้อยละของคะแนนในความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ในแต่ละด้านของแต่ละคน ซึ่งการ
ประเมินความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่น ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ การประเมินเป็นคะแนน จากนั้นจึงน าคะแนนรวมของแต่
ละคนมาจ าแนกเป็นระดับ แสดงดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 แสดง ระดับความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ด้านความคิดคล่อง และความคิดยืดหยุ่น 
ระดับ ค าอธิบาย 
ต่ า นักเรียนได้คะแนนในแต่ละด้านไดไ้ม่เกินร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับคะแนนของนกัเรียนทั้งหมดในชั้นเรียน 

ปานกลาง นักเรียนได้คะแนนในแต่ละด้านได้ร้อยละ 30-70 เมื่อเทียบกบัคะแนนของนักเรียนทั้งหมดในชั้นเรียน 
สูง นักเรียนได้คะแนนในแต่ละด้านไดม้ากกว่าร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับคะแนนของนักเรียนทั้งหมดในชั้นเรียน 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยความคิดคล่อง และความคิดยืดหยุ่นของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 ผ่านการใช้                     
5ทแนวปฏิบัติการสอน วิเคราะห์จากแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ซึ่งผล
ของคะแนนในแต่ละด้านของนักเรียนทั้งหมดในช้ันเรียนปรากฎ ดังรูปที่ 2 และผลของร้อยละของจ านวนนักเรียนในแต่
ละระดับดังตารางที่ 2 ดังต่อไปนี ้

 

ตารางที่ 2 แสดง จ านวนนักเรียน และร้อยละของจ านวนนักเรียนแบ่งตามระดับความคดิสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์
ด้านความคดิคล่อง และความคดิยดืหยุ่น 

ระดับ 
ความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น 

จ านวนนักเรียน 
ร้อยละของ 

จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ร้อยละของ 
จ านวนนักเรียน 

สูง 6 42.86 6 42.86 
ปานกลาง 6 42.86 5 35.71 

ต่ า 2 14.28 3 21.43 
  

 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนมีระดับความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ด้านความคิดคล่องระดับสูง  
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 ซึ่งเท่ากันกับระดับปานกลางที่มี จ านวน 6 คนเช่นกัน และในระดับต่ าพบว่า                  
มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 14.28 และความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ด้านความคิดยืดหยุ่นพบว่ามีนักเรียนใน
ระดับสูง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง จ านวน 5 คน คิดเป็น ร้อยละ 35.71                
และในระดับต่ า จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 ตามล าดับ 

รูปที่ 2 แสดง ผลของคะแนนในแต่ละด้านของนักเรียนท้ังหมดในช้ันเรียน 
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 จากรูปที่ 2 เป็นการแสดงผลคะแนนในแต่ละด้านของนักเรียนทั้งหมดในช้ันเรียน ซึ่งพบว่าคะแนนด้าน
ความคิดคล่องสงูสุดเท่ากับ 39 ฐานนิยมเท่ากับ 28 และค่าเฉลี่ยของด้านความคิดคล่องเท่ากับ 29.64 ซึ่งแปลความได้
ว่าโดยเฉลี่ยแล้วนักเรียนแต่ละคนสามารถแสดงค าตอบได้ประมาณ 30 ค าตอบ และความคิดยืดหยุ่นของนักเรียนสูงสุด
สามารถแสดงประเภทค าตอบที่แตกต่างกเท่ากับ 11 ฐานนิยมเท่ากับ 7 และค่าเฉลี่ย 5.5 ซึ่งจะได้ว่าโดยเฉลี่ยแล้ว
นักเรียนสามารถแสดงประเภทของค าตอบคนละประมาณ 6 ประเภท ทีแ่ตกต่างกัน 
 จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนร้อยละ 42.86 มีระดับความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ด้านความคิดคล่อง
ระดับสูงและระดับปานกลาง ซึ่งอาจเป็นผลจากการออกแบบการเรียนรู้ โดยใช้ 5 แนวปฏิบัติการสอนที่ผู้สอนได้
ออกแบบงานทางคณิตศาสตร์ที่ท้าทายกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์และจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้คิด 
โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Breen และ O’Shea (2011) ที่กล่าวว่า การคาดการณ์แนวคิดในขั้นการออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้จะช่วยให้งานคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในออกแบบการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งงานทางคณิตศาสตร์จะสามารถกระตุ้นกระบวนการคิดของนักเรียนให้มีความ
หลากหลายมากตามมาด้วย และในงานวิจัยของ Cai และ Lester (2010) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ผ่านการเช่ือมโยง
แนวคิดระหว่างการอภิปรายในช้ันเรียนจะช่วยให้ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการเรียนร่วมกัน ซึ่ง
ในขณะที่นักเรียนลงมือปฏิบัติงาน ผู้สอนมีหน้าที่ในการเดินส ารวจติดตามการตอบสนองต่องานทางคณิตศาสตร์ โดย
ผู้สอนจะสังเกตและเลือกผลงานของนักเรียน จากนั้นจึงน าผลงานมาจัดล าดับเพื่อน าไปสู่การอภิปรายซึ่งมีความส าคัญ
อย่างมาก  เนื่องจากการในขั้นของการอภิปรายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ 5 แนวปฏิบัติการสอนจะเชื่อมโยง
ระหว่างแนวคิดของผู้เรียนที่แตกต่างกัน ท าให้นักเรียนสามารถพัฒนาแนวคิดของตนเองและยังสามารถจัดกลุ่มประเภท
ของค าตอบที่แตกต่างกันของเพื่อนในช้ันเรียนได้หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องไปในทางเดียวกันกับผลการวิจัยที่พบว่า
ระดับความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ด้านความคิดยืดหยุ่นของนักเรียน ร้อยละ 42.86 อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้
นักเรียนมีกลุ่มประเภทของค าตอบทีห่ลากหลายและแตกต่างกัน 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยสามารถสรุป ได้ว่า เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใน เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ ชัน โดยใช้                       
5 แนวปฏิบัติการสอน พบวา่ นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ในด้านความคิดคล่องและความคิด
ยืดหยุ่นอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 42.86 เทา่กันทั้งสองด้าน  

 

กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)                      
ในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) และผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พร้อมท้ังผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทีได้ช่วยเหลือให้ค าแนะน าอย่างดียิ่ง 
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กำรให้เหตุผลทำงคณิตศำสตร์ เรื่อง กำรประยุกต์ของอนุพันธ์ โดยใช้วิธีกำรแบบเปิด 

ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6

ศิรประภา แช่มช้อย1* และสุวรรณี เปลี่ยนรัมย์2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : คณติศาสตร์เป็นวชิาทีว่่าด้วยเหตผุล โดยสภาครคูณติศาสตร์แห่งชาตสิหรฐัอเมรกิาได้ก�าหนดความสามารถในการให้ เหตผุล

ได้เป็นเป้าหมายประการหนึง่ของการเรยีนคณติศาสตร์ และเป็นทักษะทีถ่กูระบไุว้ในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน การให้

เหตุผลทางคณิตศาสตร์จึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายส�าคัญของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่นักเรียนจะต้องได้รับการพัฒนา 

ซึ่งวิธีการแบบเปิดจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้

วัตถุประสงค์ : เพื่อเปรียบเทียบการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของอนุพันธ์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วย

วิธีการแบบเปิด 

วิธีกำรศึกษำ : การศึกษาครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ�านวน 

40 คน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การประยุกต์ของอนุพันธ์ และแบบวัดการให้

เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ และ Wilcoxon Match Pair Test 

ผลกำรศึกษำ : พบว่า การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดคิดเป็นร้อยละ 31.56 

โดยนกัเรียนให้เหตผุลทางคณติศาสตร์ได้ยงัไม่ชดัเจน ไม่สมเหตสุมผล การให้เหตผุลทางคณติศาสตร์หลงัการจดัการเรียนรูด้้วยวธิกีารแบบ

เปิดคิดเป็นร้อยละ 77.78 โดยนักเรียนสามารถให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ได้ชัดเจน หลากหลาย และสมเหตุสมผลมากขึ้น และการ

ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

วิจำรณ์และสรุป : จากการศึกษาคร้ังน้ี พบว่าการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิดช่วยพัฒนาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนได้ 

ค�าส�าคัญ : การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ วิธีการแบบเปิด 

1 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา, สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
2 อ.ดร., สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
1 Graduate Student, Department of Teaching Sciences, Mathematics and Computer, Faculty of Education, Thaksin University, 

Songkhla, 90000, Thailand
2 Lecturer Dr., Department of Teaching Sciences, Mathematics and Computer, Faculty of Education, Thaksin University, Songkhla, 
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The Mathematical Reasoning on Derivatives’ Application 

by Open Approach for Grade 12 Students

Siraprapha Chamchoy1* and Suwarnnee Plianram2

Abstract

Introduction : Mathematics is the subject of reasoning. The National Council of Teacher of Mathematics (NCTM) 

has defined the reasoning ability as one of the goals of mathematics learning and mathematical reasoning is a 

skill that is specified in the core curriculum of basic education. Therefore, mathematical reasoning is one of the 

important goals of mathematical skills that students must develop and the open approach is one way to help 

develop students’ mathematical reasoning skills.

Objective : To compare the mathematical reasoning ability on Derivatives’ Application before and after 

learning by open approach. 

Methods : This study, the target group was 40 students in Grade 12 students who study in Science - Math 

program of 2018 academic year at Hatyaiwittayalai School, Songkhla province attending first semester of 2018 

academic year. The research instruments consisted of 3 lesson plans on Derivatives’ Application by Open 

Approach, measurement of mathematical reasoning on Derivatives’ Application before and after using open 

approach. The data were analyzed by percentage and Wilcoxon Match Pair Test. 

Results : The mathematical reasoning of grade 12 students on Derivatives’ Application before using open 

approach was 31.56%, the mathematical reasoning of students is unclear and not reasonable. After using open 

approach, the mathematical reasoning of grade 12 students on Derivatives’ Application was 77.78%, students 

can give clear, varied and reasonable mathematical reasoning. The mathematical reasoning ability of students 

after obtaining open approach was statically higher than before at .05 statistical significance. 

Conclusion : Open approach can develop students’ mathematical reasoning.

Keywords: Mathematical Reasoning, Open Approach

ไมสามารถอธิบายเหตุผลท่ีมาของคําตอบได รวมท้ังไมมีการสรุปผลของคําตอบท่ีถูกตอง ทําใหนักเรียนขาดทักษะของการใหเหตุผล

ในการอธิบายคําตอบไดอยางสมเหตุสมผล นอกจากนี้นักเรียนไมมีแนวคิดท่ีหลากหลาย เนื่องจากนักเรียนเลียนแบบตัวอยางของครู

ในกระดาน ทําใหนักเรียนไมกลาแสดงแนวคิดอ่ืน ๆ ท่ีแตกตางจากครูเพราะกลัวจะผิดและเชื่อวาวิธีการของครูนั้นดีท่ีสุดแลว การ

สงเสริมทักษะการใหเหตุผลจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงสําหรับนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดนํากระบวนการใหเหตุผลมาใช

แกปญหาในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการใหเหตุผลและการพิสูจนไมไดเปนกิจกรรมพิเศษหรือจัดเปนหัวขอพิเศษใน

หลักสูตร แตควรจะเปนสวนหนึ่งในการอภิปรายในชั้นเรียนไมวาจะเรียนในหัวขอใดก็ตาม (NCTM. 2000: 342) ดังนั้นผูวิจัยจึงหา

แนวทางในการพัฒนาการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร พบวา บทบาทของครูมีสวนในการพัฒนาการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของ

นักเรียน เชน ครูตองสรางบรรยากาศใหนักเรียนเรียนรูอยางมีเหตุผล ใหนักเรียนมีโอกาสในการอธิบายแนวคิด ใชปญหาปลายเปด

ในการจัดการเรียนรู ใหมีการอภิปรายในชั้นเรียน เปนตน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2547: 15 - 18) ซ่ึง

แนวทางดังกลาวสอดคลองกับการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด 

การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง สามารถคิดแกปญหาอยาง

อิสระ สามารถสรางแนวคิดท่ีหลากหลายและสามารถใหเหตุผลแนวคิดนั้นได รวมท้ังสามารถนํานักเรียนไปสูการคนพบสูตร กฎ 

และหลักการทางคณิตศาสตรดวยตนเอง (เอ้ือจิตร พัฒนจักร, ไมตรี อินทรประสิทธ์ิ และนฤมล อินทรประสิทธ์ิ. 2549: 117) และ

เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใชปญหาปลายเปดในการจัดการเรียนรู ซ่ึงปญหาปลายเปดเปนปญหาชนิดท่ีมีคําตอบหรือ

แนวทางแกปญหาไดหลากหลาย การพิจารณาคําตอบของปญหาปลายเปดไมใชตัดสินเฉพาะความถูกตองของคําตอบ แตจะมีการ

พิจารณาถึงเหตุผลวามีความสมเหตุสมผลเพียงใด (ไมตรี อินทรประสิทธิ์. 2547: 6 - 7) 

จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นวาวิธีการแบบเปดจะเปนแนวทางหนึ่งท่ีชวยพัฒนาทักษะการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตร  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิธีการแบบเปดในการจัดการเรียนรูเพ่ือชวยพัฒนาการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 รวมท้ังจะเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูในดานการสอนคณิตศาสตรตอไป 

วิธีดําเนนิการ 

 กลุมเปาหมาย  

นักเรียนหองเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/7 จํานวน 40 คน โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 

อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ซ่ึงนักเรียนไมคุนเคยกับการพูด การอธิบาย หรือการเขียนท่ีสื่อออกมาถึงแนวคิดและการใหเหตุผล

ของนักเรียนเลย นักเรียนจะไมกลาออกมาพูด หรืออธิบายโดยใชเหตุผลมารองรับไดนอยมาก กอนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบ

เปด ผูวิจัยจึงไดจัดเตรียมนักเรียนใหคุนเคยกับการแสดงออกของแนวคิดและใหเหตุผลประกอบ โดยผานกิจกรรมการเรียนรูท่ีให

นักเรียนไดฝกคิด ฝกใหเหตุผล และฝกการอธิบายแนวคิดและใหเหตุผลประกอบ 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1.  แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปด เร่ือง การประยุกตของอนุพันธ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ซ่ึงผานการตรวจสอบ

ความสอดคลอง (IC) จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน โดยมีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.67 - 1.00 และไดปรับปรุงแกไขตาม

คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญกอนนําแผนการจัดการเรียนรูมาใช 

2.  แบบวัดการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เปนแบบวัดท่ีเปนขอสอบอัตนัย จํานวน 6 ขอ ใหนักเรียนแสดงวิธีคิดและให

เหตุผลประกอบการแกปญหา ซ่ึงผานการตรวจสอบความสอดคลอง (IOC) จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง 

เทากับ 1.00 และไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญกอนนํามาใช 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ไมสามารถอธิบายเหตุผลท่ีมาของคําตอบได รวมท้ังไมมีการสรุปผลของคําตอบท่ีถูกตอง ทําใหนักเรียนขาดทักษะของการใหเหตุผล

ในการอธิบายคําตอบไดอยางสมเหตุสมผล นอกจากนี้นักเรียนไมมีแนวคิดท่ีหลากหลาย เนื่องจากนักเรียนเลียนแบบตัวอยางของครู

ในกระดาน ทําใหนักเรียนไมกลาแสดงแนวคิดอ่ืน ๆ ท่ีแตกตางจากครูเพราะกลัวจะผิดและเชื่อวาวิธีการของครูนั้นดีท่ีสุดแลว การ

สงเสริมทักษะการใหเหตุผลจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงสําหรับนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดนํากระบวนการใหเหตุผลมาใช

แกปญหาในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการใหเหตุผลและการพิสูจนไมไดเปนกิจกรรมพิเศษหรือจัดเปนหัวขอพิเศษใน

หลักสูตร แตควรจะเปนสวนหนึ่งในการอภิปรายในชั้นเรียนไมวาจะเรียนในหัวขอใดก็ตาม (NCTM. 2000: 342) ดังนั้นผูวิจัยจึงหา

แนวทางในการพัฒนาการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร พบวา บทบาทของครูมีสวนในการพัฒนาการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของ

นักเรียน เชน ครูตองสรางบรรยากาศใหนักเรียนเรียนรูอยางมีเหตุผล ใหนักเรียนมีโอกาสในการอธิบายแนวคิด ใชปญหาปลายเปด

ในการจัดการเรียนรู ใหมีการอภิปรายในชั้นเรียน เปนตน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2547: 15 - 18) ซ่ึง

แนวทางดังกลาวสอดคลองกับการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด 

การจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง สามารถคิดแกปญหาอยาง

อิสระ สามารถสรางแนวคิดท่ีหลากหลายและสามารถใหเหตุผลแนวคิดนั้นได รวมท้ังสามารถนํานักเรียนไปสูการคนพบสูตร กฎ 

และหลักการทางคณิตศาสตรดวยตนเอง (เอ้ือจิตร พัฒนจักร, ไมตรี อินทรประสิทธ์ิ และนฤมล อินทรประสิทธ์ิ. 2549: 117) และ

เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใชปญหาปลายเปดในการจัดการเรียนรู ซ่ึงปญหาปลายเปดเปนปญหาชนิดท่ีมีคําตอบหรือ

แนวทางแกปญหาไดหลากหลาย การพิจารณาคําตอบของปญหาปลายเปดไมใชตัดสินเฉพาะความถูกตองของคําตอบ แตจะมีการ

พิจารณาถึงเหตุผลวามีความสมเหตุสมผลเพียงใด (ไมตรี อินทรประสิทธิ์. 2547: 6 - 7) 

จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นวาวิธีการแบบเปดจะเปนแนวทางหนึ่งท่ีชวยพัฒนาทักษะการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตร  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิธีการแบบเปดในการจัดการเรียนรูเพ่ือชวยพัฒนาการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 รวมท้ังจะเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูในดานการสอนคณิตศาสตรตอไป 

วิธีดําเนนิการ 

 กลุมเปาหมาย  

นักเรียนหองเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/7 จํานวน 40 คน โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 

อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ซ่ึงนักเรียนไมคุนเคยกับการพูด การอธิบาย หรือการเขียนท่ีสื่อออกมาถึงแนวคิดและการใหเหตุผล

ของนักเรียนเลย นักเรียนจะไมกลาออกมาพูด หรืออธิบายโดยใชเหตุผลมารองรับไดนอยมาก กอนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบ

เปด ผูวิจัยจึงไดจัดเตรียมนักเรียนใหคุนเคยกับการแสดงออกของแนวคิดและใหเหตุผลประกอบ โดยผานกิจกรรมการเรียนรูท่ีให

นักเรียนไดฝกคิด ฝกใหเหตุผล และฝกการอธิบายแนวคิดและใหเหตุผลประกอบ 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1.  แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปด เรื่อง การประยุกตของอนุพันธ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ซ่ึงผานการตรวจสอบ

ความสอดคลอง (IC) จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน โดยมีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.67 - 1.00 และไดปรับปรุงแกไขตาม

คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญกอนนําแผนการจัดการเรียนรูมาใช 

2.  แบบวัดการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เปนแบบวัดท่ีเปนขอสอบอัตนัย จํานวน 6 ขอ ใหนักเรียนแสดงวิธีคิดและให

เหตุผลประกอบการแกปญหา ซ่ึงผานการตรวจสอบความสอดคลอง (IOC) จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง 

เทากับ 1.00 และไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญกอนนํามาใช 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 การดําเนินการวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 ผูวิจัยวัดการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรกอนการจัดการเรียนรู

ดวยวิธีการแบบเปด เนื่องจากนักเรียนไมคุนเคยกับการพูด การอธิบาย หรือการเขียนท่ีสื่อออกมาถึงแนวคิดและการใหเหตุผลของ

นักเรียนเลย นักเรียนจะไมกลาออกมาพูด หรืออธิบายโดยใชเหตุผลมารองรับไดนอยมาก กอนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปด 

ผูวิจัยจึงไดจัดเตรียมนักเรียนใหคุนเคยกับการแสดงออกของแนวคิดและใหเหตุผลประกอบ โดยผานกิจกรรมการเรียนรูท่ีใหนักเรียน

ไดฝกคิด ฝกใหเหตุผล และฝกการอธิบายแนวคิดและใหเหตุผลประกอบ จากนั้นผูวิจัยจัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรู

ดวยวิธีการแบบเปดท่ีผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 3 แผนการจัดการเรียนรู รวม 6 ชั่วโมง โดยผูวิจัยเปนผูจัดการเรียนรูดวยตนเอง และวัด

การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปด  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการเปรียบเทียบการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการ

จัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปด เปนดังนี้ (N = 40, คะแนนเต็ม 18 คะแนน) 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน (n= 40) 

การจัดการเรียนรู คะแนนตํ่าสุด คะแนนสูงสุด X±S.D. รอยละ Z p – Value 

กอนเรียน 2 13 5.68±2.58 31.56 
-5.520* .000 

หลังเรียน 10 18 14.00±1.468 77.78 
*p< .05 

จากตารางท่ี 1 พบวา การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรกอนเรียนมีคาตํ่าสุดคือ 2 คะแนน และสูงสุดคือ 13 คะแนน โดยมีคาเฉลี่ย 5.68±2.58 คะแนน 

ซ่ึงมีคานอยกวาการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรหลังเรียน โดยมีคะแนนตํ่าสุด 10 คะแนน และคะแนนสูงสุด 18 คะแนน มีคาเฉลี่ย 

14.00±1.468 คะแนน ซ่ึงคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนคิดเปนรอยละ 31.56 ซ่ึงอยูในระดับพอใช และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนคิดเปนรอย

ละ 77.78 ซ่ึงอยูในระดับดี 

ตารางที่ 2 จํานวนคน รอยละ และระดับการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน (n=40) 

ระดับความสามารถ 
กอนเรียน หลังเรียน 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

ดีมาก 0 0 12 30 

ดี 1 2.5 27 67.5 

ปานกลาง 9 22.50 1 2.5 

พอใช 21 52.50 0 0 

ปรับปรุง 9 22.50 0 0 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หลังเรียนพัฒนาข้ึนจากกอนเรียน 

โดยกอนเรียนสวนใหญอยูในระดับควรปรับปรุงถึงปานกลาง แตหลังเรียนสวนใหญอยูในระดับดีและดีมาก  

ภาพที่ 1 คะแนนการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนรายคนกอนเรียนเปรียบเทียบกับหลังเรียน 

 
จากภาพท่ี 1 พบวา คะแนนการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของอนุพันธของนักเรียน จํานวน 40 คน 

หลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปดสูงกวากอนเรียนทุกคน 
 

ตัวอยางการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนกอนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปด 
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การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนยังไม

สมเหตุสมผล ไมมีความชัดเจน ไมมีคําอธิบาย

รายละเอียดมากนัก และคําตอบท่ีไดมาไมถูกตอง 

 

 

 

การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนยังไม

สมเหตุสมผล เปนแคการยกตัวอยางมาเพียง 1 ตัวอยาง

และสรุปผล ซ่ึงสงผลใหคําตอบท่ีไดมานั้นไมถูกตอง 
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 การดําเนินการวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 ผูวิจัยวัดการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรกอนการจัดการเรียนรู

ดวยวิธีการแบบเปด เนื่องจากนักเรียนไมคุนเคยกับการพูด การอธิบาย หรือการเขียนท่ีสื่อออกมาถึงแนวคิดและการใหเหตุผลของ

นักเรียนเลย นักเรียนจะไมกลาออกมาพูด หรืออธิบายโดยใชเหตุผลมารองรับไดนอยมาก กอนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปด 

ผูวิจัยจึงไดจัดเตรียมนักเรียนใหคุนเคยกับการแสดงออกของแนวคิดและใหเหตุผลประกอบ โดยผานกิจกรรมการเรียนรูท่ีใหนักเรียน

ไดฝกคิด ฝกใหเหตุผล และฝกการอธิบายแนวคิดและใหเหตุผลประกอบ จากนั้นผูวิจัยจัดการเรียนรูโดยใชแผนการจัดการเรียนรู

ดวยวิธีการแบบเปดท่ีผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 3 แผนการจัดการเรียนรู รวม 6 ชั่วโมง โดยผูวิจัยเปนผูจัดการเรียนรูดวยตนเอง และวัด

การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปด  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการเปรียบเทียบการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไดรับการ

จัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปด เปนดังนี้ (N = 40, คะแนนเต็ม 18 คะแนน) 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน (n= 40) 

การจัดการเรียนรู คะแนนตํ่าสุด คะแนนสูงสุด X±S.D. รอยละ Z p – Value 

กอนเรียน 2 13 5.68±2.58 31.56 
-5.520* .000 

หลังเรียน 10 18 14.00±1.468 77.78 
*p< .05 

จากตารางท่ี 1 พบวา การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรกอนเรียนมีคาตํ่าสุดคือ 2 คะแนน และสูงสุดคือ 13 คะแนน โดยมีคาเฉลี่ย 5.68±2.58 คะแนน 

ซ่ึงมีคานอยกวาการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรหลังเรียน โดยมีคะแนนตํ่าสุด 10 คะแนน และคะแนนสูงสุด 18 คะแนน มีคาเฉลี่ย 

14.00±1.468 คะแนน ซ่ึงคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนคิดเปนรอยละ 31.56 ซ่ึงอยูในระดับพอใช และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนคิดเปนรอย

ละ 77.78 ซ่ึงอยูในระดับดี 

ตารางที่ 2 จํานวนคน รอยละ และระดับการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน (n=40) 

ระดับความสามารถ 
กอนเรียน หลังเรียน 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

ดีมาก 0 0 12 30 

ดี 1 2.5 27 67.5 

ปานกลาง 9 22.50 1 2.5 

พอใช 21 52.50 0 0 

ปรับปรุง 9 22.50 0 0 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หลังเรียนพัฒนาข้ึนจากกอนเรียน 

โดยกอนเรียนสวนใหญอยูในระดับควรปรับปรุงถึงปานกลาง แตหลังเรียนสวนใหญอยูในระดับดีและดีมาก  

ภาพที่ 1 คะแนนการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนรายคนกอนเรียนเปรียบเทียบกับหลังเรียน 

 
จากภาพท่ี 1 พบวา คะแนนการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของอนุพันธของนักเรียน จํานวน 40 คน 

หลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปดสูงกวากอนเรียนทุกคน 
 

ตัวอยางการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนกอนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปด 
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การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนยังไม

สมเหตุสมผล ไมมีความชัดเจน ไมมีคําอธิบาย

รายละเอียดมากนัก และคําตอบท่ีไดมาไมถูกตอง 

 

 

 

การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนยังไม

สมเหตุสมผล เปนแคการยกตัวอยางมาเพียง 1 ตัวอยาง

และสรุปผล ซ่ึงสงผลใหคําตอบท่ีไดมานั้นไมถูกตอง 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 

ตัวอยางการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

การจัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปดชวยสงเสริมใหการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนดีข้ึนจากระดับนอยไป

ระดับดี ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูท่ีประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ ข้ันนําเสนอสถานการณปญหา ข้ันนักเรียนเรียนรูดวย

ตนเอง ขั้นอภิปรายรวมกัน และขั้นเชื่อมโยงความรู ซ่ึงในขั้นนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง เปนขั้นท่ีนักเรียนในกลุมไดรวมกันแสดง

วิธีการหาคําตอบและสรุปผลตามสถานการณท่ีกําหนดซ่ึงเปนปญหาปลายเปด การท่ีนักเรียนไดเรียนโดยการใชปญหาปลายเปด ทํา

ใหนักเรียนไดเรียนคณิตศาสตรดวยความเขาใจ เนื่องจากการแกปญหาปลายเปดนั้น นักเรียนตองเปนผูทําความเขาใจปญหาและ

ตัดสินใจเลือกวิธีการในการหาคําตอบ จากนั้นทดสอบวาวิธีการดังกลาวใชไดหรือไม ถาวิธีการนั้นใชไดนักเรียนจะตองใหเหตุผลวา

เพราะเหตุใด แตถาวิธีการดังกลาวไมประสบความสําเร็จ นักเรียนจะตองเปลี่ยนเปนวิธีอ่ืนตอไปจนกวาจะไดคําตอบท่ีถูกตอง ดังนั้น

นักเรียนจึงไดพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การใหเหตุผล และเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหนักเรียนเรียนคณิตศาสตรดวยความเขาใจ ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ จิตติมา ชอบเอียด (จิตติมา ชอบเอียด, 2551: 1) ท่ีกลาววาหลังจากการใชปญหาปลายเปดนักเรียนมี

ทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการเรียนโดยการใชปญหาปลายเปดนั้น นักเรียนตองทําความเขาใจปญหา

และตัดสินใจเลือกวิธีการในการหาคําตอบ จากนั้นทดสอบวาวิธีการดังกลาวใชไดหรือไม ถาใชไดนักเรียนจะตองใหเหตุผลวาเพราะ

เหตุใด และในการตอบคําถามของปญหาปลายเปดนั้นนักเรียนจะตองอธิบายเหตุผลสนับสนุนวิธีการหาคําตอบของตนเอง ดังนั้น

นักเรียนจึงไดพัฒนาทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร (จิตติมา ชอบเอียด, 2551: 1) ประกอบกับการไดรวมกันคิดเปนกลุม 

 

 

 

การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียน                           

มีความสมเหตุสมผล มีการใชกราฟเพ่ือชวยในการให

เหตุผลประกอบการแกปญหาไดอยางชัดเจน  

และคําตอบท่ีไดมานั้นถูกตอง 

 

 

 

การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียน                        

มีความสมเหตุสมผล มีการประยุกตใชความรูเรื่อง

อนุพันธในการใหเหตุผลเพ่ือแกปญหาอยางชัดเจน  

และคําตอบท่ีไดมานั้นถูกตอง 

ในขณะท่ีสมาชิกในกลุมใหเหตุผลในการแกปญหาของตนเอง สมาชิกท่ีเหลือในกลุมก็จะชวยกันคิด ไตรตรอง หากมีขอผิดพลาด

หรือไมสมเหตุสมผลเกิดข้ึน จะมีการใหขอมูลและใหเหตุผลอธิบายวาจุดใดท่ีผิดพลาดและเหตุใดจึงผิดพลาด ทําใหไดความรูท่ี

ถูกตอง และนักเรียนไดพัฒนาการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของตนเองเพ่ือยืนยันความคิดของตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

เดอจารเน็ตต และกอนซาเลซ (DeJarnette and González, 2013: 3-23) ท่ีไดศึกษาการสงเสริมการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรใน

วิชาพีชคณิต 2 โดยเนนใหนักเรียนไดทํางานรวมกันแกปญหาเปนกลุมและใชปญหาปลายเปด พบวา นักเรียนท่ีทํางานรวมกันจะ

ชวยกันวิเคราะหสถานการณปญหา และมีการใหเหตุผลในการยืนยันแนวคิดของตนเองท่ีใชในการแกปญหา ทําใหนักเรียนได

พัฒนาการใหเหตุผลของตนเอง นอกจากนี้ในข้ันการอภิปรายรวมกัน เปนข้ันท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนกลาแสดงออก และอธิบายวิธี

คิดของตนเองใหผูอ่ืนเขาใจ ทําใหนักเรียนพยายามหาเหตุผลเพ่ือสนับสนุนคําตอบของตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับ ไมตรี อินทรประสิทธ์ิ   

ท่ีกลาววา การจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบเปดนั้นมีข้ันการอภิปรายในชั้นเรียนซ่ึงจะทําใหนักเรียนมีโอกาสในการแสดง

แนวคิดหรือเหตุผลของตนเองใหผูอ่ืนเขาใจ และทําใหนักเรียนมองเห็นแนวคิดของผูอ่ืนและตัดสินใจยอมรับเหตุผลท่ีแตกตางของ

ผูอ่ืนได (ไมตรี อินทรประสิทธ์ิ, 2547: 6-7) นอกจากนี้ข้ันการอภิปรายในชั้นเรียนยังสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาการให

เหตุผลของสถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีกลาววา แนวทางดําเนินการเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนมี

ความสามารถในการใหเหตุผลนั้นสามารถทําควบคูไปกับการสอนไดทุกเรื่องโดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดคิดเองมากข้ึน เชน จัดใหมี

การอภิปรายประกอบ ซ่ึงเปนการแสดงเหตุผลอยางงาย ๆ เพ่ือใหนักเรียนไดเคยชินกับการคิดอยางมีเหตุผล (สถาบันสงเสริม

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2547: 19) 

 นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยไดปรับเปลี่ยนบริบทของหองเรียน ปรับเปลี่ยนความคิดของนักเรียนใหม 

จากเดิมท่ีนักเรียนยึดติดกับวิธีการแกปญหาท่ีตองเหมือนครู การคิดวิธีอ่ืนๆ แตกตางจากครูจะผิด หรือการคิดแตกตางจากเพ่ือน

รวมหอง นักเรียนจะเกิดความลังเลและไมแนใจในแนวคิดของตนเอง และพยายามปรับใหเหมือนกับเพ่ือน และความคิดท่ีเปน

ปญหามากท่ีสุดคือการท่ีนักเรียนคิดวาการแกปญหาแลวผิดพลาดเปนสิ่งท่ีไมดี ไมควรใหเกิดข้ึน จะผิดพลาดไมได มีการถามครูอยู

ตลอดเวลาวาท่ีคิดมานั้นถูกหรือไม จึงเปนเหตุใหในชวงแรกนักเรียนไมกลาท่ีจะแสดงแนวคิดใดๆ ออกมาเลยหากไมแนใจวาแนวคิด

นั้นถูกตองแลวจริงๆ การปรับเปลี่ยนบริบทเหลานี้ทําใหนักเรียนเปดใจและเปดความคิดมากข้ึน ทําใหกลาท่ีจะคิด กลาเขียน กลา

พูด กลาอธิบาย ถึงแมวาผิดนักเรียนก็ไมรูสึกวามันเปนเร่ืองแย กลับกันนักเรียนคิดไดวาการผิดมันเปนประโยชนมาก เพราะการผิด

จะทําใหพวกเขาจดจําความผิดนั้นไดดีและจะไมผิดเชนนั้นอีก การใหเหตุผลของนักเรียนจึงพัฒนาไดดีขึ้น  

จึงเห็นไดวาการจัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปดชวยเสริมการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนพัฒนาข้ึน 

สอดคลองกับ ตติมา ทิพยจินดาชัยกุล ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดท่ีมีตอความสามารถในการให

เหตุผลทางคณิตศาสตร เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร พบวา วิธีการแบบเปดเปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนการแกปญหา

ทางคณิตศาสตร ผูเรียนตองทําความเขาใจปญหา วางแผนการแกปญหา ตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหาและหาคําตอบท่ีมี

หลากหลายวิธีการแกปญหา หลากหลายคําตอบ กอใหเกิดความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม ซ่ึงผูเรียนสามารถแลกเปลี่ยน

วิธีการแกปญหาและคําตอบของตนเองกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ โดยผูเรียนตองใหเหตุผลเพ่ือยืนยันและสนับสนุนคําตอบท่ีถูกตองของตน 

อีกท้ังยอมรับฟงวิธีการ คําตอบและความคิดเห็นของสมาชิกคนอ่ืน ๆ ดวย ซ่ึงเปนการสงเสริมใหผูเรียนคิดอยางมีเหตุผล                

(ตติมา ทิพยจินดาชัยกุล, 2557: 1) และสอดคลองกับ ธิติมา อุดมพรมนตรี กลาววา พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตรของครูมี

ความสัมพันธกับความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร โดยการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมีสวนชวยใหผูเรียนได

คิดและแกปญหาดวยตนเอง ซ่ึงเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดฝกคิดแกปญหาและใหเหตุผลทางคณิตศาสตร (ธิติมา อุดมพรมนตรี, 

2555: 1) 



525

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 

ตัวอยางการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

การจัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปดชวยสงเสริมใหการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนดีข้ึนจากระดับนอยไป

ระดับดี ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูท่ีประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ ข้ันนําเสนอสถานการณปญหา ข้ันนักเรียนเรียนรูดวย

ตนเอง ขั้นอภิปรายรวมกัน และขั้นเชื่อมโยงความรู ซ่ึงในขั้นนักเรียนเรียนรูดวยตนเอง เปนขั้นท่ีนักเรียนในกลุมไดรวมกันแสดง

วิธีการหาคําตอบและสรุปผลตามสถานการณท่ีกําหนดซ่ึงเปนปญหาปลายเปด การท่ีนักเรียนไดเรียนโดยการใชปญหาปลายเปด ทํา

ใหนักเรียนไดเรียนคณิตศาสตรดวยความเขาใจ เนื่องจากการแกปญหาปลายเปดนั้น นักเรียนตองเปนผูทําความเขาใจปญหาและ

ตัดสินใจเลือกวิธีการในการหาคําตอบ จากนั้นทดสอบวาวิธีการดังกลาวใชไดหรือไม ถาวิธีการนั้นใชไดนักเรียนจะตองใหเหตุผลวา

เพราะเหตุใด แตถาวิธีการดังกลาวไมประสบความสําเร็จ นักเรียนจะตองเปลี่ยนเปนวิธีอ่ืนตอไปจนกวาจะไดคําตอบท่ีถูกตอง ดังนั้น

นักเรียนจึงไดพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การใหเหตุผล และเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหนักเรียนเรียนคณิตศาสตรดวยความเขาใจ ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ จิตติมา ชอบเอียด (จิตติมา ชอบเอียด, 2551: 1) ท่ีกลาววาหลังจากการใชปญหาปลายเปดนักเรียนมี

ทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการเรียนโดยการใชปญหาปลายเปดนั้น นักเรียนตองทําความเขาใจปญหา

และตัดสินใจเลือกวิธีการในการหาคําตอบ จากนั้นทดสอบวาวิธีการดังกลาวใชไดหรือไม ถาใชไดนักเรียนจะตองใหเหตุผลวาเพราะ

เหตุใด และในการตอบคําถามของปญหาปลายเปดนั้นนักเรียนจะตองอธิบายเหตุผลสนับสนุนวิธีการหาคําตอบของตนเอง ดังนั้น

นักเรียนจึงไดพัฒนาทักษะการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร (จิตติมา ชอบเอียด, 2551: 1) ประกอบกับการไดรวมกันคิดเปนกลุม 

 

 

 

การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียน                           

มีความสมเหตุสมผล มีการใชกราฟเพ่ือชวยในการให

เหตุผลประกอบการแกปญหาไดอยางชัดเจน  

และคําตอบท่ีไดมานั้นถูกตอง 

 

 

 

การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียน                        

มีความสมเหตุสมผล มีการประยุกตใชความรูเรื่อง

อนุพันธในการใหเหตุผลเพ่ือแกปญหาอยางชัดเจน  

และคําตอบท่ีไดมานั้นถูกตอง 

ในขณะท่ีสมาชิกในกลุมใหเหตุผลในการแกปญหาของตนเอง สมาชิกท่ีเหลือในกลุมก็จะชวยกันคิด ไตรตรอง หากมีขอผิดพลาด

หรือไมสมเหตุสมผลเกิดข้ึน จะมีการใหขอมูลและใหเหตุผลอธิบายวาจุดใดท่ีผิดพลาดและเหตุใดจึงผิดพลาด ทําใหไดความรูท่ี

ถูกตอง และนักเรียนไดพัฒนาการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของตนเองเพ่ือยืนยันความคิดของตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

เดอจารเน็ตต และกอนซาเลซ (DeJarnette and González, 2013: 3-23) ท่ีไดศึกษาการสงเสริมการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรใน

วิชาพีชคณิต 2 โดยเนนใหนักเรียนไดทํางานรวมกันแกปญหาเปนกลุมและใชปญหาปลายเปด พบวา นักเรียนท่ีทํางานรวมกันจะ

ชวยกันวิเคราะหสถานการณปญหา และมีการใหเหตุผลในการยืนยันแนวคิดของตนเองท่ีใชในการแกปญหา ทําใหนักเรียนได

พัฒนาการใหเหตุผลของตนเอง นอกจากนี้ในข้ันการอภิปรายรวมกัน เปนข้ันท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนกลาแสดงออก และอธิบายวิธี

คิดของตนเองใหผูอ่ืนเขาใจ ทําใหนักเรียนพยายามหาเหตุผลเพ่ือสนับสนุนคําตอบของตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับ ไมตรี อินทรประสิทธ์ิ   

ท่ีกลาววา การจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการแบบเปดนั้นมีข้ันการอภิปรายในชั้นเรียนซ่ึงจะทําใหนักเรียนมีโอกาสในการแสดง

แนวคิดหรือเหตุผลของตนเองใหผูอ่ืนเขาใจ และทําใหนักเรียนมองเห็นแนวคิดของผูอ่ืนและตัดสินใจยอมรับเหตุผลท่ีแตกตางของ

ผูอ่ืนได (ไมตรี อินทรประสิทธ์ิ, 2547: 6-7) นอกจากนี้ข้ันการอภิปรายในชั้นเรียนยังสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาการให

เหตุผลของสถาบันสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีกลาววา แนวทางดําเนินการเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนมี

ความสามารถในการใหเหตุผลนั้นสามารถทําควบคูไปกับการสอนไดทุกเรื่องโดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดคิดเองมากข้ึน เชน จัดใหมี

การอภิปรายประกอบ ซ่ึงเปนการแสดงเหตุผลอยางงาย ๆ เพ่ือใหนักเรียนไดเคยชินกับการคิดอยางมีเหตุผล (สถาบันสงเสริม

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2547: 19) 

 นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยไดปรับเปลี่ยนบริบทของหองเรียน ปรับเปลี่ยนความคิดของนักเรียนใหม 

จากเดิมท่ีนักเรียนยึดติดกับวิธีการแกปญหาท่ีตองเหมือนครู การคิดวิธีอ่ืนๆ แตกตางจากครูจะผิด หรือการคิดแตกตางจากเพ่ือน

รวมหอง นักเรียนจะเกิดความลังเลและไมแนใจในแนวคิดของตนเอง และพยายามปรับใหเหมือนกับเพ่ือน และความคิดท่ีเปน

ปญหามากท่ีสุดคือการท่ีนักเรียนคิดวาการแกปญหาแลวผิดพลาดเปนสิ่งท่ีไมดี ไมควรใหเกิดข้ึน จะผิดพลาดไมได มีการถามครูอยู

ตลอดเวลาวาท่ีคิดมานั้นถูกหรือไม จึงเปนเหตุใหในชวงแรกนักเรียนไมกลาท่ีจะแสดงแนวคิดใดๆ ออกมาเลยหากไมแนใจวาแนวคิด

นั้นถูกตองแลวจริงๆ การปรับเปลี่ยนบริบทเหลานี้ทําใหนักเรียนเปดใจและเปดความคิดมากข้ึน ทําใหกลาท่ีจะคิด กลาเขียน กลา

พูด กลาอธิบาย ถึงแมวาผิดนักเรียนก็ไมรูสึกวามันเปนเร่ืองแย กลับกันนักเรียนคิดไดวาการผิดมันเปนประโยชนมาก เพราะการผิด

จะทําใหพวกเขาจดจําความผิดนั้นไดดีและจะไมผิดเชนนั้นอีก การใหเหตุผลของนักเรียนจึงพัฒนาไดดีขึ้น  

จึงเห็นไดวาการจัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปดชวยเสริมการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนพัฒนาข้ึน 

สอดคลองกับ ตติมา ทิพยจินดาชัยกุล ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปดท่ีมีตอความสามารถในการให

เหตุผลทางคณิตศาสตร เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร พบวา วิธีการแบบเปดเปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนการแกปญหา

ทางคณิตศาสตร ผูเรียนตองทําความเขาใจปญหา วางแผนการแกปญหา ตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหาและหาคําตอบท่ีมี

หลากหลายวิธีการแกปญหา หลากหลายคําตอบ กอใหเกิดความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม ซ่ึงผูเรียนสามารถแลกเปลี่ยน

วิธีการแกปญหาและคําตอบของตนเองกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ โดยผูเรียนตองใหเหตุผลเพ่ือยืนยันและสนับสนุนคําตอบท่ีถูกตองของตน 

อีกท้ังยอมรับฟงวิธีการ คําตอบและความคิดเห็นของสมาชิกคนอ่ืน ๆ ดวย ซ่ึงเปนการสงเสริมใหผูเรียนคิดอยางมีเหตุผล                

(ตติมา ทิพยจินดาชัยกุล, 2557: 1) และสอดคลองกับ ธิติมา อุดมพรมนตรี กลาววา พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตรของครูมี

ความสัมพันธกับความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร โดยการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมีสวนชวยใหผูเรียนได

คิดและแกปญหาดวยตนเอง ซ่ึงเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดฝกคิดแกปญหาและใหเหตุผลทางคณิตศาสตร (ธิติมา อุดมพรมนตรี, 

2555: 1) 
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สรุปผลการวิจัย 
การจัดการเรียนรูโดยวิธีการแบบเปด ชวยพัฒนาการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนได โดยการใหเหตุผลทาง

คณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปดสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

(สควค.) สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ควำมสำมำรถในกำรพิสูจน์ทำงเรขำคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2

ศุภานัน ทองประไพ1 และณัชชา กมล2* 

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การพิสูจน์เป็นกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมให้นักเรียน

รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ และประเมินข้อคาดการณ์ด้วยวิธีการพิสูจน์ โดยอ้างอิงนิยาม สัจพจน์ และทฤษฎีบททางเรขาคณิต

อย่างสมเหตุสมผล 

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต ที่ผ่านการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ 5 แนว

ปฏิบัติการสอน

วิธีกำรศึกษำ : กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2561 จ�านวน 

42 คน เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย แบบวัดความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต วีดิทัศน์ บันทึกหลังสอน ผลงานนักเรียน และ

แผนการจัดการเรียนรู้ 9 แผน โดยใช้ 5 แนวปฏิบัติการสอนที่พัฒนาขึ้นโดย Smith และ Stein (2011) ในการออกแบบกิจกรรมการ

เรียนรูท่ี้ให้นกัเรียนสร้างองค์ความรูด้้วยตนเองผ่านงานทางคณิตศาสตร์ทีท้่าทาย และเหมาะสมกบัระดับการรูคิ้ด พร้อมทัง้คาดการณ์

แนวคดิทีเ่ป็นไปได้ทัง้หมด จากนัน้จัดการเรยีนรูโ้ดยเริม่จากการตดิตามตรวจสอบ การเลอืก การเรยีงล�าดบั และการเชือ่มโยงแนวคดิ

ทีแ่ตกต่างกนั โดยการอภปิรายเพือ่น�าไปสูจ่ดุประสงค์หลักของบทเรยีน ผู้วจิยัวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ร้อยละ และการพรรณนาวเิคราะห์

ผลกำรศึกษำ : นักเรียนมีความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตอยู่ในระดับดี จ�านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 

วิจำรณ์และสรุป : การใช้ 5 แนวปฏิบัติการสอนช่วยให้นักเรียนแสดงแนวคิดผ่านงานทางคณิตศาสตร์ที่ท้าทาย และแลกเปลี่ยน

แนวคิดในการพิสูจน์ร่วมกัน ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตอยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Martin et al. (2005) กล่าวว่า การจดัการเรยีนรูท้ีใ่ห้นกัเรยีนแสดงแนวคดิผ่านงานทางคณติศาสตร์ทีท้่าทาย และแลกเปลีย่นแนวคดิ

ร่วมกัน สามารถส่งเสริมการพิสูจน์ทางเรขาคณิตได้

ค�ำส�ำคัญ : 5 แนวปฏิบัติการสอน การพิสูจน์ทางเรขาคณิต ความสามารถการพิสูจน์ทางเรขาคณิต เรขาคณิต

1 นักศึกษา, สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
2 ผศ.ดร., สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
1 Master of Education Program in Mathematics Education, Faculty of Education, Chiang Mai University 50200 Thailand
2 Asst. Prof. Dr., Department of Mathematics Education, Faculty of Education, Chiang Mai University 50200 Thailand
* Corresponding author: Tel. 053-941207, E-mail: natcha.ka@cmu.ac.th
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Abilities in Geometric Proof of Grade 8 Students 

Suphanan Thongpraphai1 and Natcha Kamol2*

Abstract 

Introduction: The proof is a mathematical reasoning process which is a mathematical skill and process to 

encourage the students to think logically and systematically and evaluate the prediction with the proof meth-

od by referring to definition, axiom, and geometric theorem in reasonable way.

Objective: To investigate abilities in geometric proof by using the Five Practices to design and organize learning 

activities.

Methods: The target group consisted of 42 grade 8 students of Chiang Mai University Demonstration School 

enrolled in the 2nd semester of 2018 academic year. The research instruments included the test on  

the student’s abilities in geometric proof, VDO, post-instruction notes, student’s works and 9 lesson plans along 

the Five Practices invented by Smith and Stein (2011) in designing and implementing learning activities to pro-

mote the student constructing knowledge by themselves via challenging mathematic tasks relevant to their 

cognitive demand including anticipating all possible ideas. Then monitoring, selecting, sequencing and connect-

ing the ideas and discussing to actualize the main goals of the lesson. The data were analyzed in term of 

percentage and descriptive analysis.

Results: There were 24 students or 57.14% who had geometric proof abilities at good level.

Conclusion: Using the Five Practices that give students an opportunity to share ideas through challenging 

mathematical tasks along with sharing ideas together to prove. The results reveal that students had geometric 

proof abilities at good level which corresponds to the research conducted by Martin, et al. (2005) who found 

that organizing learning activities that allowed students to share ideas through challenging mathematical tasks 

along with connecting and sharing ideas together could promote the student’s geometric proof.

Keywords: The Five practices, Geometric Proof, Abilities in Geometric Proof, Geometry
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บทน า 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ได้ก าหนดให้คณิตศาสตร์เป็น 

สาระหลัก มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์พื้นฐานพร้อมทั้งสามารถน าความรู้น้ันไปประยุกต์ใช้ได้ 
รวมถึงมีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนต้องมีความสามารถในการให้เหตุผล   
ซ่ึงสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; สสวท. (2560) ได้กล่าวว่า การให้เหตุผลเป็นทักษะและกระบวนการ 
ที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ 
สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การคิดอย่างมีเหตุผลเป็นเครื่องมือส าคัญ  
ที่ผู้เรียนจะน าไปใช้พัฒนาตนเอง ประยุกต์ใช้ในการท างานและการด ารงชีวิตที่จะต้องประเมินข้อคาดการณ์น้ันว่าถูกต้อง
หรือไม่ด้วยวิธีพิสูจน์อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ แสดงให้เห็นความเข้าใจของผู้พิสูจน์ต่อปัญหาน้ันอย่างแท้จริง เพราะในขั้นตอน
ของการพิสูจน์ผู้พิสูจน์ต้องเข้าใจทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีน ามาใช้อย่างลึกซ้ึง (Goldberger, 2002) ดังน้ันการเลือกวิธีการพิสูจน์ 
ให้เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน และระดับความซับซ้อนของเน้ือหาที่เรียน จึงมีความส าคัญต่อการสร้างค วามสนใจและ 
ความเข้าใจของผู้เรียนในการเรียนคณิตศาสตร์ เม่ือพิจารณาแล้วจะเห็นว่าการพิสูจน์มีความส าคัญอย่างมาก  
 การพิสูจน์เป็นกระบวนการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เพื่อหาข้อสรุปที่เป็นเหตุเป็นผล และอิงตามหลักการ  
ทางคณิตศาสตร์ ผู้สอนควรฝึกให้ผู้เรียนพิสูจน์อย่างไม่เป็นทางการก่อน เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับการคิดวิเคราะห์ การคิด  
เชิงตรรกะ จากน้ันค่อยฝึกการพิสูจน์อย่างเป็นทางการที่ต้องมีการใช้ทฤษฎีบท บทนิยาม และสมบัติต่าง ๆ เก่ียวกับเรขาคณิต 
มาประกอบการให้เหตุผลอย่างสมเหตุสมผล ผู้สอนอาจเริ่มจากการใช้ปัญหาทางเรขาคณิตที่ไม่ซับซ้อน มีขั้นตอนการคิดและ
การหาค าตอบที่ไม่ยุ่งยาก ไปจนถึงปัญหาที่ต้องการการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ (อัมพร  ม้าคนอง , 2558)  
การเรียนรู้การพิสูจน์ที่ประสบผลส าเร็จน้ันขึ้นอยู่ กับมุมมองของผู้สอนเก่ียวกับสาระส าคัญ รูปแบบการพิสูจน์ ผู้สอน 
ควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในการพิสูจน์ที่พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพิสูจน์ ตีความแนวคิดทางการพิสูจน์
ของผู้เรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเอาชนะปัญหาเหล่าน้ัน (Hanna et al., 2009) ดังน้ันการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
เป็นสิ่งที่ผู้สอนควรให้ความส าคัญอย่างยิ่ง 
  จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารเก่ียวกับ 5 แนวปฏิบัติการสอน จากหนังสือ 5 Practices for Orchestrating 
Productive Mathematics Discussions ซ่ึงเป็นแนวทางในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย 
Smith และ Stein (2011) ได้เสนอแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 1) การคาดการณ์ (Anticipating) เป็นการกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความสนใจและ
รู้สึกท้าทายกับงานทางคณิตศาสตร์ที่ผู้สอนได้ออกแบบ รวมถึงมีการคาดการณ์แนวคิดที่เป็นไปได้ทั้งหมด เพื่อเตรียมการ
ส าหรับการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 2) การติดตามตรวจสอบ  (Monitoring) เป็นการที่ผู้สอนสังเกตการตอบสนอง 
ของนักเรียนต่องานทางคณิตศาสตร์ที่ผู้สอนสร้างขึ้น ขณะที่นักเรียนลงมือท างานทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว พร้อมทั้งตรวจสอบ
แนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทั้งที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับที่ผู้สอนคาดการณ์ไว้ เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือก
ผลงานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 3) การเลือก (Selecting) เป็นการที่ผู้สอนเลือกผลงานของผู้ เรียนอย่างมีเป้าหมาย  
4) การจัดล าดับ (Sequencing) เป็นการที่ผู้สอนจัดล าดับผลงานของผู้เรียนที่ได้เลือกไว้อย่างมีเป้าหมายเพื่อน าไปสู่  
การอภิปรายในชั้นเรียน และ 5) การเชื่อมโยง (Connecting) เป็นการน าแนวคิดที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียนทั้งหมดมาร่วมกัน
อภิปราย โดยใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด เพื่อเชื่อมโยงแนวคิดไปสู่ความคิดรวบยอดหลักในการสอน
กิจกรรมน้ัน ๆ และจากงานวิจัยของ นิราวรรณ หมู่ธรรมไชย (2560) ได้กล่าวว่า รูปแบบการใช้งานทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ 
ลักษณะงานทางคณิตศาสตร์ที่เน้นการอธิบายเหตุผล มอบหมายงานทางคณิตศาสตร์โดยเรียงระดับการรู้คิดจากระดับต่ าไป
ระดับสูง การท างานทางคณิตศาสตร์เป็นกลุ่ม การกระตุ้นการท างานทางคณิตศาสตร์โดยใช้ค าถามระดับสูงสลับระดับต่ า  
การน าเสนอผลงานทางคณิตศาสตร์ โดยคัดเลือกชิ้นงานที่มีประเด็นส าคัญ และการล าดับการน าเสนอผลงานทางคณิตศาสตร์
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ที่มีประเด็นส าคัญน้อยไปสู่งานที่มีประเด็นสมบูรณ์ ซ่ึงรูปแบบการใช้งานทางคณิตศาสตร์น้ีจะช่วยส่งเสริมความสามารถ  
ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน จากประสบการณ์การสอนของผู้วิจัย พบว่า การออกแบบและจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ของผู้สอน ส่วนมากจะเน้นความรู้ ความจ า และไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการพิสูจน์ 
ที่หลากหลาย นอกจากน้ี ผู้วิจัยไม่มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนแลกเปลี่ยนแนวคิดกับเพื่อน และ 
ขาดการอภิปราย เชื่อมโยงแนวคิดที่แตกต่างกันน้ัน เพื่อหาข้อสรุปหรือเป้าหมายของบทเรียน ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการ
ศึกษาความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผ่านการใช้ 5 แนวปฏิบัติการสอน ซ่ึงเป็น
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ี 

 

วิธีด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1 จ านวน 42 คน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในเน้ือหาเรื่อง สมบัติของเส้นขนาน ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซ่ึงผู้วิจัยอาศัยกรอบแนวคิด 2 ประเด็นหลัก  
คือ ความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต และ 5 แนวปฏิบัติการสอน ดังรูปที่ 1  

 
รูปท่ี 1 แสดง กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากกรอบแนวคิดในการวิจัยข้างต้น ความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต (Abilities in Geometric Proof) 
หมายถึง ความสามารถในการให้เหตุผลอย่างเป็นล าดับขั้นตอน โดยใช้การอ้างอิงบทนิยาม สัจพจน์ ทฤษฎีบท และสมบัติทาง
เรขาคณิต ในการให้เหตุผลสรุปอย่างต่อเน่ืองสัมพันธ์กันและสมเหตุสมผล เรื่อง เส้นขนาน โดยประเมินจากผลงานทาง
คณิตศาสตร์ และแบบวัดความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ตามกรอบแนวคิดของ Gutierrez, Pegg 
และ Lawrie (2004) ซ่ึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนจะต้องได้เรียนรู้การพิสูจน์ทางเรขาคณิตจากการออกแบบและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามกรอบแนวคิด 5 แนวปฏิบัติการสอนของ Smith และ Stein (2011) ประกอบด้วย การคาดการณ์ การติดตาม
ตรวจสอบ การเลือก การจัดล าดับ และการเชื่อมโยง 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยเริ่มจากการ
ออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ 5 แนวปฏิบัติการสอนในการออกแบบงานทางคณิตศาสตร์ที่ท้าทาย และ
คาดการณ์แนวคิดท่ีเป็นไปได้ทั้งหมดของนักเรียน จากน้ันน าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 
ประเมินคุณภาพและตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ซ่ึงผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรม 

5 แนวปฏิบัติการสอนของ 
Smith & Stein (2011) 

 การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
• การคาดการณ์ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
• การติดตามตรวจสอบ 
• การเลือก 
• การจัดล าดับ 
• การเชื่อมโยง 

ความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต 
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การเรียนรู้แต่ละแผนพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนมีค่าอยู่ระหว่าง 4.63 – 4.70 แปลผลได้ว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
มีความเหมาะสมมากที่สุดที่จะน าไปใช้ในการวิจัย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยการมอบหมายงานทางคณิตศาสตร์ที่เน้นการพิสูจน์ทางเรขาคณิตแก่นักเรียนเป็นกลุ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้
นักเรียนแสดงแนวคิดออกมา ซ่ึงระหว่างการท างานทางคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยได้ติดตามตรวจสอบแนวคิดของนักเรียน และ 
จดบันทึกลงในแบบบันทึกแนวคิด หลังจากน้ันท าการเลือกและจัดล าดับแนวคิด โดยใช้ค าถามกระตุ้น เพื่อเชื่อมโยงแนวคิดของ
นักเรียนไปสู่ จุดประสงค์หลักของคาบเรียนน้ัน ในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้ วิจัยได้บันทึกวีดิทัศน์ เม่ือจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้เสร็จในแต่ละคาบเรียน ผู้วิจัยสะท้อนผลโดยการเขียนบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตรวจผลงานเดี่ยวของ
นักเรียน และศึกษาวีดีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเม่ือเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังหมด ผู้วิจัยให้นักเรียน 
ท าแบบวัดความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต จากน้ันผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ความสามารถ 
ในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตของนักเรียน จากผลงานทางคณิตศาสตร์ ใบงาน วีดิทัศน์ และแบบวัดความสามารถในการพิสูจน์
ทางเรขาคณิตของนักเรียน แล้วน าเสนอในรูปแผนภูมิแท่งแสดงความถี่ของระดับความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต 
ร้อยละ และการพรรณนาความ ซ่ึงในการประเมินความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต ผู้วิจัยใช้ เกณฑ์การประเมินที่วัด
เป็นระดับ แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 แสดงเกณฑ์วัดระดับความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต 
ระดับ ค าอธิบาย 

ระดับ 4 (ดีมาก) 
(3.50 - 4.00) 

นักเรียนสามารถแสดงการพิสูจน์ทางเรขาคณิต โดยอ้างอิง นิยาม สัจพจน์ และทฤษฎีบท 
ทางเรขาคณิตได้ถูกต้อง ชัดเจน และสามารถด าเนินการพิสูจน์อย่างเป็นล าดับขั้นตอน  
เพื่อน าไปสู่ข้อสรุปในการพิสูจน์ได้ 

ระดับ 3 (ดี) 
(2.50 – 3.49) 

นักเรียนสามารถแสดงการพิสูจน์ทางเรขาคณิต โดยอ้างอิง นิยาม สัจพจน์ และทฤษฎีบท 
ทางเรขาคณิตได้บางส่วน และสามารถด าเนินการพิสูจน์อย่างเป็นล าดับขั้นตอนเป็นส่วนใหญ่  
เพื่อน าไปสู่ข้อสรุปในการพิสูจน์ได้ 

ระดับ 2 (ปานกลาง) 
(1.50 – 2.49) 

นักเรียนสามารถแสดงการพิสูจน์ทางเรขาคณิต โดยเขียนสิ่งที่ต้องการให้พิสูจน์ และ 
สิ่งที่ก าหนดให้ได้ แต่ไม่สามารถด าเนินการพิสูจน์เพื่อน าไปสู่ข้อสรุปในการพิสูจน์ได้ 

ระดับ 1 (น้อย) 
(0.50 – 1.49) 

นักเรียนสามารถแสดงการพิสูจน์ทางเรขาคณิต จากการใช้เครื่องมือวัด หรือใช้ตัวอย่าง 
ของข้อมูลมาอธิบาย หรือไม่เขียนแยกเป็นข้อความและเหตุผล 

ระดับ 0 (น้อยท่ีสุด) 
(0.00 – 0.49) 

นักเรียนไม่สามารถแสดงการพิสูจน์ทางเรขาคณิตได้ หรือไม่ระบุข้อมูล 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผ่านการใช้ 5 แนวปฏิบัติ 

การสอน แสดงดังรูปที่ 2 

 
รูปท่ี 2 แสดง จ านวนนักเรียนแบ่งตามระดับความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต 

จากรูปที่  2 พบว่า ก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ 5 แนวปฏิบัติการสอน นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถ 
ในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตอยู่ในระดับ 2 จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือระดับ 0 จ านวน 12 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 28.57 และระดับ 3 จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 ส่วนระดับ 1 และระดับ 4 มีนักเรียนจ านวน 2 คน  
(ร้อยละ 4.76) และ 1 คน (ร้อยละ 2.38) ตามล าดับ และหลังการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถ 
ในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตอยู่ในระดับ 3 จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 รองลงมา คือระดับ 4 จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.43 ส่วนระดับ 2 และระดับ 1 มีนักเรียนจ านวน 7 คน (ร้อยละ 16.67) และ 2 คน (ร้อยละ 4.76) ตามล าดับ และ
ระดับ 0 ซ่ึงไม่มีนักเรียนอยู่ในระดับน้ี นอกจากน้ีผู้วิจัยยังได้ศึกษาความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตผ่านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ พร้อมทั้งตรวจสอบแบบวัดความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตท้ายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แสดงดังรูป
ต่อไปน้ี  

 
รูปท่ี 3  แสดงความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตของนักเรียนระดับ 4 (ดีมาก) 
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ระดับความสามารถในการพิสูจนท์างเรขาคณิต

จ านวนนักเรียนแบ่งตามระดับความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต

ก่อนเรียน

หลังเรียน
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จากรูปที่ 3 พบว่า นักเรียนสามารถแสดงการพิสูจน์ทางเรขาคณิต โดยอ้างอิงทฤษฎีบทเก่ียวกับสมบัติของเส้นขนาน 
ทฤษฎีบททางเรขาคณิตได้ถูกต้อง ชัดเจน และสามารถด าเนินการพิสูจน์อย่างเป็นล าดับขั้นตอน เพื่อน าไปสู่ข้อสรุป  
ในการพิสูจน์ได้ 

 
รูปท่ี 4  แสดงความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตของนักเรียนระดับ 3 (ด)ี 

จากรูปที่ 4 พบว่า นักเรียนสามารถแสดงการพิสูจน์ทางเรขาคณิต โดยอ้างอิงทฤษฎีบทเก่ียวกับสมบัติของเส้นขนาน 
ทฤษฎีบททางเรขาคณิตได้บางส่วน และสามารถด าเนินการพิสูจน์อย่างเป็นล าดับขั้นตอนเป็นส่วนใหญ่ เพื่อน าไปสู่ข้อสรุป  
ในการพิสูจน์ได้ 

จากผลการวิจัยข้างต้นพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่อง สมบัติของเส้นขนาน ผ่านการใช้ 5 แนวปฏิบัติ 
การสอน ส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตอยู่ในระดับดี ทั้งน้ีอาจเป็นผลจากการออกแบบ
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ 5 แนวปฏิบัติการสอน ซ่ึงผู้วิจัยได้เริ่มจากการออกแบบงานทางคณิตศาสตร์ที่ท้าทาย  
เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับ Martin et al. (2005) และ
นิราวรรณ หมู่ธรรมไชย และณัชชา กมล (2560) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนแสดงแนวคิดผ่านงานทาง
คณิตศาสตร์ท่ีท้าทาย สามารถส่งเสริมการพิสูจน์ทางเรขาคณิตได้  จากน้ันผู้วิจัยคาดการณ์แนวคิดที่เป็นไปได้ทั้งหมด 
ของนักเรียนที่ตอบสนองต่องานทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงการคาดการณ์แนวคิดจะช่วยให้ผู้ วิจัยติดตามตรวจสอบแนวคิด 
ของนักเรียนในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน เพื่อด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้  
สอดคล้องกับ Smith และ Stein (2011) ที่ได้กล่าวว่า การคาดการณ์แนวคิดของผู้เรียนในขณะท างาน ถือเป็นเทคนิค 
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตได้ อีกทั้ง ผู้วิจัยเลือก และจัดล าดับแนวคิดที่แตกต่างกัน
ท้ังหมดอย่างมีเป้าหมาย ซ่ึงจะท าให้นักเรียนได้เห็นแนวคิดจากแนวคิดที่ยังไม่ชัดเจนไปสู่แนวคิดท่ีชัดเจนตามจุดประสงค์  
การเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเปรียบเทียบ และวิเคราะห์แนวคิดที่แตกต่างกันน้ัน นอกจากน้ันยังช่วยให้การอภิปราย 
ในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ Weikle และ Murray (2014) ที่ได้กล่าวว่า การจัดล าดับที่เหมาะสมน้ันจะท าให้ 
การอภิปรายหรือการน าเสนอในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพ หลังจากน้ัน ผูวิ้จัยเชื่อมโยงผลงานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้
จัดล าดับไว้ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสามารถสรุปแนวคิดทางคณิตศาสตร์ด้วยตนเองผ่านการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน  
ซ่ึงสอดคล้องกับ Cai และ Lester (2010) ได้กล่าวว่า ผู้เรียนจะสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการเรียนร่วมกันของนัก เรียน 
ในชั้นเรียนผ่านการเชื่อมโยงแนวคิดระหว่างการอภิปรายในชั้นเรียน 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการใช้ 5 แนวปฏิบัติการสอนที่พัฒนาขึ้นโดย Smith และ Stein (2011) ในการออกแบบและจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านงานทางคณิตศาสตร์ที่ท้าทาย และเหมาะสมกับ  
ระดับการรู้คิดของนักเรียน พร้อมทั้งคาดการณ์แนวคิดที่เป็นไปได้ท้ังหมดของนักเรียน จากน้ันด าเนินการจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้โดยเริ่มจากการติดตามตรวจสอบ การเลือก การเรียงล าดับแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้น และการเชื่อมโยงแนวคิด 
ที่แตกต่างกันดังกล่าว โดยการอภิปรายร่วมกัน เพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่องโยงแนวคิดไปสู่จุดประสงค์หลักของบทเรียน  
ซ่ึงสามารถส่งเสริมความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการพิ สูจน์ 
ทางเรขาคณิตอยู่ในระดับดี โดยผลจากแบบวัดความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต มีนักเรียนจ านวน 24 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 57.14 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  การวิจัยฉบับน้ีได้รับการสนับสนุนจากสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ในโครงการเชฟรอน “Enjoy Science: สนุกวิทย์  
พลังคิด เพื่ออนาคต”  และผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งผู้เก่ียวข้องทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือ  
ให้ค าแนะน าอย่างดียิ่ง 
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พฤติกรรมกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย สงขลำ 

สมิหลา คีรีศรี1* และศักดิ์ชัย คีรีศรี2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : จากประสบการณ์การสอนวิชาคณิตศาสตร์ของผู้วิจัยพบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต�่า ท�าให้

นกัศกึษาต้องถอนการเรยีน และสอบไม่ผ่านในวชิาคณติศาสตร์กนัเป็นจ�านวนมากในแต่ละภาคเรยีน ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมีความสนใจจะ

ศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย สงขลา เพื่อน�าไปสู่การแก้ปัญหา

เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา โดย

เปรียบเทียบระหว่างคณะวิชา และประเภทของนักศึกษาที่สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน และนักศึกษาที่ถอนการลงทะเบียนรายวิชา

คณิตศาสตร์ 

วธิกีำรศกึษำ : กลุม่ตวัอย่าง คอื นกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั ปีการศกึษา 2560 ชัน้ปีที ่1 และชัน้ปีที ่2 จ�านวน 

361 คน เลือกตัวอย่างโดยวิธีแบ่งเป็นชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่าของลิเคิร์ท สถิติ

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ผลกำรศึกษำ : พบว่า พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ระหว่าง

คณะวิชา และประเภทของนักศึกษาท่ีสอบผ่าน สอบไม่ผ่าน และนักศึกษาที่ถอนการลงทะเบียนรายวิชาคณิตศาสตร์ มีความแตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

1 อาจารย์, หลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 90000 
2 รศ., หลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 90000
1 Lecturer, Program in Mathematics, Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Srivijaya Songkhla  

Thailand 90000
2 Assoc. Prof., Program in Mathematics, Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Srivijaya Songkhla  

Thailand 90000
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Learning Behaviors in Mathematics of Students at Rajamankala University 

 of Technology Srivijaya Songkhla เว้น

Samila Kirisri1* and Sakchai Kirisri2

Abstract

Introduction : From experiences in teaching Mathematics, the researchers found that the students got low 

learning achievement. which led to the withdrawal in this subject and many of the students failed in this sub-

ject. Hence, the researchers are interested to study the behaviors in studying mathematics of students at Ra-

jamangala University of Technology Srivijaya Songkhla in order to solve the problems of learning achievement 

in Mathematics in the future

 Objective : To study behaviors in learning Mathematics of Students at Rajamangala University of Technology 

Srivijaya Songkhla by comparing between departments and types of students who passed , failed in exams and 

withdrawn in registration of Mathematics. 

Methods : Samples were 361 of the first and second year students of Rajamangala University of Technology 

Srivijaya Songkhla in Academic year 2017 using stratified sampling. Instrument in collecting data was Likert’s 

Rating Scales. Statistical formulas used to analyze the data were frequency, percentage, mean, the standard 

deviation (S.D.), and Analysis of Variance (ANOVA). 

Results : The research findings indicated that behaviors in learning mathematics of Students at Rajamangala 

University of Technology Srivijaya Songkhla between departments and types of students who passed , failed in 

exams and withdrawn in registration of Mathematics have a statistically significant difference at a level of 0.05.

Keywords: Behaviors in learning Mathematics, Students at Rajamangala University of Technology Srivijaya 

Songkhla.
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บทน า 
 
      วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที มีความส่าคัญต่อการเรียนในทุกระดับการศึกษา โดยเริ มตั้งแต่ ระดับชั้นประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา จนถึงระดับมหาวิทยาลัย เนื องด้วยการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อให้เกิดการใช้ความคิดของสมอง  ท่าให้ผู้เรียนมี
ความฉลาด รู้จักการแก้ปัญหา  นอกจากน้ีวิชาคณิตศาสตร์ยังส่งผลให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีวินัย มีความคิด
สร้างสรรค์  แต่การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้ได้ดีน้ันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้านเช่น  ภูมิหลังของครอบครัว ความรู้พื้นฐานเดิม 
พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน ความสนใจในวิชาเรียน การสอนของครู และสภาพแวดล้อมของสถานที เรียน (หฤษฎ์ เลิศอนันต
กร 2554 และ Brophy 2004) นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย สงขลา 
ล้วนต้องได้รับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยกันทุกคน  แต่จากประสบการณ์การสอนวิชาคณิตศาสตร์ของผู้วิจัยซึ งได้ท่าการ
สอนมาหลายปีพบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต ่า ท่าให้ นักศึกษาต้องถอนการเรียน และสอบไม่ผ่าน
ในวิชาคณิตศาสตร์กันเป็นจ่านวนมากในแต่ละภาคเรียน  ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย สงขลา เพื อน่าไปสู่การแก้ปัญหาเกี ยวกับผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาต่อไป 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  หมายถึง เจตคติที มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
และการจัดการด้านการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักศึกษาที แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีวิธีการศึกษาหาความรู้อย่างไรในวิชา 
คณิตศาสตร์ ซึ งได้จากการตอบแบบสอบถามที ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
  เจตคติที มีต่อวิชาคณิตศาสตร์  หมายถึง ความคิดเห็นของนักศึกษาที มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
   แรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  หมายถึง แรงกระตุ้นของนักศึกษาที จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้ประสบ
ความส่าเร็จ 
  การจัดการด้านการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง การจัดการด้านเวลา การมีสมาธิต่อการเรียน การเตรียมตัวในการ
เรียน และการเตรียมตัวในการสอบในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

 

วิธีด าเนินการ 
 

ประชากร 
 ประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ที เคยผ่านการลงทะเบียนวิชาคณิตศาสตร์ 
และนักศึกษาที ถอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา  2560  ชั้นปีที  1 และชั้นปีที  2 จ่านวน 5,397 คน 
กลุ่มตัวอย่าง  คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ที เคยผ่านการลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
และนักศึกษาที ถอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560  ชั้นปีที  1 และชั้นปีที  2 ขนาดตัวอย่างเลือกโดยใช้ตารางเลือก
ตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan จ่านวน 361 คน  สุ่มตัวอย่างโดยวิธีแบ่งเป็นชั้นภูมิ โดยแบ่งคณะวิชาเป็นชั้นภูมิ 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล 
 เครื องมือที ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามที ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ่านวน 1 ชุด แบ่งข้อ
ค่าถามเป็น 4 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที  1 ข้อมูลทั วไปเกี ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม มีจ่านวนข้อค่าถาม 10 ข้อ 
 ตอนที  2-4 เป็นแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีลักษณะแบบมาตราส่วนประเมินค่าของ 
ลิเคิร์ท (Likert Scale)  โดยแบบสอบถามตอนที  2 เป็นแบบวัดเจตคติเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา ตอนที  3  เป็นแบบวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และตอนที  4 เป็นแบบวัดการจัดการด้านการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
แบบสอบถามแต่ละตอนมีจ่านวนข้อค่าถามตอนละ 10  ข้อ  
 
การสร้างเครื่องมือ 
 เครื องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีวิธีการสร้างเครื องมือวิจัยดังต่อไปน้ี 

1.  ศึกษาเอกสารงานและวิจัยที เกี ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียน 
2.  น่าความรู้ที ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที เกี ยวข้องมาด่าเนินการจัดท่าแบบสอบถาม โดยเขียนข้อค่าถาม

ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย จ่านวน 60 ข้อ 
3.  หาคุณภาพของแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยตรวจสอบความตรงและความเชื อมั น 

โดยด่าเนินการดังน้ี 
3.1 ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาของแบบสอบถามด้วยตนเองโดยพิจารณาว่าข้อค่าถามมีความชัดเจน 

ครบคลุมวัตถุประสงค์หรือไม่ 
3.2 น่าแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ่านวน 3 ท่าน ช่วยพิจารณาความตรงตามเน้ือหาโดยน่ามาหาค่า 

ดัชนีความสอดคล้อง  
3.3 น่าแบบสอบถามที ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงแก้ไขและคัดเลือกข้อค่าถามแต่ละข้อที มี 

ด่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67–1.00 ได้จ่านวน 50 ข้อ 
3.4 น่าแบบสอบถามไปทดลองใช้ครั้งที  1 กับนักศึกษาที มิใช่กลุ่มตัวอย่างจ่านวน 20 คน เพื อศึกษาปัญหา 

การใช้แบบสอบถาม 
3.5 ท่าการปรับปรุงแก้ไข    
3.6 น่าแบบสอบถามไปทดลองใช้ครั้งที  2 กับนักศึกษาที มิใช่กลุ่มตัวอย่างจ่านวน 30 คน แล้วน่ามาหา 

อ่านาจจ่าแนกรายข้อโดยใช้การทดสอบแบบที (t-test) แล้วคัดเลือกข้อความที มีนัยส่าคัญระหว่างกลุ่มที ได้คะแนนสูงและกลุ่ม
ที ได้คะแนนต ่า ได้จ่านวน 30 ข้อ  

3.7 น่าแบบสอบถามไปทดลองใช้อีกครั้งหนึ ง ซึ งเป็นนักศึกษาคนละกลุ่มกับนักศึกษาในสองกลุ่มแรก  
จ่านวน 40 คน เพื อน่ามาหาค่าความเชื อมั นแบบสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แอลฟ่ามีค่าเท่ากับ 0.86 
 
วิธีการการเก็บรวบรวมข้อมูล      

ผู้วิจัยวิจัยท่าการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองโดยได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื อให้เกิดความเข้าใจถูกต้อง
ตรงกัน 
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย  
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื อให้ผลการวิจัยตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยด่าเนินการดังน้ี 
1.  คัดเลือกแบบสอบถามที มีการตอบอย่างครบถ้วนสมบูรณ์    
2.  ค่านวณค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี  ร้อยละ และส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน     
3.  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

ระหว่างนักศึกษาที เรียนในคณะวิชาต่างกัน ด้วยสถิติ f-test และเปรียบเทียบค่าเฉลี ยเป็นรายคู่โดยวิธีของ Tukey 
4.  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

ระหว่างนักศึกษาที สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน รายวิชาคณิตศาสตร์ และนักศึกษาที ถอนการลงทะเบียนรายวิชาคณิตศาสตร์  ด้วย
สถิติ f-test และเปรียบเทียบค่าเฉลี ยเป็นรายคู่โดยวิธีของ Tukey 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 

 จากการวิจัยครั้งน้ีท่าให้ได้ข้อสรุปและผลการวิจัย ดังต่อไปน้ี 
พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาด้านเจตคติ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีเจตคติที ดีต่อการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ โดยนักศึกษาเห็นว่าวิชาคณิตศาสตร์มีความส่าคัญส่าหรับการเรียนในระดับปริญญาตรี มีความส่าคัญต่ออนาคตใน
การเลือกอาชีพหรือศึกษาต่อ และมีความส่าคัญต่อชีวิตประจ่าวัน คิดเป็นร้อยละ 49.3, 36.8 และ 35.7 ตามล่าดับ แต่ก็พบว่า
นักศึกษามีความคิดเห็นว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที น่าเบื อและยากเป็นจ่านวนร้อยละ 32.7 

พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาด้านแรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า นักศึกษามี
แรงจูงใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับมากที สุด ได้แก่ ชอบที จะหาโจทย์แปลกใหม่มาท่า ขยันและท่างานหนักเสมอเมื อ
เรียนคณิตศาสตร์ และเลือกเรียนคณิตศาสตร์เพราะความสนใจส่วนตัว 70.4 63.4 และ 56.2 ตามล่าดับ นอกจากน้ีนักศึกษายัง
ตั้งใจที จะเลือกเรียนคณิตศาสตร์เป็นวิชาเลือกเพิ มจากวิชาบังคับคิดเป็นร้อยละ 54.3 

พฤติกรรมนักศึกษาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้านการจัดการด้านการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาในระดับ 
มากที สุดได้แก่ นักศึกษาเตือนเพื อนเสมอให้ตั้งใจเรียนในห้องเรียน มีสมาธิต่อการเรียนคณิตศาสตร์เต็มชั วโมงโดยไม่วอกแวก 
และนักศึกษาจดบันทึกสูตร กฎ และท่องทบทวนเสมอ คิดเป็นร้อยละ 45.7,  42.7 และ 41.3,  ตามล่าดับ แต่พบว่าเมื อ
นักศึกษาว่างนักศึกษาใช้เวลาในการอ่านหนังสือเรียนเพียงร้อยละ 45.7 และท่าข้อสอบคณิตศาสตร์ด้วยความรวดเร็วเพื อออก
จากห้องสอบโดยเร็วถึงร้อยละ 38.0 และนักศึกษาจะอ่านหนังสือเรียนเมื อถึงเวลาสอบเท่าน้ันโดยคิดเป็นร้อยละ 33.8 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
               ศรีวิชัย  สงขลา ระหว่างนักศึกษาที เรียนในคณะวิชาต่างกัน 

Source of Variance Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F p 

Between Groups 10560.06 4 2640.01 2.56 .03* 
Within Groups 366938.90 356 1030.72   
Total 377499.00 360    

          * p<0.05 
         จากตารางที  1 แสดงว่าพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย 
สงขลา ระหว่างนักศึกษาที เรียนในคณะวิชาต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที ระดับ 0.05 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
              ศรีวิชัย สงขลา ระหว่างนักศึกษาที เรียนในคณะวิชาต่างกันเป็นรายคู่  

Departments N �̅�𝑥 p 
Business Liberal Arts Engineering Education Architecture 

Business       93 107.82 - .88 .21 1.00 .86 
Liberal Arts  87 112.28  - .02* .90 .49 
Engineering  84 97.60   - .29 .98 
Industrial 
Education  

     69 107.79    - .88 

Architecture  28 101.01     - 
Total 361 105.99      

* p<0.05 
       จากตารางที  2 แสดงว่าพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย 
สงขลา  ระหว่างนักศึกษาที เรียนในคณะวิชาศิลปศาสตร์และคณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์มีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที ระดับ 0.05 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
              ศรีวิชัย สงขลา ระหว่างนักศึกษาที สอบผ่าน สอบไม่ผ่านและนักศึกษาที ถอนการลงทะเบียนรายวิชาคณิตศาสตร์  

Source of Variance Sum of 
 Squares 

df Mean 
Square 

F p 

Between Groups 286279.30 2 143139.62 561.74 .00* 
Within Groups 91219.74 358 254.80   
Total 377499.00 360    

          * p<0.05 
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        จากตารางที  3 แสดงว่าพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ศรีวิชัย 
สงขลา  ระหว่างนักศึกษาที สอบผ่าน สอบไม่ผ่านและนักศึกษาที ถอนการลงทะเบียนรายวิชาคณิตศาสตร์มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที ระดับ 0.05 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
              ศรีวิชัย สงขลา ระหว่างนักศึกษาที สอบผ่าน สอบไม่ผ่านและนักศึกษาที ถอนการลงทะเบียนรายวิชาคณิตศาสตร์                  
              เป็นรายคู่ 

Types of Students N �̅�𝑥 p 
Passed Failed in 

exams 
 Withdrawn 

Passed 241 41.78 - .00*         .00* 
Failed in exams 79 20.27  -         .02* 
Withdrawn 41 16.97             - 
Total 361 36.25    

          * p<0.05 

        ตารางที  4 แสดงว่าพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาที สอบผ่าน สอบไม่ผ่านและนักศึกษาที ถอน 
การลงทะเบียนรายวิชาคณิตศาสตร์ในแต่ละกลุ่มความแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที ระดับ 0.05 
 

จากผลการวิจัยพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
ระหว่างนักศึกษาที เรียนในคณะวิชาต่างกัน ซึ งพบว่า นักศึกษาที เรียนในคณะวิชาศิลปศาสตร์และคณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มี
พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ เหตุที เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะธรรมชาติของนักศึกษา
และลักษณะของวิชาชีพของแต่ละคณะวิชามีความแตกต่างกัน กล่าวคือนักศึกษาคณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์มีความเกี ยวข้องกับ
การคิดค่านวณและการใช้วิชาคณิตศาสตร์ในการเรียนมากกว่านักศึกษาคณะวิชาศิลปศาสตร์ซึ งธรรมชาติของวิชาด้านศิลป
ศาสตร์จะเน้นทักษะทางด้านภาษามากกว่า ซึ งผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของหฤษฎ์ เลิศอนันตกร (2554) และอร
พิณ ศิริสัมพันธ์ (2550) ซึ งพบว่านักศึกษาที เรียนคณะต่างกันจะมีพฤติกรรมการเรียนแตกต่างกัน  แต่ผลการวิจัยน้ีมีความ
แตกต่างจากผลการวิจัยของ ประณต เค้าฉิม (2549) ซึ งพบว่านิสิตที เรียนในสาขาวิชาเอกต่างกันมีพฤติกรรมการเรียนแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส่าคัญทางสถิติ  

และจากผลการวิจัยพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ศรีวิชัย 
สงขลา ระหว่างนักศึกษาที สอบผ่าน สอบไม่ผ่านและนักศึกษาที ถอนการลงทะเบียนรายวิชาคณิตศาสตร์  ซึ งพบว่านักศึกษาแต่
ละกลุ่มมีพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ อาจเป็นเพราะนักศึกษาที สอบผ่านมี
พฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งด้านเจตคติ แรงจูงใจ และการจัดการด้านการเรียน ดีกว่า นักศึกษากลุ่มที สอบไม่ผ่าน
และนักศึกษาที ถอนการลงทะเบียน ซึ งผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทิพาวรรณ สุวรรณประเสริฐ (2541) 
ช ำนำญ ด่ำนค ำ และคณะ (2556)  
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สรุปผลการวิจัย 
 

ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ศรีวิชัย 
สงขลา ระหว่างนักศึกษาที เรียนในคณะวิชาต่างกัน พบว่า นักศึกษาคณะวิชาศิลปะศาสตร์และคณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ ที ระดับ 0.05  

ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ศรีวิชัย 
สงขลา ระหว่างนักศึกษาแต่ละกลุ่มที สอบผ่าน สอบไม่ผ่านและนักศึกษาที ถอนการลงทะเบียนรายวิชา มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส่าคัญทางสถิติ ที ระดับ 0.05  
     
 
                                                   กิตติกรรมประกาศ 
 
      การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยขอแสดงความขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา รวมทั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการให้ทุนวิจัยจากงบประมาณรายได้ประจ่าปี 2560 แก่คณะผู้วิจัยในครั้งน้ี  หากคณะผู้วิจัยไม่ได้รับการสนับสนุน
ด้วยดีจากมหาวิทยาลัยและท่านเหล่าน้ี งานวิจัยครั้งน้ีคงจะไม่ประสบผลส่าเร็จลงได้ด้วยดี 
 

เอกสารอ้างอิง 
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            ของนิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที 12  
            ฉบับที  1 กันยายน 2549. 
[2] ช่านาญ ด่านค่า, สนิท ตีเมืองซ้าย, ประวิทย์ สิมมาทัน (2556). การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับ 
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   ชั้นมัธยมต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี. ปริญญานิพนธ์การศึกษา มหาบัณฑิต,  
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.         
[4] หฤษฎ์ เลิศอนันตกร (2554). ปัจจัยที มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
[5] อรพิณ ศิริสัมพันธ์ (2550). การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร  รายงานวิจัย  
[6] Brophy, J.E. (2004): Motivating students to learn (2nd Ed.). Mahwah, NJ. Erlbaum. 
[7] Middleton, J.A., &  Spanias, P.A. (1999). Motivation for Achievement in Mathematics: Findings,   
            Generalizations, and Criticsms of the Research. Journal for Research in Mathematics Education.        
             30(1), 65-88. 
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กำรศึกษำเบื้องต้นผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและควำมพึงพอใจของผู้เรียนต่อกำรใช้แผนจัดกำรเรียนรู้ 5E  

ในรำยวิชำโครงสร้ำงภำษำญี่ปุ่น1 : กรณีศึกษำมหำวิทยำลัยทักษิณ

คุณัชญ์ สมชนะกิจ1*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : โดยทั่วไปแล้วการสอนแบบสืบเสาะความรู้ เช่น 5E มักจะถูกน�ามาใช้ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ แต่ในความเป็น

จริงสามารถน�าการเรียนการสอนแบบวิทยาศาสตร์มาบูรณาการเข้ากับชั้นเรียนโครงสร้างภาษาญี่ปุ่น เพื่อที่จะเรียนรู้ระบบของรูป

แบบโครงสร้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชาโครงสร้างภาษา

ญี่ปุ ่น 1 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แผนจัดการเรียนรู้ 5E 2) ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อแผนจัดการเรียนรู ้ 5E 

วิธีกำรศึกษำ : การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง แบบ One Group Pretest /Posttest กลุ่มประชากรคือ นิสิตวิชาเอก

ภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชาโครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ�านวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัยประกอบด้วย 1) แผนจัดการเรียนรู้ 5E จ�านวน 10 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ และ 3) แบบสอบถามความ

พึงพอใจของนิสิตที่มีต่อแผนจัดการเรียนรู้ 5E สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 

ผลกำรศึกษำ : พบว่า 1) นิสิตวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 1 หลังเรียนด้วย

แผนจัดการเรียนรู ้5E สูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรยีนอย่างมีนยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05 2) นสิิตมคีวามพงึพอใจต่อการเรียนโครงสร้าง

ภาษาญี่ปุ่นโดยใช้แผนจัดการเรียนรู้ 5E โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

วิจำรณ์และสรุป : จากการศึกษาครั้งนี้วิธีการสอนแบบสืบเสาะความรู้ 5E ได้แก่ สร้างความสนใจ ส�ารวจและค้นหา อธิบายและลง

ข้อสรุป ขยายความรู้ และประเมิน มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พิจารณาโครงสร้างประโยคลึกขึ้นและท�าให้เข้าใจ

โครงสร้างได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามการก�าหนดปริมาณเน้ือหาที่เหมาะสมในแต่ละแผนจัดการเรียนรู้มีความส�าคัญเนื่องด้วยเวลาที่

จ�ากัด

ค�าส�าคัญ : แผนจัดการเรียนรู้ 5E โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1 อาจารย์ ดร., สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
1 Lecturer, Eastern Languages Department, Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University, Songkhla, 90000, Thailand
* Corresponding author: Tel.: 074-317600 ext. 1373. E-mail address: kunato_ta@hotmail.com



544

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

The Preliminary Study of Learning Achievement and Learners’ Satisfaction toward using 

5E lesson plans in Japanese Structure1 : A Case Study of Thaksin University 

Kunaj Somchanakit1

Abstract

Introduction : Normally, the inquiry-based teaching such as 5E is used frequently in the science classroom. In 

fact, teacher can integrate scientific teaching and learning method with Japanese structure classroom to acquire 

system of structural patterns.Objective : 1) compare third-year Japanese major students’ learning achievement 

in Japanese Structure 1 before and after using 5E, 2) study students’ satisfaction of learning Japanese structure 

by using 5E lesson plans.

Methods : This study used one group pretest-posttest experimental design. The population was 34 third-year 

Japanese major students at Thaksin University, studying Japanese structure 1 in the first semester of the aca-

demic year 2018. Research tools were 10 5E Lesson Plans, learning achievement test, and a satisfaction ques-

tionnaire. Statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and t-test.

Results : 1) scores after learning Japanese Structure 1 by using 5E lesson plans were higher than pretest scores 

at the level of .05 significant difference, 2) students had satisfaction with learning Japanese structure by using 

by using 5E lesson plans at the high level.

Conclusion : The inquiry-based teaching method (5E), Engage, Explore, Explain, Elaborate, and Evaluate, are 

effective in encouraging learners to look at Japanese sentence deeper and enhancing understanding of Japanese 

Structure. However, it is required to consider an appropriate amount of content in each lesson plans during the 

design process due to time restrictions.

Keywords : 5E Lesson Plans, Japanese Structure, Learning Achievement
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"สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน แบบบูรณาการเพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
..." [5] การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 จึงควรเน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) เพื่อเปลี่ยน
จากผู้เรียนท่ีนั่งฟังบรรยายแต่เพียงอย่างเดียว มาเป็นผู้เรียนท่ีได้ลงมือกระท าและได้คิดด้วยตนเอง เมื่อผู้เรียนสามารถหาข้อมูล
และคิดวิเคราะห์ได้อยากถูกต้องก็จะสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมต่อไป ในการที่ส่งเสริมการเรียนการ
สอนเชิงรุก จ าเป็นต้องเลือกการเรียนการสอนที่สามารถประเมินผลลัพธ์ของผู้เรียนที่ถูกต้องเหมาะสม  
 การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะความรู้ เช่น 5E เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้สืบเสาะหา
ความรู้ด้วยตนเองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 5 ขั้นตอน (ภาพที่ 1) โดยการเรียนการสอนแบบสืบเสาะความรู้ 5E 
ประกอบไปด้วยกิจกรรม 5 ขั้นตอนเช่นเดียวกัน (ภาพที่ 2) ตั้งแต่ปีทศวรรษ 1960 เป็นต้นมาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้ [6] ในปัจจุบันการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน 5E กล่าวได้ว่าจ ากัดอยู่
ในวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นหลักตามจุดเริ่มต้นที่กล่าวมาแล้ว และยังพบการใช้ในวิชาทางสังคมศาสตร์ เช่น วิชา
ประวัติศาสตร์ แต่ยังมีการน ามาใช้ในวิชาภาษาต่างประเทศไม่มากนัก ทั้งที่ณัฏฐิรา ทับทิม กล่าวว่าภาษาศาสตร์ก็มี
กระบวนการขั้นตอนการคิดเป็นแบบวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทฤษฎีไวยากรณ์โครงสร้าง [2] 
 
 
 

 

 

 

 

         ภาพที่ 1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 5 ขั้นตอน                    ภาพที่ 2 วงจรการเรียนรู้ 5E 

 วิชาโครงสร้างภาษาญี่ปุ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรู้และเข้าใจส่วนประกอบต่าง ๆ ในประโยค
ภาษาญี่ปุ่น เพื่อที่จะสามารถใช้สื่อสารได้ถูกต้องกับบริบททั้งทางด้านเวลา สถานที่ โอกาส และบุคคล จากการจัดการเรียน
การสอนที่ผ่านมาโดยมีผู้สอนบรรยายเป็นหลักและแทรกกิจกรรมกลุ่มเป็นบางครั้ง พบว่าผู้เรียนจะจดจ าและท าความเข้าใจ
เฉพาะสิ่งที่ผู้สอนบรรยาย เมื่อเจอประโยคที่ยังไม่ได้ศึกษาในช้ันเรียน ไม่สามารถที่จะเช่ือมโยงสิ่งที่เคยศึกษาได้ อีกทั้งไม่
สามารถหาข้อมูลได้ถูกต้องตามประเด็น กล่าวคือผู้เรียนจดจ าเป็นภาพรวมของชุดความรู้ที่ผู้สอนป้อนให้ ไม่สามารถจ าแนก
เป็นประเด็นย่อยได้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการน าทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) มาใช้เพื่อส่งเสริมให้
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ขั้นที่ 1 : ก าหนดปัญหา (Definition of problem) 
 

ขั้นที่ 2 : รวบรวมข้อมูล (Collect information) 
 

ขั้นที่ 3 : ตั้งสมมติฐาน (Statement of hypothesis) 
 

ขั้นที่ 4 : การทดลอง (Experimenting)  
 

ขั้นที่ 5 : การสรุปผล (Conclusion) 

 

 

 

ขั้นที่ 1 : สร้างความสนใจ (Engagement) 
 

ขั้นที่ 2 : ส ารวจค้นหา (Exploration) 
 

ขั้นที่ 3 : อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
 

ขั้นที่ 4 : ขยายความรู้ (Elaboration)  
 

ขั้นที่ 5 : ประเมินผล (Evaluation) 
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

วิธีด าเนินการ 

 1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบสบืเสาะหาความรู ้5E 
 2. สร้างเครื่องมือจ านวน 3 ช้ิน ได้แก่ (1) แผนการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E จ านวน 10 
แผน แผนละ 3 ช่ัวโมง (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้โครงสร้างภาษาญี่ปุ่นก่อนเรียนและหลังเรียน แบบคู่ขนาน (4) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อแผนจัดการเรียนรู้ 5E   
 3. การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการทดลอง One-Group Pretest–Posttest Design  
 4. เนื่องจากเป็นการศึกษาเบื้องตน้ผู้วิจัยจึงน าเครื่องมือท้ัง 3 ช้ินมาใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 34 คน โดยตรง เพ่ือ
ต้องการข้อมูลสะท้อนกลับทีไ่ด้จากสถานการณ์จริงเพื่อน ามาปรับปรุง ดังนี้  
 4.1 ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) เพื่อวัดทักษะโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นของกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบชนิด
ปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวนทั้งสิ้น 65 ข้อ (65 คะแนน) 
 4.2 น าแผนการจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E จ านวน 10 แผน ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 ครั้ง ใช้
เวลา 30 ช่ัวโมง สัปดาหล์ะ 3 ช่ัวโมง และเก็บข้อมลูทดสอบย่อยหลงัท ากิจกรรมในแตล่ะครั้ง จ านวน 10 ครั้ง ครั้งละ 3 
คะแนน โดยใช้เกณฑ์การประเมิน (Rubric) ในการให้คะแนน คือ 3 คะแนน = ตอบถูกต้องและเขยีนอธิบายได้ถูกต้องตาม
สมมติฐานทั้ง 5 ข้อ2  2 คะแนน =ตอบถูกต้องแต่เขียนอธิบายไม่ครบทุกสมมติฐาน 1 คะแนน = ตอบถูกต้อง แต่ไม่มีการ
อธิบายเหตผุลตามสมมติฐาน 0 คะแนน =ตอบไม่ถูกต้อง 
 4.3 ท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นของกลุ่มตัวอย่างด้วย
แบบทดสอบชนิดปรนยั 4 ตัวเลือก จ านวนทั้งสิ้น 65 ข้อ (65 คะแนน) 
 5. ส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อแผนจดัการเรียนรู้ 5E   
 6. สัมภาษณ์กลุ่มย่อย (Focus Group) สุ่มเลือกนิสิตจากกลุม่ตัวอยา่งจ านวน 6 คน ทั้ง 6 คนมีระดับคะแนน
แตกต่างกัน 
 7. การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังน้ี 
 7.1 วิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลงั ด้วย t-test dependent 
 7.2 วิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณคะแนนทดสอบย่อยหลังท ากิจกรรมในแต่ละครั้ง จ านวน 10 ครั้ง โดยใช้สถิติเชิง

บรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 7.3 วิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อแผนจัดการเรยีนรู้ 5E  แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1 ผู้วิจัยใช้สูตรค านวณหาความ
กว้างของอันตรภาคขั้นแบ่งระดับความพึงพอใจ ออกเป็น 5 ระดับ โดยการน าข้อมูลที่มคี่าสูงสดุ (5) ลบด้วยข้อมลูที่มีค่าต่ าสดุ 
(1) จากนั้นหารด้วยจ านวนช้ัน (5) ได้ความกว้างของอันตราภาคขั้นเท่ากับ 0.80 (ตารางที่ 1) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้
                                           
2 สมมติฐานทั้ง 5 ข้อได้จากการวิเคราะห์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางภาษาญี่ปุ่น แบ่งเป็น 1) ต าแหน่งที่ไวยากรณ์ปรากฏในประโยค 2) ลักษณะของ
ไวยากรณ์ที่ปรากฏ เช่น ผันได้หรือไม่ มีค าช่วย に、も ด้านหลังหรือไม่ 3) ชนิดของค าของค าที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังไวยากรณ์นั้น 4) บริบทใน
การใช้ไวยากรณ์ ใช้ในความหมายใด และ 5) เมื่อแปลประโยคเป็นภาษาไทยจะตรงหรือใกล้เคียงกับไวยากรณ์ใด ครอบคลุมทั้งระดับระบบค า 
(Morphology) วากยสัมพันธ์ (Syntax) อรรถศาสตร์ (Semantics) และวัจนปฏิบัติศาสตร์ (Pragmatics) 
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สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 

ตารางที่ 1 ระดับอันตรภาคขั้นระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ระดับความวิตกกังวล 
1.00-1.80 พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
1.81-2.60 พึงพอใจน้อย 
2.61-3.40 พึงพอใจปานกลาง 
3.41-4.20 
4.21-5.00 

พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมากที่สุด 

       

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E 5 ขั้นตอน ด าเนินการสอนรายวิชาโครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 1 
จ านวน 10 คร้ังตามขั้นตอนและรายละเอียดในตารางที่ 2 จากตารางที่ 3 พบว่านิสิตมีผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ตารางที่ 2 รายละเอียดการด าเนนิการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E 5  

ขั้นตอน รายละเอียด 
ขั้นที่ 1 : สร้างความสนใจ 

(Engagement) 
สร้างความสนใจด้วยการน าประโยคตัวอย่าง ไวยากรณ์ละ 1 ประโยค ให้ผู้เรียนลองคิดตาม
สมมติฐานทั้ง 5 ข้อร่วมกันในกลุ่มเพือ่กระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์ (1 ชั่วโมง) 

ขั้นที่ 2 : ส ารวจค้นหา 
(Exploration) 

ให้ผู้เรียนค้นหาข้อมูลจากทุกแหล่งข้อมลู เช่น หนังสือ ต ารา อินเทอร์เน็ต ฯลฯ สรุปลงใบกิจกรรม
ตามสมมติฐานทั้ง 5 ข้อ (30 นาที) 

ขั้นที่ 3 : อธิบายและลงข้อสรุป 
(Explanation) 

ให้ผู้เรียนสรุปความคิดรวบยอดจากการส ารวจค้นหาขอ้มูลเป็นแผงผังความคิด (Mind Mapping) 
อ้างอิงตามงานศึกษาก่อนหนา้ [1][3] และออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน (30 นาที) 

ขั้นที่ 4 : ขยายความรู้ 
(Elaboration) 

ให้ผู้เรียนแต่งประโยคใหม่จากการสรุปความคิดรวบยอด ออกมาน าเสนอหน้าชัน้เรียน เพื่อนร่วมชั้น
เรียนและผู้สอนร่วมอภิปรายว่าถูกต้องหรือผิดตามสมมติฐานข้อใดบ้าง (30 นาท)ี 

ขั้นที่ 5 : ประเมินผล 
(Evaluation) 

ประเมินความรู้และทักษะโดยการทดสอบย่อยหลังท ากจิกรรม ขอ้สอบแบบปรนัยและให้ตอบโดยใช้
ความรู้ตามสมมติฐานทั้ง 5 ข้อ จากนั้นผู้สอนท าการเฉลยและให้อธิบาย (30 นาที) 

  
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนของนิสิต  

คะแนน n x   S.D. t p 
คะแนนก่อนเรียน 34 18.41 4.50 18.06* 0.0000 
คะแนนหลังเรียน 34 41.68 7.34   
* p < .05 
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แผนภูมิที่ 1 คะแนนทดสอบย่อยในข้ันประเมินผล (Evaluation) 

 นอกจากน้ีจากแผนภูมิที ่1 ซึ่งแสดงคะแนนทดสอบย่อยหลังท ากิจกรรมในขั้นประเมินผล  (Evaluation) ทั้ง 10 ครั้ง 
พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบย่อยหลังท ากิจกรรมในครั้งท่ี 7 เป็นต้นไปสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับครั้งที่ 1-6 อย่างไรก็ตาม
ในภาพรวมมีการสูงขึ้นและต่ าลงสลับกัน แสดงให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับความยากง่ายของเนื้อหาไวยากรณ์ในแต่ละแผนกิจกรรม  
 

ตารางที่ 4 ความพึงพอของนิสิตที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ในรายวิชาโครงสร้าง
ภาษาญี่ปุ่น1 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. แปรผล 
ด้านปัจจยัน าเข้า (Input) 

1. ค าชี้แจงของกิจกรรมการเรียนรู้ท าใหฉ้ันเข้าใจง่าย 4.00 0.76 พึงพอใจมาก 
2. รูปแบบของใบงานเหมาะสม มีความเข้าใจง่าย 3.94 0.76 พึงพอใจมาก 
3. เวลาที่ใช้ส าหรับท ากิจกรรมในช่วงน าเข้าสู่เนื้อหาและหาสมมติฐาน (ขั้นสร้างความ
สนใจ (Engagement)) 

3.97 0.82 พึงพอใจมาก 

4. เวลาที่ใช้ส าหรับท ากิจกรรมในช่วงค้นหาค าตอบดว้ยตนเอง (ขั้นส ารวจและค้นหา 
(Exploration) ) 

3.91 0.96 พึงพอใจมาก 

5. เวลาที่ใช้ส าหรับท ากิจกรรมในช่วงสรุปข้อมูลลงแผงผังความคิด (Mind Mapping) 
(ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)) 

3.72 0.92 พึงพอใจมาก 

6. เวลาที่ใช้ส าหรับท ากิจกรรมในช่วงแต่งประโยคตัวอยา่ง (ขั้นขยายความรู้ 
(Elaboration)) 

3.84 0.88 พึงพอใจมาก 

7. เวลาที่ใช้ส าหรับการท าแบบทดสอบหลังท ากิจกรรม (ขั้นประเมิน (Evaluation) ) 4.13 0.91 พึงพอใจมาก 
8. เนื้อหาของกิจกรรมมีความยาก-ง่ายที่เหมาะสม 4.22 0.75 พึงพอใจมากที่สุด 
9.  ปริมาณของเนื้อหา(จ านวนไวยากรณ์)ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้มีความเหมาะสม 4.25 0.92 พึงพอใจมากที่สุด 

ด้านกระบวนการ (Process) 
1.  กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 4.59 0.61 พึงพอใจมากที่สุด 
2. กิจกรรมต่าง ๆ มีความน่าสนใจ 4.22 0.79 พึงพอใจมากที่สุด 
3. กิจกรรมนี้ท าให้คิดวิเคราะหโ์ครงสร้างภาษาญี่ปุ่นอยา่งเป็นระบบ 4.41 0.67 พึงพอใจมากที่สุด 
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รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. แปรผล 
4. กิจกรรมนี้ส่งเสริมในการฝึกคิดอย่างมีวิจารณญาณ 4.47 0.72 พึงพอใจมากที่สุด 
5. กิจกรรมนี้เหมาะสมกับความสามารถของฉัน 3.81 0.82 พึงพอใจมาก 
6. ฉันมีส่วนร่วมกบัการท ากิจกรรมกลุ่มในทุกขั้นตอน 4.59 0.61 พึงพอใจมากที่สุด 
7. ขั้นตอนการคิดอยา่งมีระบบและมวีิจารณญาณท าให้สามารถเขา้ใจเนื้อหาได้เร็วขึ้น
และง่ายขึ้น 

4.19 0.82 พึงพอใจมาก 

ด้านผลลัพธ ์(Output) 
1. ได้เรียนรู้เนื้อหาผ่านการท ากิจกรรมทั้ง 5 ขั้น 4.50 0.62 พึงพอใจมากที่สุด 
2. สามารถหาค าตอบได้อยา่งเป็นระบบด้วยชุดกิจกรรม 4.22 0.83 พึงพอใจมากที่สุด 
3. สามารถรวบรวมและเลือกใช้ขอ้มูลอย่างมีวิจารณญาณด้วยชุดกิจกรรม 4.22 0.71 พึงพอใจมากที่สุด 
4. ได้รับข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนในกลุม่เพื่อทราบความก้าวหน้าของตนเองด้วยชุด
กิจกรรม 

4.22 0.79 พึงพอใจมากที่สุด 

5. ได้รับข้อมูลป้อนกลับจากผู้สอนเพื่อทราบความกา้วหน้าของตนเองด้วยชุดกิจกรรม 4.31 0.69 พึงพอใจมากที่สุด 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ชว่ยให้ฉันประสบความส าเร็จในการเรียน 4.06 0.88 พึงพอใจมาก 
7. สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการท าชุดกิจกรรมบูรณาการไปยังวิชาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง 

4.09 0.82 พึงพอใจมาก 

8.  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการท าชุดกจิกรรมในชีวิตประจ าวัน 3.91 0.93 พึงพอใจมาก 
9. เห็นคุณค่าของโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น 4.63 0.66 พึงพอใจมากที่สุด 
  
 จากตารางที่ 4 รายข้อที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นิสิตเห็นเห็นคุณค่าของโครงสร้างภาษาญี่ปุ่น

มากข้ึน (  4.63, S.D. 0.66)  รองลงมาคือ นิสิตเห็นว่ากิจกรรมนี้ส่งเสริมให้ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และคิดว่าตนมีส่วนร่วมกับ

การท ากิจกรรมกลุ่มในทุกข้ันตอน (  4.59, S.D. 0.61) และกิจกรรมนี้ส่งเสริมในการฝึกคิดอย่างมีวิจารณญาณ  (  4.47, S.D. 
0.72) ส่วนรายข้อที่มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 3 อันดับ ได้แก่ เวลาที่ใช้ส าหรับท ากิจกรรมในช่วงสรุปข้อมูลลงแผงผังความคิด

หรือ Mindmap ในขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) (  3.72, S.D. 0.92) กิจกรรมนี้เหมาะสมกับความสามารถของ

ฉัน (  3.81, S.D. 0.82) และเวลาที่ใช้ส าหรับท ากิจกรรมในช่วงแต่งประโยคตัวอย่าง ในขั้นขยายความรู้ (elaboration) 

(  3.84, S.D. 0.88) ตามล าดับ 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาโครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 1 ของนิสิตวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นช้ันปีที่ 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงสรุปได้ว่าแม้เป็น
วิชาทางภาษาต่างประเทศก็มีระบบคิดเช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์ การน าการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มาใช้ในการ
จัดการเรียนรูนั้น มีผลท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์กลุ่ม
ย่อย (Focus Group) โดยผู้เรียนให้สัมภาษณ์ตรงกันว่าก่อนเรียนมักจะใช้ความรู้สึกหรือความคุ้นเคยเป็นหลักเมื่อเจอ
ไวยากรณ์ในประโยค คิดไม่เป็นระบบและไม่สามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ แต่หลังเรียนแล้วสามารถจับประเด็นและจ าแนก
เนื้อหาของไวยากรณ์ได้ ตามที่มลิสา สดสุชาติ และสถาพร ขันโต [4] ได้สรุปผลการศึกษาไว้เกี่ยวกับประโยชน์ของ 5E 
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2. จากผลส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ในรายวิชาโครงสร้างภาษาญี่ปุ่น1 นิสิตเห็น

คุณค่าของโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นมากข้ึน (  4.63, S.D. 0.66) สูงที่สุดตรงกับข้อสังเกตของณฐกรณ์ ด าชะอม [3] ในการจัดการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ผู้สอนต้องพยายามสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียน ซึ่งจากผลการส ารวจความพึงพอใจแสดงให้
เห็นว่าผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาเรียนในระดับมากท่ีสุดบรรลุผลของการใช้แผนกิจกรรมการเรียนรู้ 5E   

3. การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะความรู้ 5E ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นพบและตระหนักรู้ถึงประเด็นต่าง ๆ ที่ควร
พิจารณาตามทฤษฏีโครงสร้างภาษาญี่ปุ่น แยกเป็นประเด็นย่อยตามสมมติฐานต่าง ๆ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ด้วยตนเอง
ได้ ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการท างานร่วมกัน (Cooperative Learning) สอดคล้องกับท่ีโอะนุกิ [6] ได้สรุปผล
การศึกษาไว้ อย่างไรก็ตามจากการเดินสังเกตการณ์ระหว่างการท ากิจกรรม พบปัญหาว่าบางกลุ่มยังไม่เกิดการท างานร่วมกัน
อย่างแท้จริง และไม่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่ได้อย่างเพียงพอส่งผลให้ในขั้นตอนการ อธิบายและลงข้อสรุป 
(Explanation) ไม่สามารถลงข้อสรุปได้ภายในเวลาที่ก าหนดตามแผนกิจกรรม นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย (Focus 
Group) และการเขียนตอบข้อเสนอแนะในแบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้เรียนมีความกังวลเรื่องปริมาณเนื้อหาและจ านวนข้อ
แบบทดสอบทีไ่ม่เพียงพอต่อเวลาที่ก าหนด จึงเป็นข้อเสนอแนะที่จะน าไปปรับปรุงในการทดลองจริงในครั้งต่อไป 
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บทคัดย่อ 

บทน า : ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการเขียนสะกดค าและการอ่านจับใจความส าคัญมีความส าคัญอย่างมากในการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 
วัตถุประสงค ์: เพื่อ พัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าและการอ่านจับใจความส าคัญในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง “สารและสถานะ
ของสาร” ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านทัพกระบือ อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้แบบฝึกการเขียนสะกดค า
และแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ 
วิธีการศึกษา : การศึกษาครั้งนี้เป็นแบบการวิจัยเชิงทดลอง รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียว มีการสอบก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านทัพกระบือ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 19 คน  เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ แบบฝึกการเขียนสะกดค าและแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคญัที่
ถูกพัฒนาขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ขั้นพื้นฐาน ข้ันกลาง และขั้นสูง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  วิเคราะห์
ข้อมูลโดยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
ผลการศึกษา : พบว่า หลังจากการใช้แบบฝึกฯ กลุ่มเป้าหมายมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบก่อนการ
ใช้แบบฝึกฯ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.39 ) และผลการทดสอบหลังการใช้แบบฝึกฯ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
14.68 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.06) และมีการพัฒนาทางการเรียนรู้สูงขึ้นร้อยละ 45.79 
วิจารณ์และสรุป : จาการศึกษานี้ พบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกฯ และการท าซ้ า เป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบเริ่มจากขั้น
พื้นฐาน ขั้นกลาง และขั้นสูง อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นเป็น
ล าดับ 
 
ค าส าคัญ : การใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  การพัฒนาแบบฝึก  สารและสถานะของสาร 
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2. จากผลส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ในรายวิชาโครงสร้างภาษาญี่ปุ่น1 นิสิตเห็น

คุณค่าของโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นมากข้ึน (  4.63, S.D. 0.66) สูงที่สุดตรงกับข้อสังเกตของณฐกรณ์ ด าชะอม [3] ในการจัดการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ผู้สอนต้องพยายามสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียน ซึ่งจากผลการส ารวจความพึงพอใจแสดงให้
เห็นว่าผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาเรียนในระดับมากท่ีสุดบรรลุผลของการใช้แผนกิจกรรมการเรียนรู้ 5E   

3. การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะความรู้ 5E ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นพบและตระหนักรู้ถึงประเด็นต่าง ๆ ที่ควร
พิจารณาตามทฤษฏีโครงสร้างภาษาญี่ปุ่น แยกเป็นประเด็นย่อยตามสมมติฐานต่าง ๆ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ด้วยตนเอง
ได้ ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการท างานร่วมกัน (Cooperative Learning) สอดคล้องกับท่ีโอะนุกิ [6] ได้สรุปผล
การศึกษาไว้ อย่างไรก็ตามจากการเดินสังเกตการณ์ระหว่างการท ากิจกรรม พบปัญหาว่าบางกลุ่มยังไม่เกิดการท างานร่วมกัน
อย่างแท้จริง และไม่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่ได้อย่างเพียงพอส่งผลให้ในขั้นตอนการ อธิบายและลงข้อสรุป 
(Explanation) ไม่สามารถลงข้อสรุปได้ภายในเวลาที่ก าหนดตามแผนกิจกรรม นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย (Focus 
Group) และการเขียนตอบข้อเสนอแนะในแบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้เรียนมีความกังวลเรื่องปริมาณเนื้อหาและจ านวนข้อ
แบบทดสอบทีไ่ม่เพียงพอต่อเวลาที่ก าหนด จึงเป็นข้อเสนอแนะที่จะน าไปปรับปรุงในการทดลองจริงในครั้งต่อไป 
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บทคัดย่อ 

บทน า : ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการเขียนสะกดค าและการอ่านจับใจความส าคัญมีความส าคัญอย่างมากในการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 
วัตถุประสงค ์: เพื่อ พัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าและการอ่านจับใจความส าคัญในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง “สารและสถานะ
ของสาร” ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านทัพกระบือ อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้แบบฝึกการเขียนสะกดค า
และแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ 
วิธีการศึกษา : การศึกษาครั้งนี้เป็นแบบการวิจัยเชิงทดลอง รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียว มีการสอบก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านทัพกระบือ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 19 คน  เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ แบบฝึกการเขียนสะกดค าและแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคญัที่
ถูกพัฒนาขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ขั้นพื้นฐาน ข้ันกลาง และขั้นสูง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  วิเคราะห์
ข้อมูลโดยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
ผลการศึกษา : พบว่า หลังจากการใช้แบบฝึกฯ กลุ่มเป้าหมายมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบก่อนการ
ใช้แบบฝึกฯ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.39 ) และผลการทดสอบหลังการใช้แบบฝึกฯ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
14.68 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.06) และมีการพัฒนาทางการเรียนรู้สูงขึ้นร้อยละ 45.79 
วิจารณ์และสรุป : จาการศึกษานี้ พบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกฯ และการท าซ้ า เป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบเริ่มจากขั้น
พื้นฐาน ขั้นกลาง และขั้นสูง อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นเป็น
ล าดับ 
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Abstract 
Introduction: Thai literacy regarding to word spelling and reading comprehension is very important in 
studying the science subject. 
Objective: To develop the skills of literacy in science, entitled “substances and substance properties”, of 
grade 7 students at Tubkrabue school, Mueang district, Surin province by using the exercises of word spelling 
and reading comprehension. 
Methods: This study was the experimental research as one-group pretest and posttest design. The target 
group was grade 7 students studying in the 2nd semester of academic year 2018 at Tubkrabue school, Mueang 
district, Surin province totally 19 students. Research tools were the exercises of word spelling and reading 
comprehension, classified into 3 levels comprising basic, intermediate and advanced, and the achievement 
learning test. Data was analyzed using percentage, mean and standard deviation. 
Results: Studying results found that the target group had the achievement learning results were higher, 
showing the results after using the exercises (mean = 5.53, standard deviation = 2.39) and those before using 
them (mean = 14.68, standard deviation = 2.06) and the higher learning development after using the exercises 
at 45.79. 1 
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Conclusion: This study found that the instruction using the exercises and the repetition with systematic steps, 
starting from basic, intermediate and advanced levels, respectively and continuously, would gradually 
develop Thai literacy in science.   
 
Keywords: Literacy in Science, Exercise Development, Substances and Substance Properties 
 

บทน า 
 โครงการ Chevron Enjoy Science: “สนุกวิทย ์พลังคิด เพื่ออนาคต” มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศไทย ดว้ยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา สถาบันผลติครูและพัฒนาครูประจ าการ และ
มีเป้าหมายหลักเพื่อยกระดับคณุภาพการจัดการเรยีนรู้ของสถานศึกษาและเพิ่มผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับ STEM 
(วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณติศาสตร์) รวมทัง้ทางโครงการฯ ได้มีกิจกรรมความร่วมมือเพื่อยกระดับการใช้
ทักษะการใช้ภาษาในการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ (Literacy in Science) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบการเรยีนรู้ในบทเรยีนของ
โครงการฯ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านการอ่าน การเขียน และการสือ่สารเพิ่มมากขึ้น 

 กิจกรรม Literacy in Science ได้ด าเนินการตั้งแต่ พฤษภาคม 2561 โดยมีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทีเ่ข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 
มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสมีา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์ โดยเน้นการพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะการใช้
ภาษาไทยในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในส่วนของการเขียนสะกดค า (Spelling) และการอ่านจับใจความ (Reading 
Comprehension) ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกการเขียนสะกดค าและแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคญัที่พัฒนาขึ้นโดย
คณะผู้วิจัย  
 การเขียนสะกดค ามีความส าคญัอย่างมากในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  จากประสบการณ์คณะผู้วิจยัและการส ารวจ
เบื้องต้นร่วมกับผู้สอนตามโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในเขตจังหวดัสุรินทร์ พบว่า นักเรียนมปีัญหาการเขียนสะกดค าไม่ถูกต้อง 
เมื่อครูให้อ่านบทเรียนแล้วก าหนดให้เขียนตามค าบอก นักเรียนไมส่ามารถเขียนค าเหล่านั้นได้ถูกต้องตามมาตราตัวสะกด  ดังนั้น 
จึงจ าเป็นต้องพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านการเขียนสะกดค าทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งการฝึกให้นักเรียนได้เขยีนสะกดค าทางวิทยาศาสตร์
ช่วยเพิ่มความสามารถในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์กับบุคคลอื่นได้  นอกจากนี้ การอ่านจับใจความมีความส าคัญอย่างมากในการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ การอ่านท่ีมีประสิทธิภาพนั้น เมื่ออ่านข้อความแล้วสามารถจับใจความส าคัญได้  จากการส ารวจเบื้องต้น 
ของคณะผู้วิจัยพบว่า นักเรียนไมส่ามารถอ่านจับใจความส าคญัได้ ไม่สามารถสรุปและวิเคราะห์ประเด็นได้ และไม่สามารถจับ
ใจความส าคญัหลักกับใจความรองได้  ดังนั้น จ าเป็นต้องพัฒนาส่งเสริมทักษะการอ่านจบัใจความทางวทิยาศาสตร์ การฝึกให้
นักเรียนสามารถอ่านจับใจความส าคัญทางวิทยาศาสตร์ ได้เสริมใหน้ักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ได้ดี
ยิ่งข้ึนและสามารถสื่อสารเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์จากเรื่องที่อ่านให้บุคคลอื่นได้ การพัฒนาส่งเสรมิทกัษะการใช้ภาษาไทยเหลา่นี้ใน
การเรยีนรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วยใหเ้กิดการพัฒนาความคิด ความเข้า และแก้ไขปญัหาการเรยีนรู้ [1] 
 ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในการเรยีนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยพฒันาแบบฝึกการ
เขียนสะกดค าและแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ เรื่อง “สารและสถานะของสาร” เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า
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Abstract 
Introduction: Thai literacy regarding to word spelling and reading comprehension is very important in 
studying the science subject. 
Objective: To develop the skills of literacy in science, entitled “substances and substance properties”, of 
grade 7 students at Tubkrabue school, Mueang district, Surin province by using the exercises of word spelling 
and reading comprehension. 
Methods: This study was the experimental research as one-group pretest and posttest design. The target 
group was grade 7 students studying in the 2nd semester of academic year 2018 at Tubkrabue school, Mueang 
district, Surin province totally 19 students. Research tools were the exercises of word spelling and reading 
comprehension, classified into 3 levels comprising basic, intermediate and advanced, and the achievement 
learning test. Data was analyzed using percentage, mean and standard deviation. 
Results: Studying results found that the target group had the achievement learning results were higher, 
showing the results after using the exercises (mean = 5.53, standard deviation = 2.39) and those before using 
them (mean = 14.68, standard deviation = 2.06) and the higher learning development after using the exercises 
at 45.79. 1 
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และทักษะการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 โรงเรียนบ้านทัพกระบือ อ าเภอเมือง จังหวัดสรุินทร์ และ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านการสะกดค าและการอ่านจับใจความส าคัญ 

วิธีด าเนินการ 
 งานวิจัยนี้ได้ด าเนินการโดยก าหนดรายละเอียดแบ่งเป็น 4 ข้ันตอน ดังนี ้
 1. การเตรยีมการวจิัย 
  1.1  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง “สารและสถานะของสาร” และหนังสือ ต ารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งกับการเขียนสะกดค าและ
การอ่านจับใจความส าคัญ การสรา้งแบบทดสอบและการออกแบบแบบฝึกการเขยีนสะกดค าและการอ่านจับใจความส าคัญ 
  1.2 กลุ่มเป้าหมายในงานวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้าน
ทัพกระบือ อ าเภอเมือง จังหวัดสุรนิทร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์
เขต 1 จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 19 คน   
  1.3 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรยีนรู้โดยใช้แบบฝึกการเขยีนสะกดค าและแบบฝึกการ
อ่านจับใจความส าคัญ เรื่อง “สารและสถานะของสาร” และตัวแปรตาม คือ ทักษะด้านการเขียนสะกดค าและการอ่านจับใจความ
ส าคัญ 
  1.4 ระยะเวลาในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้ระยะเวลาทั้งหมด 12 สัปดาห ์สัปดาห์
ละ 2 ช่ัวโมง ในวันศุกร์ รวมเวลาทั้งสิ้น   24  ช่ัวโมง 
 2. การสร้างและตรวจคณุสมบัติเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  2.1 การสร้างแบบฝึกการเขียนสะกดค าและแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคญั เรื่อง “สารและสถานะของสาร” 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ข้ันพ้ืนฐาน ขั้นกลาง และขั้นสูง  โดยแบบฝึกการเขยีนสะกดค ามี 3 แบบฝกึ (1 แบบฝึกในแต่ละระดับ) 
ส่วนแบบฝึกการอ่านจับใจความมี 3 แบบฝึก (1 แบบฝึกในแต่ละระดับ) แบบฝึกละ 10 ข้อ  แบบฝึกฯ ชุดนี ้ ผ่านการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) กับตัวช้ีวัดซึ่งได้ค่า
ความสอดคล้องเท่ากับ 0.80 โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษา จ านวน 5 คน ได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลัย จ านวน 4 คน และครู
เชี่ยวชาญ จ านวน 1 คน  
  2.2 การสร้างแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูด้้านวิทยาศาสตร์ เรื่อง “สารและสถานะของสาร” 
โดยน าข้อสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test: O-NET) มาวิเคราะห์ และออกแบบ
ทดสอบจ านวน 20 ข้อ โดยผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้หา โดยผูเ้ชี่ยวชาญทางด้านการศึกษา จ านวน 5 คน ได้แก่ 
อาจารย์มหาวิทยาลยั จ านวน 4 คน และครเูชี่ยวชาญ จ านวน 1 คน เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม แล้วหาค่าความเชื่อมั่น 
เท่ากับ 0.57   

2.3 การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ โดยน าคะแนนการทดสอบก่อนและหลังการจัดกจิกรรมการเรียนรู้มา
ตรวจสอบความก้าวหน้า 
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 3. การด าเนินการวิจัย 
  3.1 การวิจัยนี้เป็นแบบการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียวมี
การสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ (The One-group Pretest and Posttest Design) [2] 
  3.2 คณะผู้วิจัยสรา้งบรรยากาศในการจัดการเรยีนรู้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยสร้างความเป็นกันเอง เน้น
การเรยีนรู้ที่สนุกสนาน ช้ีแจงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบและวิธีการเรยีนรู้ ตลอดจนการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
  3.3 นักเรียนกลุ่มเป้าหมายท าแบบทดสอบก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (Pretest) เรื่อง “สารและสถานะ
ของสาร” จ านวน 20 ข้อ และประมวลผล 
  3.4 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์โดยใช้แบบฝึกการเขียนสะกด
ค าและแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคญั โดยการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ตั้งแต่การน าเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้ โดยการกระตุ้นความ
สนใจ เสริมแรง และการใช้แบบฝกึการเขียนสะกดค าและแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคญั เรื่อง “สารและสถานะของสาร” โดย
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ข้ันพ้ืนฐาน ข้ันกลาง และขั้นสูง แบบฝึกละ 10 ข้อ  แล้วคณะผู้วิจัยได้ประมวลผล ซึ่งเป็นการท ากิจกรรม
ครั้งท่ี 1 หลังจากน้ันประมาณ 1 สัปดาห์ คณะผู้วิจัยได้น าเอาแบบฝึกฯ ชุดเดมิ ลงท ากิจกรรมซ้ าครั้งที่ 2 เพื่อเน้นย้ าซ้ าทวน และใช้
ในการวิเคราะห์พัฒนาการของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
  3.5 นักเรียนกลุ่มเป้าหมายท าแบบทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครบทุกแบบฝึกฯ (Posttest)  เพื่อ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ด้านวทิยาศาสตร์ เรื่อง “สารและสถานะของสาร” จ านวน 20 ข้อ และประมวลผล  
 4. การวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล 
  4.1 การวิเคราะห์การพัฒนาทักษะทางการใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้วิทยาศาสตรด์้านการเขียนสะกดค า  โดย
ตรวจสอบความก้าวหน้าจากการใช้แบบฝึกในการเขียนสะกดค า จากค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
ที่พัฒนาขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 2 เปรียบเทียบกับครั้งท่ี 1 
   4.2 การวิเคราะห์การพัฒนาทักษะทางการใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดา้นการอ่านจับใจความ
ส าคัญ  โดยตรวจสอบความก้าวหน้าจากการใช้แบบฝึกในการอ่านจบัใจความส าคญั จากค่าร้อยละ คา่เฉลี่ยและค่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐานของคะแนน ที่พัฒนาขึ้นจากการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 2 เปรียบเทียบกับครั้งที่ 1 
  4.3 การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ โดยน าเอาผลการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มาเปรยีบเทียบ
กับคะแนนก่อนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ผลการวิจัย 
 การด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ เรื่อง “สารและคุณสมบัติของสาร” ได้
ด าเนินการตั้งแต่การน าเข้าสู่กจิกรรม โดยการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนกลุม่เป้าหมาย ตามปรัชญาของโครงการ Chevron 
Enjoy Science : “สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ดังภาพท่ี 1 ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคน สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ทุกครั้งท่ีจัดกิจกรรมการเรยีนรู้อย่างมีความสุข  

ภาพที่ 1 นักเรียนกลุ่มเปา้หมายมคีวามสนใจในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข 
ผลการวิจัยด้านการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง “สารและสถานะของสาร” โดยใช้แบบ

ฝึกการเขียนสะกดค า ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรยีนบ้านทัพกระบือ จ านวน 19 คน โดยคะแนนการทดสอบมีค่าเฉลี่ยและ
ค่าร้อยละของคะแนนสูงขึ้น ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการเขียนสะกดค า (คะแนนเตม็ 10 คะแนน) 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ แบบฝึกที่ 1 แบบฝึกที่ 2 แบบฝึกที่ 3 
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

1 ด.ช. ก* 9 10 9 9 3 8 
2 ด.ช. ข 10 10 4 7 3 8 
3 ด.ช. ค* 8 8 7 7 4 8 
4 ด.ช. ฆ 6 10 10 9 6 7 
5 ด.ช. ง 10 10 4 8 8 9 
6 ด.ช. จ 7 9 3 7 4 6 
7 ด.ช. ฉ 10 10 10 8 2 8 
8 ด.ช. ช 10 10 4 8 2 7 
9 ด.ช. ซ* 9 8 3 9 4 8 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ผลการวิจัย 
 การด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ เรื่อง “สารและคุณสมบัติของสาร” ได้
ด าเนินการตั้งแต่การน าเข้าสู่กจิกรรม โดยการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนกลุม่เป้าหมาย ตามปรัชญาของโครงการ Chevron 
Enjoy Science : “สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ดังภาพท่ี 1 ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคน สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ทุกครั้งท่ีจัดกิจกรรมการเรยีนรู้อย่างมีความสุข  

ภาพที่ 1 นักเรียนกลุ่มเปา้หมายมคีวามสนใจในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข 
ผลการวิจัยด้านการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง “สารและสถานะของสาร” โดยใช้แบบ

ฝึกการเขียนสะกดค า ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรยีนบ้านทัพกระบือ จ านวน 19 คน โดยคะแนนการทดสอบมีค่าเฉลี่ยและ
ค่าร้อยละของคะแนนสูงขึ้น ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการเขียนสะกดค า (คะแนนเตม็ 10 คะแนน) 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ แบบฝึกที่ 1 แบบฝึกที่ 2 แบบฝึกที่ 3 
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

1 ด.ช. ก* 9 10 9 9 3 8 
2 ด.ช. ข 10 10 4 7 3 8 
3 ด.ช. ค* 8 8 7 7 4 8 
4 ด.ช. ฆ 6 10 10 9 6 7 
5 ด.ช. ง 10 10 4 8 8 9 
6 ด.ช. จ 7 9 3 7 4 6 
7 ด.ช. ฉ 10 10 10 8 2 8 
8 ด.ช. ช 10 10 4 8 2 7 
9 ด.ช. ซ* 9 8 3 9 4 8 

10 ด.ช. ญ* 10 7 8 9 3 6 
11 ด.ญ. ฐ 10 10 10 10 8 10 
12 ด.ญ. ฑ 6 10 10 10 7 9 
13 ด.ญ. ฒ 9 10 10 10 8 10 
14 ด.ญ. ณ 10 10 3 8 3 8 
15 ด.ญ. ด. 10 10 10 10 10 10 
16 ด.ญ. ต 10 10 10 9 8 9 
17 ด.ญ. ถ 10 10 10 10 8 9 
18 ด.ญ. ท 10 10 10 10 7 10 
19 ด.ญ. ธ 10 10 10 10 7 9 

ค่าร้อยละ 91.58 95.79 76.32 88.12 55.26 83.68 
ค่าเฉลี่ย 9.16 9.58 7.63 8.84 5.53 8.37 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.38 0.90 3.00 1.12 2.52 1.26 
 * นักเรียนบกพร่องการเรียนรู ้

ผลการวิจัยด้านการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง “สารและสถานะของสาร” โดยใช้แบบ
ฝึกการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรยีนบ้านทัพกระบือ จ านวน 19 คน  โดยคะแนนการทดสอบมี
ค่าเฉลี่ยและคา่ร้อยละ ของคะแนนสูงขึ้น ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ แบบฝึกที่ 1 แบบฝึกที่ 2 แบบฝึกที่ 3 
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

1 ด.ช. ก* 6 10 2 5 3 7 
2 ด.ช. ข 10 10 8 10 4 8 
3 ด.ช. ค* 6 8 6 7 5 9 
4 ด.ช. ฆ 9 10 8 9 5 8 
5 ด.ช. ง 4 8 8 10 2 9 
6 ด.ช. จ 7 8 6 9 5 8 
7 ด.ช. ฉ 10 10 9 10 6 8 
8 ด.ช. ช 10 10 8 10 6 9 
9 ด.ช. ซ* 9 10 5 9 4 9 
10 ด.ช. ญ* 8 10 5 9 4 8 
11 ด.ญ. ฐ 10 10 9 10 5 8 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

12 ด.ญ. ฑ 10 10 9 10 5 9 
13 ด.ญ. ฒ 9 10 10 10 4 9 
14 ด.ญ. ณ 4 10 9 10 4 9 
15 ด.ญ. ด. 10 10 5 10 5 9 
16 ด.ญ. ต 4 7 9 10 6 10 
17 ด.ญ. ถ 10 10 5 10 7 10 
18 ด.ญ. ท 10 10 9 10 6 9 
19 ด.ญ. ธ 10 10 9 10 3 9 

ค่าร้อยละ 82.11 95.26 73.16 93.68 46.84 86.84 
ค่าเฉลี่ย 8.21 9.53 7.32 9.37 4.68 8.68 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.30 0.96 2.14 1.30 1.25 0.75 
 * นักเรียนบกพร่องการเรียนรู ้

ผลการวิจัยการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง “สารและสถานะของสาร”  โดย
เปรียบเทยีบคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทั้งแบบฝึกการเขียนสะกดค าและแบบฝึกการอ่าน
จับใจความส าคัญ และสามารถวิเคราะห์คะแนนพัฒนาการโดยรวม คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.15 ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
2.12 คิดเป็นการพัฒนาการสูงขึ้น ร้อยละ 45.79 ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ก่อนและหลังการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

ประเด็น จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย 

คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าร้อยละ 

การทดสอบก่อนจดัการ
เรียนรู ้

19 20 5.53 2.39 27.63 

การทดสอบหลังการจดัการ
เรียนรู ้

19 20 14.68 2.06 73.42 

พัฒนาการ 19 20 9.15 2.12 45.79 
การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 

 คณะผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย ได้ดังต่อไปนี ้
 จากการวิจัยพบว่าทักษะความสามารถด้านทักษะการเขียนสะกดค าและการอ่านจับใจความส าคญัในการเรยีนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ (Literacy in Science) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านทัพกระบือ โดยใช้แบบฝึกการเขียนสะกดค า
และแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญมีค่าคะแนนเฉลี่ยของการท าแบบฝึกครั้งท่ี 2 มากกว่าคะแนนเฉลี่ยของการท าแบบฝึกครั้งท่ี 
1 ซึ่งนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคนมีคะแนนพัฒนาการสูงขึ้น  จากผลการพัฒนาการใช้แบบฝึกฯ ดังกล่าวและการสังเกตพฤติกรรม
การเรยีนรู้ของผู้เรียน แสดงให้เหน็ว่าการพัฒนาการทักษะการเขียนสะกดค าและการอ่านจับใจความส าคัญ โดยการใช้แบบฝึกฯ 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

12 ด.ญ. ฑ 10 10 9 10 5 9 
13 ด.ญ. ฒ 9 10 10 10 4 9 
14 ด.ญ. ณ 4 10 9 10 4 9 
15 ด.ญ. ด. 10 10 5 10 5 9 
16 ด.ญ. ต 4 7 9 10 6 10 
17 ด.ญ. ถ 10 10 5 10 7 10 
18 ด.ญ. ท 10 10 9 10 6 9 
19 ด.ญ. ธ 10 10 9 10 3 9 

ค่าร้อยละ 82.11 95.26 73.16 93.68 46.84 86.84 
ค่าเฉลี่ย 8.21 9.53 7.32 9.37 4.68 8.68 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.30 0.96 2.14 1.30 1.25 0.75 
 * นักเรียนบกพร่องการเรียนรู ้

ผลการวิจัยการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง “สารและสถานะของสาร”  โดย
เปรียบเทยีบคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทั้งแบบฝึกการเขียนสะกดค าและแบบฝึกการอ่าน
จับใจความส าคัญ และสามารถวิเคราะห์คะแนนพัฒนาการโดยรวม คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.15 ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
2.12 คิดเป็นการพัฒนาการสูงขึ้น ร้อยละ 45.79 ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ก่อนและหลังการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

ประเด็น จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย 

คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าร้อยละ 

การทดสอบก่อนจดัการ
เรียนรู ้

19 20 5.53 2.39 27.63 

การทดสอบหลังการจดัการ
เรียนรู ้

19 20 14.68 2.06 73.42 

พัฒนาการ 19 20 9.15 2.12 45.79 
การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 

 คณะผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย ได้ดังต่อไปนี ้
 จากการวิจัยพบว่าทักษะความสามารถด้านทักษะการเขียนสะกดค าและการอ่านจับใจความส าคญัในการเรยีนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ (Literacy in Science) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านทัพกระบือ โดยใช้แบบฝึกการเขียนสะกดค า
และแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญมีค่าคะแนนเฉลี่ยของการท าแบบฝึกครั้งท่ี 2 มากกว่าคะแนนเฉลี่ยของการท าแบบฝึกครั้งท่ี 
1 ซึ่งนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคนมีคะแนนพัฒนาการสูงขึ้น  จากผลการพัฒนาการใช้แบบฝึกฯ ดังกล่าวและการสังเกตพฤติกรรม
การเรยีนรู้ของผู้เรียน แสดงให้เหน็ว่าการพัฒนาการทักษะการเขียนสะกดค าและการอ่านจับใจความส าคัญ โดยการใช้แบบฝึกฯ 

เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ซึ่งเป็นวัยที่ก าลังใฝรู่้ใฝ่เรยีน จึงท าให้นักเรียนมคีวามสนใจท่ีจะเรียนรู้และสนุกกับ
การเรยีนรู้ มีความสุขในการท ากิจกรรมการเรยีนรู้ ส่งผลใหเ้กิดพัฒนาการทางทักษะการเขียนสะกดค าและการอ่านจับใจความ
ส าคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของบัญชา ธรรมบตุร [3] ได้ท าวิจัยเรือ่ง “การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความวิชา
ภาษาไทย ของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ระหว่างกลุ่มที่สอนแบบ SQ3R และ
กลุ่มที่สอนปกติ” พบว่า การน าเอาหลักการของการสอนแบบ SQ3R ซึ่งเป็นการสอนเพื่อส่งเสรมิในการอ่านจับใจความส าคญั
สอดคล้องกับผลการวิจัยนี้ ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญเพิ่มมากข้ึน  จากข้อค้นพบใน
งานวิจัยนี้ พบว่า การท ากิจกรรมด้วยการท าซ้ า เป็นข้ันตอนอย่างเป็นระบบเริ่มจากขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และขั้นสูง อย่างต่อเนื่อง 
จะส่งผลให้การพัฒนาทักษะทางภาษาสูงข้ึนเป็นล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรยีนรู้ของ Edward Thorndike [4] เกี่ยวกับกฎ
แห่งการฝึกหัดหรือกระท าซ้ า หากได้ท าบ่อย ๆ ซ้ า ๆ ด้วยการเน้นย้ าซ้ าทวน จะท าให้การกระท านั้นถูกต้องและแม่นย ามากขึ้น 
 นอกจากน้ี ผลการวิจัยพบว่าการใช้แบบฝึกการเขียนสะกดค าและแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ ส่งผลใหเ้กิดการ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน โดยนักเรยีนกลุม่เป้าหมายมีพัฒนาการด้านทักษะการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์สูงขึ้นโดยรวมร้อยละ 45.79 ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้เสริมสร้าง ส่งเสรมิให้มีความสนุกสนาน สรา้งปฏิสมัพันธ์
ระหว่างผูเ้รียนกับผู้เรียน และผู้เรยีนกับครูผูส้อน ซึ่งสอดคล้องกับอาภรณ์พรรณ พงษ์สวัสดิ์ [5] ได้ท าวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
ความสามารถดา้นการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนคิ KWL-Plus” สรุปว่า การ
ส่งเสริมกิจกรรมการเรยีนการสอนทุก ๆ ด้าน และแบบฝึกทักษะต่าง ๆ ช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถ และสร้างสมัพันธภาพ
ระหว่างบุคคล สิ่งท่ีผูส้อนสามารถท าได้โดยการเลือกวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอื้อตอ่การพัฒนาความสามารถใน
การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของนักเรียน  รวมทั้ง ครผูู้สอนต้องมีความเป็นกลัยาณมิตร คอยให้ค าแนะน า ให้ความ
ช่วยเหลือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการปฏิบตัิกิจกรรมในการเรยีนการสอนเพื่อให้นักเรียนไดเ้กิดความมั่นใจและเกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาก็จะเพิ่มขึ้น  [6] 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ไดร้ับทุนสนับสนุนจาก โครงการ Chevron Enjoy Science: “สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” โดย สถาบัน 
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กำรสอนภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร ทักษะและควำมรู้ภำษำอังกฤษ และปัญหำในกำรสอนของครูภำษำอังกฤษ

ในโรงเรียนพื้นที่ห่ำงไกล 4 จังหวัดภำคใต้

มลฤดี สิทธิชัย1*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : หลักสูตรภาษาอังกฤษในปัจจุบันมุ่งเน้นการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารและคาดหวังให้ครูภาษาอังกฤษซ่ึงรวมถึงครูท่ีอยู่ใน

โรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกลให้น�าการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารไปใช้ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม สถาบัน

ทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต ิ(สทศ) รายงานผลการสอบโอเนต็ (O-NET) ปี 2560 วชิาภาษาองักฤษซึง่ข้อสอบเน้นเนือ้หาของภาษา

อังกฤษเพื่อการสื่อสาร พบว่านักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย 30.14 คะแนนซึ่งไม่ถึงครึ่ง 

วัตถปุระสงค์ : เพ่ือตรวจสอบระดบัทกัษะและความรูภ้าษาองักฤษของคร ูระดบัการน�าการสอนภาษาเพือ่การส่ือสารไปใช้ในห้องเรียน 

และเพื่อค้นหาปัญหาในการสอนของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนห่างไกลใน 4 จังหวัดภาคใต้ 

วธิกีำรศกึษำ : การศกึษาคร้ังนีเ้ป็นงานวิจยัแบบผสมผสาน เครือ่งมอืวจิยัทีใ่ช้ในการเก็บรวมรวมข้อมลูเชิงปรมิาณ ได้แก่ แบบสอบถาม

ซึ่งใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ ครูจ�านวน 69 คนจาก 25 โรงเรียนในจังหวัดสงขลา พัทลุง ตรังและสตูล และครูจ�านวน 5 คนเป็นกลุ่มตัวอย่าง

ในการสัมภาษณ์ การรายงานผลการวิจัยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลกำรศกึษำ : พบว่า ครนู�าการสอนภาษาเพือ่การสือ่สารไปใช้ในห้องเรยีนในระดบัต�า่และระดบัปานกลาง โดยครมูคีวามรูแ้ละทกัษะ

ทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต�่าและระดับปานกลาง ปัญหาในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของครู 3 ด้าน ได้แก่ ครู นักเรียน และ

โรงเรียน

วิจำรณ์และสรุปผล : การศึกษาครั้งนี้พบว่าครูน�าการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารไปใช้ในห้องเรียนในระดับปานกลาง ซ่ึงอาจจะมี

สาเหตุมาจากครูมีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต่อการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร นักเรียนมีความรู้และความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต�่า และการขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณและการบริหารจัดการของครูใหญ่ในโรงเรียนที่ยังไม่มี

ประสิทธิภาพ 

ค�ำส�ำคัญ: การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ปัญหาในการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

1ผศ., สาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
1Assist. Prof., Department of Western Languages, Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University, 90000, Thailand 
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Communicative Language Teaching, English Skills and Knowledge, and Teaching Problems 

of English Teachers in Remote Schools of 4 Southern Provinces of Thailand

Monruedee Sittichai1*

Abstract

Introduction : According to the current English curriculum, Communicative Language Teaching (CLT) is empha-

sized and expected to be effectively implemented in classes, including in remote schools. However, in 2017 

National Institute of Educational Testing Service (NIETS) reported the results of the O-NET test, which their 

contents focus on English for communication that Prathom 6 students had average scores 30.14 which is less 

than half. 

Objectives : To determine the level teachers’ English skills and knowledge, degree of CLT implementation into 

classrooms, and problems obstructing English for communicative instruction of teachers in remote schools in 

4 provinces. 

Methods : This study is a mixed-method study. A five-point Likert scale questionnaire was used to derive quan-

titative data in terms of teachers’ CLT implementation and teachers’ English skills and knowledge. Qualitative 

data were collected using informal interview. A sample group of 69 teachers in 25 schools in Songkhla, Phat-

talung, Trang, and Satun were asked to respond to the questionnaire and 5 teachers for interview participation. 

Results : The results were reported as mean scores and standard deviations. The findings showed that teachers 

implemented CLT in classrooms at low and moderate level, and teachers’ English skills and knowledge is at 

low and moderate level. Three main aspects: teachers, students, and schools were found as problems for CLT.

Conclusion : The result of this study showed a moderate degree of Communicative Language Teaching imple-

mentation. It might be because of teachers’ insufficient English skills and knowledge for CLT, students’ low 

English competence and proficiency, lacking of school support in term of budget, and inefficient school man-

agement of school administrators. 

Keywords: Communicative Language Teaching, English Teaching Problems, English Curriculum
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บทน า  
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ปีพุทธศักราช 2544 (ฉบับปรับปรุง 2551) ได้ก าหนด

แนวทางในการสอนภาษาอังกฤษเป็นแบบการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching) ซึ่ง
ครูผู้สอนจะมีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียนเพื่อให้มีทักษะและความสามารถทางภาษา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม มีผลงานวิจัยพบช่องว่างขนาดใหญ่ (Large gap) ระหว่างสิ่ง
ที่หลักสูตรต้องการกับการสอนที่แท้จริงของครู ซึ่งสิ่งที่ท าให้เกิดช่องว่างนั้นเกี่ยวข้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร 
ความรู้ทางภาษาและความสามารถในการสอนที่ไม่เพียงพอของครูผู้สอน และการขาดความรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน 
(Wongsothorn, 2001; Wiriyachitra, 2002; Thongsri, 2005 & Wanchai, 2012.) (Bruner et al, 2014 & Khamkhien, 
2010) กล่าวว่า ปัจจัยต่าง ๆเหล่านี้ถือว่าเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ รวมถึงเป็น
อุปสรรคในการน าการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไปใช้ในห้องเรียนจริง ผู้สอนจึงสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลาง
แทนท่ีจะใช้ภาษาอังกฤษ Crystal (2001) กล่าวว่า การเรียนภาษาท่ีมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจ าเป็นต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมี
การใช้ภาษา 

 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 43 จ านวน 15 โรงเรียน และ
โรงเรียนในมูลนิธิชัยพัฒนา จ านวน 10 โรงเรียน ในเขตพื้นท่ี 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา พัทลุง ตรัง และสตูล ท้ังหมดเป็น
โรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการของมหาวิทยาลัยทักษิณที่มีชื่อว่า โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชด าริและโรงเรียน
ขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ โครงการนี้เป็นโครงการที่ตอบสนองแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และความสามารถของทั้งครูผู้สอนและนักเรียนในวิชาต่าง 
ๆ รวมถึงวิชาภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ โครงการนี้ได้ให้การช่วยเหลือกับโรงเรียนต่าง ๆเหล่านี้ในหลาย ๆด้านมาอย่าง
ต่อเนื่อง หนึ่งในการช่วยเหลือนั่นก็คือ การฝึกอบรมครูในหัวข้อเทคนิคการสอนทักษะต่าง ๆ การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
โอเน็ตโดยการติวข้อสอบให้กับครู ซึ่งการอบรมแต่ละครั้งจัดให้ครูในช่วงช้ันที่แตกต่างกัน ปีละ 1-2 ครั้ง และมีการติดตามผล
อย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี อย่างไรก็ตาม ผลการสอบข้อสอบระดับชาติ (NT) และการสอบโอเน็ต (O-Net) ของนักเรียนยังไม่เป็นท่ี
น่าพอใจ ยังไม่เห็นถึงการพัฒนาที่ดีขึ้นตามเป้าประสงค์ของโครงการ ไม่มีนักเรียนคนใดจากโรงเรียนใดสามารถสอบผ่านใน
รายวิชาภาษาอังกฤษแม้แต่คนเดียว ซึ่งเนื้อหาในข้อสอบระดับชาติทั้ง 2 ชนิดนี้ จะยึดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดซึ่งเน้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

อย่างไรก็ตาม ในโรงเรียนเหล่านี้ ยังไม่พบว่ามีการท าวิจัยที่มุ่งส ารวจสถานการณ์ที่แท้จริงของการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในห้องเรียนจริง ๆ และค้นหาสาเหตุของความล้มเหลวในการสอบของนักเรียน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญ
ที่จะส ารวจว่าครูในโรงเรียนทั้ง 25 โรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชด าริและโรงเรียนขาด
แคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้นี้ มีทักษะความรู้ทางภาษาอังกฤษมากน้อยเพียงใด ครูได้น ากิจกรรมการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารไปใช้ในห้องเรียนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด รวมถึงค้นหาปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการสอนของครู ทั้งนี้ 
ผู้วิจัยคาดหวังว่าจะน าผลการวิจัยที่ได้สะท้อนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อให้การสนับสนุนและแก้ปัญหาได้ตรงประเด็นและตรง
ตามสถานการณ์ที่แท้จริง  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อตรวจสอบว่าครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนท่ีอยู่ห่างไกลใน 4 จังหวัดภาคใต้

มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใด (2) เพื่อส ารวจว่าครูภาษาอังกฤษน ากิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไป
ใช้ในห้องเรียนมากน้อยเพียงใด และ (3) เพื่อค้นหาปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครู  

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ผู้เข้าร่วม 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือครูที่สอนภาษาอังกฤษในปีการศึกษา 2560 จ านวน  69 คนจาก 25 โรงเรียน 
ซึ่งเป็นโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจระเวนชายแดนที่ 43 จ านวน 15 โรงเรียน และโรงเรียนใน
มูลนิธิชัยพัฒนา จ านวน 10 โรงเรียน ทั้ง 25 โรงเรียนอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง และสตูล ครูทั้งหมดเป็น
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการตอบแบบสอบถาม  
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บทน า  
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ปีพุทธศักราช 2544 (ฉบับปรับปรุง 2551) ได้ก าหนด

แนวทางในการสอนภาษาอังกฤษเป็นแบบการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching) ซึ่ง
ครูผู้สอนจะมีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียนเพื่อให้มีทักษะและความสามารถทางภาษา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม มีผลงานวิจัยพบช่องว่างขนาดใหญ่ (Large gap) ระหว่างสิ่ง
ที่หลักสูตรต้องการกับการสอนที่แท้จริงของครู ซึ่งสิ่งที่ท าให้เกิดช่องว่างนั้นเกี่ยวข้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร 
ความรู้ทางภาษาและความสามารถในการสอนที่ไม่เพียงพอของครูผู้สอน และการขาดความรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน 
(Wongsothorn, 2001; Wiriyachitra, 2002; Thongsri, 2005 & Wanchai, 2012.) (Bruner et al, 2014 & Khamkhien, 
2010) กล่าวว่า ปัจจัยต่าง ๆเหล่านี้ถือว่าเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ รวมถึงเป็น
อุปสรรคในการน าการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไปใช้ในห้องเรียนจริง ผู้สอนจึงสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลาง
แทนท่ีจะใช้ภาษาอังกฤษ Crystal (2001) กล่าวว่า การเรียนภาษาท่ีมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจ าเป็นต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมี
การใช้ภาษา 

 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 43 จ านวน 15 โรงเรียน และ
โรงเรียนในมูลนิธิชัยพัฒนา จ านวน 10 โรงเรียน ในเขตพื้นท่ี 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา พัทลุง ตรัง และสตูล ท้ังหมดเป็น
โรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการของมหาวิทยาลัยทักษิณที่มีชื่อว่า โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชด าริและโรงเรียน
ขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ โครงการนี้เป็นโครงการที่ตอบสนองแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และความสามารถของทั้งครูผู้สอนและนักเรียนในวิชาต่าง 
ๆ รวมถึงวิชาภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ โครงการนี้ได้ให้การช่วยเหลือกับโรงเรียนต่าง ๆเหล่านี้ในหลาย ๆด้านมาอย่าง
ต่อเนื่อง หนึ่งในการช่วยเหลือนั่นก็คือ การฝึกอบรมครูในหัวข้อเทคนิคการสอนทักษะต่าง ๆ การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
โอเน็ตโดยการติวข้อสอบให้กับครู ซึ่งการอบรมแต่ละครั้งจัดให้ครูในช่วงช้ันที่แตกต่างกัน ปีละ 1-2 ครั้ง และมีการติดตามผล
อย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี อย่างไรก็ตาม ผลการสอบข้อสอบระดับชาติ (NT) และการสอบโอเน็ต (O-Net) ของนักเรียนยังไม่เป็นท่ี
น่าพอใจ ยังไม่เห็นถึงการพัฒนาที่ดีขึ้นตามเป้าประสงค์ของโครงการ ไม่มีนักเรียนคนใดจากโรงเรียนใดสามารถสอบผ่านใน
รายวิชาภาษาอังกฤษแม้แต่คนเดียว ซึ่งเนื้อหาในข้อสอบระดับชาติทั้ง 2 ชนิดนี้ จะยึดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดซึ่งเน้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

อย่างไรก็ตาม ในโรงเรียนเหล่านี้ ยังไม่พบว่ามีการท าวิจัยที่มุ่งส ารวจสถานการณ์ที่แท้จริงของการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในห้องเรียนจริง ๆ และค้นหาสาเหตุของความล้มเหลวในการสอบของนักเรียน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญ
ที่จะส ารวจว่าครูในโรงเรียนทั้ง 25 โรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชด าริและโรงเรียนขาด
แคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้นี้ มีทักษะความรู้ทางภาษาอังกฤษมากน้อยเพียงใด ครูได้น ากิจกรรมการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารไปใช้ในห้องเรียนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด รวมถึงค้นหาปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการสอนของครู ทั้งนี้ 
ผู้วิจัยคาดหวังว่าจะน าผลการวิจัยที่ได้สะท้อนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อให้การสนับสนุนและแก้ปัญหาได้ตรงประเด็นและตรง
ตามสถานการณ์ที่แท้จริง  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อตรวจสอบว่าครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนท่ีอยู่ห่างไกลใน 4 จังหวัดภาคใต้

มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใด (2) เพื่อส ารวจว่าครูภาษาอังกฤษน ากิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไป
ใช้ในห้องเรียนมากน้อยเพียงใด และ (3) เพื่อค้นหาปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครู  

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ผู้เข้าร่วม 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือครูที่สอนภาษาอังกฤษในปีการศึกษา 2560 จ านวน  69 คนจาก 25 โรงเรียน 
ซึ่งเป็นโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการต ารวจระเวนชายแดนที่ 43 จ านวน 15 โรงเรียน และโรงเรียนใน
มูลนิธิชัยพัฒนา จ านวน 10 โรงเรียน ทั้ง 25 โรงเรียนอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง และสตูล ครูทั้งหมดเป็น
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการตอบแบบสอบถาม  
 

 

 อุปกรณ์การวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานซึ่งใช้วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ส าหรับข้อมูลเชิง

ปริมาณ ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังครูภาษาอังกฤษทุกคนของทั้ง 25 โรงเรียนในเขตจังหวัดสงขลา พัทลุง ตรังและสตูล
เพื่อให้ข้อมูลด้านความรู้ภาษาอังกฤษ และการน ากิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไปใช้ ในส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกด้านปัญหาหรืออุปสรรคในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลใน 4 จังหวัด ซึ่งการสร้างแบบสอบถาม มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ผู้วิจัยศึกษารายละเอียดของมาตรฐานการเรียนรู้รวมถึงตัวช้ีวัดของกลุ่มภาษาต่างประเทศ สาระการเรียนรู้ ภาษา
เพื่อการสื่อสาร ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2544 (ฉบับปรับปรุงปี 2551) นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา
หลักการ ทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching หรือ CLT) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาข้อค าถามในแบบสอบถาม  

2. แบบสอบถามฉบับร่างได้รับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยจากผู้เช่ียวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษ
จ านวน 3 ท่าน  

3. แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการปรับปรุงและแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญถูกส่งไปยังครูทั้งหมด 69 
คนเพื่อให้ระบุระดับการน าการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไปใช้ในห้องเรียนจากมาตรวัดแบบลิเคิร์ต 5 ระดับ จากระดับ 5 “สูง
มาก” จนถึง ระดับ 1 “ต่ ามาก” 

การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล 
แบบสอบถามพร้อมด้วยจดหมายจากผู้วิจัยที่ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและความต้องการของผู้วิจัยถูกส่งไปยัง

ครูใหญ่ของทั้ง 25 โรงเรียนในเวลาเดียวกัน และให้ส่งแบบสอบถามท่ีครูทุกคนในแต่ละโรงเรียนท าเสร็จสมบูรณ์แล้วกลับมายัง
ผู้วิจัยภายในเวลา 1 เดือน 

ข้อมูลในแบบสอบถามที่ได้คืนมาจ านวน 68 ชุดจากจ านวนท้ังหมด 69 ชุด คิดเป็นร้อยละ 98.55  ถูกน าไปวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ การน าการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสารไปใช้ ค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์จะถูกน ามาแปลความดังต่อไปนี้ 
        1.00-1.80 = มีความรู้ในระดบัต่ ามาก      / น าไปใช้ในระดับต่ ามาก 

1.81-2.60 = มีความรู้ในระดบัต่ า      / น าไปใช้ในระดับต่ า 
2.61-3.40 = มีความรู้ในระดบัปานกลาง  / น าไปใช้ในระดับปานกลาง  
3.41-4.20 = มีความรู้ในระดบัสูง          / น าไปใช้ในระดับสูง   
4.21-5.00 = มีความรู้ในระดบัสูงมาก     / น าไปใช้ในระดับสูงมาก  
ส่วนข้อมูลที่ได้จากค าถามแบบปลายเปิดที่ใช้ในการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการถูกน ามาวิเคราะห์และจัดกลุ่มตาม

ปัญหาประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตร ปัญหาเกี่ยวกับโรงเรียนหรือชุมชน ปัญหาเกี่ยวกับครูผู้สอน และปัญหา
เกี่ยวกับนักเรียน    

ผลการวิจัย 
ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของครู 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่าครูมีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลางซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80 ความรู้และทักษะด้านการอ่านมีค่าเฉลี่ยสูงสุดซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.07 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85 ในทางกลับกัน ความรู้และทักษะด้านการพูดมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด
และถูกระบุว่าอยู่ในระดับต่ าเพียงด้านเดียวซึ่งค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.53 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76   ซึ่งผลของ
ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของครูแสดงให้เห็นในตารางที่ 1 ด้านล่างนี้ 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของครู 
ที ่
 

ข้อความ 
 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความรู้และ
ทักษะภาษาอังกฤษ 

1 ความรู้และทักษะด้านค าศัพท์ 2.60 0.81 ปานกลาง 
2 ความรู้และทักษะด้านไวยากรณ ์ 2.62 0.93 ปานกลาง
3 ความรู้และทักษะด้านการออกเสยีง  2.68 0.78 ปานกลาง
4 ความรู้และทักษะด้านการฟัง  2.79 0.72 ปานกลาง
5 ความรู้และทักษะด้านการพูด  2.53 0.76 ต่ า 
6 ความรู้และทักษะด้านการอ่าน  3.07 0.85 ปานกลาง
7 ความรู้และทักษะด้านการเขียน  2.74 0.73 ปานกลาง

รวม 2.72 0.80 ปานกลาง 
 
 การน ากิจกรรมการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารไปใช้ 
 เพื่อให้ทราบว่าครูภาษาอังกฤษน ากิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไปใช้มากน้อยเพียงใด ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษได้ตอบแบบสอบถามโดยระบุระดับการน ากิจกรรมไปใช้ต้ังแต่ 1 “น าไปใช้น้อยที่สุด” จนถึง 5 “น าไปใช้มาก
ที่สุด” ข้อมูลที่ได้ถูกน าวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลของระดับการน ากิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสารไปใช้ของครูในโรงเรียนในพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ แสดงให้เห็นในตารางที่ 2 ด้านล่างนี้ 
        
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของการน ากิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไปใช้ในห้องเรียน 

ที ่ ท่านสอนนักเรียนโดย…….. ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการ
น าไปใช้ 

1 ใช้กิจกรรมกระตุ้นหรือน าเข้าสู่บทเรียน เช่น การร้องเพลง เกม 
การทบทวนความรู้เดิม ก่อนเริ่มกระบวนการสอน  

3.03 0.83 ปานกลาง 

2 ให้นักเรียนฝึกภาษาโดยการท ากจิกรรมเป็นคู่หรือกลุ่มย่อย  2.90 0.81 ปานกลาง
3 ให้นักเรียนท างานเป็นรายบุคคลหลังจากท่ีไดร้ับการฝึกเป็นคู่

หรือเป็นกลุม่อย่างเพียงพอแล้ว 
2.99 0.86 ปานกลาง

4 ให้นักเรียนฝึกใช้ภาษาในรูปแบบทีห่ลากหลาย เช่น แบบฝึกหัด
ในหนังสือ ใบความรู้ ใบงาน หรือการท าช้ินงานท่ีครูมอบหมาย  

3.16 0.87 ปานกลาง

5 ให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมที่มีความหลากหลาย เช่น การถาม-
ตอบ การเล่นเกม การแสดงบทบาทสมมุต  

2.90 0.81 ปานกลาง

6 ใช้ภาษาอังกฤษกับนักเรียนเมื่อมีโอกาสหรือมากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได้ เช่น การทักทาย ค าสั่ง การขอร้อง การให้แรงเสริม  

2.78 0.98 ปานกลาง

7 ให้นักเรียนได้ตั้งค าถาม แสดงความคิดเห็นตามโอกาสที่มหีรือ
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  

2.94 0.93 ปานกลาง

8 ให้นักเรียนฝึกใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณต์่าง ๆ  2.60 0.81 ต่ า 
9 ใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น รูปภาพ บัตรภาพ 

บัตรค า สื่อของจริง ซีดี ทีวี  
2.74 0.82 ปานกลาง 

10 ใช้เทคนิควิธีการสอนที่เน้นกระบวนการและเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ เช่น PPP และ Active Learning 

2.57 0.83 ต่ า 

 รวม 2.86 0.86 ปานกลาง 
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2 ความรู้และทักษะด้านไวยากรณ ์ 2.62 0.93 ปานกลาง
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2 ให้นักเรียนฝึกภาษาโดยการท ากจิกรรมเป็นคู่หรือกลุ่มย่อย  2.90 0.81 ปานกลาง
3 ให้นักเรียนท างานเป็นรายบุคคลหลังจากท่ีไดร้ับการฝึกเป็นคู่

หรือเป็นกลุม่อย่างเพียงพอแล้ว 
2.99 0.86 ปานกลาง

4 ให้นักเรียนฝึกใช้ภาษาในรูปแบบทีห่ลากหลาย เช่น แบบฝึกหัด
ในหนังสือ ใบความรู้ ใบงาน หรือการท าช้ินงานท่ีครูมอบหมาย  

3.16 0.87 ปานกลาง

5 ให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมที่มีความหลากหลาย เช่น การถาม-
ตอบ การเล่นเกม การแสดงบทบาทสมมุต  

2.90 0.81 ปานกลาง

6 ใช้ภาษาอังกฤษกับนักเรียนเมื่อมีโอกาสหรือมากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได้ เช่น การทักทาย ค าสั่ง การขอร้อง การให้แรงเสริม  

2.78 0.98 ปานกลาง

7 ให้นักเรียนได้ตั้งค าถาม แสดงความคิดเห็นตามโอกาสที่มหีรือ
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  

2.94 0.93 ปานกลาง

8 ให้นักเรียนฝึกใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณต์่าง ๆ  2.60 0.81 ต่ า 
9 ใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น รูปภาพ บัตรภาพ 

บัตรค า สื่อของจริง ซีดี ทีวี  
2.74 0.82 ปานกลาง 

10 ใช้เทคนิควิธีการสอนที่เน้นกระบวนการและเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ เช่น PPP และ Active Learning 

2.57 0.83 ต่ า 

 รวม 2.86 0.86 ปานกลาง 
 
        

 

ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการที่ 43 และ
ครูในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิชัยพัฒนาน ากิจกรรมที่เน้นการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไปใช้ในห้องเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86  เมื่อพิจารณาในแต่ละกิจกรรม ครูภาษาอังกฤษ
ระบุการน าไปใช้อยู่ในระดับ “น้อย” และ “ปานกลาง” ซึ่งมีช่วงของค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.57-3.16 กิจกรรมการสอนเพื่อการ
สื่อสารที่ครูน าไปใช้ในระดับปานกลาง ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ การใช้กิจกรรมกระตุ้นและการน าเข้าสู่บทเรยีน การ
ให้นักเรียนท าฝึกภาษาเป็นรายบุคคลหลังเสร็จสิ้นจากกิจกรรมคู่หรือกลุ่ม และการให้นักเรียนตั้งค าถาม แสดงความคิดเห็น
ตามโอกาสที่มีหรือมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม มีกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพียง 2 กิจกรรมที่
ครูระบุว่าน าไปใช้ระดับ “น้อย” ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.57 และ 2.60 ได้แก่ การฝึกให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์
ต่าง ๆ และการใช้เทคนิควิธีการสอนที่เน้นกระบวนการและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามล าดับ 

อุปสรรคในการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกของปัญหาทีเ่ป็นอุปสรรคในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูในโรงเรยีนต ารวจ

ตระเวนชายแดนและโรงเรียนขาดแคลนทั้ง 25 โรงเรียน ครภูาษาอังกฤษจาก 5 โรงเรยีน จากจังหวัดสงขลา 2 คน จากจังหวัด
พัทลุง ตรัง และสตูลจังหวัดละ 1 คน รวมทั้งหมด 5 คน ได้รับการติดต่อจากผู้วิจัยเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์อยา่ง
ไม่เป็นทางการ  
 เสียงสะท้อนของครูภาษาอังกฤษจากการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นปัญหา 3 ด้านที่ครูให้ข้อมูลที่คล้ายกัน ได้แก่ ปัญหา
เกี่ยวกับครู ปัญหาเกี่ยวกับนักเรียน และปัญหาเกี่ยวกับโรงเรียน ครูผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 5 คนให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่าปัญหา
เหล่านี้เป็นปัญหาที่รุนแรงและเป็นอุปสรรคในการสอนและการจัดกิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยของพวกเขา ซึ่ง
ปัญหาแต่ละด้านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ปัญหาที่หนึ่งเกี่ยวข้องกับครูผู้สอนเอง มี 3 ประเด็นหลักท่ีท าให้เกิดเป็นปัญหาในการสอน ได้แก่ การขาดความรู้ทาง
ภาษาอังกฤษ การมีทักษะและความรู้ด้านการสอนภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ การขาดประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
และการมีภาระงานอ่ืน ๆที่มากเกินไป ส าหรับปัญหาด้านการขาดความรู้ภาษาอังกฤษและทักษะการสอนภาษาอังกฤษ ครูให้
ข้อมูลว่าพวกเขาไม่ได้ส าเร็จการศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษหรือการสอนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะครูสังกัดโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน ไม่มีครูที่ส าเร็จการศึกษาทางภาษาอังกฤษแม้แต่คนเดียว ส่วนครูที่สังกัดมูลนิธิชัยพัฒนาถึงจะส าเร็จ
การศึกษาด้านภาษาอังกฤษโดยตรงแต่ก็ยังมีความรู้และทักษะการสอนอย่างไม่เพียงพอ พวกกล่าวว่ายังขาดความรู้เรื่องการจัด
กระบวนการเรียนการสอนรวมถึงกิจกรรมในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผลที่ตามมาก็คือ ครูไม่สามารถจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ อีกปัญหาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับครูและดูเหมือนจะมีความรุนแรงมาก คือ การ มีภาระงานที่
โรงเรียนมากเกินไป ครูบางคนไม่ได้สอนวิชาภาษาอังกฤษอย่างเดียวแต่ยังต้องสอนวิชาอื่น ๆ อีกด้วย บางโรงเรียนมีครู
ภาษาอังกฤษคนเดียวท าให้พวกเขาต้องสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จนถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 นอกจากน้ี ครูยังมี
ภาระงานอ่ืน ๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนอีกมากมาย เช่น งานธุรการ รวมถึงการต้องทิ้งห้องเรียนเพื่อไปประชุม อบรมในที่ต่าง 
ๆ ท าให้ครูไม่มีเวลาเพียงพอในการเตรียมการสอนที่ดีและมีประสิทธิภาพ ครูจึงเลือกสอนในสิ่งที่คุ้นเคยแทนการสอนที่เน้น
ภาษาเพื่อการสื่อสาร เช่น กาสอนค าศัพท์ การสอนไวยากรณ์   
 ปัญหาที่สองเกี่ยวกับนักเรียน ซึ่งครูสะท้อนข้อมูลให้ฟังว่านักเรียนในโรงเรียนของพวกเขามีความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษที่ต่ ามาก ๆ ถือว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงที่สุด นักเรียนอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแม้แต่พยัญชนะภาษาอังกฤษหรือ
ค าศัพท์ง่าย ๆ และนักเรียนบางคนอ่านไม่ออกแม้กระทั่งภาษาไทย ปัญหานักเรียนมีความสมารถทางภาษาที่ต่ ามากเป็น
อุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเป็นอย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้น นักเรียนยังไม่เห็นความส าคัญ
ของภาษาอังกฤษ ปัญหาที่ท าให้นักเรียนสอบข้อสอบระดับชาติไม่ผ่าน ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาที่ นักเรียนอ่านโจทย์รวมถึง
ตัวเลือกที่เป็นภาษาอังกฤษไม่ออก  
 ปัญหาที่สามเกี่ยวข้องกับโรงเรียน โดยเฉพาะปัญหาเรื่องงบประมาณที่โรงเรียนได้รับซึ่งไม่เพียงพอต่อการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนและในโรงเรียน การจัดซื้อสื่อท่ีทันสมัยหรือแม้แต่การซื้อวัสดุอุการณ์
เพื่อใช้ในการสร้างสื่อการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร อีกปัญหาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนคือ
ปัญหาผู้บริหารโรงเรียนหรือครูใหญ่ และผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัดของครู เช่น กองก ากับการต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 43 ครูให้ข้อมูลว่า ครูบางคนมีความสนใจในการสอนภาษาอังกฤษและสอนมาเป็นเวลาหลายปี แต่ถูกค าสั่งให้
เปลี่ยนไปสอนวิชาอื่นแทน ในทางกลับกัน ครูบางคนไม่มีความมั่นใจหรือความถนัดในการสอนภาษาอังกฤษกลับต้องสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ  
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 โดยสรุป ปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามที่ได้ระบุไว้ในหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกับปัญหาต่าง ๆใน 3 ด้าน ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับครูที่ยังขาดความรู้ ความสามารถ เทคนิคใน
การสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ ปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความรู้ทางภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร อีกทั้งนักเรียนยังไม่เห็นความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ และปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการของครูใหญ่
หรือหน่วยงานต้นสังกัดของครูที่บริหารจัดการโดยไม่ได้ค านึงถึงความสามารถเฉพาะทาง ความเหมาะสมและความต้องการ
ของครู ปัญหาเหล่านี้ท าให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างสิ่งท่ีหลักสูตรต้องการกับสิ่งที่ครูสอนจริงในห้องเรียน 

การสรุปผลและการอภิปรายผลการวิจัย 
 โดยสรุป ครูภาษาอังกฤษที่สอนอยู่ในโรงเรียนในพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชด าริและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ระบุว่า
ครูมีความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง น ากิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารมาใช้ในช้ัน
เรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พอสรุปได้ว่า ความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรมการสอนท่ีเน้น
ภาษาเพื่อการสื่อสารของครูยังไม่อยูใ่นระดบัมากพอ จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เพื่อให้การสอน
มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ นอกจากนี้ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการยังช้ีให้เห็นว่าครูมีปัญหา 3 ด้าน
หลัก ๆ ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของครู ปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของนักเรียน และปัญหาเกี่ยว
การบริหารจัดการของโรงเรียน ซึ่งปัญหาทั้ง 3 ด้านนี้เป็นอุปสรรคส าคัญส าหรับครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ปัญหาทั้ง 3 ด้านมีระดับความรุนแรงในระดับมากถึงมากที่สุด  
 ปัญหาที่ครูมีความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต่อการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารให้ประสบ
ความส าเร็จนั้น อาจเป็นเพราะว่าครูผู้สอนภาษาอังกฤษจ านวนกว่า 80 % ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาทางภาษาอังกฤษหรือสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง มีครูจ านวนประมาณ 20 % ที่ส าเร็จการศึกษาเพียงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และครูจ านวนเกือบ 40 % มี
ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษน้อยกว่า 3 ปี (มลฤดี, 2561)  ส่วนปัญหาที่ครูน ากิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไปใช้
ในห้องเรียนอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะว่าครูขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเทคนิคและวิธีการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสาร จึงไม่มีความรู้หรือมีไม่เพียงพอต่อการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวการสอนแบบนี้ได้  
เมื่อครูมีปัญหาจึงเลือกสอนในสิ่งที่ตนเองคุ้นเคยหรือมีความถนัด เช่น การสอนค าศัพท์ การสอนไวยากรณ์ (Musigrungsi, 
2002)  นอกจากนี้ ครูอาจจะไม่มีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อฝึกฝนหรือให้ความรู้เรื่องการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารอย่างเพียงพอ หรืออาจจะได้เข้าฝึกอบรมบ้างแต่ไม่เพียงพอหรือไม่ตรงกับความต้องการของครู (Department of 
Curriculum and Instruction Development, 1997) และอีกเหตุผลหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าครูมีภาระงานที่มากจนเกินไป 
จนท าให้ครูไม่มีเวลาเพียงพอในการเตรียมการสอนและสร้างสื่อการสอนที่เน้นการสื่อสาร  

ปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่ขาดความรู้และความสามารถทางภาษาอังกฤษก็อาจเป็นผลมาจากการจัดการเรียนการ
สอนที่ไม่มีประสิทธิภาพของครู ครูอาจจะจัดกิจกรรมที่ไม่มีความสนุก ไม่น่าสนใจ และไม่มีความหลากหลาย จึงท าให้นักเรียน
อาจจะไม่มีแรงกระตุ้นในการเรียน เหตุผลอีกประการหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าครูไม่ได้จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน Crystal (2001) และ วิชัย วงศ์ใหญ่ (2554) กล่าวว่า การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้จะช่วย
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนเพราะการเรียนรู้ (Acquisition) ของผู้เรียนไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงอยู่แต่ในห้องเรียนแต่ต้อง
มีการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนด้วย  

จะเห็นได้ชัดเจนว่า ปัญหาต่าง ๆที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารนั้นส่งผลกระทบกันเป็นลูกโซ่ 
แต่หากจะเริ่มต้นแก้ปัญหาทั้งหมดก็ควรจะเริ่มต้นด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถของครูผู้สอนให้ดีและมีประสิทธิภาพ 
หากครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีเทคนิคการสอนที่ดี ก็จะสามารถกระตุ้นความสนใจและเพิ่ม
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้ตามล าดับ  

ข้อเสนอแนะ 
 งานวิจัยนี ้มีข้อจ ากัดบางประการ ท าให้มีบางประเด็นไม่ได้รับการตรวจสอบ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะส าหรับการท า
วิจัยครั้งต่อไป ดังนี ้
 1. การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาแต่ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการน ากิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไปใช้ใน
ห้องเรียน การวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการสอนของครูว่าเป็นการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารหรือไม่ และตรงกับความต้องการของผู้เรียนหรือไม่ 
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 โดยสรุป ปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามที่ได้ระบุไว้ในหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกับปัญหาต่าง ๆใน 3 ด้าน ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับครูที่ยังขาดความรู้ ความสามารถ เทคนิคใน
การสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ ปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความรู้ทางภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร อีกทั้งนักเรียนยังไม่เห็นความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ และปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการของครูใหญ่
หรือหน่วยงานต้นสังกัดของครูท่ีบริหารจัดการโดยไม่ได้ค านึงถึงความสามารถเฉพาะทาง ความเหมาะสมและความต้องการ
ของครู ปัญหาเหล่านี้ท าให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างสิ่งท่ีหลักสูตรต้องการกับสิ่งที่ครูสอนจริงในห้องเรียน 

การสรุปผลและการอภิปรายผลการวิจัย 
 โดยสรุป ครูภาษาอังกฤษที่สอนอยู่ในโรงเรียนในพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชด าริและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ระบุว่า
ครูมีความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง น ากิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารมาใช้ในช้ัน
เรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พอสรุปได้ว่า ความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรมการสอนท่ีเน้น
ภาษาเพื่อการสื่อสารของครูยังไม่อยูใ่นระดบัมากพอ จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เพื่อให้การสอน
มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ นอกจากนี้ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการยังช้ีให้เห็นว่าครูมีปัญหา 3 ด้าน
หลัก ๆ ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของครู ปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของนักเรียน และปัญหาเกี่ยว
การบริหารจัดการของโรงเรียน ซึ่งปัญหาทั้ง 3 ด้านนี้เป็นอุปสรรคส าคัญส าหรับครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ปัญหาทั้ง 3 ด้านมีระดับความรุนแรงในระดับมากถึงมากที่สุด  
 ปัญหาที่ครูมีความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต่อการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารให้ประสบ
ความส าเร็จนั้น อาจเป็นเพราะว่าครูผู้สอนภาษาอังกฤษจ านวนกว่า 80 % ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาทางภาษาอังกฤษหรือสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง มีครูจ านวนประมาณ 20 % ท่ีส าเร็จการศึกษาเพียงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และครูจ านวนเกือบ 40 % มี
ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษน้อยกว่า 3 ปี (มลฤดี, 2561)  ส่วนปัญหาที่ครูน ากิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไปใช้
ในห้องเรียนอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะว่าครูขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเทคนิคและวิธีการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสาร จึงไม่มีความรู้หรือมีไม่เพียงพอต่อการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวการสอนแบบนี้ได้  
เมื่อครูมีปัญหาจึงเลือกสอนในสิ่งที่ตนเองคุ้นเคยหรือมีความถนัด เช่น การสอนค าศัพท์ การสอนไวยากรณ์ (Musigrungsi, 
2002)  นอกจากนี้ ครูอาจจะไม่มีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อฝึกฝนหรือให้ความรู้เรื่องการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารอย่างเพียงพอ หรืออาจจะได้เข้าฝึกอบรมบ้างแต่ไม่เพียงพอหรือไม่ตรงกับความต้องการของครู (Department of 
Curriculum and Instruction Development, 1997) และอีกเหตุผลหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าครูมีภาระงานที่มากจนเกินไป 
จนท าให้ครูไม่มีเวลาเพียงพอในการเตรียมการสอนและสร้างสื่อการสอนที่เน้นการสื่อสาร  

ปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่ขาดความรู้และความสามารถทางภาษาอังกฤษก็อาจเป็นผลมาจากการจัดการเรียนการ
สอนที่ไม่มีประสิทธิภาพของครู ครูอาจจะจัดกิจกรรมที่ไม่มีความสนุก ไม่น่าสนใจ และไม่มีความหลากหลาย จึงท าให้นักเรียน
อาจจะไม่มีแรงกระตุ้นในการเรียน เหตุผลอีกประการหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าครูไม่ได้จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน Crystal (2001) และ วิชัย วงศ์ใหญ่ (2554) กล่าวว่า การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้จะช่วย
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนเพราะการเรียนรู้ (Acquisition) ของผู้เรียนไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงอยู่แต่ในห้องเรียนแต่ต้อง
มีการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนด้วย  

จะเห็นได้ชัดเจนว่า ปัญหาต่าง ๆที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารนั้นส่งผลกระทบกันเป็นลูกโซ่ 
แต่หากจะเริ่มต้นแก้ปัญหาทั้งหมดก็ควรจะเริ่มต้นด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถของครูผู้สอนให้ดีและมีประสิทธิภาพ 
หากครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีเทคนิคการสอนที่ดี ก็จะสามารถกระตุ้นความสนใจและเพิ่ม
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้ตามล าดับ  

ข้อเสนอแนะ 
 งานวิจัยนี ้มีข้อจ ากัดบางประการ ท าให้มีบางประเด็นไม่ได้รับการตรวจสอบ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะส าหรับการท า
วิจัยครั้งต่อไป ดังนี ้
 1. การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาแต่ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการน ากิจกรรมการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไปใช้ใน
ห้องเรียน การวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการสอนของครูว่าเป็นการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารหรือไม่ และตรงกับความต้องการของผู้เรียนหรือไม่ 

 

2. การวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้บังคับบัญชา 
การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการส ารวจประเด็นปัญหาเหล่านี้ในมุมมองของผู้บริหารโรงเรียนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา 

3.  การวิจัยครั้งนี้ ใช้การสัมภาษณ์ครูจ านวนเพียง 5 คนเพื่อค้นหาปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการสอนภาษาอังกฤษ 
การสัมภาษณ์ไม่ครอบคลุมครูในทุกโรงเรียน ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรเพิ่มจ านวนครูในการสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน
ถ้าเป็นไปได้ 

4.  การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นการสัมภาษณ์เฉพาะครูผู้สอน การวิจัยครั้งหน้า ควรเพิ่มการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนและ
นักเรียนเพื่อได้เห็นข้อมูลทั้งเรื่องการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารและปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอน ตรวจสอบข้อมูล
แบบสามเส้า (Triangulation)    

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้จะส าเร็จไปไม่ได้หากปราศจากการเอื้อเฟื้อข้อมูลและความร่วมมือจากครูใหญ่และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ในโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชด าริและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ทั้ง 25 
โรงเรียน และผู้วิจัยขอขอบคุณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ท่ีได้สนับสนุนทุนการวิจัยในครั้งนี้ 
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การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สรงดรารนดอกหนสอนศาสนาอิสลาศนอองหงอเนราริงาส 

ซารานี  หะยีเจะเฮง1  นิเลาะ  แวอุเซ็ง2 
บทคอเร่อ 

บทน า : โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นโรงเรียนท่ีได้รับความนิยมในการส่งบุตรหลานของมุสลิมใน
พื้นท่ีเป็นอย่างมาก แต่ท่ีผ่านมาพบว่า การบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยัง
ประสบกับอุปสรรคและสภาพปัญหาต่าง ๆ หลายประการ โดยเฉพาะปัญหาด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็น
หนึ่งในปัญหาท่ีพบมากในโรงเรียน 
งอตถุประสงค์ : การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส เปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา จ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ี ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และขนาดของสถานศึกษา และ
เพื่อประมวลแนวทางการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดนราธิวาส  
งิราการศึกษา : การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายงานบุคคล และครูท่ีปฏิบัติ 
งานอยู่ในปีการศึกษา 2559 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
นราธิวาส จ านวน 360 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดย
ใช้สถิติ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าการทดสอบเอฟ (F-test)   
ผลการศึกษา : พบว่า ระดับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดนราธิวาส โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านการสรรหา การคัดเลือก และการบรรจุ
แต่งต้ัง และด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบการบริหาร 
งานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาจ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ี ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างานและ
ขนาดของโรงเรียนท่ีต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส าหรับแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพ
การบริหารงานบุคคลในแต่ละด้าน  
งิอารณ์และสรุป : จากผลการวิจัยครั้งนี้ ท าให้ทราบว่า ระดับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จึงควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลให้ดีขึ้นต่อไป 
 
ค าส าคอญน: โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม การบริหารงานบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษา 
                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2 ผศ.ดร. สาขาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
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การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา 
สรงดรารนดอกหนสอนศาสนาอิสลาศนอองหงอเนราริงาส 

ซารานี  หะยีเจะเฮง1  นิเลาะ  แวอุเซ็ง2 
บทคอเร่อ 

บทน า : โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นโรงเรียนท่ีได้รับความนิยมในการส่งบุตรหลานของมุสลิมใน
พื้นท่ีเป็นอย่างมาก แต่ท่ีผ่านมาพบว่า การบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยัง
ประสบกับอุปสรรคและสภาพปัญหาต่าง ๆ หลายประการ โดยเฉพาะปัญหาด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็น
หนึ่งในปัญหาท่ีพบมากในโรงเรียน 
งอตถุประสงค์ : การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส เปรียบเทียบระดับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา จ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ี ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และขนาดของสถานศึกษา และ
เพื่อประมวลแนวทางการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จังหวัดนราธิวาส  
งิราการศึกษา : การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายงานบุคคล และครูท่ีปฏิบัติ 
งานอยู่ในปีการศึกษา 2559 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
นราธิวาส จ านวน 360 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดย
ใช้สถิติ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าการทดสอบเอฟ (F-test)   
ผลการศึกษา : พบว่า ระดับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดนราธิวาส โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านการสรรหา การคัดเลือก และการบรรจุ
แต่งต้ัง และด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบการบริหาร 
งานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาจ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ี ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างานและ
ขนาดของโรงเรียนท่ีต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส าหรับแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพ
การบริหารงานบุคคลในแต่ละด้าน  
งิอารณ์และสรุป : จากผลการวิจัยครั้งนี้ ท าให้ทราบว่า ระดับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จึงควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลให้ดีขึ้นต่อไป 
 
ค าส าคอญน: โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม การบริหารงานบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษา 
                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2 ผศ.ดร. สาขาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
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ABSTRACT 
  

Introduction : The Private Islamic school is very popular of Muslim children in the area. But 
in the past it was found that Educational management of private Islamic schools is also 
faced with many obstacles and problems, especially in the area of personnel management. 
Which is one of the most common problems in schools  
Objective : This research was aimed 1) to examine the level of Personnel Administration of 
Islamic Private School Administrators in Narathiwat Province, 2) to compare the level of 
Personnel Administration based on work position, educational level, work experience, and 
school size and 3) to compile guidelines for development Personnel Administration of 
Islamic Private School Administrators.  
Methods : The research was conducted by using a survey research. The samples for data 
collection by using questionnaire include the head of the personnel department and 
teachers working in the academic year 2016 in Islamic private schools Under the Office of 
Private Education, Narathiwat Province, total 360 people. The data collection using semi-
structured interview.  
Results : The results of the study found as the overall level and each dimensional level of 
state of personnel administration of Islamic Private School Administrators in Narathiwat 
Province were medium. The comparative analysis of the personnel administration classified 
by work position, educational level, work experience, and school size was found that they 
were no different for overall and each dimension with the exception of work position which 
showed statistical significant difference. And the guidelines for development of personnel 
administration of school administrators in Islamic private schools, Narathiwat Province. There 
are differences depending on the state of personnel management. 
Conclusion : The personnel management of the Islamic private school administrators in 
Narathiwat province shows at a moderate level, that should be improved to improve the 
efficiency of personnel management 
 

Keywords: Islamic Private School, Personnel Administration, School Administrator. 
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บทน า 
 

  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  เป็นโรงเรียนท่ีได้รับความนิยมในการส่งบุตรหลานของมุสลิมใน
พื้นท่ีเป็นอย่างมาก  ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีประชาชนส่วนใหญ่ยึดมั่นในการด ารงชีวิตตามวิถีอิสลามท่ีมีเอกลักษณ์
เฉพาะ ส่งผลให้การบริหารจัดการการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญ
อย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียนให้มากท่ีสุด  เพราะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามนับเป็นสถาบันการศึกษาท่ีสร้างผลผลิตทางการศึกษาและเป็นแหล่งสร้างงานให้กับท้องถิ่นและสังคม
เป็นจ านวนมากในแต่ละปี   
  อย่างไรก็ตาม แม้วาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจะไดรับความนิยมจากประชาชน แต่เนื่องจาก
บริบททางสังคมวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นท่ี กอปรกับเป็นพื้นท่ีท่ีเกิดปัญหาความไม่สงบอยู่
บ่อยครั้ง จึงท าใหคุ้ณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยังอยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข 
และการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยังประสบกับอุปสรรคและสภาพปัญหา
ต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากคุณภาพการศึกษาเอกชนท่ีผ่านมา นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษายังมี
ความสามารถและสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการ ครูผู้สอนไม่ตรงวุฒิการศึกษา และจ านวนครูไม่
เพียงพอ หลายโรงเรียนยังคงขาดแคลนครูเป็นจ านวนมาก ขณะท่ีครูที่มีในโรงเรียนส่วนมากขาดประสบการณ์
ในการท างาน อีกท้ังครูยังมีภาระหน้าท่ีอื่น ๆ นอกเหนือจากภาระงานสอน ส่วนการพัฒนาครูก็ยังขาดการดูแล
เอาใจใส่อย่างจริงจัง ตลอดจนการขาดแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
การศึกษาและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน, 2557 : 48-49)   
 จากสภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีได้กล่าวมา นับเป็นปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลโดยตรง ซึ่ง
เมื่อโรงเรียนต้องประสบกับปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรในโรงเรียน ส่งผลให้การบริหารงานต่าง ๆ ในโรงเรียน
ประสบปัญหาตามมาด้วย เพราะความส าเร็จของงานย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ และการ
บริหารงานบุคคล เป็นภารกิจและกระบวนการในการบริหาร  ซึ่งจะต้องมีหลักการบริหารงานบุคคลเพื่อใช้คน
และบ ารุงรักษาคนท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ในจ านวนท่ีเพียงพอและเหมาะสม จึงจะส่งต่อ
ความส าเร็จของงานและตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาให้ด าเนินการด้านการบริ หารงานได้เกิด 
ความคล่องตัว แต่ในการปฏิบัติของผู้บริหารโรงเรียนยังพบว่า ให้ความสนใจด้านการบริหารงานบุคคลค่อนข้าง
น้อย และจาการศึกษาวรรณกรรมอื่น ๆ ก็ให้ผลการศึกษาไม่แตกต่างกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นว่า 
การศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ท าให้ทราบสภาพและแนวทางในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พร้อมท้ังศึกษาแนวทางการบริหารงานบุคคลตามมโนทัศน์อิสลาม เพื่อเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลใน
บริบทสังคมอิสลามต่อไป 
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บทน า 
 

  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  เป็นโรงเรียนท่ีได้รับความนิยมในการส่งบุตรหลานของมุสลิมใน
พื้นท่ีเป็นอย่างมาก  ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีประชาชนส่วนใหญ่ยึดมั่นในการด ารงชีวิตตามวิถีอิสลามท่ีมีเอกลักษณ์
เฉพาะ ส่งผลให้การบริหารจัดการการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญ
อย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียนให้มากท่ีสุด  เพราะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามนับเป็นสถาบันการศึกษาท่ีสร้างผลผลิตทางการศึกษาและเป็นแหล่งสร้างงานให้กับท้องถิ่นและสังคม
เป็นจ านวนมากในแต่ละป ี  
  อย่างไรก็ตาม แม้วาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจะไดรับความนิยมจากประชาชน แต่เนื่องจาก
บริบททางสังคมวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นท่ี กอปรกับเป็นพื้นท่ีท่ีเกิดปัญหาความไม่สงบอยู่
บ่อยครั้ง จึงท าใหคุ้ณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยังอยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข 
และการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยังประสบกับอุปสรรคและสภาพปัญหา
ต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากคุณภาพการศึกษาเอกชนท่ีผ่านมา นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษายังมี
ความสามารถและสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการ ครูผู้สอนไม่ตรงวุฒิการศึกษา และจ านวนครูไม่
เพียงพอ หลายโรงเรียนยังคงขาดแคลนครูเป็นจ านวนมาก ขณะท่ีครูที่มีในโรงเรียนส่วนมากขาดประสบการณ์
ในการท างาน อีกท้ังครูยังมีภาระหน้าท่ีอื่น ๆ นอกเหนือจากภาระงานสอน ส่วนการพัฒนาครูก็ยังขาดการดูแล
เอาใจใส่อย่างจริงจัง ตลอดจนการขาดแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
การศึกษาและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน, 2557 : 48-49)   
 จากสภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีได้กล่าวมา นับเป็นปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลโดยตรง ซึ่ง
เมื่อโรงเรียนต้องประสบกับปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรในโรงเรียน ส่งผลให้การบริหารงานต่าง ๆ ในโรงเรียน
ประสบปัญหาตามมาด้วย เพราะความส าเร็จของงานย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ และการ
บริหารงานบุคคล เป็นภารกิจและกระบวนการในการบริหาร  ซึ่งจะต้องมีหลักการบริหารงานบุคคลเพื่อใช้คน
และบ ารุงรักษาคนท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ในจ านวนท่ีเพียงพอและเหมาะสม จึงจะส่งต่อ
ความส าเร็จของงานและตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาให้ด าเนินการด้านการบริ หารงานได้เกิด 
ความคล่องตัว แต่ในการปฏิบัติของผู้บริหารโรงเรียนยังพบว่า ให้ความสนใจด้านการบริหารงานบุคคลค่อนข้าง
น้อย และจาการศึกษาวรรณกรรมอื่น ๆ ก็ให้ผลการศึกษาไม่แตกต่างกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นว่า 
การศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ท าให้ทราบสภาพและแนวทางในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พร้อมท้ังศึกษาแนวทางการบริหารงานบุคคลตามมโนทัศน์อิสลาม เพื่อเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลใน
บริบทสังคมอิสลามต่อไป 
 
 

งิราการงิออร 
 

1. การสร้างดคร่ืองศือทา่ให้ในการงิออร 
     การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม
ตามล าดับข้ันตอนดังนี้  
    (1) ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือจากแบบวัดและประเมินผล  รวมท้ังตัวอย่างแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  (2) ศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน  และก าหนดขอบข่ายการบริหารงานบุคคล 
จากนั้นผู้วิจัยสร้างเครื่องมือตามขอบข่ายท่ีก าหนด 
  (3) น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอค าแนะน า  และ
ตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษา  การส่ือความหมายและความครอบสมบูรณ์ของเนื้อหาแบบสอบถาม 
และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
  (4) น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ   หาค่าความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือนิยาม (Item Objective Congruence Index :IOC)  
  (5) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้  (Try Out) กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  เพื่อหาค่า
ความเช่ือมั่น ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha coefficient) ของครอนบาค    ) Cronbach, 1990) 
 (6) น าแบบสอบถามท่ีผ่านการทดลองใช้แล้ว  เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  แล้วจัดท า
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
             (7)  น าผลการศึกษาท่ีพบจากแบบสอบถาม  มาสร้างเป็นแบบสอบถามร่างแนวทาง 
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาตามมโนทัศน์อิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสต่อไป  
 
2. กลุ่ศตองอร่าง (Samples) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายงานบุคคล และครูท่ี
ปฏิบัติงานอยู่ในปีการศึกษา 2559  ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดนราธิวาส จ านวน 360 คน จากประชากรท้ังหมด 3,257 คน จ าแนกเป็นหัวหน้าฝ่ายงานบุคคล 23 คน 
ครูสอนสามัญ 191 คน ครูสอนศาสนา 146 คน จาก 23 โรงเรียน 
 
3. แบบแผนการงิออร   
  การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ซึ่งมีแนวทางการศึกษา โดยใช้
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยวิธีการดังนี้ 
  1. น าข้อค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดมาสร้างข้อค าถามเพื่อการสัมภาษณ์  
  2. น าผลสรุปข้อมูลการสัมภาษณ์มาเป็นแนวทางการพัฒนาสภาพการบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป 
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4.นดคร่ืองศือทา่ให้ในการงิออรน 
  1.นแบบสอบถาศน(Questionnaire) ซึ่งประกอบด้วย 3 ตอน คือ   
   ตอนท่ี 1 เป็นแบบส ารวจสอบรายการ (Checklist) ใช้สอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วยต าแหน่งหน้าท่ี วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างานและขนาดโรงเรียน 
   ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า (Likert scale) มี 5 ระดับ คือ  
1 = เห็นด้วยน้อยมาก 2=เห็นด้วยน้อย 3=เห็นด้วยปานกลาง 4=เห็นด้วยมาก และ 5= เห็นด้วยมากท่ีสุด ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ เพื่อวัดระดับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัด
นราธิวาส  
   ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ซึ่งเป็นลักษณะค าถาม
ปลายเปิด  
  2.นแบบสอศภาษณ์น(Interview) ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์โดยน าผลของระดับความเห็นท่ีมาก 
ท่ีสุดของแต่ละด้านของการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนมาเป็นข้อค าถามในการสัมภาษณ์ 
 
6.นงิราการงิดคราะห์ข้อศูล 
  )1  (วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม โดยน ำมาแจกแจง 
ความถ่ี )Frequency) และค่าร้อยละ )Percentage) และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังหมดในรูปแบบ
ตารางประกอบความเรียง   
  (2) วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม โดยน ามาหาค่าเฉล่ีย )Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน )Standard Deviation) และน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง   
  )3  (วิเคราะห์กา รเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งตัวแปร )ปัจจัยส่วนบุคคล (โดย ใช้ค่าเอฟเทซ )f-
test) ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติใน ระดับ .05 และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง   
  )4  (วิเคราะห์สรุปข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง  ๆ ทีได้จากการสัมภาษณ์ แล้วน าเสนอผล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบความเรียง 
 

ผลการงิออรและอภิปรารผลการงิออร 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามจังหวัดนราธิวาส โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านการสรรหา การคัดเลือก และ
การบรรจุแต่งต้ัง และด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบ
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส จ าแนก
ตามต าแหน่งหน้าท่ี ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างานและขนาดของโรงเรียนท่ีต่างกัน พบว่า โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นต าแหน่งหน้าท่ีจะมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน ส่วนแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส ในแต่ละด้าน 
สรุปได้ดังนี้ ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดท าประวัติ
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ของบุคลากรอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ทราบถึงความถนัดและความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ีมีอยู่
ในองค์กร และง่ายต่อการสรรหาบุคลากรท่ียังไม่เพียงพอต่อไป ด้านการสรรหา การคัดเลือกและการบรรจุ
แต่งต้ัง พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรคัดเลือกบุคลากรท่ีมีวิชาเอกตรงกับความต้องการจริงของสถานศึกษา 
เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถจัดบุคคลเข้าท างานได้ตรงกับความถนัดและ
ความสามารถ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของผู้เรียน สถานศึกษา ตลอดจนตัวของบุคลากรเอง ในการ
ท างานต่อไป ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรมอบหมายงาน
ให้ตรงกับความรู้ความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของบุคลากร มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
และท่ัวถึง ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรเน้นประเมินตามสภาพจริง โดย
ประเมินบุคลากรด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร  พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรปรับ
เงินให้เหมาะสมกับวุฒิการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ีความสามารถ และอายุการท างาน ด้านวินัยและการรักษา
วินัย ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่บุคลากร ก าหนดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน เพื่อให้บุคลากรยึดถือแนวปฏิบัติ เดียวกัน และด้านการให้ออกจากงาน  พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรมีการตักเตือนท่ีดี มีวิทยปัญญา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหรือหาสาเหตุผู้กระท าผิดวินัยต้ังแต่
เริ่มแรก  ให้โอกาสบุคลากรท่ีได้กระท าผิดในการปรับปรุงพฤติกรรม เนื่องจากอิสลามคือศาสนาแห่งการ
ตักเตือน และการตักเตือนท่ีดีนั้นจะน ามาซึ่งผลลัพธ์ท่ีดีต่อไป 

 
อภิปรารผลการงิออร 

  สภาพการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัด
นราธิวาส โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ความคิดเห็นต่อ  
การบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมาก มี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการสรรหา การคัดเลือก และการบรรจุแต่งต้ัง มี
ระดับความคิดเห็นสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และมีความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานบุคคลระดับปานกลาง จ านวน 5 ด้าน เรียงล าดับความคิดเห็นจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
วินัยและการรักษาวินัย ด้านการให้บุคลากรพ้นจากงาน ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการวางแผน
อัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง และด้านการธ ารงรักษาบุคลากร ตามล าดับ โดยแต่ละด้านมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. เ้านการงางแผนออตราก าลองและการก าหนเต าแหน่ง การบริหารงานบุคคลในด้านนี้  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผู้บริหารมี  
การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งบุคลากรอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม (العدل) อยู่ในระดับมาก 
และระดับความคิดเห็นต่อผู้บริหารในข้ออื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่า
เรื่องการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่งเป็นขั้นตอนแรกของการบริหารงานบุคคล เป็นการ
ปรึกษาหารือกันภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด การวางแผนในขั้นต้นจึงเป็นไปด้วยความ
ราบรื่น เท่าเทียม ยังไม่มีปัจจัยอื่น ๆ ท่ีท าให้เกิดความเหล่ือมล้ าขึ้น  
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2. เ้านการสรรหานการคอเดลือกและการบรรอุแต่งตอ้ง การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส ในด้านการสรรหา การคัดเลือกและการบรรจุแต่งต้ัง
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการบริหารงานบุคคลด้านการสรรหา การคัดเลือกและการบรรจุแต่งต้ัง
สูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ การแจ้งรายละเอียดค่าตอบแทนท่ีผู้สมัครแต่ละต าแหน่งจะได้รับ รองลงมา คือ การ
คัดเลือกผู้สมัครที่มีความสามารถ มีสุขภาพแข็งแรง (القوة) และมีความซื่อสัตย์ (األمانة) ในการท างาน และมี
การทดลองปฏิบัติงานในหน้าท่ีของบุคลากรและประเมินผลอย่างยุติธรรม ส่วนข้อท่ีมีการบริหารงานบุคคล
ด้านการสรรหา การคัดเลือกและการบรรจุแต่งต้ังในระดับต่ าสุด คือ การจัดท าแบบทดสอบเรื่องความเข้าใจ
อิสลามให้แก่ผู้สมัครในระหว่างกระบวนการคัดเลือก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารส่วนใหญ่เริ่มให้ความส าคัญ
กับการคัดเลือกบุคคลเข้าท างานมากขึ้น และตระหนักถึงความต้องการจ าเป็นของผู้สมัครในการเข้ามาสมัคร
ท างาน แต่ยังคงมุ่งเน้นในเรื่องทักษะความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีมากกว่าความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้าน
ความรู้อิสลาม ท้ังนี้ส่วนหนึ่งอาจขึ้นอยู่กับพื้นความรู้เดิมของผู้บริหารโรงเรียนว่ามีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการศาสนามากน้อยเพียงใด   

3. เ้านการดสริศสร้างประสิทริภาพในการปฏิบอติงานนการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดนราธิวาส ในด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีการบริหารงานบุคคลด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ การมอบหมายงานให้บุคลากรตรงตามความถนัดและความสามารถ รองลงมา คือ 
การปลูกฝังให้บุคลากรกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการส่งเสริมให้น าความรู้ท่ี
ได้รับจากการอบรมมาขยายผลแก่บุคลากรในสถานศึกษา ส่วนข้อท่ีมีการบริหารงานบุคคลด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับต่ าสุด คือ การส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น   

4. เ้านการประดศินผลการปฏิบอติงาน การบริหารงานบุคคลในด้านนี้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การบริหารงานบุคคลด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานสูงสุด 3 
ล าดับแรก ได้แก่ การวางแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบ รองลงมา คือ ผลของ
การปฏิบัติงานมีผลต่อการตอบแทนหรือเล่ือนขั้นเงินเดือนบุคลากร และการพิจารณาความดีความชอบด้วย
ความยุติธรรมและผ่านการลงมติของคณะกรรมการ ส่วนข้อท่ีมีการบริหารงานบุคคลด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ในระดับต่ าสุด คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรบรรลุตามวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงบุคลากรอย่างแท้จริง  
  5. เ้านการร ารงรอกษาบุคลากร การบริหารงานบุคคลด้านนี้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการบริหารงานบุคคลด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานสูงสุด 3 ล าดับแรก 
ได้แก่ การจัดสวัสดิการร้านสหกรณ์โรงเรียนท่ีมีอาหารฮาลาลและมีประโยชน์ รองลงมา คือ จ่ายเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนอย่างรวดเร็ว และยุติธรรม และการจัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัยแก่บุคลากร ส่วนข้อท่ีมี
การบริหารงานบุคคลด้านการธ ารงรักษาบุคลากร ในระดับต่ าสุด คือ จ่ายค่าตอบแทนพิเศษในกรณีท่ีสอนเกิน
เกณฑ์ท่ีก าหนดหรือนอกเวลา   
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  6. เ้านงินอรและการรอกษางินอรนการบริหารงานบุคคลด้านนี้โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการบริหารงานบุคคลด้านวินัยและการรักษาวินัยสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ 
การส่งเสริมให้ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ละท้ิงหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ รองลงมา คือ ตัดสิน
ผลประโยชน์และโทษบนพื้นฐานความต้ังใจหรือการต้ังเจตนา เช่น ไม่ลงโทษส าหรับการกระท าผิดท่ีเกิดจาก
ความผิดพลาดหรือไม่ได้ต้ังใจ และให้บุคลากรได้รับความเป็นธรรมมากท่ีสุด เมื่อมีการสอบสวนทางวินัย ส่วน
ข้อท่ีมีการบริหารงานบุคคลด้านวินัยและการรักษาวินัย ในระดับต่ าสุด คือ สร้างความตระหนักและความ
เข้าใจเกี่ยวกับการรักษาวินัยแก่บุคลากร  
 7. เ้านการให้ออกอากงานนการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จังหวัดนราธิวาส ในด้านการให้ออกจากงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการบริหารงานบุคคลด้านการให้ออกจากงาน  สูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ การ
พิจารณาให้ออกอยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง ยุติธรรม และความเมตตา  รองลงมา คือ บุคลากรท่ีประพฤติตน
ไม่เหมาะสม ท าผิดวินัยร้ายแรง ถูกให้ออกจาก และอนุมัติให้ลาออกหากมีเหตุผลท่ีเหมาะสม ส่วนข้อท่ีมีการ
บริหารงานบุคคลด้านการให้ออกจากงาน ในระดับต่ าสุด คือ การส ารวจความต้องการลาออกของบุคลากรใน
แต่ละป ี 
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สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลำ

ณัฎธิดา ขวัญหวาน1 และรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การบริหารทรัพายากรทางการศึกษา ในสถานศกึษามีความส�าคัญและจ�าเปน็ในการจัดการและการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่

อย่างจ�ากัดให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด 

วตัถปุระสงค์ : เพือ่ศกึษาและเปรยีบเทียบการบรหิารทรพัยากรทางการศกึษาของสถานศกึษาตามความคดิเหน็ของคร ูสงักดัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา จ�าแนกตามตัวแปรเพศ อายุ ประสบการณ์ในการสอน และขนาดสถานศึกษา

วธิกีำรศกึษำ : กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ครใูนสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จงัหวดัสงขลา ปีการศกึษา 2561 จ�านวน 242 

คน ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 

ระดับ จ�านวน 60 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .985 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบที (t-test) และการทดสอบค่า (F-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) 

ผลกำรศึกษำ : การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา จ�าแนกตามตัวแปร เพศ อายุ ประสบการณ์ในการสอน และ

ขนาดของสถานศกึษา พบว่า ครท่ีูมเีพศต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรทางการศกึษาของสถานศกึษาตามความ

คิดเห็นของครู สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา แตกต่างกัน อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดบั .05 ครทูีมี่อายุต่างกัน มี

ความคดิเหน็เกีย่วกับการบรหิารทรพัยากรทางการศกึษาของสถานศกึษาตามความคิดเหน็ของคร ูสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

จังหวัดสงขลา ไม่แตกต่างกัน ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ

สถานศกึษาตามความคิดเหน็ของคร ูสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จงัหวดัสงขลา ไม่แตกต่างกนั และครทูีป่ฏิบัตงิานในสถานศกึษา

ขนาดต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารทรพัยากรทางการศึกษาของสถานศกึษาตามความคดิเหน็ของคร ูสงักดัองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จังหวัดสงขลา แตกต่างกัน

สรปุผล จากการศกึษาครัง้นีพ้บว่า ครทูีม่อีายแุละสถานศกึษาทีมี่ขนาดต่างกนัมคีวามคดิเหน็ โดยภาพรวมแตกต่างกนัและครทูีม่เีพศ 

ประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน มคีวามคดิเหน็โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

ค�ำส�ำคัญ : การบริหารทรัพยากร, การศึกษา

1 มหาบัณฑิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1 Master Degree Master of Education Program, Department of Educational Administration, Taksin University, Songkhla.
2 Asst.Prof. Master of Education in Educational Administration, Faculty of Education, Taksin University, Songkhla.



577

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

The Management of Educational Resourcs of Educational by

the Teachers under Local Administrative Organization in Songkhla Province

Nudtida Kwanwan 1 and Rungchatchadaporn Wehachart2

Abstract

Introduction : Educational resource management In educational institutions, it is important and necessary to 

Management and necessary to Management and resource Managemeal whict is limited to the maximum

Objectives : To study and compare Educational resource management of educational institutions according to 

teachers is opinions Under the local administrative organization, Songkhla Province Classified by gender, em-

barrassment, teaching experience and school size

Methods : Sample Namely teachers in educational institutions under local government organizations in Songkh-

la Province Academic year 2018, number 242 people Determine the sample by suing the table of Craigie and 

Morgan. The research tool is a questionnaire with a rating scale of 5 levels, 60 items. Including percentage, 

mean, standard deviation, t-test And test one-way analysis of variance and One-way ANOVA.

Results : Educational resource management of educational institutions according to the opinions of teachers 

under the local government organization in Songkhla province Overall and each aspect in a high level The 

results of comparison of educational resource management of educational institutions according to the opinions 

of teachers under the local government organization, Songkhla Province Classified by gender, embarrassment, 

teaching experience and school size Found that teachers with different gender There are different opinions with 

statistical significance at the level of .05 Teachers of different ages and teachers with different teaching experienc-

es had no different opinions. And those working in different size schools have different opinions

Conclusion : From this study, it was found that teachers of different ages and schools had different opinions. 

The overall picture is different, and teachers with different gender, work experience, opinions are not different,

Keywords : Educational resource management, teachers
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Conclusion : From this study, it was found that teachers of different ages and schools had different 
opinions. The overall picture is different, and teachers with different gender, work experience, opinions are 
not different, 

Keywords : Educational resource management, teachers 

บทน า 

  การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรูเ้พื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโลก โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก 
การอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อมสังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับเป็น
องค์กรที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ก าหนดให้จัดระบบโครงสร้างและ
กระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการกระจายอ านาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง  
หรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น และประสานส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาท่ีมีความสอดคล้องกับนโยบายและได้มาตราฐานการศึกษา  

                 จากความส าคัญของการบริหารสถานศึกษาเพื่อให้ได้ผลตามจุดประสงค์ของการจัดการศึกษา  ทรัยพยากร
การศึกษาเป็นส่วนส าคัญของการจัดการศึกษาเพราะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้บริหารได้รับความจริงเกี่ยวกับการบริหารและ
จัดการศึกษาเพื่อหาทางแก้ปัญหาส่งเสรมิพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดหาวัสด ุสื่อ อุปกรณ์ งบประมาณอื่น ๆ เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน และสรรหาทรัพยากรในแต่ละด้าน  มาส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ ในด้านการด าเนินการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีความก้าวหน้าไปมาก โดยมีจ านวน
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น และประการส าคัญที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือปัญหาอุปสรรคด้าน
ต่างๆที่เกิดขึ้น และกระทบต่อการบริหารจัดการศึกษาหลายประการ เช่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความรู้
ความเข้าใจด้านการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษาไม่เพียงพอ ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์  ครูและบุคลากรด้าน
การศึกษาขาดขวัญก าลังใจ และยังมี ปัญหาด้านกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษา และการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งปัญหาการในการด าเนินงานการถ่ายโอนการจัดการศึกษาหลายประการ   
      ด้วยความเป็นมาและสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ตระหนักและเห็นความส าคัญการบริหารทรัพยากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา   มีความจ าเป็นและมีส่วนส าคัญจัดการและ
บริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด ในฐานะที่ผู้วิจัย มีหน้าที่ก ากับดูแลงานในด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา   เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อการพัฒนา ก าหนดนโยบาย  การส่งเสริม การแก้ไข ปรับปรุง 
และพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ในการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษา ต่อไป 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

              ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

                   ประชากร ได้แก่ ครูในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
666 คน 
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Conclusion : From this study, it was found that teachers of different ages and schools had different 
opinions. The overall picture is different, and teachers with different gender, work experience, opinions are 
not different, 

Keywords : Educational resource management, teachers 

บทน า 

  การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรูเ้พื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโลก โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก 
การอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อมสังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนับเป็น
องค์กรที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ก าหนดให้จัดระบบโครงสร้างและ
กระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการกระจายอ านาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง  
หรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น และประสานส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาท่ีมีความสอดคล้องกับนโยบายและได้มาตราฐานการศึกษา  

                 จากความส าคัญของการบริหารสถานศึกษาเพื่อให้ได้ผลตามจุดประสงค์ของการจัดการศึกษา  ทรัยพยากร
การศึกษาเป็นส่วนส าคัญของการจัดการศึกษาเพราะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้บริหารได้รับความจริงเกี่ยวกับการบริหารและ
จัดการศึกษาเพื่อหาทางแก้ปัญหาส่งเสรมิพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดหาวัสด ุสื่อ อุปกรณ์ งบประมาณอื่น ๆ เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน และสรรหาทรัพยากรในแต่ละด้าน  มาส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ ในด้านการด าเนินการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีความก้าวหน้าไปมาก โดยมีจ านวน
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น และประการส าคัญที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือปัญหาอุปสรรคด้าน
ต่างๆที่เกิดขึ้น และกระทบต่อการบริหารจัดการศึกษาหลายประการ เช่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความรู้
ความเข้าใจด้านการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษาไม่เพียงพอ ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์  ครูและบุคลากรด้าน
การศึกษาขาดขวัญก าลังใจ และยังมี ปัญหาด้านกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษา และการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งปัญหาการในการด าเนินงานการถ่ายโอนการจัดการศึกษาหลายประการ   
      ด้วยความเป็นมาและสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ตระหนักและเห็นความส าคัญการบริหารทรัพยากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา   มีความจ าเป็นและมีส่วนส าคัญจัดการและ
บริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด ในฐานะที่ผู้วิจัย มีหน้าที่ก ากับดูแลงานในด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา   เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อการพัฒนา ก าหนดนโยบาย  การส่งเสริม การแก้ไข ปรับปรุง 
และพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ในการบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษา ต่อไป 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

              ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

                   ประชากร ได้แก่ ครูในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
666 คน 

    กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา   ปีการศึกษา 2561  

จ านวน 242 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครจซีและมอแกน  (Krejcie and Morgan. 1970 : 608) และใช้
การสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) ตามขนาดสถานศึกษา  โดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random 
Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
               เครื่องมือการวิจัยเปน็แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 2  ตอน ดังนี ้
    ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ(Check List) จ านวน 5 ข้อ จ าแนกเป็น เพศ  อายุ ประสบการณ ์และขนาดสถานศึกษา 
               ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดสงขลา  มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likerts Rating Scale) จ านวน 60 ข้อ จ าแนกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 2) ด้านการบริหารทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ์  3) ด้านการบริหารทรัพยากรงบประมาณ  4) ด้านการบริหารการ
จัดการ  โดยแบบสอบถามตอนท่ี 2 มีลักษณะเป็นแบบจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ โดยผู้วิจัยก าหนดระดับค่าน้ าหนักและแปล
ความหมายของคะแนนไว้ 5 ระดับ ดังน้ี 

      
            การเก็บรวบรวมข้อมูล   
    ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้

    1. ขอหนังสือรับรองและแนะน าตัวจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา เพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างการวิจัย   
    2. น าหนังสือแนะน าตัวผู้วิจัย ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา  เพื่อขอ
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมท้ังนัดหมายเวลาและสถานท่ีขอรับแบบสอบถามคืน 
    3. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวม แบบสอบถามด้วยตนเอง จ านวนแบบสอบถามท่ีจัดส่งไป จ านวน 242  ฉบับ 
ได้รับกลับคืนมา จ านวน  242 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
    4. เมื่อรับแบบสอบถามคืน ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามเพื่อน าไป
วิเคราะห์ข้อมูล  
                  การวิเคราะห์ข้อมูล 

    1) น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิด
เลือกตอบ(Check List) มาแจกแจงความถี่ (Frequency) เป็นรายข้อ วิเคราะห์ค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage)  
               2) น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณคา่(Rating Scale) น ามาตรวจให้
คะแนนตามเกณฑ์น้ าหนัก 5 ระดบั จากนั้นน าไปบันทึก และวเิคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) แล้วน าผลการวิเคราะหท์ี่ได้มาแปลความหมาย รายข้อ รายด้านและในภาพรวม การแปลผลค่าเฉลี่ยตามหลักเกณฑ์
ของช่วงระดับคะแนน (Class Interval) 5 ระดับ  
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                  3) วิเคราะห์เปรียบเทียบจ าแนกตาม การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 
สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดสงขลา  โดยใช้สถิติ t-test จ าแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์ท างาน และขนาด
สถานศึกษา และใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA)  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

  ผลการวิจัย 

               1.การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครสูังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
                  2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา จ าแนกตามตัวแปร เพศ อายุ ประสบการณ์ในการสอน และขนาดของสถานศึกษา พบว่า 
ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครูที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
สงขลา ไม่แตกต่างกัน ครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา ไม่แตกต่างกัน และครูที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา แตกต่างกัน 

              อภิปรายผล 

     หลังจากวิเคราะห์ข้อมลูแล้ว สามารถน าผลนั้นมาอภิปรายได้ดังตอ่ไปนี้ 
     1. การบรหิารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามความคดิเห็นของครู สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดสงขลา  

                      จากผลการวิจัยพบว่าระดับความคิดเห็นของครูต่อการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิชญ์ภาส สว่างใจ (2558 : 132) ได้ศึกษาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ในเขตอ าเภอปลาปาก 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พบว่า การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของพิกุล ถนอมขวัญ (2558 : 199) ได้ศึกษาการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 พบว่า การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
               เมื่อพิจารณาในแตล่ะด้าน มีประเด็นน ามาอภิปราย ดังนี้ 
    2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคร ู สังกัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา จ าแนกตามตัวแปร เพศ อายุ ประสบการณ์การสอน และขนาดของสถานศึกษา  
                   2.1 ผลการเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา จ าแนกตามตัวแปร เพศ  พบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
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                  3) วิเคราะห์เปรียบเทียบจ าแนกตาม การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 
สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดสงขลา  โดยใช้สถิติ t-test จ าแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์ท างาน และขนาด
สถานศึกษา และใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA)  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

  ผลการวิจัย 

               1.การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครสูังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
                  2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา จ าแนกตามตัวแปร เพศ อายุ ประสบการณ์ในการสอน และขนาดของสถานศึกษา พบว่า 
ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครูที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
สงขลา ไม่แตกต่างกัน ครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา ไม่แตกต่างกัน และครูที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา แตกต่างกัน 

              อภิปรายผล 

     หลังจากวิเคราะห์ข้อมลูแล้ว สามารถน าผลนั้นมาอภิปรายได้ดังตอ่ไปนี้ 
     1. การบรหิารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามความคดิเห็นของครู สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดสงขลา  

                      จากผลการวิจัยพบว่าระดับความคิดเห็นของครูต่อการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิชญ์ภาส สว่างใจ (2558 : 132) ได้ศึกษาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ในเขตอ าเภอปลาปาก 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พบว่า การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของพิกุล ถนอมขวัญ (2558 : 199) ได้ศึกษาการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 พบว่า การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
               เมื่อพิจารณาในแตล่ะด้าน มีประเด็นน ามาอภิปราย ดังนี้ 
    2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคร ู สังกัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา จ าแนกตามตัวแปร เพศ อายุ ประสบการณ์การสอน และขนาดของสถานศึกษา  
                   2.1 ผลการเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา จ าแนกตามตัวแปร เพศ  พบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร

ทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา ในภาพรวม
ไม่แตกต่าง เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านการบริหารบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการ
บริหารวัสดุ อุปกรณ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของเทอดนรินทร์ อุปลี (2556 : 87) 

ได้ศึกษา การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบว่า 
สภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามเพศของผู้บริหารพบว่าไม่แตกต่าง 
                       2.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา จ าแนกตามตัวแปร อายุ พบว่า พบว่า ครูที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา โดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของทิพมณฑา ทนุการ (2558 : 114) ได้ศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ใน
การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
                   2.3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา จ าแนกตามตัวแปร ประสบการณ์การสอน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การสอน
ต่างกัน มีความคิดเห็นการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดสงขลา ครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกันโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
เตือนใจ ไชยโคตร (2550 : 91) ได้ศึกษาบทบาทการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด
บุรีรัมย์ พบว่า ความคิดเห็นของนักวิชาการศึกษาและหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด
บุรีรัมย์ จ าแนกตามสถานภาพประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นต่อบทบาทการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมไม่แต่ต่างกัน 

       2.4 ผลการเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาด
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา โดยรวมแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านการบริหารบุคคลแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .01 การบริหารวัสดุ อุปกรณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .001 การบริหารงบประมาณ และ .การ
บริหารจัดการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของมาริสา ร่างน้อย (2556 : 73) ได้ศึกษาความ
คิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนที่มีต่อสภาพการระดมทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อการบริหารการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นที่ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการครูท่ีมีต่อสภาพการระดม
ทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อการบริหารการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นที่ฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา แตกต่างต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
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    จากผลการวิจัย ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา จ าแนกตาม ขนาดของสถานศึกษา พบว่า ครูที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
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สรุปผลการวิจัย 
กำรด�ำเนินงำนพัฒนำนักเรียนของเครือข่ำยโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม

ในโครงกำรตำมพระรำชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
ภัทรชัย แวนิ1* และอะห์มัด ยี่สุ่นทรง2*

บทคัดย่อ

บทน�ำ :  การด�าเนนิงานพฒันานกัเรยีนของเครอืข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในโครงการตามพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ด�าเนินการตามแผนพัฒนานักเรียนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีแต่ยงัพบปัญหาต่างๆ มากมายทัง้ทางด้านโภชนาการและสขุภาพอนามยั ด้านการเพิม่โอกาสทางการ

ศึกษา ด้านการเรียนรู้ทางวิชาการ ด้านอาชีพ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าจ�าเป็นจะต้องมีการศึกษาการด�าเนินงานพัฒนานักเรียนของเครือข่ายฯ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาระดับการด�าเนินงานและเปรียบเทียบการด�าเนินงานพัฒนานักเรียนของเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วิธีกำรศึกษำ : การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส�ารวจ ท�าการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพ

ระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ�านวน 13 โรง ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วยผู้บริหาร จ�านวน 78 คน และ

คร ูจ�านวน 195 คน โดยใช้แบบสอบถามเกบ็ข้อมลู จ�านวน 273 คน เกบ็ข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ และวเิคราะห์

ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป โดยใช้สถิติ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการทดสอบที 

(t-test) และค่าการทดสอบเอฟ (F-test) รวมถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison)

ผลกำรศึกษำ : พบว่า ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานพัฒนานักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( x  = 3.96 , 
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Abstract

Introduction : The Progress of the Developments of Students of The Islamic Private Schools Under the Project 

of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn.Has implemented the student development plan in the wilderness. But 

still encountered various problems many in both nutrition and health, Increasing educational opportunities, 

Academic learning, Career, Occupation in the conservation of natural resources and the environment, The 

conservation of culture and local wisdom. So that The researcher therefore considers that it is necessary to 

study the development of students.

Objective : To examine levels and to compare states of implementation of the progress of the developments 

of students of the islamic private schools under the project of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn.

Methods : The target population were 13 schools of the islamic private schools under the project of HRH 

Princess Maha Chakri Sirindhorn. The sample informants of this study consisted of 78 school administrators and 

195 teachers, totaling 273 informants. The data was collected by using questionnaires and interviews. The 

descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test and Multiple 

Comparison were used to analyze the collected data.

Results : Administration and teacher Have comments to The Progress of the Developments of Students Overall at 

a high level มาก ( x  = 3.96 , S.D. = .76) When considering each aspect found are in both nutrition and health 

level is medium ( x  = 3.48 , S.D. = .87) Increasing educational opportunities level is medium ( x  = 3.39 , S.D. = .99) 

Academic learning level is high ( x  = 3.80 , S.D. = .95) Career level is high ( x  = 3.72 , S.D. = .94) Occupation in 

the conservation of natural resources and the environment level is high ( x  = 3.52 , S.D. = .89) The conservation 

of culture and local wisdom level is high ( x  = 3.62 , S.D. = .97) When classified by position, it was found that 

overall was not different. Different school sizes showed that overall differences were statistically significant at 

the level of .05.

Conclusion : This study found that administrators should rest the responsible person to do the job properly. 

as well as the management must provide motivation such as to compliment or create morale for teachers, 

workers who feel that school administrators are alongside teachers, workers

Keyword : The Islamic Private Schools Under the Project of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn

 

บทน า 
 จากการด าเนินงานพัฒนานักเรียนของเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนานักเรียนในถิ่นทุรกันดารตามแนว
พระราชด าริฯ แต่ยังพบปัญหาต่างๆ มากมายทั้งทางด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย ด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
ด้านการเรียนรู้ทางวิชาการ ด้านอาชีพ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าจ าเป็นจะต้องมีการศึกษา การด าเนินงานพัฒนานักเรียนของเครือข่ายโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ผลการศึกษานี้
จะเป็นประโยชน์ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาและผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษาในโรงเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนานักเรียนของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จ านวนและค่าร้อยละเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย ดังน้ี ต าแหน่งผู้บริหารจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 ครูจ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4 จ าแนก
ตามขนาดโรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนขนาดเล็ก 43 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 โรงเรียนขนาดกลาง 196 คน คิดเป็นร้อย
ละ 71.8 โรงเรียนขนาดใหญ่ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 จ าแนกตามทีต่ั้งของโรงเรียนประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี 93 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.1จังหวัดยะลา 55 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1 จังหวัดนราธิวาส 99 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 จังหวัดสงขลา 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในโครงการตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในปีการศึกษา 2559 จ านวน
โรงเรียนทั้งหมด 13 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอน จ านวน  273 คน 
จากประชากรทั้งหมด 937 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 
2557: 49) ด้วยวิธีการสุ่มแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ก าหนดช้ันภูมิตามขนาดของสถานศึกษา และสุ่ม
ตัวอย่างตามสัดส่วนของ ประกอบด้วยผู้บริหาร จ านวน 78 คน และครูผู้สอน มีจ านวน 195 คน รวมทั้งสิ้น 273 คน ส่วน
กลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 3 คน และผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชน
อ าเภอหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน เครื่องมือการวิจัยที่ใช้ในการเก็บข้อมูล แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 
แบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณ์ดังรายละเอียดดังนี้ แบบสอบถาม ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check – List) เกี่ยวกับ ต าแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และที่ตั้ง
ของโรงเรียน ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามระดับความคิดเห็นต่อการด าเนินงานพัฒนานักเรียนของเครือข่ายโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บ
รวมรวมข้อมูลตามขั้นตอน โดยท าเรื่องขอหนังสือรับรองและหนังสือแนะน าตัวจากภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัย
อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถึงผู้อ านวยการสถานศึกษาของเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากน้ันผู้วิจัยแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตัวเอง ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม มี
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ ค านวณค่าร้อยละ ก าหนดคะแนนเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ค านวณหา
ค่าเฉลี่ยรวม พร้อมกับน าเสนอในรูปตาราง และแปลผลตามล าดับ โดยใช้เกณฑ์การประเมินระดับคะแนนเฉลี่ยในการแปล
ความหมาย ตามหลักการวิเคราะห์ความหมายของค่าเฉลี่ย ตามเกณฑ์ของธานินทร์ ศิลป์จารุ (2557 : 75 น าค่าเฉลี่ยมา
เปรียบเทียบตามตัวแปร ต าแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และที่ตั้งของโรงเรียน โดยใช้การทดสอบด้วยค่าที ( t-test) และค่า
ทดสอบเอฟ (F-test) รวมถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) น าข้อมูลจากข้อค าถามแบบ
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จากประชากรทั้งหมด 937 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 
2557: 49) ด้วยวิธีการสุ่มแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ก าหนดช้ันภูมิตามขนาดของสถานศึกษา และสุ่ม
ตัวอย่างตามสัดส่วนของ ประกอบด้วยผู้บริหาร จ านวน 78 คน และครูผู้สอน มีจ านวน 195 คน รวมทั้งสิ้น 273 คน ส่วน
กลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 3 คน และผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชน
อ าเภอหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน เครื่องมือการวิจัยที่ใช้ในการเก็บข้อมูล แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 
แบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณ์ดังรายละเอียดดังนี้ แบบสอบถาม ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check – List) เกี่ยวกับ ต าแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และที่ตั้ง
ของโรงเรียน ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามระดับความคิดเห็นต่อการด าเนินงานพัฒนานักเรียนของเครือข่ายโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บ
รวมรวมข้อมูลตามขั้นตอน โดยท าเรื่องขอหนังสือรับรองและหนังสือแนะน าตัวจากภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัย
อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถึงผู้อ านวยการสถานศึกษาของเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากน้ันผู้วิจัยแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตัวเอง ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม มี
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ ค านวณค่าร้อยละ ก าหนดคะแนนเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ค านวณหา
ค่าเฉลี่ยรวม พร้อมกับน าเสนอในรูปตาราง และแปลผลตามล าดับ โดยใช้เกณฑ์การประเมินระดับคะแนนเฉลี่ยในการแปล
ความหมาย ตามหลักการวิเคราะห์ความหมายของค่าเฉลี่ย ตามเกณฑ์ของธานินทร์ ศิลป์จารุ (2557 : 75 น าค่าเฉลี่ยมา
เปรียบเทียบตามตัวแปร ต าแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และที่ต้ังของโรงเรียน โดยใช้การทดสอบด้วยค่าที ( t-test) และค่า
ทดสอบเอฟ (F-test) รวมถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) น าข้อมูลจากข้อค าถามแบบ
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

ปลายเปิด วิเคราะห์โดยวิธีการสังเคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีความหมายคล้ายคลึงกัน แล้วน ามาจัดกลุ่มประกอบการอภิปราย
ผล ส่วนแบบสัมภาษณ์   

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยปรากฏดังนี ้
 1. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 273 คน เป็น
ครู 195 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4 และผู้บริหาร จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 ขนาดโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดกลาง 
จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 71.8 รองลงมาเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 และโรงเรียน
ขนาดใหญ่ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5  ตามล าดับ ที่ตั้งของโรงเรียนตั้งอยู่ในจังหวัดยะลา จ านวน 99 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.3 ตั้งอยู่ในจังหวัดนราธิวาส จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1 ตั้งอยู่ในจังหวัดปัตตานี จ านวน 55 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.1  และตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 ตามล าดับ 
   2. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อการด าเนินงานพัฒนานักเรียนของเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเรียนรู้ทางวิชาการ มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมาคือ ด้ านอาชีพ ด้านการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด  
  3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการด าเนินงานพัฒนานักเรียนของเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ าแนกตามต าแหน่ง ระหว่าง
ความเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
 4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการด าเนินงานพัฒนานักเรียนของเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดย
ภาพรวมและรายด้าน พบว่าโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับความส าคัญ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับความส าคัญ .05 เพื่อให้ทราบความแตกต่างเป็นรายคู่ จึงได้ท าการทดสอบด้วยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ ปรากฏผลดังนี ้ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย มีจ านวน 3 คู่ ได้แก่ 1.โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาด
กลาง 2.โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ 3. โรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนระดับใหญ่ ด้านการเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ 1.โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง 2.โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ 
ด้านการเรียนรู้ทางวิชาการ มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ 1.โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง 2.โรงเรียนขนาดเล็กกับ
โรงเรียนขนาดใหญ่ ด้านอาชีพมีจ านวน 3 คู่ ได้แก่ 1.โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง 2.โรงเรียนขนาดเล็กกับ
โรงเรียนขนาดใหญ่ 3. โรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ่ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
จ านวน 2 คู่ ได้แก่ 1.โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง 2.โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ ด้านการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีจ านวน 1 คู่ ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่  
 5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานพัฒนานักเรียนของเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ าแนกตามที่ตั้งโรงเรียน 
โดยภาพรวมและรายด้าน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับความส าคัญ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับความส าคัญ .05  เพื่อ ให้ทราบความแตกต่าง เป็นรายคู่  จึ ง ได้ท า
การทดสอบด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ ปรากฏผลดังนี ้ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยมีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ 1.โรงเรียน
ที่มีท่ีตั้งในจังหวัดนราธิวาสกับจังหวัดปัตตานี 2.โรงเรียนมีที่ตั้งในจังหวัดนราธิวาสกับจังหวัดยะลา ด้านการเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษามีจ านวน 3 คู่ ได้แก่ 1.โรงเรียนท่ีมีที่ตั้งในจังหวัดนราธิวาสกับจังหวัดปัตตานี 2.โรงเรียนมีที่ตั้งในจังหวัดนราธิวาส
กับจังหวัดยะลา 3. โรงเรียนมีที่ตั้งในจังหวัดปัตตานีกับจังหวัดสงขลา ด้านการเรียนรู้ทางวิชาการมีจ านวน 3 คู่ ได้แก่ 1.
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

ปลายเปิด วิเคราะห์โดยวิธีการสังเคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีความหมายคล้ายคลึงกัน แล้วน ามาจัดกลุ่มประกอบการอภิปราย
ผล ส่วนแบบสัมภาษณ์   

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยปรากฏดังนี ้
 1. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 273 คน เป็น
ครู 195 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4 และผู้บริหาร จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 ขนาดโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดกลาง 
จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 71.8 รองลงมาเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 และโรงเรียน
ขนาดใหญ่ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5  ตามล าดับ ที่ตั้งของโรงเรียนตั้งอยู่ในจังหวัดยะลา จ านวน 99 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.3 ตั้งอยู่ในจังหวัดนราธิวาส จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1 ตั้งอยู่ในจังหวัดปัตตานี จ านวน 55 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.1  และตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 ตามล าดับ 
   2. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อการด าเนินงานพัฒนานักเรียนของเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเรียนรู้ทางวิชาการ มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมาคือ ด้ านอาชีพ ด้านการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด  
  3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการด าเนินงานพัฒนานักเรียนของเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ าแนกตามต าแหน่ง ระหว่าง
ความเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
 4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการด าเนินงานพัฒนานักเรียนของเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดย
ภาพรวมและรายด้าน พบว่าโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับความส าคัญ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับความส าคัญ .05 เพื่อให้ทราบความแตกต่างเป็นรายคู่ จึงได้ท าการทดสอบด้วยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ ปรากฏผลดังนี ้ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย มีจ านวน 3 คู่ ได้แก่ 1.โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาด
กลาง 2.โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ 3. โรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนระดับใหญ่ ด้านการเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ 1.โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง 2.โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ 
ด้านการเรียนรู้ทางวิชาการ มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ 1.โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง 2.โรงเรียนขนาดเล็กกับ
โรงเรียนขนาดใหญ่ ด้านอาชีพมีจ านวน 3 คู่ ได้แก่ 1.โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง 2.โรงเรียนขนาดเล็กกับ
โรงเรียนขนาดใหญ่ 3. โรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ่ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
จ านวน 2 คู่ ได้แก่ 1.โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง 2.โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ ด้านการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีจ านวน 1 คู่ ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่  
 5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานพัฒนานักเรียนของเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ าแนกตามที่ตั้งโรงเรียน 
โดยภาพรวมและรายด้าน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับความส าคัญ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับความส าคัญ .05  เพื่อ ให้ทราบความแตกต่าง เป็นรายคู่  จึ ง ได้ท า
การทดสอบด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ ปรากฏผลดังนี ้ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยมีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ 1.โรงเรียน
ที่มีท่ีตั้งในจังหวัดนราธิวาสกับจังหวัดปัตตานี 2.โรงเรียนมีที่ตั้งในจังหวัดนราธิวาสกับจังหวัดยะลา ด้านการเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษามีจ านวน 3 คู่ ได้แก่ 1.โรงเรียนท่ีมีที่ตั้งในจังหวัดนราธิวาสกับจังหวัดปัตตานี 2.โรงเรียนมีที่ตั้งในจังหวัดนราธิวาส
กับจังหวัดยะลา 3. โรงเรียนมีที่ตั้งในจังหวัดปัตตานีกับจังหวัดสงขลา ด้านการเรียนรู้ทางวิชาการมีจ านวน 3 คู่ ได้แก่ 1.

 

โรงเรียนที่มีท่ีตั้งในจังหวัดนราธิวาสกับจังหวัดปัตตานี  2. โรงเรียนมีที่ตั้งในจังหวัดนราธิวาสกับจังหวัดยะลา 3. โรงเรียนมี
ที่ตั้งในจังหวัดปัตตานีกับจังหวัดสงขลา ด้านอาชีพมีจ านวน 3 คู่ ได้แก่ 1.โรงเรียนที่มีที่ตั้งในจังหวัดนราธิวาสกับจังหวัด
ปัตตานี 2.โรงเรียนมีที่ตั้งในจังหวัดนราธิวาสกับจังหวัดยะลา 3. โรงเรียนมีที่ตั้งในจังหวัดปัตตานีกับจังหวัดสงขลา ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีจ านวน 3 คู่ ได้แก่ 1.โรงเรียนที่มีท่ีตั้งในจังหวัดนราธิวาสกับจังหวัดปัตตานี 2.
โรงเรียนมีที่ตั้งในจังหวัดนราธิวาสกับจังหวัดยะลา 3. โรงเรียนมีที่ตั้งในจังหวัดปัตตานีกับจังหวัดสงขลา ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ 1.โรงเรียนที่มีที่ตั้งในจังหวัดนราธิวาสกับจังหวัดปัตตานี 2.โรงเรียนมีที่ตั้งใน
จังหวัดปัตตานี  
การอภิปรายผล ดังนี ้
 ระดับการด าเนินงานพัฒนานักเรียนของเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีของผู้บริหารและครูผู้สอน พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับประวิตา มีเปี่ยมสมบูรณ์ (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ผลการวิจัยพบว่าระดับปัจจัยและระดับมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภิปรายได้ดังนี้   
 ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับ
การด าเนินงานมากท่ีสุด คือ โรงเรียนช่ังน้ าหนักและวัดส่วนสูง ดัชนีน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุนักเรียน
ทุกคนและน้อยที่สุด คือ โรงเรียนบันทึกในแบบรายงานผลการตรวจโลหิตหาเช้ือมาลาเรียโดยจ าแนกเป็นรายเดือน ซึ่ง
สอดคล้องกับวิมลจิต ชีวกาญจนา (2550) ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานโภชนาการอย่างมีคุณภาพของโรงเรียนอนุบาล
เอกชน พบว่า การบริหารงานโภชนาการอย่างมีคุณภาพของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ทั้งภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง และแนวทางการบริหารงานโภชนาการอย่างมีคุณภาพของโรงเรียนอนุบาลเอกชน พบว่า โรงเรียน ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการประชุมก าหนดหน้าที่รับผิดชอบและวิธีปฏิบัติให้ชัดเจน จัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมให้เด็ก
รู้จักการเลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ดูแลเอาใจใส่การรับประทานอาหารของเด็กอย่างใกล้ชิดโดยการติดตามการ
จัดท าอาหารของแม่ครัว ตามหลักโภชนาการ และยังสอดคล้องกับเบญจพร ธิหลวง (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรม
สุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมสุขภาพของ
นักเรียนท้ัง 6 ด้าน คือ ด้านการบริโภคอาหารและยา ด้านการออกก าลังกาย ด้านการพักผ่อน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ด้านการตรวจรักษาสุขภาพ และด้านการจัดการความเครียด มีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมอยู่ระดับปานกลาง เช่นกัน         
 ด้านการเพิม่โอกาสทางการศึกษา โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าโรงเรียน
ส ารวจนักเรียนที่จบช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 ในปีการศึกษาปัจจุบันและปีการศึกษาท่ีผ่าน
มา มีระดับการด าเนินงานมากที่สุด และน้อยที่สุด คือ โรงเรียนคัดแยกนักเรียนตามประเภทความพิการ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของวชิราพร สุวรรณศรวล (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกส าหรับเด็ก
ด้อยโอกาสทางการศึกษา ในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาส าคัญ
ประกอบด้วย 1 ด้านนักเรียน ครอบครัวมีฐานยากจนและไม่สนับสนุนให้ลูกได้รับการศึกษา ภาษาเป็นอุปสรรคในการเรียน 
และเด็กพักอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน 2 ด้านโรงเรียน หลักสูตรไม่เหมาะสมโรงเรียนตั้งอยู่ในที่ห่างไกลจากที่พักของนักเรียน 
ครูขาดความเข้าใจในตัวนักเรียน อย่างไรก็ตามวิชุดา นาคะอินทร์ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง พัฒนาการด้านการจัด
การศึกษาแบบเรียนร่วมในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ด้านนโยบายเกี่ ยวกับการศึกษาแบบเรียนร่วม พบว่า มี
พัฒนาการของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ตั้งแต่แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520 แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 – 2559 โดยก าหนดให้การศึกษาพิเศษเป็นการศึกษาที่
มุ่งให้ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ ได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมกับสภาพร่างกาย จิตใจและ
ความสามารถ อาจจัดเป็นสถานศึกษาเฉพาะหรือจัดในสถานศึกษาปกติตั้ งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึง
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

ระดับอุดมศึกษา และการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมสามารถจัดการศึกษาได้ทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 ด้านการเรียนรู้ทางวิชาการ เมื่อพิจารณาในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โรงเรียน
บันทึกคะแนนสอบนักเรียนแต่ละคนในแต่ละกลุ่มสาระ มีระดับการด าเนินงานมาก และน้อยที่สุด คือ โรงเรียนจัดตั้งศูนย์
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน สอดคล้องกับศุภพงษา จันทรังษ์ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนางานวิชาการเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 พบว่า การวิเคราะหบริบทโรงเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อพัฒนาครู
เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู การน าองคความรูสูการปฏิบัติใน ช้ันเรียนเปนเวลา 1 เดือน การก ากับติดตามพัฒนา
ครูดวยกระบวนนิเทศการเรียนการสอนแลกเปลี่ยนเรียนรูความส าเร็จของครูสู เพื่อนครู การสะทอนผล รายงานเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและน าไปใชใหม ผลการด าเนินการท าใหครูเกิดความมั่นใจและมีความสามารถจัดการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นส งผลให ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นของนัก เรียนชั้นประถมศึกษาปที่1-6 ใน 
5 กลุมสาระการเรียนรูหลัก หลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนามีค่าเฉลี่ย เพิ่มขึ้นรอยละ 19.68        
 ด้านอาชีพ ระดับการด าเนินงานพัฒนานักเรียนของเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อพิจารณาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับการด าเนินงานมากที่สุด คือ โรงเรียนให้ความรู้ด้านอาชีพตามหลักการอิสลามและโรงเรียน
บันทึกปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่น าไปขายในแบบรายงานผลผลิตทางการเกษตร และน้อยที่สุด คือ โรงเรียนจัดกลุ่ม
คุณภาพของนักเรียนด้านการเกษตร สอดคล้องกับทวี อุปสุขิน  (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินโครงการการพัฒนาการ
จัดการศึกษาด้านอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ล าพูน เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่
ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนด ผลการประเมินด้านปัจจัย ด้านผลผลิต โดยภาพรวมมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์ การประเมินตามที่ก าหนด ผลการประเมิน ด้านกระบวนการ ความพึงพอใจ โดย
ภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนด และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
อภิเดช ช่างชัย (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : 
กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ด้านการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้พัฒนาแผนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งมีเนื้อหาด้านการเลี้ยงสัตว์ 
การปลูกพืช การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และการจัดการธุรกิจเกษตรในท้องถิ่น ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
การเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มีผลสัมฤทธ์ิ 3 ประเด็น คือ ด้านความรู้เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลัง
การเข้าร่วมกิจกรรม พบว่าคะแนนเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านทักษะการปฏิบัติงาน
กลุ่ม พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี และความพึงพอใจของนักเรียนหลังเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมาก  
 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อพิจารณาในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า โรงเรียนประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในเรื่องความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีระดับการด าเนินงานมากท่ีสดุ และน้อยที่สุด คือ โรงเรียนสรุปจ านวนนักเรยีนในแต่ละกลุ่มลงในแบบรายงาน
ความรู้และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของมารียัม เจ๊ะเต๊ะ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น: กรณีศึกษาโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน
มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากสื่อโทรทัศน์ทุกวัน รองลงมา คือ อินเตอร์เน็ต และคู่มือ/ หนังสือ 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก มีทัศนคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ระดับมาก  
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

ระดับอุดมศึกษา และการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมสามารถจัดการศึกษาได้ทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 ด้านการเรียนรู้ทางวิชาการ เมื่อพิจารณาในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โรงเรียน
บันทึกคะแนนสอบนักเรียนแต่ละคนในแต่ละกลุ่มสาระ มีระดับการด าเนินงานมาก และน้อยที่สุด คือ โรงเรียนจัดตั้งศูนย์
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน สอดคล้องกับศุภพงษา จันทรังษ์ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนางานวิชาการเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 6 พบว่า การวิเคราะหบริบทโรงเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อพัฒนาครู
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู การน าองคความรูสูการปฏิบัติใน ช้ันเรียนเปนเวลา 1 เดือน การก ากับติดตามพัฒนา
ครูดวยกระบวนนิเทศการเรียนการสอนแลกเปลี่ยนเรียนรูความส าเร็จของครูสู เพื่อนครู การสะทอนผล รายงานเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและน าไปใชใหม ผลการด าเนินการท าใหครูเกิดความมั่นใจและมีความสามารถจัดการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นส งผลให ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นของนัก เรียนชั้นประถมศึกษาปที่1-6 ใน 
5 กลุมสาระการเรียนรูหลัก หลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนามีค่าเฉลี่ย เพิ่มขึ้นรอยละ 19.68        
 ด้านอาชีพ ระดับการด าเนินงานพัฒนานักเรียนของเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อพิจารณาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับการด าเนินงานมากที่สุด คือ โรงเรียนให้ความรู้ด้านอาชีพตามหลักการอิสลามและโรงเรียน
บันทึกปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่น าไปขายในแบบรายงานผลผลิตทางการเกษตร และน้อยที่สุด คือ โรงเรียนจัดกลุ่ม
คุณภาพของนักเรียนด้านการเกษตร สอดคล้องกับทวี อุปสุขิน  (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินโครงการการพัฒนาการ
จัดการศึกษาด้านอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ล าพูน เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่
ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนด ผลการประเมินด้านปัจจัย ด้านผลผลิต โดยภาพรวมมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์ การประเมินตามที่ก าหนด ผลการประเมิน ด้านกระบวนการ ความพึงพอใจ โดย
ภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนด และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
อภิเดช ช่างชัย (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : 
กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ด้านการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้พัฒนาแผนกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งมีเนื้อหาด้านการเลี้ยงสัตว์ 
การปลูกพืช การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และการจัดการธุรกิจเกษตรในท้องถิ่น ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
การเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มีผลสัมฤทธ์ิ 3 ประเด็น คือ ด้านความรู้เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลัง
การเข้าร่วมกิจกรรม พบว่าคะแนนเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านทักษะการปฏิบัติงาน
กลุ่ม พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี และความพึงพอใจของนักเรียนหลังเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมาก  
 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อพิจารณาในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า โรงเรียนประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในเรื่องความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีระดับการด าเนินงานมากท่ีสดุ และน้อยที่สุด คือ โรงเรียนสรุปจ านวนนักเรยีนในแต่ละกลุ่มลงในแบบรายงาน
ความรู้และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของมารียัม เจ๊ะเต๊ะ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น: กรณีศึกษาโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน
มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากสื่อโทรทัศน์ทุกวัน รองลงมา คือ อินเตอร์เน็ต และคู่มือ/ หนังสือ 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก มีทัศนคติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ระดับมาก  

 

 ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เมื่อพิจารณาในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า โรงเรียนจัดกลุ่มคุณภาพของนักเรียนในเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมอิสลาม มีระดับการด าเนินงานมากที่สุด และ
น้อยที่สุด คือ โรงเรียนสรุปจ านวนนักเรียนลงในแบบรายงานความรู้และการมีส่วนร่วมในภูมิปัญญามลายูท้องถิ่น ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  กิตติคุณ ติชะนะ (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมแบบ
ดั้งเดิมของคนไทย เช้ือสายมาลายู จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า การด ารงอยู่ทางวัฒนธรรมแบบด้ังเดิมของคนไทย
เชื้อสายมลายู เขตคลองหนึ่ง (บริเวณสุเหร่าแก้วนิมิต) จังหวัดปทุมธานี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.73 โดย
มีการด ารงอยู่ทางวัฒนธรรมล าดับแรกคือด้านศาสนา รองลงมาคือการด ารงอยู่ทางวัฒนธรรมด้าน ความเช่ือ การด ารงอยู่
ทางวัฒนธรรมด้านประเพณี และการด ารงอยู่ทางวัฒนธรรมด้านศิลปะ ตามล าดับ การจัดการองค์ความรู้ตามความคิดเห็น
ของชาวบ้านในเขตคลองหนึ่ง (บริเวณสุเหร่าแก้วนิมิต) จังหวัดปทุมธานี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.85 โดย
มีการจัดการความรู้ ล าดับแรกคือผู้ปกครองไม่ค่อยสนใจในการอบรมสั่งสอนให้ลูกหลานส านึกในชาติพันธ์ และมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ดีงามของชาวมาลายู รองลงมาคือมรดกทางวัฒนธรรมด้านโบราณวัตถุสูญหาย  หรือกระจัดกระจายในความ
รับผิดชอบส่วนบุคคลจึงยากต่อการศึกษาค้นคว้า คนไทยเช้ือสายมลายูที่มีระยะเวลาการอยู่ในชุมชนต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการด ารงอยู่ทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของคนไทยเช้ือสายมลายูแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  ระดับ .05 คน
ไทยเช้ือสายมลายูที่มีอาชีพต่างกันและมีระยะเวลาการอยู่ในชุมชนต่างกัน มีการัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมไทยเช้ือ
สายมลายูแตกต่างกัน 

ผลเปรียบเทียบการด าเนินงานพัฒนานักเรียนของเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามความเห็นของผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่มีความ
แตกต่างทางด้านต าแหน่ง ขนาดของโรงเรียน และที่ตั้งของโรงเรียนโดยรวมไม่แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตาม
ขนาดโรงเรียน จากการวิจัยพบว่าตามความเห็นของผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน โดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับความส าคัญ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ
ความส าคัญ .05 จ าแนกตามที่ตั้งโรงเรียน จากการวิจัยพบว่าทีต่ั้งโรงเรียนต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่
ระดับความส าคัญ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับความส าคัญ .05  

สรุปผลการวิจัย 
 1 ควรมีการศึกษาประเมินผลการด าเนินงานพัฒนานักเรียนในการบันทึกในแบบรายงานผลการตรวจโลหิตหา

เชื้อมาลาเรีย การคัดแยกนักเรียนตามประเภทความพิการ การจัดตั้งศูนย์แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน การจัดกลุ่มคุณภาพของ
นักเรียนด้านการเกษตร การสรุปจ านวนนักเรียนในแต่ละกลุ่มลงในแบบรายงานความรู้และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสรุปจ านวนนักเรียนลงในแบบรายงานความรู้และการมีส่วน
ร่วมในภูมิปัญญามลายูท้องถิ่น 

2 ควรมีการศึกษาพัฒนารูปแบบหรือโมเดลในการด าเนินงานพัฒนานักเรียนด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย 
ด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ด้านการเรียนรู้ทางวิชาการ ด้านอาชีพ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 3) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ และอุปสรรคของการด าเนินงาน
ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย ด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ด้านการเรียนรู้ทางวิชาการ ด้านอาชีพ ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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กำรด�ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม

จังหวัดนรำธิวำส

รุสมา ปานาบากา1 และอับดุลฮากัม เฮ็งปิยา2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การด�าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นภาระงาน

ส�าคญัของสถานศกึษา ทีต้่องก�าหนดให้เป็นนโยบายท่ีชัดเจน มีกระบวนการท�างานอย่างเป็นระบบ ประสานความร่วมมอืจากครแูละ

บคุลากรทางการศกึษาและผูท้ีเ่กีย่วข้อง วจิยัเหน็ว่าการวจิยัในครัง้นีจ้ะเป็นข้อมลูพืน้ฐานและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่จะส่งผลต่อการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป จึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการน�าไปปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อ

โรงเรียนและเยาวชนของชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาระดับการด�าเนินงานและเปรียบเทียบการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส

วิธีกำรศึกษำ : การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส�ารวจ ท�าการศึกษาการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส จ�านวน 52 โรง ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ�านวน 100 คน และครู จ�านวน 260 คน 

โดยใช้แบบสอบถามเกบ็ข้อมลู จ�านวน 360 คน เกบ็ข้อมลูโดยใช้ แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ และวเิคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป โดยใช้สถิติ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการทดสอบที (t-test) และค่าการ

ทดสอบเอฟ (F-test) รวมถึงการวิเคราะห์ เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) 

ผลกำรศึกษำ : พบว่า การด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส ในภาพรวม
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The Student Caring and Support Operation Systems in Islamic Private Schools

in Narathiwat Province

Rusma Panabaka1 and Abdulhakam Hengpiya2

Abstract

Islamic Private Schools in Narathiwat province are ones of educational organizations that have an 

important role in the development of Muslim youth in both academic and religion. From the wake up of the 

development of the Muslim youth in Narathiwat province, the growth of Islamic private schools has broadly 

expanded. However, the student caring and support operation systems in Islamic private schools in Narathiwat 

province still encountered problems in many ways that created negative impact to the quality of life and ed-

ucation of the children and the youth. Therefore, the researchers are interested and notified the importance 

of conducting study on the student caring and support operation systems in Islamic private schools in Narathi-

wat province with the aim of providing suggesting guidelines for practice that can enhance quality of school 

and develop the youth of the nation. The objectives of this research are 1) to examine the level of students 

caring and support operation systems in Islamic private schools in Narathiwat province 2) to propose guideline 

for practice that can enhance of students caring and support operation systems in Islamic private schools in 

Narathiwat province. The study used survey research method to collect data from 100 school administrators 

and 260 teachers of Islamic private schools in Narathiwat province, a total sampling is 360 people. The data 

collections of the study were collected by non–structured interview and survey questionnaires. This study used 

mainly descriptive statistic i.e. mean, Standard deviation and t-test and f- test 

The findings in this study showed that the overall and each individual dimension of the performance 

of the student caring and support operation system in the Islamic private schools were high. It is founded that 

the study suggested that the schools should set a clear student caring and support operation system to make 

ease for teachers and students to execute their works and teachers should care and get to know students in 

all aspects such as family, heath, and learning. They should establish a good rapport with the students and be 

their consultants in time when students are in trouble or in need of consultation.

Keywords : Islamic Private Schools, Student Caring Systems, Support Operation Systems
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บทน า 
 

การพัฒนาประเทศภายใต้กระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกในยุคปัจจุบัน จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง
มีปัจจัยส าคัญเป็นองค์ประกอบหลายประการ กล่าวคือ ต้องมีระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองการปกครองท่ีมั่นคง มีทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ ซึ่งได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์เงิน ทรัพยากรณ์ธรรมชาติ 
ตลอดจนเทคโนโลยี ความก้าวหน้าต่าง ๆ ท่ีเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของโลกปัจจุบัน ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างรวดเร็ว ท าให้สภาพชีวิตและสังคมมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคน
อย่างมาก จึงส่งผลให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมา ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลงเหล่านั้นได้จึงเป็นส่ิงส าคัญ เพราะสาเหตุท่ีว่ามนุษย์เป็นกลไกท่ีขับเคล่ือนให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงและการพัฒนา ขณะเดียวกันสถานการณ์และปัญหาของเด็กและเยาวชนไทยขณะนี้ก าลังเผชิญ
กับความเส่ียงมากมาย  อันเกิดจากสังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมท่ีเส่ือมเสียท่ีล้อมรอบตัวเด็ก เด็กและ
เยาวชนจ านวนมากซึมซับพฤติกรรมความรุนแรง ส่ือลามกอนาจาร เสพยาเสพติด มีเพศสัมพันธ์กอ่นวัยอันควร 
อยู่ในแหล่งมั่วสุม และอื่นๆ จนพฤติกรรมเหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตร่วมสมัยของเด็ก และเยาวชนท่ี
เติบโตขึ้นทุกวัน (สมพงษ์ จิตระดับ และ อัญญมณี บุญซื่อ, 2551: 17)  อีกท้ังสภาพปัญหาของวัยรุ่นเป็นตัว
สะท้อนว่าขณะท่ีระบบการศึกษาและเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า แต่วัยรุ่นกลับมีคุณภาพจิตใจท่ีด้อยลงอย่างน่า
เสียดาย การช่วยเหลือวัยรุ่นให้ฝ่ากระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีซึ่งมีอิทธิพลอย่างรุนแรงต่อ
การสร้างค่านิยม และรูปแบบการด าเนินชีวิตของพวกเขาจึงจ าเป็นต้องอาศัยบุคคลผู้ใกล้ชิดวัยรุ่น ท่ีเข้าใจ
ธรรมชาติ ทัศนคติ ความต้องการของวัยรุ่นอย่างลึกซึ้งและสามารถสร้างความผูกพันฉันท์ “พ่อ-แม่-ลูก” 
สามารถเข้าไปอยู่ในกลางใจของวัยรุ่น ช่วยให้ปัญหาท่ีหลากกลายเป็นเรื่องเบา เรื่องท่ีเบาอยู่แล้วก็หายไป โดย
ใช้การสังเกตพฤติกรรมและตักเตือน ซึ่งเป็นส่ิงท่ีท าได้ง่าย มีความแม่นย า มีความไวสูงในการคัดกรองปัญหา
วัยรุ่น และช่วยให้วัยรุ่นปรับตัวในทางท่ีเหมาะสม ก่อนเกิดปัญหารุนแรงเกินแก้ไข (กระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2547 : 1) ปัญหาต่างๆ ข้างต้นมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน อีกท้ังยังส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อเด็กและเยาวชนซึ่งจะน าสู่ภาวะวิกฤติได้ 

 ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจและเห็นความส าคัญท่ีจะท าการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส 
ซึ่งเป็นภาระงานส าคัญของสถานศึกษา ท่ีต้องก าหนดให้เป็นนโยบายท่ีชัดเจน มีกระบวนการท างานอย่างเป็น
ระบบ ประสานความร่วมมือจากครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสนองนโยบายของส านัก
การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนท่ีมุ่งพัฒนาเพื่อให้ได้โรงเรียนมีคุณภาพเป็นท่ีเช่ือถือ และ
ศรัทธาของชุมชนพร้อมกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อขับเคล่ือนกระบวนการท างานให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ โดยเฉพาะพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
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สอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส ให้เป็นรูปธรรม พร้อมท้ังถ่ายทอดให้กับโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป และผู้วิจัย
เห็นว่าผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลื อ
นักเรียนท่ีจะส่งผลต่อการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป จึงสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารจัดการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส ท้ังนี้เพื่อเป็นแนวทางในการน าไป
ปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนและเยาวชนของชาติต่อไป 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 
1) ศึกษาระดับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด

นราธิวาส 
2) ประมวลข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย   
  (1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและหลักการ จากเอกสารรายงานการวิจัย ต ารา วิทยานิพนธ์ และดุษฎี
นิพนธ์ที่เกี่ยวข้องท้ังในและต่างประเทศ และได้ค้นคว้าในหลักฐานของศาสนาอิสลามคืออัลกุรอ่าน อัลฮาดีษ
และหนังสือของบรรดาปวงปราชญใ์นอิสลาม                                              

 (2) น าข้อมูลท่ีได้มาจากการศึกษาดังกล่าว มาประมวลเป็นข้อค าถามในการก าหนดและสร้าง 
เครื่องมือในการวิจัยโดยได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   

(3) สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตของการวิจัย และตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง ก่อนส่ง ให้
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจความถูกต้องและความเหมาะของประโยคของค าถาม   

(4) ส่งแบบสอบถามดังกล่าวให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ผู้มีประสบการณ์ด้านการท าวิจัย และมี
ความรู้ทางด้านการศึกษา เพื่อพิจารณาความสมบูรณ์ ถูกต้อง และความเท่ียงตรงของแบบสอบถามและเนื้อหา 
แล้วน าผลการพิจารณามาวิเคราะห์หาความเท่ียงตรง เชิงเนื้อหาด้วยวิธีการหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามและประเด็นหลักของเนื้อหาในแต่ละด้าน (IOC)   
2. กลุ่มตัวอย่าง (Samples) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารและครูผู้สอนในในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส จ านวน 260 คน   โดยค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตร ของ 
Taro Yamane (1967)   
3.แบบแผนการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ซึ่งมีแนวทางการศึกษา โดย
ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยวิธีการดังนี้   

1. น าข้อค าถามในแบบสอบถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากมาสร้างค าเพื่อการสัมภาษณ์   
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(3) สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตของการวิจัย และตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง ก่อนส่ง ให้
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แล้วน าผลการพิจารณามาวิเคราะห์หาความเท่ียงตรง เชิงเนื้อหาด้วยวิธีการหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามและประเด็นหลักของเนื้อหาในแต่ละด้าน (IOC)   
2. กลุ่มตัวอย่าง (Samples) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารและครูผู้สอนในในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส จ านวน 260 คน   โดยค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตร ของ 
Taro Yamane (1967)   
3.แบบแผนการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ซึ่งมีแนวทางการศึกษา โดย
ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยวิธีการดังนี้   
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2. น าผลสรุปข้อมูลการสัมภาษณ์มาเป็นแนวทางการแก้ปัญหา โดยอธิบายถึง ปัจจัยและสาเหตุท่ี
ส่งผลต่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปัญหาท่ีเกิดขึ้นและความเห็นของผู้บริหารในการพัฒนา
ระบบดุแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิผลมากขึ้น   
4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
    1.แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งประกอบด้วย 3 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 เป็นแบบส ารวจสอบรายการ (Checklist) ใช้วัดข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างานและขนาดโรงเรียน  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า (Likert scale) มี 5 ระดับ คือ 1 = เห็นด้วยน้อย
มาก 2=เห็นด้วยน้อย 3=ปานกลาง 4=เห็นด้วยมาก และ 5=  เห็นด้วยมากท่ีสุด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อวัด
ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในเรื่องการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

ตอนที่  3  แบบสอบถามเกี่ ยวกับความคิดเห็นหรื อข้อ เสนอแนะอื่น  ๆ  ซึ่ ง เป็น ลักษณะ                     
ค าถาม ปลายเปิด  

 2. แบบสัมภาษณ์ (Interview) ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์โดยน าผลของระดับความเห็นมากสุด
ของแต่ละด้านของการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาเป็นค าถามในการสัมภาษณ์  
5. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล   

(1) วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม โดยน ามาแจกแจง 
ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังหมดใน รูปแบบ
ตารางประกอบความเรียง   

(2) วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยน ามาหาค่าเฉล่ีย 
(Mean) ค่า เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง  

 (3) วิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร (ปัจจัยส่วนบุคคล) โดยใช้ ค่าท่ีเทซ ( t-
test) และใช้ ค่าเอฟเทซ (f-test) กรณีมีตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติใน ระดับ 
.05 และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง  

 (4) วิเคราะห์สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท่ีได้มาจากการสัมภาษณ์ แล้วน าเสนอผล การ
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบเรียงความ 

 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษา การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด

นราธิวาส สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนของครู จากการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีเป็นเพศหญิง

มากกว่าเพศชาย  มีประสบการณ์การทางานส่วนใหญ่อยู่ท่ี 11-15 ปี และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมาจาก
โรงเรียนขนาดเล็กมากกว่าขนาดใหญ่และขนาดกลาง ตามล าดับ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อ การศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( x = 3.36 , S.D. = .81) ซึ่งด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน  มีระดับความคิดเห็น
มากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข และด้านการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการส่งต่อนักเรียน  มีระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุดตามล าดับ และเมื่อพิจารณาใน
รายด้านจ าแนกเป็นรายข้อมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1.ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X=3.31, S.D =.94 ) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดนราธิวาสเรียงจากมากไปหาน้อยคือ ด้านการบันทึกและรายงานผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด( X = 4.01, S.D =.75) และการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อระเบียนไปยัง
ครูที่ปรึกษาคนใหม่ในปีการศึกษาต่อไป ( X =3.03, S.D =1.01) มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 

2. การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
นราธิวาส ในด้านการคัดกรองนักเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.49, S.D =0.33 ) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ข้อมูลการคัดกรองนักเรียนถือเป็นความลับ ไม่ให้นักเรียนเรียนรู้ว่า
ตนจัดอยู่ในกลุ่มใด อยู่ในระดับมาก ( X = 3.78, S.D = .80 ) และสถานศึกษาจัดท าสารสนเทศเกณฑ์การคัด
กรองโดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ และกลุ่มเส่ียงหรือมีปัญหา อยู่ในระดับมาก ( X= 3.76, S.D = .76) 
และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ การประชมผู้ปกครองเพื่อก าหนดเกณฑ์การคัดกรองในการจัดกลุ่มนักเรียนได้
อย่างชัดเจน ( X =2.99, S.D = 1.10)  

3. การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
นราธิวาส ในด้านการส่งเสริมนักเรียนและพัฒนานักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.51, S.D=0.84 
) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด การส ารวจความต้องการของนักเรี ยนในการจัด
กิจกรรม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.86 ,S.D=.64 ) การพูดคุยให้ค าปรึกษาเบื้องต้นและบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษร อยู่ในระดับมาก ( X = 3.84, S.D =.76) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรมของทางโรงเรียน ( X = 2.91, S.D= 1.03 )  

4.การด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
นราธิวาส ในด้านการป้องกันและแก้ไข โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.34, S.D =.96) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ลูกฝังให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการอ่านอัลกุรอาน
ต้ังแต่เล็ก ๆ และให้นักเรียนรักท่ีจะค้นคว้าและเรียนอิสลาม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.66, S.D =.83) และมี
การเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนอยู่เสมอเพื่อคอยติดตามให้ความช่วยเหลือ อยู่ในระดับมาก ( X =3.22, S.D 
=.90) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการเรียน ( X = 
3.09, S.D =.95 ) 
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ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อ การศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( x = 3.36 , S.D. = .81) ซึ่งด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน  มีระดับความคิดเห็น
มากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข และด้านการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการส่งต่อนักเรียน  มีระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุดตามล าดับ และเมื่อพิจารณาใน
รายด้านจ าแนกเป็นรายข้อมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1.ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X=3.31, S.D =.94 ) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดนราธิวาสเรียงจากมากไปหาน้อยคือ ด้านการบันทึกและรายงานผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด( X = 4.01, S.D =.75) และการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อระเบียนไปยัง
ครูที่ปรึกษาคนใหม่ในปีการศึกษาต่อไป ( X =3.03, S.D =1.01) มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 

2. การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
นราธิวาส ในด้านการคัดกรองนักเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.49, S.D =0.33 ) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ข้อมูลการคัดกรองนักเรียนถือเป็นความลับ ไม่ให้นักเรียนเรียนรู้ว่า
ตนจัดอยู่ในกลุ่มใด อยู่ในระดับมาก ( X = 3.78, S.D = .80 ) และสถานศึกษาจัดท าสารสนเทศเกณฑ์การคัด
กรองโดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ และกลุ่มเส่ียงหรือมีปัญหา อยู่ในระดับมาก ( X= 3.76, S.D = .76) 
และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ การประชมผู้ปกครองเพื่อก าหนดเกณฑ์การคัดกรองในการจัดกลุ่มนักเรียนได้
อย่างชัดเจน ( X =2.99, S.D = 1.10)  

3. การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
นราธิวาส ในด้านการส่งเสริมนักเรียนและพัฒนานักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.51, S.D=0.84 
) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด การส ารวจความต้องการของนักเรี ยนในการจัด
กิจกรรม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.86 ,S.D=.64 ) การพูดคุยให้ค าปรึกษาเบ้ืองต้นและบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษร อยู่ในระดับมาก ( X = 3.84, S.D =.76) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรมของทางโรงเรียน ( X = 2.91, S.D= 1.03 )  

4.การด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
นราธิวาส ในด้านการป้องกันและแก้ไข โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.34, S.D =.96) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ลูกฝังให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการอ่านอัลกุรอาน
ต้ังแต่เล็ก ๆ และให้นักเรียนรักท่ีจะค้นคว้าและเรียนอิสลาม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.66, S.D =.83) และมี
การเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนอยู่เสมอเพื่อคอยติดตามให้ความช่วยเหลือ อยู่ในระดับมาก ( X =3.22, S.D 
=.90) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการเรียน ( X = 
3.09, S.D =.95 ) 
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5. การด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
นราธิวาส ในด้านการส่งต่อนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.15, S.D=.96) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด บันทึกการส่งนักเรียนไปยังผู้เช่ียวชาญภายนอก โดยครูแนะ
แนวหรือฝ่ายปกครองเป็นผู้ด าเนินการซึ่งเป็นการส่งต่อภายนอก ( X =3.63, S.D=1.1 ) การแยกนักเรียนมี
ความชัดเจน และครูให้ความส าคัญในการส่งต่อ อยู่ในระดับมาก ( X =3.62, S.D=.76 ) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย
น้อยท่ีสุดคือ มีการบันทึกการส่งนักเรียนไปยังครูที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือนักเรียน( X = 2.57, S.D=.92 ) 

 
การอภิปรายผล 

1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การด าเนินงาน “การบันทึกและรายงานผลการเรียนของนักเรียน
เป็นรายบุคคล” มีการด าเนินงานมากท่ีสุด) และน้อยท่ีสุด คือ “เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อ
ระเบียนไปยังครูที่ปรึกษาคนใหม่ในปีการศึกษาต่อไป 

  2. ด้านการคัดกรองนักเรียน พบว่า การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส ด้านการคัดกรองนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า การด าเนินงาน “ข้อมูลการคัดกรองนักเรียนถือเป็นความลับ ไม่ให้นักเรียนรู้ว่าตนจัดอยู่ในกลุ่ม
ใด” มีการด าเนินงานมากท่ีสุด และน้อยท่ีสุด คือ “การประชุมผู้ปกครองเพื่อก าหนดเกณฑ์การคัดกรองในการ
จัดกลุ่มนักเรียนได้อย่างชัดเจน”   

3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน จากการวิจัยพบว่า การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส ด้านการส่งเสริมนักเรียนและพัฒนานักเรียนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การด าเนินงาน “การส ารวจความต้องการของ
นักเรียนในการจัดกิจกรรม” มีการด าเนินงานมากท่ีสุด และน้อยท่ีสุด คือ “ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมของทางโรงเรียนเจน”  

4. ด้านการป้องกันและแก้ไข จากการวิจัยพบว่า การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส ด้านการป้องกันและแก้ไขในภาพรวมอยู่ในปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การด าเนินงาน “จัดปลูกฝังให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการอ่านอัลกรุอาน
ต้ังแต่เล็ก ๆ และไห้นักเรียนรักท่ีจะค้นคว้าและเรียนอิสลาม” มีการด าเนินงานมากท่ีสุดและน้อยท่ีสุด “จัด
กิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการเรียน  

    5. ด้านการส่งต่อนักเรียน พบว่า การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส ด้านการส่งต่อนักเรียน ภาพรวมอยู่ในปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า การด าเนินงาน “บันทึกการส่งนักเรียนไปยังผู้เชียวชาญภายนอกโดยครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองเป็น
ผู้ด าเนินการซึ่งเป็นการส่งต่อภายนอก” มีการด าเนินงานมากท่ีสุดและ “มีการบันทึกการส่งนักเรียนไปยังครูท่ี
เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือนักเรียนต่อไป” มีการด าเนินงานน้อยท่ีสุด  
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แบบภาวะผู้ตามของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่ 

นิเลาะ  แวอุเซ็ง1
 อิมรอน ลีและ2

 

บทคัดย่อ 

บทน า : การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้ตาม มีความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารสถานศึกษา และเป็นปัจจัยหลักที่น า
องค์กรไปสู่ความส าเร็จ โดยเฉพาะการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดกระบี่ที่ยังคงประสบปัญหา
ด้านภาวะผู้ตามของครู และยังไม่ปรากฏมีผลงานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้ตามในสถานศึกษาเอกชน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้ตามของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดกระบี่ และศึกษาแนว
ทางการส่งเสริมภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผล 

วิธีการศึกษา :การศึกษานี้ใช้รูปแบบเชิงส ารวจ ที่มุ่งศึกษาระดับภาวะผู้ตามของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกระบ่ีจ านวน 28 โรง โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ 
ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ านวน 235  คน ใช้หลักการสุ่มตัวอย่างแบบช่วงช้ัน (Proportional 
Stratified Sampling)  ตามสูตรของ Taro Yamane (1967) การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ที ่ได้น าด้านท่ีมีค่าเฉลื่ยมากที่สุดของแต่ละแบบภาวะผู้ตาม  มาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์เพื่อวิเคราะห์แนว
ทางการส่งเสริมภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผล โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารจ านวน 3 ท่าน สถิติที่ใช้ประกอบด้วย จ านวน 
(Frequency) และเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  

ผลการศึกษา : พบว่า 1) ภาวะผู้ตามของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าภาวะผู้
ตามแบบมีประสิทธิผล และแบบปรับตาม และแบบเอาตัวรอดอยู่ในระดับสูงตามล าดับ ในส่วนภาวะผู้ตามแบบห่าง
เหินและเฉื่อยชาอยู่ในระดับปานกลาง 2) แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่ให้มีภาวะผู้ตามแบบมีประสิทธิผล คือ ผู้บริหาร
ควรมีการบริหารแบบมีส่วนร่วม การปรึกษาหารือ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี อบรมครูอย่างต่อเนื่อง มอบหมายงานตรง
กับความถนัด และให้ก าลังใจ 

วิจารณ์และสรุป : การศึกษาเกี่ยวกับระดับภาวะผู้ตามในสถาบันการศึกษา ยังคงมีน้อยโดยเฉพาะการก าหนด
รูปแบบภาวะผู้ตามที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมของครูให้มีประสิทธิผล 
ดังนั้นการศึกษาภาวะผู้ตามสมควรที่จะได้รับความส าคัญในทุกองค์กรเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ค าส าคัญ: โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ภาวะผู้ตาม 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ผศ.ดร. , สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม  คณะวิทยาลยัอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2 นักศึกษา สาขาวิชาการบรหิารและการจัดการการศึกษาอิสลาม   
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The Followership Styles of Teacher in Islamic Private School under Office of  
the Private Education Commission in Krabi Province 

Niloh We-useng3, Imron Lileah4 

Abstract 
Introduction: The study about the followership styles is very importance in school management 
and it’s consider as ability to accomplish the goal especially in The Islamic Private School in Krabi 
that still faces many problems in develop the followership styles of teacher and there are no any 
researches to fulfill that space.  
Objective: This research aimed to study the level of followership styles of teachers in Islamic 
Private School and to find the solutions and guidelines that bring to effectiveness follower in 
Islamic Private School. 
Methods: this survey research focus to studying the level of followership styles of teachers in 
Islamic Private School about 28 places by using 235 simples of teachers in Islamic Private School 
which coming from Taro Yamane (1967) method. The tool of studying is questionnaires and 
interview 3 directors of Islamic Private School in Krabi. Percentage Mean Standard Deviation are 
using in order to explain variable including Alienated Followers Conformist Followers Pragmatist 
Follower Passive Followers and Exemplary Followers 
Result: The level of followership styles of teachers in Islamic Private School by overall is 
moderate, when consider of each styles found that an exemplary, conformist and pragmatist 
followers are high level while alienated and passive followers are in moderate. About the 
solutions and guidelines to support the followership styles of teachers to be an exemplary 
follower that leader or manager should be participative management, consultation, good 
relationship, teacher’s training, put the job on the right man and encourage. 
Conclusion: The study about the followership styles of teacher have to pay attention especially 
the way of determine the followership styles that consistent with school context and the 
guidelines that support the followership style to be exemplary followers. 

 
Keywords: Islamic Private School, followership styles   
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บทน า 
  การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้ตามของครู เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาสถาบันการศึกษาและยกระดับศักยาภาพ
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ผู้บริหารที่ดีควรรู้และศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู้ตามของครู สาเหตุที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครู เพื่อก าหนดรูปแบบภาวะผู้น าทีส่อดคล้องกับพฤติกรรมของครูที่ปรากฏอยู่ ความ
สอดคล้องระหว่างรูปแบบของผู้บริหารและครู ท าให้เกิดความสัมพันธ์ท่ี ดีและสร้างพลังในการปฏิบัติงาน 
เช่นเดียวกันกับครู  ที่ควรรู้และศึกษาค้นคว้าแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนในองค์กร  เพื่อมีภาวะผู้ตามที่มี
ประสิทธิผลในการท างานและบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของผู้ตามในสถาบันการศึกษานั้น ควรครอบคลุมทั้งในด้านตนเอง วิชาชีพ
ความเป็นครู ผู้รับบริการ ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพและด้านสังคม อาทิเช่น ผู้ตามควร    มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ ต้องซื่อสัตย์สุจริต รักและศรัทธาต่อความเป็นครู      เอาใจใส่ ช่วยเหลือและส่งเสริม ให้ก าลังใจ 
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและเสมอต้นเสมอปลาย พร้อมไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญต่าง ๆ (ราช
กิจจานุเบกษา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ) โดยเฉพาะครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม ควรมีรูปแบบภาวะผู้ตามที่ดีซึ่งครอบคลุมทั้งในรูปแบบสากลและอิสลาม  เช่น รูปแบบผู้ตามที่มี
ประสิทธิผล แบบมุมมิน  มุมสิม เป็นต้น 
 อโณทัย จิระดา (2552) ได้ศึกษารูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับรูปแบบภาวะผู้ตามของครู 
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงรายได้      ข้อสรุปว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีแบบภาวะผู้น าเป็นผู้มีส่วนร่วม (Participating) และแบบผู้น าเป็นผู้ขายความคิดให้ท า (Selling) และ
ครูที่มีแบบภาวะผู้ตามแบบมีประสิทธิผล (Effective) ส่งผลให้ประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับมีประสิทธิภาพมาก 

ในส่วนของ รุ่งฤดี กิจควร (2547) ได้ข้อสรุปจากการวิจัยเกี่ยวกับ “ผลกระทบของรูปแบบภาวะผู้น าและ
รูปแบบภาวะผู้ตาม ต่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน : กรณีศึกษากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด วิทยานิพนธ์  รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” ว่าภาวะผู้ตามแบบมีประสิทธิผลมีความพึงพอใจในงานสูงกว่าภาวะผู้ตามแบบ
ห่างเหิน แบบปรับตาม แบบเอาตัวรอดและแบบเฉื่อยชา 
 ส าหรับสันติชัย จันทราช (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารกับ
พฤติกรรมผู้ตามของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 พบว่า พฤติกรรม
ผู้น าแบบสั่งการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ตามแบบเฉื่อยชา พฤติกรรมผู้น าแบบสนับสนุนมี ความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมผู้ตามแบบเฉื่อยชา พฤติกรรมผู้น าแบบ   มุ่งผลส าเร็จมคีวามสมัพันธ์กับพฤติกรรมผูต้ามแบบมีประสิทธผิล 
พฤติกรรมผู้น าแบบมีส่วนร่วม      มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้ตามแบบมีประสิทธิผล 
 ผลการวิจัยของ Kelly (1992:26) ที่ค้นพบว่า ผู้น ามีส่วนร่วมในการท าให้องค์การประสบความส าเร็จโดย
เฉลี่ยแล้วไม่เกิน 20 % และผู้ตามเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จในส่วนท่ีเหลือคือ 80 % 
 จากงานวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้ตาม มีความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารงาน
โรงเรียน และเป็นปัจจัยหลักที่จะน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ รวมท้ังสามารถก าหนดรูปแบบภาวะผู้น าในการบริหาร
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  จากความส าคัญของประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับ “แบบภาวะผู้ตามของครู
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกระบ่ี” เพื่อน า
ผลการวิจัยไปปรับใช้ในการพัฒนาภาวะผู้ตามของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และเป็นแนวทางการวิจัย
ส าหรับผู้ที่สนใจในระดับต่อไป 
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The Followership Styles of Teacher in Islamic Private School under Office of  
the Private Education Commission in Krabi Province 

Niloh We-useng3, Imron Lileah4 

Abstract 
Introduction: The study about the followership styles is very importance in school management 
and it’s consider as ability to accomplish the goal especially in The Islamic Private School in Krabi 
that still faces many problems in develop the followership styles of teacher and there are no any 
researches to fulfill that space.  
Objective: This research aimed to study the level of followership styles of teachers in Islamic 
Private School and to find the solutions and guidelines that bring to effectiveness follower in 
Islamic Private School. 
Methods: this survey research focus to studying the level of followership styles of teachers in 
Islamic Private School about 28 places by using 235 simples of teachers in Islamic Private School 
which coming from Taro Yamane (1967) method. The tool of studying is questionnaires and 
interview 3 directors of Islamic Private School in Krabi. Percentage Mean Standard Deviation are 
using in order to explain variable including Alienated Followers Conformist Followers Pragmatist 
Follower Passive Followers and Exemplary Followers 
Result: The level of followership styles of teachers in Islamic Private School by overall is 
moderate, when consider of each styles found that an exemplary, conformist and pragmatist 
followers are high level while alienated and passive followers are in moderate. About the 
solutions and guidelines to support the followership styles of teachers to be an exemplary 
follower that leader or manager should be participative management, consultation, good 
relationship, teacher’s training, put the job on the right man and encourage. 
Conclusion: The study about the followership styles of teacher have to pay attention especially 
the way of determine the followership styles that consistent with school context and the 
guidelines that support the followership style to be exemplary followers. 

 
Keywords: Islamic Private School, followership styles   
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วิธีด าเนินการ 
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research ) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้ตามของ
ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่ โดยมีประชากรคือ 
ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดคณะกรรส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่ จากโรงเรียนทั้งหมด 28 
โรง จ านวนทั้งหมด 568 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การค านวนจากสูตรของ Taro Yamane (1967) ใช้
หลักการสุ่มตัวอย่างแบบช่วงช้ัน (Proportional Stratified Sampling)  ได้จ านวน 235  คน ใช้แบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ตอน คือ แบบส ารวจรายการ 
(Checklist) ใช้วัดข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์การท างานและขนาด
โรงเรีย แบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า (Likert scale) มี 5 ระดับ คือ 1 = เห็นด้วยน้อยมาก 2=เห็นด้วย
น้อย 3=ปานกลาง 4=เห็นด้วยมาก และ 5= เห็นด้วยมากที่สุด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับพฤติกรรมการ
แสดงออกของภาวะผู้ตามของครูในการปฏิบัติงาน และแบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ใช้ในการ
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาแบบภาวะผูต้ามของครู โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสัมภาษณ์
คือ ผู้บริหารของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดกระบี่ จ านวน 3 ท่าน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
ก าหนดคุณสมบัติคือ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน อายุการท างาน มากกว่า 3 ปี สถิติที่ใช้ประกอบด้วย จ านวน 
(Frequency) และเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่   (T-test) ใช้ในการเปรียบเที่ยบข้อมูล 2 กลุ่ม และ (F-test) ใช้ในการ
เปรียบเที่ยบข้อมูลมากกว่า 2 กลุ่ม 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า ครูโรงเรียนเอกครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่ มีพฤติกรรมภาวะผู้ตามแบบมีประสิทธิผล แบบปรับตามและแบบเอาตัวรอด
อยู่ในระดับสูงตามล าดับ และครูบางส่วนมีพฤติกรรมภาวะผู้ตามแบบห่างเหิน แบบเฉื่ อยชาอยู่ในระดับปานกลาง
ตามล าดับ ส าหรับข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละแบบ ประกอบด้วย แบบห่างเหิน พบว่าครูมีพฤติกรรมไม่
ค่อยแปลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้บริหารในการพัฒนาองค์กรอยู่ในระดับปานกลางสูงสุด ( x  = 3.27, 
SD =.84) แบบปรับตาม พบว่า ครูจะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในด้านความคิดเพราะกลัวจะเกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงานทุกครั้งอยู่ในระดับสูงสุด ( x = 3.98, SD =.81) แบบเอาตัวรอด พบว่า ครูสามารถปรับตัวเข้ากับทุก
สถานการณ์เพื่อเป้าหมายที่ได้วางไว้อยู่ในระดับสูงสุด ( x = 3.77, SD =.81) แบบเฉื่อยชา  พบว่า ครูมักจะขอความ
ช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานหรือมอบหมายให้ท างานแทนเมื่อมีกิจส่วนตัวอยู่ในระดับสูงสุด  ( x  = 3.54,  SD =.96) 
และแบบมีประสิทธิผล พบว่า ครู มีพฤติกรรมภาวะผู้ตามแบบมีประสิทธิผลดา้น ครูรักและศรัทธาในองค์กรตลอดจน
การมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหาร และต่อองค์การอยู่ในระดับสูงสุด ( x = 4.11, SD =.84) 

การอภิปรายผล 

1. ภาวะผู้ตามแบบห่างเหิน ผลการวิจัยพบว่า ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่ มีพฤติกรรมภาวะผู้ตามแบบห่างเหินอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของพงศธร วิสุวัธน์พานิช (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ“ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเป็นทีมและรูปแบบพฤติกรรมผู้ตาม
ของพนักงานที่พยากรณ์บรรยากาศในองค์การ”ซึ่งผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เป็นทีมโดยรวม รูปแบบพฤติกรรมผู้ตามโดยรวมและบรรยากาศในองค์การโดยรวม ทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามส่วนใหญม่ีประสบการณ์การท างาน 6 – 8 ปี สามารถให้
การปรึกษาในการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจการท างานในองค์กร แต่ด้วยสถาพการบริหารงานโรงเรียนเอกชนที่มี
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า ครูโรงเรียนเอกครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่ มีพฤติกรรมภาวะผู้ตามแบบมีประสิทธิผล แบบปรับตามและแบบเอาตัวรอด
อยู่ในระดับสูงตามล าดับ และครูบางส่วนมีพฤติกรรมภาวะผู้ตามแบบห่างเหิน แบบเฉื่ อยชาอยู่ในระดับปานกลาง
ตามล าดับ ส าหรับข้อค าถามท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละแบบ ประกอบด้วย แบบห่างเหิน พบว่าครูมีพฤติกรรมไม่
ค่อยแปลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้บริหารในการพัฒนาองค์กรอยู่ในระดับปานกลางสูงสุด ( x  = 3.27, 
SD =.84) แบบปรับตาม พบว่า ครูจะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในด้านความคิดเพราะกลัวจะเกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงานทุกครั้งอยู่ในระดับสูงสุด ( x = 3.98, SD =.81) แบบเอาตัวรอด พบว่า ครูสามารถปรับตัวเข้ากับทุก
สถานการณ์เพื่อเป้าหมายที่ได้วางไว้อยู่ในระดับสูงสุด ( x = 3.77, SD =.81) แบบเฉื่อยชา  พบว่า ครูมักจะขอความ
ช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานหรือมอบหมายให้ท างานแทนเมื่อมีกิจส่วนตัวอยู่ในระดับสูงสุด  ( x  = 3.54,  SD =.96) 
และแบบมีประสิทธิผล พบว่า ครู มีพฤติกรรมภาวะผู้ตามแบบมีประสิทธิผลดา้น ครูรักและศรัทธาในองค์กรตลอดจน
การมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหาร และต่อองค์การอยู่ในระดับสูงสุด ( x = 4.11, SD =.84) 

การอภิปรายผล 

1. ภาวะผู้ตามแบบห่างเหิน ผลการวิจัยพบว่า ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่ มีพฤติกรรมภาวะผู้ตามแบบห่างเหินอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของพงศธร วิสุวัธน์พานิช (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ“ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเป็นทีมและรูปแบบพฤติกรรมผู้ตาม
ของพนักงานท่ีพยากรณ์บรรยากาศในองค์การ”ซึ่งผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เป็นทีมโดยรวม รูปแบบพฤติกรรมผู้ตามโดยรวมและบรรยากาศในองค์การโดยรวม ทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามส่วนใหญม่ีประสบการณ์การท างาน 6 – 8 ปี สามารถให้
การปรึกษาในการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจการท างานในองค์กร แต่ด้วยสถาพการบริหารงานโรงเรียนเอกชนที่มี
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ความเอกเทศในการบริหาร จึงมีการเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบหรือระบบการบริหารบ่อยครั้ง ส่งผลให้ผู้บริหารไม่ค่อย
ปรึกษาหารือ หรือไม่รับฟังความเห็นของครูเพื่อก าหนดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท าให้ครูมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยให้การ
สนับสนุนและไม่ให้ความส าคัญในการพัฒนาองค์กร ขาดความสัมพันธ์ที่ดี ไม่มีความสามัคคีในองค์กร ดังนั้นผู้วิจัย
เห็นว่า ผู้บริหารควรน าหลักการซูรอในการบริหารงานโรงเรียน เนื่องจากครูส่วนใหญ่ได้ผ่านการศึกษาภาควิชา
อิสลามศึกษา ซึ่งมีต้นทุนในด้านจิตวิญญาณมากกว่าครูที่ส าเร็จการศึกษาด้านสามัญเพียงด้านเดียว จึงหางไกลจาก
ความขัดแย้งต่าง ๆ อาจจะเกิดขึ้นในการท างาน การเคารพนับถือต่อผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน ดังที่ Kelly 
(1992:105-106) กล่าวว่า ในการเปลี่ยนจากภาวะผู้ตามแบบห่างเหินเป็นภาวะผู้ตามแบบมีประสิทธิผลนั้นจ าเป็นที่
จะต้องมีหนึ่งในสองมิติที่ส าคัญ คือความความอิสระและความคิดสร้างสรรค์ โดยต้องเอาชนะความคิดในด้านลบและ
เปลี่ยนเป็นการร่วมมือท่ีมีความกระตือรือร้นอีกครั้ง ส าหรับผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริหารควรที่จะสอบถามความเห็น
ของครูในประเด็นโดยเฉพาะก่อนที่จะลงมติเพื่อเป็นข้อบังคับในการน าไปปฏิบัติร่วมกันในโรงเรียน เพราะถ้าหา
กกฏะเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ ท่ีสร้างขึ้นโดยไปมีการปรึกษากับครูอาจเกิดการต่อต้านในระบบหรือเกิดการแช่แข่ง
ระบบการพัฒนาของโรงเรียน 
2. ภาวะผู้ตามแบบปรับตาม ผลการวิจัยพบว่า ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่ มีพฤติกรรมภาวะผู้ตามแบบ ปรับตามอยู่ในระดับสูง ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า ระบบการ
บริหารงานภายในโรงเรียนมีการเข้มงวดมากเกินไป หรือผู้บริหารใช้อ านาจโดยมิชอบ มีการควบคุมครูโดยการใช้
อ านาจ ส่งผลให้ครูท างานในสภาพท่ีมีความกังวลต่อบทลงโทษ มีความกดดันในตนเอง ท าให้ครูจ าเป็นที่จะต้องปรับ
ตนเองตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือความอยู่รอด และครูจะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในด้านความคิดเพราะกลัวจะเกิด
ปัญหาในการปฏิบัติงานทุกครั้ง ดังที่ปรากฏผลการวิจัยของ Kelly (1992: 110) ได้กล่าวว่า การครอบง าของผู้น าที่
แสวงหาอ านาจเหนือผู้ตามเป็นการสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้ตามแบบปรับตาม ไม่ว่าจะเป็นการปกครองโดยผ่าน
ความสามารถพิเศษหรือแบบเผด็จการ ซึ่งผู้น าประเภทน้ีต้องการผู้ตามที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยินยอมที่จะปฏิบัติตามหรือ
พูดว่า “ใช่หรือครับ” เพื่อที่จะเติมเต็มหรือตอบสนองความต้องการของผู้น า ผู้น าเหล่านี้จะประสบกับปัญหาการไม่
ตอบสนองของผู้ตาม และยังส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมแบบปรับตาม อาจเกิดการแก้แค้นอย่างฉับพลันในกรณีที่ขาด
การควบคุมภาวะผู้ตามแบบปรับตามยิ่งไปกว่าน้ัน กฎระเบียบและกระบวนการที่เข้มงวดของการบริหารไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐ องค์กรอิสระ องค์กรศาสนาและองค์กรธุรกิจ จะเป็นการกระตุ้นและดึงดูดให้เกิดพฤติกรรมแบบปรับตาม 
ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริหารควรสร้างบรรยากาศของความเป็นพี่น้องในการท างาน เพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม สร้างความเป็นหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อลดภาวะความกดดันที่เกิดขึ้นกับครู และสมควรให้ครู มี
ส่วนร่วมในการก าหนดกฎระเบียบการบริหารงานในโรงเรียน โดยเฉพาะการก าหนดบทลงโทษและการสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้ครู  

3. ภาวะผู้ตามแบบเอาตัวรอด ผลการวิจัยพบว่า ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่ มีพฤติกรรมภาวะผู้ตามแบบเอาตัวรอดอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า สภาพ
การบริหารงานโรงเรียนเอกชนบางส่วน มีการใช้อ านาจในการตัดสินใจและออกค าสั่งโดยเจ้าของโรงเรียนหรือโดย
ลูกหลานที่ได้รับมอบหมาย ไม่รับฟังเหตุผลหรือให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมากเกินไป มีการเปลี่ยนแปลงระบบโดยไม่ได้
แจ้งให้ทราบ ท าให้ครูท างานอย่างระมัดระวัง เปลี่ยนแปลงตนเองตลอดเวลา ไร้จุดยืนที่มั่นคง มีเป้าหมายที่ไม่แน่น
นอน เพื่อความอยู่รอดในองค์กร ถึงแม้กระนั้น ครูก็ยังคงต้องท างานเพื่อเลี้ยงชิพครอบครัวต่อไป ดังที่ผลงานวิจัยของ 
Kelly  (1992:117) ได้กล่าวว่า ผู้น าบางคนได้กล่าวว่าภาวะผู้ตามแบบเอาตัวรอดมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของนโยบายองค์กร ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของการเปลี่ยนแปลงองค์กรและปรับตัวให้เหมาะสมกับผู้อื่น
เพื่อความอยู่รอดและผลประโยชน์ของตนเอง ไร้จุดยืนเป็นของตัวเอง หลีกเลี่ยงความขัดแย้งและมีข้ออ้างหรือการแก้
ตัวทุกครั้งท่ีเกิดข้อผิดพลาด ดังนั้นผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริหารควรมีความชัดเจนในการบริหารงานโรงเรียน โดยการ
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ท าข้อตกลงร่วมกันกับครู เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่เป็นที่ยอมรับของทุกคน และให้การอบรมครูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติงานในหลักการอิสลามอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงการแลกผลประโยชน์ซึ่งกัน
และกัน ที่น าไปสู่ความแตกแยกในท่ีสุดและสิ่งส าคัญสร้างบรรยากาศของการตักเตือนซึ่งกันและกัน  

4. ภาวะผู้ตามแบบเฉ่ือยชา ผลการวิจัยพบว่า ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่ มีพฤติกรรมภาวะผู้ตามแบบเฉื่อยชาอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
ผู้บริหารมอบหมายงานท่ีไม่ตรงกับศกัยภาพของครู และไม่แนะน าแนวทางการปฏิบัติงานให้กับครูในหน้าที่รับผิดชอบ 
ท าให้ครูไม่ชอบกับหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย เพราะไม่เข้าใจรูปแบบหรือแนวทางการปฏิบัติ ในเวลาเดียวกันครูไม่กล้า
ที่จะบอกผู้บริหารให้เปลี่ยนแปลงหน้าที่ของตนเองเพราะกลัวจะถูกประเมินในทางลบ จึงท าให้ครูปฏิบัติงานแบบ
เฉื่อยชาไม่มีก าลังใจในการท างาน และมักจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานหรือมอบหมายให้ท างานแทนเมื่อมี
กิจส่วนตัว ส่งผลให้ผู้บริหารต้องติดตามการท างานอยู่ตลอด จนกระทั้งผู้บริหารจ าเป็นที่จะต้องมีการควบคุมครูในทุก 
ๆ กรณี ดังที่พงศ์ศรันย์  พลศรีเลิศ (2012) ได้กล่าวว่า การจัดสรรคนให้กับหน้าที่ต าแหน่งงานต่างๆ ในองค์กร ต้อง
ยึดหลัก Put the right man on the right job ซึ่งเป็นหลักการที่ต้องพิจารณาว่า บุคลากรแต่ละคนมีคุณสมบัติ 
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ จุดแข็ง จุดอ่อน รวมถึงพฤติกรรม และบุคลิกภาพประการใดบ้าง และมีความเหมาะสม
กับลักษณะงานท่ีต้องการใช้คุณสมบัติของบุคลากรอย่างไร หลักคิดนี้ตอกย้ าว่า ถ้าจะให้งานมีประสิทธิผลและบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด ก็ควรเลือกใช้คนที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ  ด้วยวิธีการดังกล่าวท าให้ครูมีความกล้าหาญที่จะ
ปรึกษาหารือกับผู้บริหารและสามารถปฏิบัติงานแบบมีประสิทธิผล แต่ถ้าหากผู้บริหารปล่อยละเลยให้สิ่งดังกล่าว
เกิดขึ้น จะส่งผลให้มีการแช่แข็งระบบการท างานโดยที่แต่ละฝ่ายปฏิบัติงานของตนเองเท่านั้น ไม่เน้นคุณภาพของงาน 
และสุดท้ายท าให้องค์กรประสบความล้มเหลวในการพัฒนา  

5. ภาวะผูต้ามแบบมีประสิทธิผล ผลการวิจัยพบว่า ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่ มีพฤติกรรมภาวะผูต้ามแบบมีประสิทธิผลอยู่ในระดับสงู ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเปน็
เพราะว่า โดยส่วนใหญ่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีผูก้่อตั้งโรงเรยีนซึ่งเป็นโต๊ะครูหรอืผู้สอนศาสนาอิสลามทีม่ี
ภาวะผู้น าในด้านจิตวิญญาน การเคารพและเช่ือมั่นต่อผู้น าจึงเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามมีความรักและศรัทธาต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน จากต้นทุนของความเป็นมุสลิมที่มีคุณลักษณะมุมมินท าให้
ครูมีความชัดเจนในเป้าหมายการท างานของคนเป็นมุสลิมที่ประกอบด้วยเป้าหมายระยะสั้นคือดุนยาและเป้าหมาย
ระยะยาวคืออาคีเราะห์ จึงท าให้ครูมีความกระตือรือร้นและความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับความ
อธิบายของ Chaleff (1995) ที่กล่าวว่า “ผู้ตามที่มีความกล้าที่จะรับผิดชอบ บุคคลที่มีความกล้าในการรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีเพื่อตัวเองและองค์กร โดยที่เขาไม่มีความจ าเป็นที่จะให้ผู้น าหรือองค์กรติดตามการปฏิบัติงานและการพัฒนา 
หรือ ไม่จ าเป็นต้องมีค าสั่งหรือรอการอนุญาตจากหัวหน้าในการปฏิบัติงาน. ภาวะผู้ตามที่มีความกล้าหาญจะค้นพบ
และสร้างโอกาศในการเติมเต็มศักยภาพของตนเองและพัฒนาตนเองเพื่อองค์กร. พวกเขาจะเริ่มต้นการพัฒนาตนเอง
บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนายกระดับการด าเนินงานทั้งในและนอกองค์กร” ดังนั้นผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
เมื่อผู้บริหารมีครูที่มีแบบภาวะผู้ตามแบบมีประสิทธิ สมควรที่ผู้บริหารต้องดูแลใส่ใจ ให้ก าลังใจ แนะน าการ
ปฏิบัติงาน ถามทุกข์สุข เพื่อให้เขารู้สึกว่าผู้บริหารมีความภาคภูมิใจในตัวเขา และผู้บริหารไม่สมควรปล่อยละเลยโดย
มีความคิดว่าเขาคือศิษย์เก่าเราจะท าอย่างไรก็ได้ ซึ่งแนวคิดนี้นานๆ จะท าให้ครูมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่ไม่ดีและเกิดการต่อต้านระบบขององค์กร  
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ท าข้อตกลงร่วมกันกับครู เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่เป็นที่ยอมรับของทุกคน และให้การอบรมครูอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติงานในหลักการอิสลามอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงการแลกผลประโยชน์ซึ่งกัน
และกัน ที่น าไปสู่ความแตกแยกในท่ีสุดและสิ่งส าคัญสร้างบรรยากาศของการตักเตือนซึ่งกันและกัน  

4. ภาวะผู้ตามแบบเฉ่ือยชา ผลการวิจัยพบว่า ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่ มีพฤติกรรมภาวะผู้ตามแบบเฉื่อยชาอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
ผู้บริหารมอบหมายงานท่ีไม่ตรงกับศกัยภาพของครู และไม่แนะน าแนวทางการปฏิบัติงานให้กับครูในหน้าที่รับผิดชอบ 
ท าให้ครูไม่ชอบกับหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย เพราะไม่เข้าใจรูปแบบหรือแนวทางการปฏิบัติ ในเวลาเดียวกันครูไม่กล้า
ที่จะบอกผู้บริหารให้เปลี่ยนแปลงหน้าที่ของตนเองเพราะกลัวจะถูกประเมินในทางลบ จึงท าให้ครูปฏิบัติงานแบบ
เฉื่อยชาไม่มีก าลังใจในการท างาน และมักจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานหรือมอบหมายให้ท างานแทนเมื่อมี
กิจส่วนตัว ส่งผลให้ผู้บริหารต้องติดตามการท างานอยู่ตลอด จนกระทั้งผู้บริหารจ าเป็นที่จะต้องมีการควบคุมครูในทุก 
ๆ กรณี ดังที่พงศ์ศรันย์  พลศรีเลิศ (2012) ได้กล่าวว่า การจัดสรรคนให้กับหน้าที่ต าแหน่งงานต่างๆ ในองค์กร ต้อง
ยึดหลัก Put the right man on the right job ซึ่งเป็นหลักการที่ต้องพิจารณาว่า บุคลากรแต่ละคนมีคุณสมบัติ 
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ จุดแข็ง จุดอ่อน รวมถึงพฤติกรรม และบุคลิกภาพประการใดบ้าง และมีความเหมาะสม
กับลักษณะงานท่ีต้องการใช้คุณสมบัติของบุคลากรอย่างไร หลักคิดนี้ตอกย้ าว่า ถ้าจะให้งานมีประสิทธิผลและบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด ก็ควรเลือกใช้คนที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ  ด้วยวิธีการดังกล่าวท าให้ครูมีความกล้าหาญที่จะ
ปรึกษาหารือกับผู้บริหารและสามารถปฏิบัติงานแบบมีประสิทธิผล แต่ถ้าหากผู้บริหารปล่อยละเลยให้สิ่งดังกล่าว
เกิดขึ้น จะส่งผลให้มีการแช่แข็งระบบการท างานโดยที่แต่ละฝ่ายปฏิบัติงานของตนเองเท่านั้น ไม่เน้นคุณภาพของงาน 
และสุดท้ายท าให้องค์กรประสบความล้มเหลวในการพัฒนา  

5. ภาวะผูต้ามแบบมีประสิทธิผล ผลการวิจัยพบว่า ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่ มีพฤติกรรมภาวะผูต้ามแบบมีประสิทธิผลอยู่ในระดับสงู ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเปน็
เพราะว่า โดยส่วนใหญ่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีผูก้่อตั้งโรงเรยีนซึ่งเป็นโต๊ะครูหรอืผู้สอนศาสนาอิสลามทีม่ี
ภาวะผู้น าในด้านจิตวิญญาน การเคารพและเช่ือมั่นต่อผู้น าจึงเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามมีความรักและศรัทธาต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน จากต้นทุนของความเป็นมุสลิมที่มีคุณลักษณะมุมมินท าให้
ครูมีความชัดเจนในเป้าหมายการท างานของคนเป็นมุสลิมที่ประกอบด้วยเป้าหมายระยะสั้นคือดุนยาและเป้าหมาย
ระยะยาวคืออาคีเราะห์ จึงท าให้ครูมีความกระตือรือร้นและความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับความ
อธิบายของ Chaleff (1995) ที่กล่าวว่า “ผู้ตามที่มีความกล้าที่จะรับผิดชอบ บุคคลที่มีความกล้าในการรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีเพื่อตัวเองและองค์กร โดยที่เขาไม่มีความจ าเป็นที่จะให้ผู้น าหรือองค์กรติดตามการปฏิบัติงานและการพัฒนา 
หรือ ไม่จ าเป็นต้องมีค าสั่งหรือรอการอนุญาตจากหัวหน้าในการปฏิบัติงาน. ภาวะผู้ตามที่มีความกล้าหาญจะค้นพบ
และสร้างโอกาศในการเติมเต็มศักยภาพของตนเองและพัฒนาตนเองเพื่อองค์กร. พวกเขาจะเริ่มต้นการพัฒนาตนเอง
บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนายกระดับการด าเนินงานทั้งในและนอกองค์กร” ดังนั้นผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
เมื่อผู้บริหารมีครูที่มีแบบภาวะผู้ตามแบบมีประสิทธิ สมควรที่ผู้บริหารต้องดูแลใส่ใจ ให้ก าลังใจ แนะน าการ
ปฏิบัติงาน ถามทุกข์สุข เพื่อให้เขารู้สึกว่าผู้บริหารมีความภาคภูมิใจในตัวเขา และผู้บริหารไม่สมควรปล่อยละเลยโดย
มีความคิดว่าเขาคือศิษย์เก่าเราจะท าอย่างไรก็ได้ ซึ่งแนวคิดนี้นานๆ จะท าให้ครูมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่ไม่ดีและเกิดการต่อต้านระบบขององค์กร  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาแนวทางการส่งเสริมรูปแบบภาวะผู้ตามที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดกระบี่ สามารถสรุปได้ดังนั้ 

1. ผู้ตามแบบห่างเหิน โดยทั่วไปแล้วเป็นผู้ตามแบบมีประสิทธิผลในการท างาน แต่เมื่อมีปัญหากับผู้บริหารหรือมี
ความเห็นต่างกับผู้บริหารโดยที่ผู้บริหารไม่ช้ีแจงเหตุหรือบางครั้งผู้บริหารอาจผิดสัญญาตามที่ตกลงกันไว้ โดย ไม่มี
การปรึกษาหารือกับคณะครู ท าให้ครูเปลี่ยนรูปแบบผู้ตามเป็นผู้ตามแบบห่างเหิน และจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่พอใจ
กับการบริหารงานของโรงเรียน    พยายามน้าวโนมเพื่อนร่วมงานให้เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของตนเองและในเวลา
เดียวกันจะตอบโต้ผู้น าโดยที่ไม่ให้ความส าคัญกับกิจกรรมต่างๆ หรือเข้าร่วมเพียงแค่เป็นหน้าที่เท่านั้ น จึงท าให้
องค์กรเดินหน้าการพัฒนาอย่างไม่เต็มรูปแบบและอาจน าไปสู่การแบ่งพรรคแบ่งพวกในองค์กร 

 ส าหรับแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบภาวะผู้ตามของครูดังกล่าวผู้บริหารควรน ารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครูเสนอความคิดเห็น และผู้บริหารควรเป็นผู้ฟั งที่ดีเมื่อมีความเห็นต่าง
เกิดขึ้นควรตัดสินใจบนพื้นฐานของล าดับความส าคัญเป็นหลักพร้อมกับให้เหตุผลกับครูในประเด็นการตัดสินใจ
ดังกล่าว จากการบริหารแบบมีส่วนร่วมจะท าให้ครูร่วมด้วยช่วยกันและเกิดประสิทธิภาพในผลงาน ดังที่ปรากฏใน
ผลงานวิจัยของ อโณทัย จิระดา (2552) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับ
รูปแบบภาวะผู้ตามของครู ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย พบว่า 
ผู้บริหารมีภาวะผู้น าท่ีมีแบบส่วนร่วม(Participating ) และผู้ขายความคิดให้ท า (Selling) และครูที่มีแบบภาวะผู้ตาม
ของครูแบบมีประสิทธิผล (Effective) ท าให้การบริหารงานอย่างมีคุณภาพ. จากการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมจ าท า
ให้ครูกล้าที่จะพูดความจริงและกล้าที่จะเสนอความเห็นของตนเองให้กับผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานท าให้เกิดความ
ผูกพันระหว่างครูกับผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน ดังท่ีปรากฏในงานวิจัยของ มณฑิรา อินจ่าย (2558) ได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับ “ภาวะผู้ตาม จิตลักษณะของผู้บริหารในองค์การธุรกิจ” ซึ่งค้นพบว่าองค์ประกอบที่ส าคัญของภาวะผู้
ตามนั้นจะต้อง ประกอบด้วยวิจารณญาณอิสระและความผูกพันอย่างกระตือรือร้น โดยก่อเกิดมาจากปัจจัยด้าน
บุคคลซึ่งมีองค์ประกอบย่อยคือการปรับตัวและสมรรถนะการท างาน. การแปลกเปลี่ยนความเห็นหรือความกล้าใน
การเสนอแนะต่างๆ ของครูจะท าให้ครูมีภาวะผู้ตามแบบมีประสิทธิผลโดยผ่านความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสอง ดังที่
ปรากฏในผลการวิจัยของ รุ่งฤดี กิจควร (2547) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ “ผลกระทบของรูปแบบภาวะผู้น าและรูปแบบ
ภาวะผู้ตาม ต่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน กรณีศึกษากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบริษัทวิทยุ
การบินแห่งประเทศไทย จ ากัด” พบว่า ภาวะผู้ตามแบบมีประสิทธิผลมีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับ
สมาชิกเป็นแบบในกลุ่มมากกว่า แบบนอกกลุ่ม  

2. ผู้ตามแบบปรับตาม ส่วนมากภาวะผู้ตามแบบปรับตามจะมีพฤติกรรมที่ชอบรับค าสั่ง ไม่ค่อยปฏิบัติตามเป้าหมาย 
มีความยินดีในการท างาน ชอบท างานตามเพื่อนและมีความรับผิดชอบบต่อหน้าที่และองค์กร ไม่ต่อต้านผู้อื่น
โดยเฉพาะผู้บริหาร จะหลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน ชอบท างานแบบสบายใจเมื่อได้รับ
ค าสั่งแต่จะขาดความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดที่ท าให้องค์กรมีความพึงพอใจต่อตนเอง 

 สาเหตุการเปลี่ยนพฤติกรรมของครูเป็นพฤติกรรมแบบปรับตามนั้น เพราะเกิดจากการตอบสนอง
พฤติกรรมของผู้บริหารที่ใช้กฏระเบียบเข้มงวดเกินไป ใช้ค าสั่งมากกว่ากระตุ้นในท างาน ชอบกดดันครูเมื่อมอบหมาย
งาน ชอบใช้ค าด่าไม่ค่อยให้ก าลังใจ เน้นการพัฒนาท่ีอยู่บนพื้นฐานของการท าโทษที่ไม่ค านึงถึงความเหมาะกับครู ท า
ให้ครูขาดความคิดสร้างสรรค์และมีพฤติกรรมที่ชอบปฏิบัติและปรับตาม ดังที่ผู้บริหารท่านหนึ่งได้ กล่าวว่า “บาง
โรงเรียนเอกชนครูปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกเหมือนถูกบังคับจากผู้บริหาร อันเนื่องมาจากกฎระเบียบของโรงเรียนที่
เคร่งครัดมากเกินไป” (ผู้ให้สัมภาษณ์ ก, 15 กันยายน 2561). 
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 ส าหรับแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบภาวะผู้ตามของครูดังกล่าวผู้บริหารควรใช้อ านาจในการควบคุม
ครูอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นการใช้อ านาจที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่างผู้บริหารและครูเพื่อเป็นแนวทางการใน
การท างานร่วมกัน ดังปรากฏในผลงางวิจัยของ ชันชน ทองแย้ม (2547:101-102) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังอ านาจของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจของครู ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี พบว่า การใช้พลังอ านาจด้านการบังคับไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ แต่มีแนวโม้มที่จะมี
ความสัมพันธ์กันในทางลบ ดังนั้นหากผู้บริหารโรงเรียนต้องการบริหารงานให้ครูมีความพึงพอใจ ควรจะมีการให้พลัง
อ านาจด้านการให้รางวัลด้านอ านาจกฏหมาย ด้านอ านาจอ้างอิง ด้านอ านาจความเช่ืยวชาญ ด้านอ านาจข่าวสาร
และด้านอ านาจพึ่งพา แต่ไม่ควรใช้พลังอ านาจด้านบังคับ. เช่นเดียวกัน ผู้บริหารควรมีความหยืดหยุ่นในการใช้กฏ
ระเบียบของโรงเรียน ไม่ควรวางตัวเป็นผู้มีอ านาจจนครูไม่กล้า เข้าใกล้หรือปรึกษาหารือเพื่อการพัฒนา ยอมรับฟัง
ผู้อื่นและให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน ดังที่ผลการวิจัยของ ธัญญามาส โลจนานนท์ (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ “ภาวะผู้น า
และแรงจูงใจในการท างานที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ”  
พบวา่ ภาวะผู้น าแบบทางสายกลาง ภาวะผู้น าแบบมุ่งคน และภาวะผู้น าแบบมุ่งงาน แรงจูงใจด้านความส าเร็จของ
งาน ผลตอบแทนและสวัสดิการ และลักษณะของงาน ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน ดังนั้นผู้น าควรมี
ลักษณะเน้นท้ังงาน และเน้นสัมพันธภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน ประนีประนอม และให้ขวัญก าลังใจ
พนักงาน ควรช่ืนชมเมื่อลูกน้องท างานส าเร็จ ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ปัจจัยนี้จะส่งผลให้พนักงานมีความคิด
สร้างสรรค์เพิ่มขึ้น. 

3. ผู้ตามแบบเอาตัวรอด ครูที่มีพฤติกรรมเอาตัวรอดในองค์กร จะพบว่าเป็นครูที่ไม่ค่อยมีจุดยืนในการท างาน มีการ
เปลี่ยนแปลงตามสภาพขององค์ ไม่มีการคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา ปฏิบัติงานตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย
เท่านั้น และยังพบว่า ครูดังกล่าวชอบสร้างข่าวลือเพื่อโน้มน้าวจิตใจและความเห็นผู้อื่นให้อยู่ในแนวทางของเขา ทั้งนี้
เพื่อผลประโชนย์ท่ีเขาจะได้รับ  

 สาเหตุที่เกิดพฤติกรรมดังกล่าวมาจากการได้รับอิทพลและการใช้อ านาจของผู้บริหารที่มีต่อครู และในเวลา
เดียวกันครูมีความมุ่งหมายในการปฏิบัติงานเพียงแค่รอเวลาที่องค์กรอื่นเรียกตัว อันเนื่องโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ส่วนมากครูมาปฏิบัติงานเพ่ือรอการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุราชการหรือเพื่อท างานในบริษัทที่มีค่าตอบแทน
มากกว่าเดิม จึงท าให้ผู้บริหารบางโรงก าหนดบทลงโทษว่า ใครที่ไปสอบหรือไปสมัครงานโดยที่ไม่ได้แจง้ล่างหน้า อาจ
ถูกไล่ออกจากงาน ส่งผลให้ครูที่ไปสมัครงานโดยไม่แจ้งผู้บริหารปฏิบัติงานแบบเอาตัวรอด เช่นเดียวกันกับประเด็นที่
ผู้บริหารเปลี่ยนก าหนดการการท างานบ่อยครั้ง ท าให้ครูไม่เข้าใจถึงบริบทในการท างานและไม่รู้ถึงแนวทางการ
ด าเนินงาน ผลงานในการปฏิบัติงานไม่มีคุณภาพ ท าให้ผู้บริหารมีการประเมินในด้านลบมากกว่าจะสอบถามความ
เข้าใจในการด าเนินงาน เหมือนกับประเด็นที่ครูบางท่านไม่รู้ธรรมชาติขององค์กร ปฏิบัติงานอยู่ภายใต้สภาพของการ
ไม่เอื้ออ านวยต่อการเป็นผู้ตามแบบมีประสิทธิผลอันเนื่องมาจากผู้บริหารละเลยการควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของครู เช่นการมาสายของครู การล่าช้าในการส่งงานคต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ท าให้ครูมีภาวะผู้ตามแบบเอาตัวรอด 

 ส่วนแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเอาตัวรอดนั้น ผู้บริหารควรเปลียนแปลงแนวคิดของครูในการ
ปฏิบัติงาน ท าความเข้าใจและก าหนดข้อตกลงท่ีเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย โดยที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เกิดผลเสีย จนท า
ให้เกิดภาวะผู้ตามแบบเอาตัวรอด การสร้างการเปลี่ยนแปลงในด้านความคิดสามารถท าได้โดยผ่านการอบรอ 
โดยเฉพาะให้ครูรับรู้ถึงการเป็นผู้ตามที่ดี ดังท่ีปรากฏในผลงานวิจัยของ กีรพงษ์ มานะพัฒนพงศ์ (2550:58) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับ “รูปแบบภาวะผู้น าของหัวหน้าแผนที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะผู้ตาม” พบว่า วุฒิภาวะในรายด้าน มีความ
เหมาะสมมากท่ีสุด เนื่องจากบริษัทมีการจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องงานให้กับพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติหน้างาน ซึ่ง
บริษัทจะต้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อท่ีจะให้ผลผลิตออกมามีคุณภาพตามที่บริษัทได้ตั้งนโยบายคุณภาพและเป้าหมาย
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 ส าหรับแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบภาวะผู้ตามของครูดังกล่าวผู้บริหารควรใช้อ านาจในการควบคุม
ครูอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นการใช้อ านาจที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่างผู้บริหารและครูเพื่อเป็นแนวทางการใน
การท างานร่วมกัน ดังปรากฏในผลงางวิจัยของ ชันชน ทองแย้ม (2547:101-102) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังอ านาจของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจของครู ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี พบว่า การใช้พลังอ านาจด้านการบังคับไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ แต่มีแนวโม้มที่จะมี
ความสัมพันธ์กันในทางลบ ดังนั้นหากผู้บริหารโรงเรียนต้องการบริหารงานให้ครูมีความพึงพอใจ ควรจะมีการให้พลัง
อ านาจด้านการให้รางวัลด้านอ านาจกฏหมาย ด้านอ านาจอ้างอิง ด้านอ านาจความเช่ืยวชาญ ด้านอ านาจข่าวสาร
และด้านอ านาจพึ่งพา แต่ไม่ควรใช้พลังอ านาจด้านบังคับ. เช่นเดียวกัน ผู้บริหารควรมีความหยืดหยุ่นในการใช้กฏ
ระเบียบของโรงเรียน ไม่ควรวางตัวเป็นผู้มีอ านาจจนครูไม่กล้า เข้าใกล้หรือปรึกษาหารือเพื่อการพัฒนา ยอมรับฟัง
ผู้อื่นและให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน ดังที่ผลการวิจัยของ ธัญญามาส โลจนานนท์ (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ “ภาวะผู้น า
และแรงจูงใจในการท างานที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ”  
พบวา่ ภาวะผู้น าแบบทางสายกลาง ภาวะผู้น าแบบมุ่งคน และภาวะผู้น าแบบมุ่งงาน แรงจูงใจด้านความส าเร็จของ
งาน ผลตอบแทนและสวัสดิการ และลักษณะของงาน ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน ดังนั้นผู้น าควรมี
ลักษณะเน้นท้ังงาน และเน้นสัมพันธภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน ประนีประนอม และให้ขวัญก าลังใจ
พนักงาน ควรช่ืนชมเมื่อลูกน้องท างานส าเร็จ ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ปัจจัยนี้จะส่งผลให้พนักงานมีความคิด
สร้างสรรค์เพิ่มขึ้น. 

3. ผู้ตามแบบเอาตัวรอด ครูที่มีพฤติกรรมเอาตัวรอดในองค์กร จะพบว่าเป็นครูที่ไม่ค่อยมีจุดยืนในการท างาน มีการ
เปลี่ยนแปลงตามสภาพขององค์ ไม่มีการคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา ปฏิบัติงานตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย
เท่านั้น และยังพบว่า ครูดังกล่าวชอบสร้างข่าวลือเพื่อโน้มน้าวจิตใจและความเห็นผู้อื่นให้อยู่ในแนวทางของเขา ทั้งนี้
เพื่อผลประโชนย์ท่ีเขาจะได้รับ  

 สาเหตุที่เกิดพฤติกรรมดังกล่าวมาจากการได้รับอิทพลและการใช้อ านาจของผู้บริหารที่มีต่อครู และในเวลา
เดียวกันครูมีความมุ่งหมายในการปฏิบัติงานเพียงแค่รอเวลาที่องค์กรอื่นเรียกตัว อันเนื่องโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ส่วนมากครูมาปฏิบัติงานเพ่ือรอการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุราชการหรือเพื่อท างานในบริษัทที่มีค่าตอบแทน
มากกว่าเดิม จึงท าให้ผู้บริหารบางโรงก าหนดบทลงโทษว่า ใครที่ไปสอบหรือไปสมัครงานโดยที่ไม่ได้แจง้ล่างหน้า อาจ
ถูกไล่ออกจากงาน ส่งผลให้ครูที่ไปสมัครงานโดยไม่แจ้งผู้บริหารปฏิบัติงานแบบเอาตัวรอด เช่นเดียวกันกับประเด็นที่
ผู้บริหารเปลี่ยนก าหนดการการท างานบ่อยครั้ง ท าให้ครูไม่เข้าใจถึงบริบทในการท างานและไม่รู้ถึงแนวทางการ
ด าเนินงาน ผลงานในการปฏิบัติงานไม่มีคุณภาพ ท าให้ผู้บริหารมีการประเมินในด้านลบมากกว่าจะสอบถามความ
เข้าใจในการด าเนินงาน เหมือนกับประเด็นที่ครูบางท่านไม่รู้ธรรมชาติขององค์กร ปฏิบัติงานอยู่ภายใต้สภาพของการ
ไม่เอื้ออ านวยต่อการเป็นผู้ตามแบบมีประสิทธิผลอันเนื่องมาจากผู้บริหารละเลยการควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของครู เช่นการมาสายของครู การล่าช้าในการส่งงานคต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ท าให้ครูมีภาวะผู้ตามแบบเอาตัวรอด 

 ส่วนแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเอาตัวรอดนั้น ผู้บริหารควรเปลียนแปลงแนวคิดของครูในการ
ปฏิบัติงาน ท าความเข้าใจและก าหนดข้อตกลงท่ีเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย โดยที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เกิดผลเสีย จนท า
ให้เกิดภาวะผู้ตามแบบเอาตัวรอด การสร้างการเปลี่ยนแปลงในด้านความคิดสามารถท าได้โดยผ่านการอบรอ 
โดยเฉพาะให้ครูรับรู้ถึงการเป็นผู้ตามที่ดี ดังท่ีปรากฏในผลงานวิจัยของ กีรพงษ์ มานะพัฒนพงศ์ (2550:58) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับ “รูปแบบภาวะผู้น าของหัวหน้าแผนที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะผู้ตาม” พบว่า วุฒิภาวะในรายด้าน มีความ
เหมาะสมมากท่ีสุด เนื่องจากบริษัทมีการจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องงานให้กับพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติหน้างาน ซึ่ง
บริษัทจะต้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อท่ีจะให้ผลผลิตออกมามีคุณภาพตามที่บริษัทได้ตั้งนโยบายคุณภาพและเป้าหมาย
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คุณภาพไว้ให้พนักงานปฏิบัติตาม อีกทั้งมีเอกสารต่างๆ เช่น วิธีการปฏิบัติงานให้กับพนักงานฝ่ายผลิต ท าให้พนักงาน
ฝ่ายผลิตมีความพร้อมมากที่สุดที่จะปฏิบัติงานหรือมีวุฒิด้านงานเหมาะสมที่สุด. เช่นเดียวกันผู้บริหารควรให้ครูรับรู้
ถึงแนวทางการเป็นผู้ตามที่ดีเพื่อเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติร่วมกันในองค์กร ดังเช่นผลงานวิจัยของ ธัญรัษม์ 
คล้ายข า (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะผู้ตามท่ีดีของพยาบาลวิชาชีพโรงเรียน
พยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” พบว่า พบว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะผู้ตามที่ดีของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) มีคุณธรรม 
จริยธรรมและมีระเบียบวินัย 2) มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และมีการพัฒนาตนเอง 3) มีความรู้
ความสามารถและการสือสารที่มีประสิทธิภาพ 4) เป็นสมาชิกทีมที่ดี 5) มีความมุ่งมั่นทุมเท หก สามารถจัดการ
ตนเองได้. 

4. ผู้ตามแบบเฉ่ือยชา ครูที่มีผู้ตามแบบเฉื่อยชา เป็นครูไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นในการท างาน ไม่ค่อยเสนอแนว
ทางการพัฒนาขององค์กร เพราะไม่ชอบ และไม่เข้าบริบทของหน้าท่ีตนเอง ชอบมอบหมายงานตนเองให้คนอื่น และ
อ้างตนเองว่า ติดงานเป็นต้น 

 สาเหตุท าให้เกิดผู้ตามแบบเฉื่อยนั้น อันเนื่องมาจากผู้บริหารปฏิเสธความเห็นของครูโดยไม่มีเหตุ ซึ่งเป็น
ปฏิเสธแบบใช้อ านาจของผู้บริหารเพียงอย่างเดียว ท าให้ครูไม่ชอบและต่อต้านโดยการไม่ตอบสนองค าสั่งของ
ผู้บริหาร สุดท้ายกลายเป็นพฤติกรรมที่เฉื่อยชา เช่นเดียวกับการที่ผู้บริหารมอบหมายงานที่ไม่สอดคล้องกับความ
ถนัดของครู ท าให้ครูไม่เข้าใจบริบทในการท างานและไม่เข้าใจถึงวิธีการด าเนินงานจนสุดท้ายไม่มีการพัฒนาตนเอง  

 ส าหรับแนวทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบเฉื่อยนั้น ผู้บริหารควรมีความเป็นกันเองกับครู สร้างมิตร
ไมตรีในด้านบวก เป็นผู้ที่รับฟังปัญหาและมีเหตุผลต่อการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง ท าให้ครูมีการยอมรับและนับถือ
ผู้บริหาร ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับครูอีกครั้ง ดังท่ีผลงานวิจัยของ สุบิน อุปรีที (2548) พฤติกรรมของผู้บริหาร
ในการสร้างแรงจูงใจในการท างานของครูผู้สอนในโรงเรยน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริหารในการสร้างแรงจูงใจในการท างานของครูผู้สอนในโรงเรยน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 พบว่า พฤติกรรมของผู้บริหารในการสร้างแรงจูงใจในการท างานของ
ครูผู้สอนในโรงเรยน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจราณาเป็นรายปัจจัย
พบว่าความก้าวหน้ามีการปฏิบัติสูงที่สุด รองลงมาคือ ความรับผิดชอบ การยอมรับนับถือ ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล นโยบายและการบริหารงานความส าเร็จของคน การนิเทศงาน เงินเดือน และสภาวะการท างานเป็นปัจจัยที่มี
การปฏิบัติอันดับสุดท้าย และผลงานวิจัยของ ธีระยุทธ สิ่งห์สิลป์ (2550:70) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ขวัญก าลังใจกับคุณภาพในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเชตพื้นที่การศึกษา
หนองขาย พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรพิจราณาสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรู้สึกมั่นคงใน
การท างานให้กับครูผู้สอน ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการดูแลเอาใส่ใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่ พร้อมท้ังให้ความช่วยเหลือ
แนะน าในการปฏิบัติงาน ควรจัดสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ด้วยความยุติธรรม เหมาะสมได้รับการพิจราณาให้เลื่อนขั้น
เงินเดือนด้วยความยุติธรรม ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เมื่อครูผู้สอนมีก าลังใจใน
การปฏิบัติงานมากก็จะส่งผลต่อคุณภาพในการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น ในส่วนของขวัญก าลังใจของครูผู้สอนที่
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ด้านความรู้สึกประสบผลส าเร็จในระดับมาก ผู้บริหารสถานศึกษาควรพิจ
ราณาสร้างขวัญก าลังใจครูผู้สอน ที่มีประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า ปี ให้มากยิ่งขึ้น โดยการยกย่องชมเชยเมื่อ
ท างานส าเร็จ ส่งเสริมให้ครูใช้ความรู้ความสามารถเต็มที่ในการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นต่าง ๆ ในการวางแผนของโรงเรียน ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน ได้รับทราบเกี่ยวกับความส าเร็จใน
งานของครูผู้สอน ซึ่งจะเป็นการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน และเกิดขวัญก าลังใจในการ
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ปฏิบัติงาน ส่งผลต่อคุณภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น. ไม่เพียงเท่านั้น ผู้บริหารควรอบรมครูก่อนปฏิบัติงานเพื่อให้
ครูเข้าใจถึงบทบาทและหน้าท่ีของตนเอง ดังผลการวิจัยของ โสภณ สวยขุนทด (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การ
บริหารงานบุคคลด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติการกับสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชิพครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรด าเนินการพัฒนาครู
ก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ โดยการจัดการปฐมนิเทศเพื่อแจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงานแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนการมอบหมายหน้าท่ี จัดอบรมให้ความรู้ และก าหนดแนวทางการติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติงาน แจ้งเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาครู
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
5. ผู้ตามแบบมีประสิทธิผล ครูที่มีภาวะผู้ตามแบบมีประสิทธิผล เป็นครูที่ความเคารพต่อผู้น า สามารถปฏิบัติงาน
โดยไม่จ าเป็นต้องมีการควบคมุโดยผูบ้ริหาร มีความกระตือรือร้นในการท างาน และมีความความคิดสร้างสรรค์ในการ
วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางการพัฒนาองค์กรทั้งในด้านบวกและด้านลบ ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาองค์กร
อย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมายทั้งดุนยาและอาคีเราะห์  

 ปัจจัยที่ท าให้ครูเป็นผู้ตามแบบมีประสทิธิผล คือ การตอบแทนบุญคุณของผู้เป็นครูที่ได้ถ่ายถอดองค์ความรู้
ให้แก่ศิษย์ในสมัยที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียน ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามบางท่านเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนและ
มาปฏิบัติงานที่โรงเรียนที่ได้ส าเร็จการศึกษา จึงท าให้เกิดความรู้สึกในการตอบแทนบุญคุณสถานบันโดยการ
ปฏิบัติงานแบบมีความภาคภูมิใจที่ได้กลับมาพัฒนาโรงเรียนของตนเอง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นมุสลิม จึงมีต้นทุนในด้านจิตวิญญาณมากกว่าคนทั่วไป โดยเฉพาะครูที่เป็นมุสลิมและ
ได้ส าเร็จการศึกษาในภาควิชาอิสลามศึกษามีต้นทุนในการปฏิบัติงานด้านเป้าหมายมากกว่าคนทั่วไป โดยเหตุนี้จึงมี
การปฏิบัติงานแบบทีมหรือญามาอะห์ในโรงเรียน 

 ส าหรับแนวทางการส่งเสริมภาวะผู้ตามแบบมีประสิทธิผลในคงสภาพอยู่ตลอดนั้น ผู้บริหาควรมีการอบรม
อย่างต่อเนื่อง เพิ่มองค์ความรู้ในด้านอิสลามศึกษาให้กับครู ไม่ควรสั่งงานโดยที่ครูไม่เข้าใจ ซึ่งการอบรมดังกล่าวมา
สามาถท าในรูปแบบฮาลาเกาะห์ ดังผลการวิจัยของ ยาฮารี กาเซ็ง (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมหะละ
เกาะฮฺเพื่อพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า 
การจัดกิจกรรมหะละเกาฮฺในอิสลาม เป็นการบวนการขัดเกลาจิตใจและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามสุนนะฮฺของท่าน
นะบีมูหัมมัด (ซ.ล) ผู้ซึ่งได้ริเริ่มกิจกรรมนี้ และได้มีการสือทอดกันต่อมา นับตั้งแต่ยุคของเศาะฮาบะฮฺ ยุคตาบีอีน ยุค
ฟื้นฟูอิสลาม จวบจนกระทั่งถึงยุคปัจจับัน การจัดกิจกรรมหะละเกาะฮฺ ประกอบด้วย 4 ประการ ได้แก่ 1) พี่เลี้ยง 
(มูร็อบบีย์) 2) สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม (มูตะร็อบบีย์) 3) วิธีการด าเนินการ และ 4) หลักสูตรกิจกรรม และมีเงื่อนไข
ในการจัดกิจกรรม ข้อ 3 คือ 1) สมาชิกทุกคนจะต้องรู้จักกัน 2) มีความเข้าใจกัน และ 3) ให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน. เช่นเดียวกัน ผู้บริหารควรกระตุ้นในด้านการตอบแทนโดยที่ให้ครูมองเห็นว่าเขาได้ท างานเพื่ออัลลอฮ์ และ
ค่าตอบแทนท่ีได้รับเป็นนิมัตที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้เท่านั้นโดยไม่มีความรู้ท างานเพื่อแลกกับเงินเป็นอย่างใดเพราะ
ภาวะการปฏิบัติตามของคนมุสลิมเป็นสิ่งจ าเป็น ดังปรากฏในผลงานวิจัยของ Nasrin (2010:100 ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ 
“แนวคิดทางการศึกษาในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามในอัลกุรอ่านและซุนนะห์” การวิจัยพบว่า 
ภาวะการปฏิบัติตามนั้นเป็นสิง่จ าเป็นอยา่งยิ่งส าหรบัมุสลิม อันเนื่องมาจากเป็นหนึ่งในสองหลกัการพื้นฐานในอิสลาม 
และเป็นเง่ือนไขในการตอบรับการนมาซ เป็นตัวช้ีวัดของพฤติกรรมที่ถูกต้อง เป็นหนึ่งคุณลักษณะของบรรดาล
คุณลักษณะคนมุมิน เป็นสัญญาลักษ์ของความย าเกรงต่ออัลลอฮ์ เป็นเง่ือนไขในการเป็นผู้น าในโลกนี้ และเป็นสิ่งที่
สอดคล้องกับคุณลักษณะนิสัยของมนุษย์ 
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ปฏิบัติงาน ส่งผลต่อคุณภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น. ไม่เพียงเท่านั้น ผู้บริหารควรอบรมครูก่อนปฏิบัติงานเพื่อให้
ครูเข้าใจถึงบทบาทและหน้าท่ีของตนเอง ดังผลการวิจัยของ โสภณ สวยขุนทด (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การ
บริหารงานบุคคลด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติการกับสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชิพครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรด าเนินการพัฒนาครู
ก่อนมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ โดยการจัดการปฐมนิเทศเพื่อแจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงานแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนการมอบหมายหน้าท่ี จัดอบรมให้ความรู้ และก าหนดแนวทางการติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติงาน แจ้งเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาครู
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
5. ผู้ตามแบบมีประสิทธิผล ครูที่มีภาวะผู้ตามแบบมีประสิทธิผล เป็นครูที่ความเคารพต่อผู้น า สามารถปฏิบัติงาน
โดยไม่จ าเป็นต้องมีการควบคมุโดยผูบ้ริหาร มีความกระตือรือร้นในการท างาน และมีความความคิดสร้างสรรค์ในการ
วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางการพัฒนาองค์กรทั้งในด้านบวกและด้านลบ ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาองค์กร
อย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมายทั้งดุนยาและอาคีเราะห์  

 ปัจจัยที่ท าให้ครูเป็นผู้ตามแบบมีประสทิธิผล คือ การตอบแทนบุญคุณของผู้เป็นครูที่ได้ถ่ายถอดองค์ความรู้
ให้แก่ศิษย์ในสมัยที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียน ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามบางท่านเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนและ
มาปฏิบัติงานที่โรงเรียนที่ได้ส าเร็จการศึกษา จึงท าให้เกิดความรู้สึกในการตอบแทนบุญคุณสถานบันโดยการ
ปฏิบัติงานแบบมีความภาคภูมิใจที่ได้กลับมาพัฒนาโรงเรียนของตนเอง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นมุสลิม จึงมีต้นทุนในด้านจิตวิญญาณมากกว่าคนทั่วไป โดยเฉพาะครูที่เป็นมุสลิมและ
ได้ส าเร็จการศึกษาในภาควิชาอิสลามศึกษามีต้นทุนในการปฏิบัติงานด้านเป้าหมายมากกว่าคนทั่วไป โดยเหตุนี้จึงมี
การปฏิบัติงานแบบทีมหรือญามาอะห์ในโรงเรียน 

 ส าหรับแนวทางการส่งเสริมภาวะผู้ตามแบบมีประสิทธิผลในคงสภาพอยู่ตลอดนั้น ผู้บริหาควรมีการอบรม
อย่างต่อเนื่อง เพิ่มองค์ความรู้ในด้านอิสลามศึกษาให้กับครู ไม่ควรสั่งงานโดยที่ครูไม่เข้าใจ ซึ่งการอบรมดังกล่าวมา
สามาถท าในรูปแบบฮาลาเกาะห์ ดังผลการวิจัยของ ยาฮารี กาเซ็ง (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมหะละ
เกาะฮฺเพื่อพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า 
การจัดกิจกรรมหะละเกาฮฺในอิสลาม เป็นการบวนการขัดเกลาจิตใจและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามสุนนะฮฺของท่าน
นะบีมูหัมมัด (ซ.ล) ผู้ซึ่งได้ริเริ่มกิจกรรมนี้ และได้มีการสือทอดกันต่อมา นับตั้งแต่ยุคของเศาะฮาบะฮฺ ยุคตาบีอีน ยุค
ฟื้นฟูอิสลาม จวบจนกระทั่งถึงยุคปัจจับัน การจัดกิจกรรมหะละเกาะฮฺ ประกอบด้วย 4 ประการ ได้แก่ 1) พี่เลี้ยง 
(มูร็อบบีย์) 2) สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม (มูตะร็อบบีย์) 3) วิธีการด าเนินการ และ 4) หลักสูตรกิจกรรม และมีเงื่อนไข
ในการจัดกิจกรรม ข้อ 3 คือ 1) สมาชิกทุกคนจะต้องรู้จักกัน 2) มีความเข้าใจกัน และ 3) ให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน. เช่นเดียวกัน ผู้บริหารควรกระตุ้นในด้านการตอบแทนโดยที่ให้ครูมองเห็นว่าเขาได้ท างานเพื่ออัลลอฮ์ และ
ค่าตอบแทนท่ีได้รับเป็นนิมัตที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้เท่านั้นโดยไม่มีความรู้ท างานเพื่อแลกกับเงินเป็นอย่างใดเพราะ
ภาวะการปฏิบัติตามของคนมุสลิมเป็นสิ่งจ าเป็น ดังปรากฏในผลงานวิจัยของ Nasrin (2010:100 ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ 
“แนวคิดทางการศึกษาในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามในอัลกุรอ่านและซุนนะห์” การวิจัยพบว่า 
ภาวะการปฏิบัติตามนั้นเป็นสิง่จ าเป็นอยา่งยิ่งส าหรบัมุสลิม อันเนื่องมาจากเป็นหนึ่งในสองหลกัการพื้นฐานในอิสลาม 
และเป็นเง่ือนไขในการตอบรับการนมาซ เป็นตัวช้ีวัดของพฤติกรรมที่ถูกต้อง เป็นหนึ่งคุณลักษณะของบรรดาล
คุณลักษณะคนมุมิน เป็นสัญญาลักษ์ของความย าเกรงต่ออัลลอฮ์ เป็นเง่ือนไขในการเป็นผู้น าในโลกนี้ และเป็นสิ่งที่
สอดคล้องกับคุณลักษณะนิสัยของมนุษย์ 
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สรุปผลการวิจัย 
1. ภาวะผู้ตามแบบห่างเหิน ผู้บริหารควรสร้างบรรยากาศในการท างานร่วมกัน และปรึกษาหารือกัน โดยเปิดโอกาส
ให้ครูแสดงความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ในโรงเรียน มีวัฒนธรรมของการวิจารณ์และวิเคราะห์เพื่อการ
พัฒนาซึ่งกันและกัน จากแนวทางดังกล่าวส่งผลให้ครูมีความคิดสร้างสรรค์และมีความกระตือรือร้นในการท างาน 

2. ภาวะผู้ตามแบบปรับตาม ผู้บริหารไม่ควรปล่อยให้ครูท างานเพียงคนเดียวหรือปล่อยให้ท างานโดยตามล าพัง
หลังจากที่มอบหมายงาน ควรมีการติดตามและออกค าสั่งพร้อมให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางครั้งครูอาจมี
ความรู้แต่เกรงใจหรืออายที่จะเข้ามาถามผู้บริหารในส่วนหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ดังนั้นส าคัญยิ่งที่ผู้บริหารควรออก
ค าสั่งและติดตามการท างานพร้อมกับให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อความมั่นใจของครูในการปฏิบัติงานและ
ได้รับแนวทางการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องจากผู้บริหาร 

3. ภาวะผู้ตามแบบเอาตัวรอด ผู้บริหารไม่ควรแบ่งแยกการดูแลหรือเอาใส่ใจระหว่างคณะครูในโรงเรียน อาจส่งผล
ต่อการแยกเป็นกลุ่มในโรงเรียน ซึ่งท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากล าบากเพราะในโรงเรียนมีครูแยก
ออกเป็นหลายๆ กลุ่มอันเนื่องมาจากผู้บริหารปล่อยให้ครูคล้อยตามความเห็นคนส่วนมาก ถึงแม้ว่าจะขัดต่อนโยบาย
ของโรงเรียน เช่นเดียวกันกับการออกค าสั่งของผู้บริหารไม่สมควรที่จะออกค าสั่งตามอ าเภอใจ ควรเป็นค าสั่งที่สอด
รับกับเป้าหมายและนโยบายของโรงเรียน 

4. ภาวะผู้ตามแบบเฉ่ือยชา เป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้บริหารควรติดตามงานหลังจากท่ีได้มอบหมายหน้าท่ีให้ครู หรือแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบด้านการติดตามการปฏิบัติงานของครู เพราะจะท าให้ครูมีความกระตือรือร้นอยูตลอดเวลาและไม่ควร    
ที่จะใช้กฏระเบียบแบบเข้มงวดในการติดตามงาน เช่นการก าหนดบทลงโทษที่ไม่เหมาะสมเมื่องานไม่เสร็จตาม       
ที่ก าหนดอาจท าให้ครูเปลี่ยนเป็นภาวะผู้ตามปฏิบัติงานในความกังวลและกดดันส่งให้มีพฤติกรรมแบบเอาตัวรอดได้ 

5. ภาวะผู้ตามแบบมีประสิทธิผล ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูสามารถคิดวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง 
เพราะสิ่งดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาที่ออกมาจากจิตใจของครู ซึ่งเป็นต้นทุนที่สูงที่สุดในบรรดาต้นทุนในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล ถ้าหากว่าผู้บริหารไม่สามารถที่จะสร้างปัจจัยดังกล่าวได้จะเป็นการขาดทุนในการ
พัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างมาก เพราะครูดังกล่าวเป็นมุสลิมที่มีต้นทุนการพัฒนาด้านจิตวิญญาณมากกว่าคนอื่น 
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แนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนของ 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 

นิเลาะ แวอูเซ็ง1 ไอเสาะ เจ๊ะอาลี2 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 2) เสนอแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 3) เปรียบเทียบการบริหารงานกิจการนัก เรียน
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก สังกัดส านักการศึกษาเอกชนจังหวัด
นราธิวาส 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหาร หัวหน้างานกิจการนักเรียน และครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในสังกัดส านักการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ปีการศึกษา 2559 จ านวน 360 คน จากประชากรท้ังหมด 3,305 
คน 

ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส ท้ัง 4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบการบริหารงานกิจการนักเรียนของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานและขนาดของ
โรงเรียน ผลการวิเคราะห์ พบว่า การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านัก
การศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน ส่วนข้อเสนอแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียน
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พบว่า ด้านพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดูแลนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องควรให้
ความร่วมมือ โดยเฉพาะผู้ปกครอง ด้านการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
จัดระบบป้องกันโดยจัดบุคลากรท่ีปลอดภัย ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติ ทางโรงเรียนควรเข้มงวดกับปัญหาน้ีอย่างเคร่งครัด เป็นหน้าท่ีของบุคลากรทุกคนท่ี
ต้องช่วยกันสอดส่องอย่างสม่ าเสมอ และด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอิสลามมีข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันส าคัญของศาสนา  
 
ค าส าคัญ : โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม การบริหารงานกิจการนักเรียน 
                                                           
1 ผศ.ดร. สาขาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
2 นักศึกษา สาขาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม 
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แนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนของ 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 

นิเลาะ แวอูเซ็ง1 ไอเสาะ เจ๊ะอาลี2 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 2) เสนอแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 3) เปรียบเทียบการบริหารงานกิจการนัก เรียน
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก สังกัดส านักการศึกษาเอกชนจังหวัด
นราธิวาส 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหาร หัวหน้างานกิจการนักเรียน และครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในสังกัดส านักการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ปีการศึกษา 2559 จ านวน 360 คน จากประชากรท้ังหมด 3,305 
คน 

ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส ท้ัง 4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบการบริหารงานกิจการนักเรียนของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานและขนาดของ
โรงเรียน ผลการวิเคราะห์ พบว่า การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านัก
การศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน ส่วนข้อเสนอแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียน
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พบว่า ด้านพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดูแลนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องควรให้
ความร่วมมือ โดยเฉพาะผู้ปกครอง ด้านการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
จัดระบบป้องกันโดยจัดบุคลากรท่ีปลอดภัย ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติ ทางโรงเรียนควรเข้มงวดกับปัญหาน้ีอย่างเคร่งครัด เป็นหน้าท่ีของบุคลากรทุกคนท่ี
ต้องช่วยกันสอดส่องอย่างสม่ าเสมอ และด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอิสลามมีข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันส าคัญของศาสนา  
 
ค าส าคัญ : โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม การบริหารงานกิจการนักเรียน 
                                                           
1 ผศ.ดร. สาขาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
2 นักศึกษา สาขาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม 
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Guidelines for student affairs management of Islamic private schools  
Under the Office of Private Education, Narathiwat Province. 

Niloh We-useng1 Aisyah Che-Alee2 
 

ABSTRACT 
  The purposes of this research were 1) to study the problems of student affairs administration 
of Islamic private schools Under the Office of Private Education, Narathiwat Province 2) Propose 
guidelines for the administration of student affairs of Islamic private schools Under the Office of 
Private Education, Narathiwat Province 3) Compare the administration of student affairs of Islamic 
private schools, large, medium and small, under the Office of Private Education, Narathiwat Province. 
  The samples used in the study were administrators, supervisors of student affairs. And 
teachers of Islamic private schools under the Office of Private Education, Narathiwat Province, 
academic year 2016, were 360 from a total of 3,305 people. 
  The research found that Administration of student affairs of Islamic private schools Under 
the Office of Private Education, Narathiwat Province, in 4 aspects The overall is at a high level. And 
when comparing the administration of student affairs of Islamic private schools classified by gender, 
age, education level Work experience and school size The results of the analysis showed that the 
administration of student affairs of Islamic private schools Under the Office of Private Education, 
Narathiwat Province Overall, it was found that not different. As for the proposal for the administration 
of student affairs of Islamic private schools Under the Office of Private Education, Narathiwat Province. 
That shows In the development of student support systems, there are comments and suggestions 
about the development of student affairs management with the highest frequency, which is to take 
care of students to achieve effective results. In preventing and correcting students' behavior, there are 
comments and suggestions about the protection system arrangement by providing safe personnel. In 
the field of drug prevention and problem solving, there are comments and suggestions about drug 
problems as a national problem. The school should be strict with this problem strictly. It is the duty 
of all personnel to regularly monitor. And activities for promoting morality and ethics in Islam, with 
comments and suggestions on activities to promote morality and ethics in every important day of 
religion 
Keywords: Islamic Private School, Student Affairs management 
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บทน า 
 
  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นโรงเรียนท่ีจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 มีหน้าท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ได้จัดโครงสร้างการบริหารงาน เป็น 4 งาน คืองานบริหารวิชาการ งานบริหาร
บุคลากร งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป โดยโรงเรียนได้ให้ความส าคัญกับทุกภาระงาน งานกิจการ
นักเรียนเป็นหนึ่งในงานบริหารทั่วไปโดยการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยลดปัญหาและขจัดปัญหาของนักเรียนในเรื่องต่างๆ 
อันจะก่อให้เกิดความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการป้องกัน
ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น การควบคุมพฤติกรรมท่ีต้องให้อยู่ในกฎระเบียบและกฎข้อบังคับต่างๆของโรงเรียนส่งเสริม
และ ปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ผู้ศึกษาจึงได้ท าการศึกษาแนวทางการบริหารงาน
กิจการนักเรียนว่า มีปัญหาในระดับใด มีปัญหาด้านใดบ้าง และประสบปัญหาอย่างไร ซึ่งจะได้น าผลจากการ
ศึกษาวิจัยใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัด
ส านักการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นไป
ตามแนวทางท่ีพึงประสงค์ ตลอดจนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมต่อไป 

จากเหตุผลท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญและมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักการศึกษาเอกชนจังหวัด
นราธิวาส เพื่อจะหาข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ส าหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข 
วางแผน ส่งเสริม หรือพัฒนาการด าเนินงานของฝ่ายกิจการนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสมเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2553 
ต่อไป 

วิธีการวิจัย 

1. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
   1) ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือจากแบบวัดและประเมินผล รวมท้ังตัวอย่างแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  2) ศึกษาการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน และก าหนดขอบข่ายการบริหารงานกิจการ
นักเรียน 4 ด้าน คือ ด้านพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ด้านป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอิสลามจากนั้นผู้วิจัยสร้างเครื่องมือตาม
ขอบข่ายท่ีก าหนด 
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problems as a national problem. The school should be strict with this problem strictly. It is the duty 
of all personnel to regularly monitor. And activities for promoting morality and ethics in Islam, with 
comments and suggestions on activities to promote morality and ethics in every important day of 
religion 
Keywords: Islamic Private School, Student Affairs management 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  3) น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอค าแนะน า และ
ตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษา การส่ือความหมายและความครอบคลุมสมบูรณ์ของเนื้อหาแบบสอบถาม 
และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
  .4) น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ หาค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือนิยาม (Item Objective Congruence Index :IOC) โดยตรวจสอบข้อ
ค าถาม ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ด้านวัดประเมินผลหรือวิจัย รวมท้ังด้านการใช้ภาษาไทย เพื่อ
พิจารณาข้อค าถาม จ านวน 3 คน  ซึ่งผู้เช่ียวชาญอาจมีความเช่ียวชาญหลายด้านในคนเดียวกัน และต้องได้ค่า IOC 
≥ 0.50 ขึ้นไป   
  5) น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ หลังจากนั้นน าไปทดลอง
ใช้ (Try Out) กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ท้ัง 3 
ขนาด ขนาดละ 10 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของเพื่อหาความเช่ือมั่น  ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 
(Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990)  
 6) น าแบบสอบถามท่ีผ่านการทดลองใช้แล้ว เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วจัดท า
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
  7) น าผลการศึกษาท่ีพบจากแบบสอบถาม มาสร้างเป็นแบบสอบถามร่างแนวทางการบริหารงาน
กิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสต่อไป 
  8) น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ หลังจากนั้นน าไปทดลอง
ใช้ (Try Out) กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของเพื่อหาความเช่ือมั่น 
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือม่ันของ
แบบสอบถาม 
  9) น าแบบสอบถามท่ีผ่านการทดลองใช้แล้ว เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วจัดท า
แบบสอบถามฉบับสมบรูณ์น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
  10) น าผลการศึกษาท่ีพบจากแบบสอบถาม  มาสร้างเป็นแบบสอบถามร่างแนวทางการ
บริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
นราธิวาส ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ในระยะท่ี 3 ต่อไป   
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) 
   กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานกิจการนักเรียน และครูท่ี
ปฏิบัติงาน ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 360 คน จากประชากรท้ังหมด 3,305 คน จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 23 คน หัวหน้าฝ่าย
กิจการนักเรียน 23 คน และครู 314 คน จาก 23 โรงเรียน  
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กิจการนักเรียน 23 คน และครู 314 คน จาก 23 โรงเรียน  

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในวิจัย 
  1) แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ตัวเลือก และแบบสอบถามปลายเปิด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการ(Check – List) เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของสถานภาพผู้ให้
ข้อมลู ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อสภาพและ
ปัญหาการบริหารกิจการนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
นราธิวาส ปีการศึกษา 2559 ซึ่งก าหนดขอบข่ายงานการบริหารงานกิจการนักเรียน 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. ด้านป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
3. ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4. ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เกี่ยวกับสภาพ ปัญหา และแนวทางการบริหารงานกิจการ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดนราธิวาส 
 2) แบบสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์นี้ ผู้วิจัยสร้างโดยก าหนดขอบเขตค าถามให้ครอบคลุมเกี่ยวกับ

สภาพ ปัญหา และแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ตามขอบข่ายการบริหารงานกิจการนักเรียนท่ีก าหนด ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ
ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม รวมท้ังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา และ
แนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลตามขั้นตอน โดยท าเรื่องขอหนังสือรับรองและหนังสือแนะน า
ตัวจากภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถึงผู้อ านวยการสถานศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เพื่อขอความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล  
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 จากนั้นผู้วิจัยน าหนังสือแนะน าตัวจากภาควิชาอิสลามศึกษา ไปยังโรงเรียนท่ีจะท าการเก็บรวมรวม
ข้อมูลเพื่อขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตัวเอง รวมท้ังท าการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท่ีได้ก าหนดไว้ 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมด โดยได้รับแบบสอบถามคืน 360 ฉบับ และตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามท้ัง 360 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถาม และสัมภาษณ์เพิ่มเติม 16 คน เพื่อ
น ามาด าเนินการสร้างร่างแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ตามข้ันตอนการวิจัยต่อไป 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 (1) วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม โดยนามาแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังหมดในรูปแบบตารางประกอบ
ความเรียง  
 (2) วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการนักเรียนโดยน ามาหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง  
 (3) วิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร (ปัจจัยส่วนบุคคล) โดยใช้ ค่าทีเทซ (t-
test) และใช้ ค่าเอฟเทซ (f-test) กรณีมีตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติในระดับ .05
และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง  
 (4) วิเคราะห์สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท่ีได้มาจากการสัมภาษณ์ แล้วน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบเรียงความ 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ระยะท่ี 2 ดังนี ้
   1. ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 ผู้วิจัยใช้วิธีการแจกแจงความถ่ี และวิเคราะห์ค่าร้อยละโดย
น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
   2. ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ผู้วิจัยใช้วิธีการแจกแจงความถ่ีหาค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic 
Mean)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   3. ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 3 ซึ่งเป็นปลายเปิด และแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้วิธีการจัดความถี่
โดยน าเสนอในรูปของความเรียง 

 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่าการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านัก

การศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ท้ัง 4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักการศึกษาเอกชนจังหวัด
นราธิวาส ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อยคือ ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม 
อยู่ในระดับมาก และด้านพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละ
ด้าน ผลปรากฏว่า ด้านพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

เมื่อเปรียบเทียบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อิสลาม สังกัด
ส านักการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานและ
ขนาดของโรงเรียน ผลการวิเคราะห์ พบว่า การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จ าแนกตามเพศท่ีต่างกัน โดยภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านการบริหารงานกิจการนักเรียนแต่ละด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .02 คือ ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และพบว่ามี 3 ด้าน ท่ีไม่แตกต่างกัน คือ ด้านพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน และด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมอิสลาม 

ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนสังกัดส านักการศึกษาเอกชน
จังหวัดนราธิวาส จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่าง
กัน เมื่อเสนอแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส ผลการประมวลข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนจากค าถามปลายเปิด
และการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พบว่า ด้านพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนท่ีมีความถี่มากท่ีสุด คือ การดูแล
นักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องควรให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะผู้ปกครองรองลงมาคือ ควรมีการ
เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ด้านการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนมีข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนท่ีมีความถี่มากท่ีสุด คือ  ทางโรงเรียนควรมีระบบ
ป้องกันโดยจัดบุคลากรท่ีรับผิดชอบ เช่น จัดฝ่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิด  
รองลงมาคือ ทุกฝ่ายต้องต้องให้ความส าคัญ และเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นการป้องกันการเกิด
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 จากนั้นผู้วิจัยน าหนังสือแนะน าตัวจากภาควิชาอิสลามศึกษา ไปยังโรงเรียนท่ีจะท าการเก็บรวมรวม
ข้อมูลเพื่อขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตัวเอง รวมท้ังท าการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท่ีได้ก าหนดไว้ 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมด โดยได้รับแบบสอบถามคืน 360 ฉบับ และตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามท้ัง 360 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถาม และสัมภาษณ์เพิ่มเติม 16 คน เพื่อ
น ามาด าเนินการสร้างร่างแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ตามข้ันตอนการวิจัยต่อไป 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 (1) วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม โดยนามาแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังหมดในรูปแบบตารางประกอบ
ความเรียง  
 (2) วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการนักเรียนโดยน ามาหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง  
 (3) วิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร (ปัจจัยส่วนบุคคล) โดยใช้ ค่าทีเทซ (t-
test) และใช้ ค่าเอฟเทซ (f-test) กรณีมีตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติในระดับ .05
และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง  
 (4) วิเคราะห์สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท่ีได้มาจากการสัมภาษณ์ แล้วน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบเรียงความ 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ระยะท่ี 2 ดังนี ้
   1. ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 ผู้วิจัยใช้วิธีการแจกแจงความถ่ี และวิเคราะห์ค่าร้อยละโดย
น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
   2. ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ผู้วิจัยใช้วิธีการแจกแจงความถ่ีหาค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic 
Mean)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   3. ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 3 ซึ่งเป็นปลายเปิด และแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้วิธีการจัดความถี่
โดยน าเสนอในรูปของความเรียง 

 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่าการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านัก

การศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ท้ัง 4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักการศึกษาเอกชนจังหวัด
นราธิวาส ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อยคือ ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม 
อยู่ในระดับมาก และด้านพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละ
ด้าน ผลปรากฏว่า ด้านพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

เมื่อเปรียบเทียบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อิสลาม สังกัด
ส านักการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานและ
ขนาดของโรงเรียน ผลการวิเคราะห์ พบว่า การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จ าแนกตามเพศท่ีต่างกัน โดยภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านการบริหารงานกิจการนักเรียนแต่ละด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .02 คือ ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และพบว่ามี 3 ด้าน ท่ีไม่แตกต่างกัน คือ ด้านพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน และด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมอิสลาม 

ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนสังกัดส านักการศึกษาเอกชน
จังหวัดนราธิวาส จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกัน โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่าง
กัน เมื่อเสนอแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส ผลการประมวลข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนจากค าถามปลายเปิด
และการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พบว่า ด้านพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนท่ีมีความถี่มากท่ีสุด คือ การดูแล
นักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องควรให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะผู้ปกครองรองลงมาคือ ควรมีการ
เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ด้านการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนมีข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนท่ีมีความถี่มากท่ีสุด คือ  ทางโรงเรียนควรมีระบบ
ป้องกันโดยจัดบุคลากรท่ีรับผิดชอบ เช่น จัดฝ่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิด  
รองลงมาคือ ทุกฝ่ายต้องต้องให้ความส าคัญ และเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นการป้องกันการเกิด
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ปัญหาในอนาคต ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการ
บริหารงานกิจการนักเรียนท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุด คือ ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติ ทางโรงเรียนควรเข้มงวด
กับปัญหานี้อย่างเคร่งครัด เป็นหน้าท่ีของบุคลากรทุกคนท่ีต้องช่วยกันสอดส่องอย่างสม่ าเสมอ รองลงมาคือ ควร
จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมนักเรียนเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด เป็นกิจกรรมท่ีสามารถท าให้นักเรียนรู้ถึงความ
เสียหายท่ีจะเกิดขึ้นเมื่อไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอิสลามมี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนท่ีมีความถี่มากท่ีสุด คือ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันส าคัญของศาสนา รองลงมาคือ ควรจัดกิจกรรมกียามุลลัลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักการศึกษา

เอกชนจังหวัดนราธิวาส ปรากฏผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ที่ 1. เพื่อศึกษาการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  สังกัด

ส านักการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จากแบบสอบถามปรากฏผลดังตาราง 1 
ตาราง 1 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 
 

การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักการศึกษา

เอกชนจังหวัดนราธิวาส 

ระดับการบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

 

X  S.D ระดับ อันดับ 

1. ด้านพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3.29 .32 ปานกลาง 4 
2. ด้านการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 3.68 .50 มาก 2 
3. ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3.63 .58 มาก 3 
4. ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
อิสลาม 

3.84 .48 มาก 1 

ผลเฉลี่ยรวม 3.61 .40 มาก  
 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านัก
การศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ท้ัง 4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.61,  S.D =.40) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านัก
การศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อยคือ ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมอิสลาม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.84, S.D =.48) และ  ด้านพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
( X = 3.29,  S.D =.32) มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้าน ผลปรากฏดังนี้ 

1. ด้านพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ รายงานผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ อยู่ใน
ระดับมาก และจัดกิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ อยู่ในระดับมาและข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อย
ท่ีสุดคือ สรรหาโคต้าการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนท่ีต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อยู่ในระดับปานกลางและ
ศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี (Case study) ทุกครั้งท่ีพบนักเรียนมีปัญหา 

2. ด้านการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ อบรมส่ังสอนนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธงเป็น
ประจ าทุกวัน อยู่ในระดับมาก และติดตามผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ อยู่ในระดับมาก และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน  และเชิญวิทยากรจากหน่วยงานอื่นมาอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อขัดเกลาและแก้ไข
พฤติกรรมของนักเรียน  

3. ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ควบคุมการระบาดของปัญหายาเสพติดโดยอาจารย์ฝ่ายปกครองและอาจารย์ท่ีปรึกษา อยู่
ในระดับมาก และด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนให้ห่างไกลและละเว้นการเสพยาเสพติด 
อยู่ในระดับมาก และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ รายงานผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอย่างสม่ าเสมอ และจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง
เพียงพอ  

4. ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เชิญผู้น าศาสนามาบรรยายธรรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม อยู่
ในระดับมากท่ีสุด และร่วมมือกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอิสลามนอก
สถานท่ี อยู่ในระดับมาก  และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ วางแผนงานการด าเนินงานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร 
หัวหน้างาน ครูที่รับผิดชอบงานกิจกรรมนักเรียน และคณะกรรมการกิจกรรมนักเรียนและวางแผนการด าเนินงาน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอิสลามล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ท่ี 2 เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
อิสลาม สังกัดส านักการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ท างานและขนาดของโรงเรียน 
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ปัญหาในอนาคต ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการ
บริหารงานกิจการนักเรียนท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุด คือ ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติ ทางโรงเรียนควรเข้มงวด
กับปัญหานี้อย่างเคร่งครัด เป็นหน้าท่ีของบุคลากรทุกคนท่ีต้องช่วยกันสอดส่องอย่างสม่ าเสมอ รองลงมาคือ ควร
จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมนักเรียนเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด เป็นกิจกรรมท่ีสามารถท าให้นักเรียนรู้ถึงความ
เสียหายท่ีจะเกิดขึ้นเมื่อไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอิสลามมี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนท่ีมีความถี่มากท่ีสุด คือ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันส าคัญของศาสนา รองลงมาคือ ควรจัดกิจกรรมกียามุลลัลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักการศึกษา

เอกชนจังหวัดนราธิวาส ปรากฏผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ที่ 1. เพื่อศึกษาการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  สังกัด

ส านักการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จากแบบสอบถามปรากฏผลดังตาราง 1 
ตาราง 1 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 
 

การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักการศึกษา

เอกชนจังหวัดนราธิวาส 

ระดับการบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

 

X  S.D ระดับ อันดับ 

1. ด้านพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3.29 .32 ปานกลาง 4 
2. ด้านการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 3.68 .50 มาก 2 
3. ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3.63 .58 มาก 3 
4. ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
อิสลาม 

3.84 .48 มาก 1 

ผลเฉลี่ยรวม 3.61 .40 มาก  
 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านัก
การศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ท้ัง 4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.61,  S.D =.40) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านัก
การศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อยคือ ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมอิสลาม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.84, S.D =.48) และ  ด้านพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
( X = 3.29,  S.D =.32) มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้าน ผลปรากฏดังนี้ 

1. ด้านพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ รายงานผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ อยู่ใน
ระดับมาก และจัดกิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ อยู่ในระดับมาและข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อย
ท่ีสุดคือ สรรหาโคต้าการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนท่ีต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อยู่ในระดับปานกลางและ
ศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี (Case study) ทุกครั้งท่ีพบนักเรียนมีปัญหา 

2. ด้านการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ อบรมส่ังสอนนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธงเป็น
ประจ าทุกวัน อยู่ในระดับมาก และติดตามผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ อยู่ในระดับมาก และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน  และเชิญวิทยากรจากหน่วยงานอื่นมาอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อขัดเกลาและแก้ไข
พฤติกรรมของนักเรียน  

3. ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ควบคุมการระบาดของปัญหายาเสพติดโดยอาจารย์ฝ่ายปกครองและอาจารย์ท่ีปรึกษา อยู่
ในระดับมาก และด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนให้ห่างไกลและละเว้นการเสพยาเสพติด 
อยู่ในระดับมาก และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ รายงานผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอย่างสม่ าเสมอ และจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง
เพียงพอ  

4. ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เชิญผู้น าศาสนามาบรรยายธรรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม อยู่
ในระดับมากท่ีสุด และร่วมมือกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอิสลามนอก
สถานท่ี อยู่ในระดับมาก  และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ วางแผนงานการด าเนินงานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร 
หัวหน้างาน ครูที่รับผิดชอบงานกิจกรรมนักเรียน และคณะกรรมการกิจกรรมนักเรียนและวางแผนการด าเนินงาน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอิสลามล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ท่ี 2 เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
อิสลาม สังกัดส านักการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ท างานและขนาดของโรงเรียน 
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เสนะ ติเยาว์. 2553. หลักการบริหาร. พิมพ์ครั้งท่ี 6. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
อาซีซัน เกปัน. 2555. สภาพปัญหา และแนวทางการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอิสลามแก่นักเรียน 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสตูล. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารและการจัดการ 

การศึกษาอิสลาม.: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 
อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต. 2551. ปรัชญาการศึกษาอิสลาม. ปัตตานี: ภาควิชาอิสลามศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี. 
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กำรประเมินหลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ทิตยา ศรีสุวรรณ1* จิตราภรณ์ ก�าจรศุภสวัสดิ์1 และจิระวัฒน์ ตันสกุล2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การประเมนิหลกัสตูรมคีวามส�าคญัเพราะน�าไปสูก่ารปรับปรงุคณุภาพการจดัการเรยีนการสอนให้เหมาะสมกบัความต้องการ

ของสังคม

วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินคุณภาพของหลักสูตร ใน 4 ด้าน คือ บริบท ปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ และผลผลิต 

วิธีกำรศึกษำ : การศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงประเมิน ตัวอย่างประกอบด้วย นักศึกษา 21 คน อาจารย์ 4 คน และผู้ใช้บัณฑิต 13 คน 

เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม 2 ชุด การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลกำรศึกษำ : 1) ด้านบริบท พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในสังคม

ปัจจุบัน สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ตลาดแรงงาน สังคม และมีความทันสมัย 2) ด้านปัจจัยน�าเข้า พบว่า โดยภาพรวมมี

ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จ�านวน

หน่วยกิต รายวิชาบังคับ รายวิชาเลือก คุณสมบัติของผู้สอน ผู้เรียน สื่อ และอุปกรณ์ 3) ด้านกระบวนการ พบว่า โดยภาพรวมมีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การก�าหนดจุดมุ่งหมายสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่ 21 การจัดโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ การใช้สื่อ

และอุปกรณ์ที่ทันสมัย การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับเนื้อหา จัดท�าวิทยานิพนธ์ที่เป็นไปตามระเบียบและระยะเวลาที่ก�าหนด 

4) ด้านผลผลิต พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

วิจำรณ์และสรุปผล : พบว่า การประเมินหลักสูตร ด้านบริบท ปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ และผลผลิต โดยภาพรวมมีความเหมาะ

สมในระดับมาก 

ค�ำส�ำคัญ: การประเมินหลักสูตร การวิจัยและประเมินผลการศึกษา แบบจ�าลองการประเมิน

1 บุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 94000
2 อ.ดร.ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 94000
1 Support Staff of Faculty of Education, Prince of Songkla University, Pattani Campus 94000
2 Lecturer of Department of Education Evaluation and Research, Faculty of Education, Prince of Songkla University, Pattani Campus 94000 
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Evaluation of Curriculum for the Major Educational Research and Evaluation in 2012

Thittaya Sersuwan1* Jitraporn Kamjornsupasawat1 Jirawat Tansakul2

Abstract

Introduction : The evaluation of the curriculum is important because it leads to the improvement of the in-

structional quality and the social needs.

Objective : To evaluate the Master of Education in Educational Research and Evaluation Program. This study 

assessed the following factors: context, input, process and output.

Methods : Evaluation research, The sample for this study consisted of 21 students, 4 instructors and 13 admin-

istrators. The research instruments were two questionnaires. The collected data were analyzed by using mean, 

standard deviation and content analysis.

Results: The results of context factors such as appropriate to the current social situation, matching with the 

needs of learner labor market and society and modern had shown a high appropriate level. Meanwhile, the 

results of input factors: the structure and content of curriculum, the total of credits, compulsory and elective 

courses, characteristic of teacher and student and learning media had accounted for high appropriate level. In 

addition, the results of process factors: learning management and learning skill development in the 21st cen-

tury, the program and extracurricular activity, educational support modern technological media, assessment of 

learning and thesis process were found at a high level. Moreover, the results of output factors: morality and 

ethic, interpersonal relationships and responsibility had shown the highest appropriate level. 

Conclusion : Evaluation of Curriculum consisted of context, input, process, and product had shown a high 

appropriate level.

Keywords: curriculum evaluation, educational research and evaluation, evaluation model
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บทน า 
 การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษา ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในสาขาต่างๆ ใน
ระดับสูง โดยเฉพาะการประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ การจัดการศึกษาในประเทศใดก็ตามจะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้
ตามที่ก าหนดไว้ ถ้าขาดหลักสูตรที่เป็นเครื่องมือในการก าหนดแนวทางการศึกษา [12] การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะต้อง
ด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ีเป็นสากล นอกจากนี้ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ได้
ก าหนดให้หลักสูตรต้องมีการพัฒนาให้มีความทันสมัยและปรับปรุงคุณภาพด้านมาตรฐานการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 
5 ปี ประกอบกับมีการประเมนิเพื่อพัฒนาหลักสตูรอย่างต่อเนื่อง [10] การประเมินหลักสูตรจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง
ต่อคุณภาพหลักสูตร เพราะการประเมินหลักสูตรจะท าให้รู้คุณค่าและผลที่ได้จากการใช้หลักสูตรว่าเป็นอย่างไร และข้อมูลที่ได้
จากการประเมินหลักสูตรจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณค่าและคุณภาพที่ดีขึ้น อันจะเป็นผลในการ
น าหลักสูตรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้และประโยชน์สูงสุดกับการศึกษาและการผลิตบุคลากรให้เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณาออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคมเพื่อสร้างบัณฑิตที่มี
ความรู้ให้ตรงตามความต้องการของสังคมและนโยบายการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ 
มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ศรัทธาในวิชาชีพ และเป็นผู้น าทางด้านวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย
และประเมินผลทางการศึกษา  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา มีการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และมีแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
ต้องการความรู้แบบนวัตกรรม ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีการค้นคว้าและวิจัยที่เข้มแข็ง สามารถตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจ าเป็นต้องประยุกต์ศาสตร์ทางด้านการวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตร สามารถน าไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรด้านเนื้อหาของหลักสูตร การบริหารจัดการ
หลักสูตร ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของมหาบัณฑิตต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อประเมินคุณภาพของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555  ประเมินใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการบริหาร และด้านผลผลิต 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัและประเมินผลการศึกษา หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555  ใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) [13] โดยมีประเมินใน 4 ด้าน ดังนี ้
1. ด้านบริบท (Context) 
   - ตอบสนองความต้องการผู้ใช้บัณฑิต/ตลาดแรงงาน 
   - ความทันสมัย/น่าสนใจ 
   - โอกาสได้รับการสนับสนุน 
 

2. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
   - ผู้สอนในหลักสูตร 
   - นักศึกษาท่ีเข้าเรียนในหลักสตูร 
   - สื่อ/อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   - สถานท่ีเรียน  

3. ด้านกระบวนการ (Process) 
   - การจัดการเรยีนการสอน/การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
     ในศตวรรษที่ 21 
   - การจัดโครงการ/กิจกรรมเสรมิหลักสูตร/กิจกรรมพิเศษ 
   - ปัจจัยเกื้อหนุนและสิ่งสนับสนนุการศึกษา 
   - การท าวิทยานิพนธ ์

4. ด้านผลผลติ (Product) 
   - ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
   - ความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
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บทน า 
 การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษา ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในสาขาต่างๆ ใน
ระดับสูง โดยเฉพาะการประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ การจัดการศึกษาในประเทศใดก็ตามจะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้
ตามที่ก าหนดไว้ ถ้าขาดหลักสูตรที่เป็นเครื่องมือในการก าหนดแนวทางการศึกษา [12] การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะต้อง
ด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ีเป็นสากล นอกจากนี้ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ได้
ก าหนดให้หลักสูตรต้องมีการพัฒนาให้มีความทันสมัยและปรับปรุงคุณภาพด้านมาตรฐานการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 
5 ปี ประกอบกับมีการประเมนิเพื่อพัฒนาหลักสตูรอย่างต่อเนื่อง [10] การประเมินหลักสูตรจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง
ต่อคุณภาพหลักสูตร เพราะการประเมินหลักสูตรจะท าให้รู้คุณค่าและผลที่ได้จากการใช้หลักสูตรว่าเป็นอย่างไร และข้อมูลที่ได้
จากการประเมินหลักสูตรจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณค่าและคุณภาพที่ดีขึ้น อันจะเป็นผลในการ
น าหลักสูตรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้และประโยชน์สูงสุดกับการศึกษาและการผลิตบุคลากรให้เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณาออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคมเพื่อสร้างบัณฑิตที่มี
ความรู้ให้ตรงตามความต้องการของสังคมและนโยบายการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ 
มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม ศรัทธาในวิชาชีพ และเป็นผู้น าทางด้านวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย
และประเมินผลทางการศึกษา  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา มีการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และมีแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ี
ต้องการความรู้แบบนวัตกรรม ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีการค้นคว้าและวิจัยที่เข้มแข็ง สามารถตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจ าเป็นต้องประยุกต์ศาสตร์ทางด้านการวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตร สามารถน าไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรด้านเนื้อหาของหลักสูตร การบริหารจัดการ
หลักสูตร ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของมหาบัณฑิตต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อประเมินคุณภาพของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555  ประเมินใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการบริหาร และด้านผลผลิต 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัและประเมินผลการศึกษา หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555  ใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) [13] โดยมีประเมินใน 4 ด้าน ดังนี ้
1. ด้านบริบท (Context) 
   - ตอบสนองความต้องการผู้ใช้บัณฑิต/ตลาดแรงงาน 
   - ความทันสมัย/น่าสนใจ 
   - โอกาสได้รับการสนับสนุน 
 

2. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
   - ผู้สอนในหลักสูตร 
   - นักศึกษาท่ีเข้าเรียนในหลักสตูร 
   - สื่อ/อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   - สถานท่ีเรียน  

3. ด้านกระบวนการ (Process) 
   - การจัดการเรยีนการสอน/การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
     ในศตวรรษที่ 21 
   - การจัดโครงการ/กิจกรรมเสรมิหลักสูตร/กิจกรรมพิเศษ 
   - ปัจจัยเกื้อหนุนและสิ่งสนับสนนุการศึกษา 
   - การท าวิทยานิพนธ ์

4. ด้านผลผลติ (Product) 
   - ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
   - ความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
 

ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล เลือกแบบเจาะจง มีดังนี ้1) นักศึกษา จ านวน  21 คน 2) อาจารย์ผู้สอน จ านวน 4 คน และผู้ใช้บัณฑิต 
จ านวน 13 คน 

วิธีด าเนินการ 
การศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แบบสอบถาม โดยมีรายละเอียด

ดังนี ้
 ชุดที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ท ซึ่งมี
หลักเกณฑ์การให้คะแนน เป็น 5 4 3 2 และ 1 ตามล าดับ จ าแนกเป็น 4 ด้าน ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า และด้าน
กระบวนการ  

ชุดที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ท ใช้เกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 4 3 2 และ 1 ตามล าดับ ด้าน
ผลผลิต จ าแนกออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม และข้อค าถามปลายเปิด ความ
ต้องการบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจ าแนกเป็น ดังนี้ ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในด้านบรบิท ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห ์
ข้อมูลในด้านปัจจยัน าเขา ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในดา้นกระบวนการ และ ตอนท่ี 4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลในด้าน
ผลผลติ 
ตอนที่ 1 ตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านบริบท 

รายการค าถาม Mean S.D. ระดับการประเมิน 
1. ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของหลกัสูตรมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในสังคม 
    ปัจจุบัน 3.90 0.44 มาก 

2. ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของหลกัสูตรมีความสอดคล้องกับความตอ้งการของ 
    ผู้เรียน 4.05 0.67 มาก 

3. ท่านคิดว่าหลักสตูรมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
    และสังคม 3.86 0.79 มาก 

4. ท่านคิดว่าหลักสตูรมีความทันสมัยตอบรับต่อกระแสการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  
    ในยุคปัจจุบัน  4.05 0.80 มาก 

5. ท่านคิดว่าหลักสตูรมีการพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21  3.71 0.90 มาก 
6. หลักสูตรสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 3.86 0.57 มาก 
7. ผู้เรียนมีความต้องการเพิ่มคณุวฒุิทางการศึกษาในหลักสตูร 4.19 0.60 มาก 

รวม 3.95 0.54 มาก 

ตอนที่ 2 ตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านปัจจัยน าเขา 
รายการค าถาม Mean S.D. ระดับการประเมิน 

1. โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
   หลักสูตร 4.05 0.50 มาก 

2. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรที่ก าหนดให้ศึกษาไม่น้อยกว่า 36หน่วยกิต  
   มีความเหมาะสม 3.71 0.64 มาก 

3. รายวิชาในหมวดวิชาบังคับท่ีหลักสูตรก าหนดให้เรียนมีความเหมาะสม 3.90 0.70 มาก 
4. รายวิชาในหมวดวิชาเลือกที่หลักสูตรก าหนดให้เรียนมีความเหมาะสม 3.86 0.79 มาก 
5. วิชาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2 จ านวน 18 หน่วยกิต) ที่หลักสูตร 
    ก าหนดให้เรียนมีความเหมาะสม 4.14 0.73 มาก 

6. อาจารย์ผูส้อนมีคณุวุฒิ ความรูค้วามสามารถ ในเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร 4.33 0.58 มาก 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

รายการค าถาม Mean S.D. ระดับการประเมิน 
7. อาจารย์ผูส้อนเตรียมกิจกรรมการจัดการเรยีนการสอนที่มีความเหมาะสมกับ 
    เนื้อหารายวิชาของหลักสูตร 4.43 0.60 มาก 

8. อาจารย์ผูส้อนช้ีแจงจุดมุ่งหมายและขอบเขตรายวิชาอย่างชัดเจน 4.43 0.60 มาก 
9. อาจารย์ผูส้อนมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรูไ้ด้ชัดเจนเข้าใจ 
   ง่าย 4.33 0.58 มาก 

10. อาจารย์ผู้สอนมีบุคลิกภาพ และความน่าเช่ือถือทางวิชาการ 4.43 0.60 มาก 
11. จ านวนอาจารย์ผูส้อนมีจ านวนเพียงพอต่อการจัดการเรยีนการสอน 3.90 0.83 มาก 
12. อาจารย์ผู้สอนมีความเป็นกันเอง ให้ค าแนะน า และรับฟังความคิดเห็น 4.52 0.60 มากที่สุด 
13. หลักสูตรตรงกับความต้องการศึกษาหาความรู้ของผูเ้รียนในระดบัใด 4.14 0.73 มาก 
14. หลักสูตรช่วยใหผู้้เรียนมีความเชี่ยวชาญในสายงานมากยิ่งข้ึนในระดับใด 4.10 0.77 มาก 
15. มีสื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมกบัการจัดการ 
     เรียนการสอน 3.48 1.03 มาก 

16. เอกสาร ต าราที่ใช้ในการจัดการเรยีนการสอนมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 
     รายวิชาในหลักสูตร 3.71 0.96 มาก 

17. ห้องเรียนที่ใช้ในการจัดการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม 3.05 0.97 มาก 
18. จ านวนห้องเรียนมีเพียงพอต่อการจัดการเรยีนการสอน 2.57 1.08 ปานกลาง 

รวม 3.95 0.45 มาก 

ตอนที่ 3 ตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านกระบวนการ 
รายการค าถาม Mean S.D. ระดับการประเมิน 

1. หลักสูตรมีกระบวนการจดัการเรียนการสอน การก าหนดจุดมุ่งหมาย และ 
    ขอบเขตอย่างเหมาะสม 4.05 0.50 มาก 

2. หลักสูตรมีกระบวนการจดัการเรียนการสอนแบบการจดัการเรียนการสอน 
    แบบใฝ่รู้ (Active Learning) อย่างเหมาะสม 3.86 0.73 มาก 

3. หลักสูตรมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน 
    ศตวรรษที่ 21 อย่างเหมาะสม 3.90 0.77 มาก 

4. หลักสูตรมีการจัดล าดับการเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาอย่าง 
    เหมาะสม 3.81 0.68 มาก 

5. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเสรมิหลักสูตรที่ก่อให้เกดิการเรียนรู้รว่มกัน 
   ระหว่างนักศึกษาและอาจารย ์ 3.86 0.73 มาก 

6. โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสตูร มีความสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาที่เรียน 3.86 0.79 มาก 
7. การจัดโครงการ/กจิกรรมเสริมหลักสตูร ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนไดร้ับความรู้  
   ประสบการณ์และทักษะที่น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได ้ 3.86 0.85 มาก 

8. มีการน าสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยการสะดวกที่เหมาะสมมาใช้ในการ 
   จัดการเรียนการสอน 3.57 0.87 มาก 

9. สถานศึกษามีระบบการสืบค้นข้อมูล/ต ารา/เอกสารในห้องสมดุ ส าหรับการ 
   ค้นคว้าอย่างเหมาะสม 3.67 0.86 มาก 

10. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็อย่างเหมาะสม 3.71 0.78 มาก 
11. สภาพแวดล้อมในสถานศึกษามีความเหมาะ 3.62 0.86 มาก 
12. หลักสูตรมีการวดัและประเมนิรายวิชาตามเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน และ 
     สามารถตรวจสอบได ้ 3.90 0.77 มาก 

13. การสอบวัดผลแตล่ะรายวิชาในหลักสตูรมคีวามสอดคล้องกับเนือ้หาของ 
     รายวิชาที่เรียนอย่างเหมาะสม 3.95 0.67 มาก 
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รายการค าถาม Mean S.D. ระดับการประเมิน 
7. อาจารย์ผูส้อนเตรียมกิจกรรมการจัดการเรยีนการสอนที่มีความเหมาะสมกับ 
    เนื้อหารายวิชาของหลักสูตร 4.43 0.60 มาก 

8. อาจารย์ผูส้อนช้ีแจงจุดมุ่งหมายและขอบเขตรายวิชาอย่างชัดเจน 4.43 0.60 มาก 
9. อาจารย์ผูส้อนมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรูไ้ด้ชัดเจนเข้าใจ 
   ง่าย 4.33 0.58 มาก 

10. อาจารย์ผู้สอนมีบุคลิกภาพ และความน่าเช่ือถือทางวิชาการ 4.43 0.60 มาก 
11. จ านวนอาจารย์ผูส้อนมีจ านวนเพียงพอต่อการจัดการเรยีนการสอน 3.90 0.83 มาก 
12. อาจารย์ผู้สอนมีความเป็นกันเอง ให้ค าแนะน า และรับฟังความคิดเห็น 4.52 0.60 มากที่สุด 
13. หลักสูตรตรงกับความต้องการศึกษาหาความรู้ของผูเ้รียนในระดบัใด 4.14 0.73 มาก 
14. หลักสูตรช่วยใหผู้้เรียนมีความเชี่ยวชาญในสายงานมากยิ่งข้ึนในระดับใด 4.10 0.77 มาก 
15. มีสื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมกบัการจัดการ 
     เรียนการสอน 3.48 1.03 มาก 

16. เอกสาร ต าราที่ใช้ในการจัดการเรยีนการสอนมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 
     รายวิชาในหลักสูตร 3.71 0.96 มาก 

17. ห้องเรียนที่ใช้ในการจัดการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสม 3.05 0.97 มาก 
18. จ านวนห้องเรียนมีเพียงพอต่อการจัดการเรยีนการสอน 2.57 1.08 ปานกลาง 

รวม 3.95 0.45 มาก 

ตอนที่ 3 ตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านกระบวนการ 
รายการค าถาม Mean S.D. ระดับการประเมิน 

1. หลักสูตรมีกระบวนการจดัการเรียนการสอน การก าหนดจุดมุ่งหมาย และ 
    ขอบเขตอย่างเหมาะสม 4.05 0.50 มาก 

2. หลักสูตรมีกระบวนการจดัการเรียนการสอนแบบการจดัการเรียนการสอน 
    แบบใฝ่รู้ (Active Learning) อย่างเหมาะสม 3.86 0.73 มาก 

3. หลักสูตรมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน 
    ศตวรรษที่ 21 อย่างเหมาะสม 3.90 0.77 มาก 

4. หลักสูตรมีการจัดล าดับการเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาอย่าง 
    เหมาะสม 3.81 0.68 มาก 

5. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเสรมิหลักสูตรที่ก่อให้เกดิการเรียนรู้รว่มกัน 
   ระหว่างนักศึกษาและอาจารย ์ 3.86 0.73 มาก 

6. โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสตูร มีความสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาที่เรียน 3.86 0.79 มาก 
7. การจัดโครงการ/กจิกรรมเสริมหลักสตูร ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนไดร้ับความรู้  
   ประสบการณ์และทักษะที่น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได ้ 3.86 0.85 มาก 

8. มีการน าสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยการสะดวกที่เหมาะสมมาใช้ในการ 
   จัดการเรียนการสอน 3.57 0.87 มาก 

9. สถานศึกษามีระบบการสืบค้นข้อมูล/ต ารา/เอกสารในห้องสมดุ ส าหรับการ 
   ค้นคว้าอย่างเหมาะสม 3.67 0.86 มาก 

10. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็อย่างเหมาะสม 3.71 0.78 มาก 
11. สภาพแวดล้อมในสถานศึกษามีความเหมาะ 3.62 0.86 มาก 
12. หลักสูตรมีการวดัและประเมนิรายวิชาตามเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน และ 
     สามารถตรวจสอบได ้ 3.90 0.77 มาก 

13. การสอบวัดผลแตล่ะรายวิชาในหลักสตูรมคีวามสอดคล้องกับเนือ้หาของ 
     รายวิชาที่เรียนอย่างเหมาะสม 3.95 0.67 มาก 

รายการค าถาม Mean S.D. ระดับการประเมิน 
14. การสอบวัดผลในแตล่ะรายวิชาของหลักสูตรมีการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อให ้
     ผู้เรียนน าไปพัฒนาตนเอง 3.90 0.83 มาก 

15. หลักสูตรมีกระบวนการจดัท าวิทยานิพนธ์ท่ีเป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์  
     และระยะเวลาที่ก าหนดตามหลักสูตรอย่างเหมาะสม 4.05 0.86 มาก 

16. ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการ 
     ค้นคว้าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 4.25 0.55 มาก 

รวม 3.86 0.56 มาก 
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านผลผลิต 
ตารางที่ 4.1 ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจนักศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผล
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

รายการค าถาม Mean S.D. ระดับการประเมิน 
1. ความรู้ที่ไดจ้ากการศึกษาในหลกัสูตรสามารถตอบสนองความต้องการผู้เรียน 4.05 0.67 มาก 
2. การศึกษาในหลักสตูรนี้ก่อให้เกดิการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รู้จัก 
   การศึกษาค้นคว้า และสร้างองค์ความรู้ใหม ่ 4.29 0.56 มาก 

3. มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ 4.24 0.62 มาก 
4. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และเช่ียวชาญในการเป็นผู้น าดา้นการวิจัยและ 
   ประเมินผลทางการศึกษา 4.14 0.48 มาก 

5. ท่านคิดว่าท่านมีคุณสมบตัิที่พึงประสงคต์รงตามความต้องการของตลาดการ 
   จ้างงาน 4.14 0.57 มาก 

รวม 4.17 0.49 มาก 

ตารางที่ 4.2 ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  
รายการค าถาม Mean S.D. ระดับการประเมิน 

ด้านความรูค้วามสามารถ 4.42 0.40 มาก 
ด้านทักษะทางปัญญา 4.44 0.61 มาก 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 4.54 0.46 มากที่สุด 
ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 4.48 0.51 มาก 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.73 0.44 มากที่สุด 

รวม 4.52 0.43 มากที่สุด 
การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง      

พ.ศ.2555 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในครั้งนี้ ผู้วิจัยอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. ด้านบริบท พบว่า ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.95) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของรุจิรา คงนุ้ย 

และเอกชัย เนาวนิจ [6] ที่พบว่าผลการประเมินด้านบริบทของหลักสูตรในภาพรวมและรายข้อ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งพบว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในสังคมปัจจุบันอยู่ในระดับมาก หลักสูตรสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม มีความทันสมัย  มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับแนวคิดของศันสนีย์ ปูรณันและคณะ [11] ซึ่งกล่าวว่าเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของครูในศตวรรษที่ 21 นั้นจะต้องอาศัยครูมืออาชีพที่เข้าใจสภาพบริบทและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม  

2. ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.95)  โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรมี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร รายวิชาในหมวดวิชาบังคับและรายวิชาใน
หมวดวิชาเลือก สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
กระทรวงศึกษาธิการ [4] สอดคล้องกับ สมจิตร เรื่องศรี ทวิกา ตั้งประภา และเยาวภา แสนเขียว [8] ปัจจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติ



628

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ของผู้สอนและผู้เรียน สื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และด้านสถานที่เรียนพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
ปานกลาง นอกจากนี้ยังพบว่า อาจารย์ผู้สอนมีความเป็นกันเอง ให้ค าแนะน า และรับฟังความคิดเห็น มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด เนื่องจากผู้สอนเป็นปัจจัยส าคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 

3. ด้านกระบวนการ พบว่า ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.86) หลักสูตรมีกระบวนการจัดการเรียน
การสอน การก าหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร      เรื่องปิยะ
เสรี [9] และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศันสนีย์ ปูรณัน และคณะ [12] ซึ่งกล่าว
ว่าการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของครูในศตวรรษที่ 21 นั้นจะต้องอาศัยครูมือ
อาชีพท่ีเข้าใจสภาพบริบทและการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสามารถออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับแนวคิด ทัศนคติที่น าไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมในการเข้าใจตนเองและผู้อื่นผ่านการ
เรียนรู้วิถีปฏิบัติงานจากการเรียนการสอน การจัดโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์และทักษะที่น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้  มีปัจจัยเกื้อหนุนและสิ่งสนับสนุนการศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วชิระ จันทราช [7] มีการน าสื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มี
สถานท่ี สืบค้นข้อมูลต าราเรียน งานวิจัย เอกสารในห้องสมุด สภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมต่อการเรียน  และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภารดี อนันต์นาวี และเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม [5] และบัญชา แสนทวี [3] กล่าวว่า การวัดและประเมินที่ชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได้ สามมารถพัฒนาประสิทธิภาพของการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น และหลักสูตรมีกระบวนการจัดท า
วิทยานิพนธ์ท่ีเป็นไปตามระเบียบ และระยะเวลาที่ก าหนด ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางใน
การค้นคว้าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 

4. ด้านผลผลิต พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅=4.52)  ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นคร ละลอกน้ า [2] พบว่า ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความรู้ความสามารถ ตามล าดับ การ
ปฏิบัติงานบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาที่เรียน เป็นผู้น าทางวิชาการ ซึ่งคุณลักษณะดั งกล่าวเกิดจากผู้สอนใน
หลักสูตรทุกท่านได้ให้การอบรมสั่งสอนและปลูกฝั่งให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าว ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนจึงควรเป็นแบบอย่างที่ดี
และปลูกฝั่งคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงลักษณะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ณฐมนต์ คมข า [1]ร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ที่ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการจ าเป็นอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของการพัฒนา
หลักสูตรที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยให้ความส าคัญกับผลผลิตและผลลัพธ์ใน
การเรียนรู้ที่สามารถสะท้อนคุณภาพและมาตรฐานของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นส าคัญ และเป็นแนวทางให้สามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

สรุปผลการวิจัย 
การประเมินหลักสูตร ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมาก ส่วนการประเมินด้านผลผลิต พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับมากที่สุด และนักศึกษามี
พึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตรโดยภาพรวมในระดับมาก  

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรปรับปรุงห้องเรยีน ใหเ้พียงพอต่อการเรียนการสอนและมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ 
2. ควรส่งเสริมใหผู้้สอนให้ค าปรึกษา ค าแนะน า รับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนอย่างกัลยาณมิตร 
3. ควรส่งเสริมผู้เรยีนด้านคณุธรรม จริยธรรม ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4. ควรมีการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติสาขาวิชาอื่นๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบ เพื่อ
พัฒนาหลักสตูรให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

กิตติกรรมประกาศ 
 รายงานวิจัยฉบับน้ีส าเร็จลุลว่งได้ดว้ยความเมตตากรุณาจาก ดร.จิระวัฒน์  ตันสกุล ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย คณาจารย์
ในภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาทุกท่าน ได้ให้แนวคิด ทุ่มเทเสียสละเวลาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า คอยดูแลเอาใจ
ใส่ ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขและติดตามความก้าวหน้าจนรายงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงด้วยดี  ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุก
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ของผู้สอนและผู้เรียน สื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และด้านสถานที่เรียนพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
ปานกลาง นอกจากนี้ยังพบว่า อาจารย์ผู้สอนมีความเป็นกันเอง ให้ค าแนะน า และรับฟังความคิดเห็น มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด เนื่องจากผู้สอนเป็นปัจจัยส าคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 

3. ด้านกระบวนการ พบว่า ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.86) หลักสูตรมีกระบวนการจัดการเรียน
การสอน การก าหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร      เรื่องปิยะ
เสรี [9] และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศันสนีย์ ปูรณัน และคณะ [12] ซึ่งกล่าว
ว่าการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของครูในศตวรรษที่ 21 นั้นจะต้องอาศัยครูมือ
อาชีพท่ีเข้าใจสภาพบริบทและการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสามารถออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับแนวคิด ทัศนคติที่น าไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมในการเข้าใจตนเองและผู้อื่นผ่านการ
เรียนรู้วิถีปฏิบัติงานจากการเรียนการสอน การจัดโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์และทักษะที่น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้  มีปัจจัยเกื้อหนุนและสิ่งสนับสนุนการศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วชิระ จันทราช [7] มีการน าสื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มี
สถานท่ี สืบค้นข้อมูลต าราเรียน งานวิจัย เอกสารในห้องสมุด สภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมต่อการเรียน  และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ภารดี อนันต์นาวี และเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม [5] และบัญชา แสนทวี [3] กล่าวว่า การวัดและประเมินท่ีชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได้ สามมารถพัฒนาประสิทธิภาพของการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น และหลักสูตรมีกระบวนการจัดท า
วิทยานิพนธ์ท่ีเป็นไปตามระเบียบ และระยะเวลาที่ก าหนด ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางใน
การค้นคว้าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 

4. ด้านผลผลิต พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅=4.52)  ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นคร ละลอกน้ า [2] พบว่า ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความรู้ความสามารถ ตามล าดับ การ
ปฏิบัติงานบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาที่เรียน เป็นผู้น าทางวิชาการ ซึ่งคุณลักษณะดั งกล่าวเกิดจากผู้สอนใน
หลักสูตรทุกท่านได้ให้การอบรมสั่งสอนและปลูกฝั่งให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าว ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนจึงควรเป็นแบบอย่างที่ดี
และปลูกฝั่งคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงลักษณะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ณฐมนต์ คมข า [1]ร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ที่ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการจ าเป็นอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของการพัฒนา
หลักสูตรที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยให้ความส าคัญกับผลผลิตและผลลัพธ์ใน
การเรียนรู้ที่สามารถสะท้อนคุณภาพและมาตรฐานของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นส าคัญ และเป็นแนวทางให้สามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

สรุปผลการวิจัย 
การประเมินหลักสูตร ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมาก ส่วนการประเมินด้านผลผลิต พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับมากที่สุด และนักศึกษามี
พึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตรโดยภาพรวมในระดับมาก  

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรปรับปรุงห้องเรยีน ใหเ้พียงพอต่อการเรียนการสอนและมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ 
2. ควรส่งเสริมใหผู้้สอนให้ค าปรึกษา ค าแนะน า รับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนอย่างกัลยาณมิตร 
3. ควรส่งเสริมผู้เรยีนด้านคณุธรรม จริยธรรม ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4. ควรมีการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติสาขาวิชาอื่นๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบ เพื่อ
พัฒนาหลักสตูรให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

กิตติกรรมประกาศ 
 รายงานวิจัยฉบับน้ีส าเร็จลุลว่งได้ดว้ยความเมตตากรุณาจาก ดร.จิระวัฒน์  ตันสกุล ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย คณาจารย์
ในภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาทุกท่าน ได้ให้แนวคิด ทุ่มเทเสียสละเวลาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า คอยดูแลเอาใจ
ใส่ ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขและติดตามความก้าวหน้าจนรายงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงด้วยดี  ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุก

ท่าน ท่ีให้ข้อเสนอแนะในการสร้างเครื่องมือครั้งนี้ นักศึกษาปริญญาโท ผู้ใช้บัณฑิต ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
การวิจัยเป็นอย่างดี ผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยจากทุนอุดหนุนการวิจัยเงินรายได้ 
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พัฒนำกำรของกำรถ่ำยท�ำภำพยนตร์เรื่อง“เบลด รันเนอร์”และ“เบลด รันเนอร์ 2049”

กิตติคุณ ฤทธินิ่ม1*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : จากการที่ผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่อง Blade Runner และเรื่อง Blade Runner 2049 ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลและชนะ

เลศิรางวลัด้านการก�ากบัภาพจากหลายเวท ีด้วยเหตนุี ้ผูว้จิยัได้เลง็เห็นถงึความส�าคัญของหน้าทีข่องผู้ก�ากบัภาพในกองถ่ายภาพยนตร์

ที่จะต้องมีการสร้างพัฒนาการของงานอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาพัฒนาการของการถ่ายท�าภาพยนตร์“เบลด รันเนอร์”และ“เบลด รันเนอร์ 2049” และ 2) เพื่อศึกษา

ความหมายของภาพเคลื่อนไหวในภาพยนตร์“เบลด รันเนอร์”และ“เบลด รันเนอร์ 2049”

วิธีกำรศึกษำ : ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยศึกษาจากภาพยนตร์จ�านวน 2 เรื่อง คือ 

“เบลด รันเนอร์” (1984) และ “เบลด รันเนอร์ 2049” (2017) เพื่อศึกษาพัฒนาการของการถ่ายท�าภาพยนตร์ และเพื่อศึกษาความ

หมายของภาพเคลื่อนไหวในภาพยนตร์

ผลกำรศึกษำ : ผลการวิจัยพบว่าพัฒนาการของการถ่ายท�าภาพยนตร์มีการใช้เทคนิคทางภาพยนตร์เพื่อส่ือความหมายโดยในภาค

แรกเน้นแสงแข็งและแสงหลัง จัดแสงแบบคอนทราสสูง มีการใช้ควัน มีการใช้รูปแบบของแสงเคลื่อนไหวที่ส่องมาจากนอกฉาก ส่วน

ภาคสองใช้เฉพาะไฟ LED ด้านการถ่ายท�าภาพยนตร์ ทั้งนี้ภาคแรกจะถ่ายท�าในระบบฟิล์ม ส่วนภาคสองจะถ่ายท�าในระบบดิจิทัล 

ส�าหรบัในด้านความหมายของภาพเคลือ่นไหวในภาพยนตร์ ด้านสัญญะวทิยาและการสร้างความหมาย ใช้วธิกีารน�าเสนอความหมาย

โดยนยัเป็นส่วนใหญ่ ด้านการจดัองค์ประกอบภาพเพือ่สือ่ความหมาย ทัง้สองภาคยังคงมกีารใช้โมเดลจ�าลองในการถ่ายท�าเพือ่ความ

สมจริง 

ค�ำส�ำคัญ: ภาพเคลื่อนไหว การถ่ายภาพยนตร์ เบลด รันเนอร์ เบลด รันเนอร์ 2049 

1 อ., สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 90000
1 Lecturer, Department of Library and Information Sciences and Communication Arts, Faculty of Humanities and Social Sciences, 

Thaksin University, Songkhla, 90000
* Corresponding author: Tel.: 089-8761625 E-mail address: kittikhun.rittinim@gmail.com
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The Development of Cinematography in “Blade Runner” and “Blade Runner 2049”

Kittikhun Rittinim1*

Abstract

Introduction : Blade Runner is a movie with outstanding cinematography since it was first released in 1982. In 

2017, a sequel was released in the title Blade Runner 2049. The filmmakers received the awards for cinema-

tography as well as being nominated and won the awards from other festivals. Because of the outstanding 

production of both films. It inspired the researcher to research the role of the director of photography in the 

continuous development of the works.

Objective : 1) To study the development of Cinematography in “Blade Runner” and” Blade Runner 2049 “ 2) 

To study the meaning of the motion picture of “Blade Runner” and” Blade Runner 2049”.

Methods : This is a qualitative research method. The researcher used the purpose sampling method to select-

ing a sample group specifically. By studying “Blade Runner” (1984) and “Blade Runner 2049” (2017).

Results : Two films both used the simbolics to tell the story. And they used miniatures and models for city 

scenes. In Blade Runner 2049 the filmmakers were used CGI for the better look. In Blade Runner there are a 

lot of scences with hard light, back light, high contrast, fog and rain. In Blade Runner 2049 the filmmakers shot 

with digital camera and lit the scenes by LED lights.

Conclusion : The Development of Cinematography in “Blade Runner” and “Blade Runner 2049” is base on 

technology and styles of filmmakers in their era. In Blade Runner the lighting is classic. But in Blade Runner 2049 

is Contemporary style. 

Keywords: Motion Pictures , Cinematography , Blade Runner , Blade Runner 2049
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บทน า 
ภาพยนตร์เร่ือง Blade Runner (1984) เป็นภาพยนตร์ประเภทนิยายวิทยาศาสตร์ท่ีเล่าเ ร่ืองราวของโลกใน

อนาคต ทีมผู้ผลิตภาพยนตร์เร่ืองนี้ได้มีการถ่ายภาพท่ีโดดเด่นนับต้ังแต่มีการออกฉายคร้ังแรกเมื่อปี ค.ศ.1982 ท้ังนี้ต่อมาใน
ปี ค.ศ.1983 Mr,Jordan Cronenweth A.S.C. ช่างภาพท่ีเป็นผู้ถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองนี้ก็ได้รับรางวัลถ่ายภาพยอดเย่ียม
จากงาน BAFTA Awards 1983 ท้ังนี้รายช่ือของผู้ผลิตภาพยนตร์เร่ืองนี้คนอ่ืน ๆ ท่ีได้รับรางวัลและเสนอช่ือรับราง วัล มี
ดังนี้ [1] 

Blade Runner (1982) 
Academy Awards, USA 1983 (รางวัลออสการ์) 
Nominee Oscar / Best Art Direction-Set Decoration (ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล) 
Lawrence G. Paull , David L. Snyder  and Linda DeScenna  
Nominee Oscar / Best Effects, Visual Effects (ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล)  
Douglas Trumbull , Richard Yuricich and David Dryer   
BAFTA Awards 1983 (รางวัล BAFTA) 
Winner BAFTA Film Award (ชนะเลิศ)  
Best Cinematography (ชนะเลิศรางวัลถ่ายภาพยอดเย่ียม)  
Jordan Cronenweth  
Best Production Design/Art Direction (ชนะเลิศรางวัลออกแบบงานสร้าง ตกแต่งฉาก) 
Lawrence G. Paull  
Best Costume Design (ชนะเลิศรางวัลออกแบบเคร่ืองแต่งกายยอดเย่ียม) 
Charles Knode  
Michael Kaplan           

ต่อมาในปี ค.ศ. 2017 ก็ได้มีการสร้างภาพยนตร์ภาคต่อข้ึนในช่ือเร่ืองว่า Blade Runner 2049 (2017) ท้ังนี้ในปี
ต่อมาใน  ค.ศ.2018 Mr. Roger Deakins A.S.C. B.S.C. ช่างภาพท่ีเป็นผู้ถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง Blade Runner 2049 นี้ก็
ได้รับรางวัลชนะเลิศสาขาถ่ายภาพยอดเย่ียมท้ังจากเวทีออสการ์และเวที BAFTA Awards ท้ังนี้รายช่ือของผู้ผลิตภาพยนตร์
เร่ืองนี้คนอ่ืน ๆ ท่ีได้รับรางวัลและเสนอช่ือรับรางวัล มีดังนี้ [2] 

Blade Runner 2049 (2017) 
Academy Awards, USA 2018 (รางวัลออสการ์) 
Winner / Best Achievement in Cinematography (ชนะเลิศรางวัลสาขาถ่ายภาพยอดเย่ียม) 
Roger Deakins  
Nominee / Best Achievement in Production Design (ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล) 
Dennis Gassner  
Alessandra Querzola  
BAFTA Awards 2018 (รางวัล BAFTA) 
Winner / Best Cinematography (ชนะเลิศรางวัลสาขาถ่ายภาพยอดเย่ียม)  
Roger Deakins  
Nominee / Best Production Design (ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล)  
Alessandra Querzola  
Dennis Gassner 

จากรางวัลท่ีทางผู้ผลิตภาพยนตร์ภาคต่อนี้ได้รับ โดยเฉพาะอย่างย่ิงรางวัลด้านการถ่ายภาพ การท่ีได้รับการเสนอ
ช่ือเข้าชิงและชนะเลิศรางวัลด้านการก ากับภาพจากหลายเวที เป็นการแสดงให้เห็นซ่ึงความโดดเด่นในการผลิตของ
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Winner BAFTA Film Award (ชนะเลิศ)  
Best Cinematography (ชนะเลิศรางวัลถ่ายภาพยอดเย่ียม)  
Jordan Cronenweth  
Best Production Design/Art Direction (ชนะเลิศรางวัลออกแบบงานสร้าง ตกแต่งฉาก) 
Lawrence G. Paull  
Best Costume Design (ชนะเลิศรางวัลออกแบบเคร่ืองแต่งกายยอดเย่ียม) 
Charles Knode  
Michael Kaplan           

ต่อมาในปี ค.ศ. 2017 ก็ได้มีการสร้างภาพยนตร์ภาคต่อข้ึนในช่ือเร่ืองว่า Blade Runner 2049 (2017) ท้ังนี้ในปี
ต่อมาใน  ค.ศ.2018 Mr. Roger Deakins A.S.C. B.S.C. ช่างภาพท่ีเป็นผู้ถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง Blade Runner 2049 นี้ก็
ได้รับรางวัลชนะเลิศสาขาถ่ายภาพยอดเย่ียมท้ังจากเวทีออสการ์และเวที BAFTA Awards ท้ังนี้รายช่ือของผู้ผลิตภาพยนตร์
เร่ืองนี้คนอ่ืน ๆ ท่ีได้รับรางวัลและเสนอช่ือรับรางวัล มีดังนี้ [2] 

Blade Runner 2049 (2017) 
Academy Awards, USA 2018 (รางวัลออสการ์) 
Winner / Best Achievement in Cinematography (ชนะเลิศรางวัลสาขาถ่ายภาพยอดเย่ียม) 
Roger Deakins  
Nominee / Best Achievement in Production Design (ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล) 
Dennis Gassner  
Alessandra Querzola  
BAFTA Awards 2018 (รางวัล BAFTA) 
Winner / Best Cinematography (ชนะเลิศรางวัลสาขาถ่ายภาพยอดเย่ียม)  
Roger Deakins  
Nominee / Best Production Design (ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล)  
Alessandra Querzola  
Dennis Gassner 

จากรางวัลท่ีทางผู้ผลิตภาพยนตร์ภาคต่อนี้ได้รับ โดยเฉพาะอย่างย่ิงรางวัลด้านการถ่ายภาพ การท่ีได้รับการเสนอ
ช่ือเข้าชิงและชนะเลิศรางวัลด้านการก ากับภาพจากหลายเวที เป็นการแสดงให้เห็นซ่ึงความโดดเด่นในการผลิตของ

ภาพยนตร์ท้ังสองเร่ืองนี้ จึงเป็นการจุดประกายให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญของหน้าท่ีของ ผู้ก ากับภาพในกองถ่าย
ภาพยนตร์ท่ีจะต้องมีการสร้างพัฒนาการของงานอย่างต่อเนื่อง 

ผู้ท่ีรับผิดชอบในเร่ืองภาพในกระบวนการสร้างภาพยนตร์ เ รียกว่า ผู้ก ากับภาพ ( Cinematographer หรือ 
Director of Photography) ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก าหนดทิศทางของภาพ เป็นผู้ตัดสินใจในด้านการออกแบบว่า
ภาพจะออกมาเป็นรูปแบบใด ตลอดจนกระบวนการท างานต้ังแต่ข้ันตอนก่อนการถ่ายท า (Pre-Production) ข้ันตอนการ
ถ่ายท า (Production) ไปจนถึงข้ันตอนการตัดต่อ (Post-Production) หน้าท่ีของผู้ก ากับภาพจะต้องควบคุมและเลือกใ ช้
ชนิดของฟิล์มให้เหมาะสมกับภาพยนตร์ ซ่ึงฟิล์มภาพยนตร์แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันในเร่ืองแสงและสี การเลือกใ ช้
ระยะของเลนส์ การเลือกใช้รูรับแสง การเลือกปรับความคมชัดของภาพ การจัดแสง และการจัดองค์ประกอบภาพเพื่อส่ือ
ความหมายไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการใช้สี มุมกล้อง ขนาดของภาพ ซ่ึงผู้ก ากับภาพต้องมีความเช่ียวชาญด้านเทคนิคต่าง ๆ  ผู้
ก ากับภาพแต่ละคนท างานร่วมกับแผนกกล้อง แผนกไฟ แผนกอุปกรณ์กองถ่ายและช่างเทคนิคพิเศษอ่ืน ๆ [3] 

ผู้ก ากับภาพ (Cinematographer หรือ Director of Photography) เป็นผู้ท่ีท างานใกล้ชิดกับผู้ก ากับภาพยนตร์
เพื่อช่วยเหลือในด้านสุนทรียศาสตร์ทางศิลปะและเทคโนโลยี คือ ท าในส่ิงท่ีผู้ก ากับภาพยนตร์ ต้องการให้บรรลุผลตาม
รูปแบบการถ่ายภาพท่ีได้ตกลงกันไว้ ผู้ก ากับภาพยนตร์ทุกคนย่อมมีรูปแบบการท างานท่ีแตกต่างกันไป ผู้ก ากับภาพยนตร์
บางคนอาจจะมีการออกแบบภาพท่ีชัดเจนและวางกรอบภาพตามท่ีเขาต้องการโดยให้ผู้ก ากับท าหน้าท่ีถ่ายตามนั้น ในขณะ
ท่ีผู้ก ากับภาพยนตร์บางคนอาจจะไปให้ความส าคัญท่ีนักแสดงและการแสดงมากกว่า และปล่อยให้ผู้ก ากับภาพเป็นผู้
ตัดสินใจในการวางขนาดภาพ การเคล่ือนกล้องและการจัดแสง เป็นต้น [4] 

จากข้อมูลข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา “พัฒนาการของการถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง เบลด รันเนอร์ 
และ เบลด รันเนอร์ 2049” โดยมีวัตถุประสงค์  คือ 1) เพื่อศึกษาพัฒนาการของการถ่ายท าภาพยนตร์จากเร่ือง“เบลด รัน
เนอร์”ภาคแรกไปจนถึง“เบลด รันเนอร์ 2049” 2) เพื่อศึกษาความหมายของภาพเคล่ือนไหวในภาพยนตร์เร่ือง “เบลด รัน
เนอร์”ภาคแรกและ“เบลด รันเนอร์ 2049” เพื่อได้รับความ รู้ด้านศิลปะภาพยนตร์ ซ่ึงสามารถน ามาประยุกต์ใ ช้ใ ห้
สอดคล้องกับงานภาพเคล่ือนไหวต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านองค์ประกอบภาพ ได้รับความรู้ด้านการก ากับภาพ แนวคิดและ
ทฤษฎีด้านภาพ ท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพื่อสอดคล้องกับอารมณ์และเนื้อหาของภาพยนตร์ ไ ด้รับความ รู้เ ก่ียวกับ
แนวคิดและกระบวนการท างานของผู้ก ากับภาพ ในการสร้างสรรค์ภาพเพื่อส่ือความหมายในภาพยนตร์ เพื่อน าเสนอผลงาน
ของผู้ก ากับภาพท่ีมีช่ือเสียงให้แก่กลุ่มผู้สนใจในด้านการก ากับภาพ เพื่อสามารถน ามาประกอบการศึกษาค้นคว้าผลงานของ
ผู้ก ากับภาพท่านอ่ืน 

วิธ ีด าเนินการ  
การศึกษาคร้ังนี้เป็นการใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงขอบเขตการวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้ใช้

วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยศึกษาจากภาพยนตร์ภาคต่อ จ านวน 2 เ ร่ือง คือ
ภาพยนตร์เร่ือง “เบลด รันเนอร์” (Blade Runner) (1984) และ “เบลด รันเนอร์ 2049” (Blade Runner 2049) (2017) 
โดยผู้วิจัยท าการศึกษาพัฒนาการของการถ่ายท าภาพยนตร์ จากภาพยนตร์เ ร่ือง “เบลด รันเนอร์” ภาคแรกไปจนถึง
ภาพยนตร์เร่ือง “เบลด รันเนอร์ 2049” ภาคสอง เพื่อศึกษาแนวคิดะกระบวนการท างานของผู้ก ากับภาพในงานภาพยนตร์ 
ตลอดจนการการจัดองค์ประกอบภาพในภาพยนตร์เพื่อส่ือความหมาย โดยผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
รวมท้ังท าการวิเคราะห์จากการชมภาพยนตร์และน าเสนอข้อมูลท่ีไ ด้ด้วยวิธีการพรรณนาเชิง วิเคราะห์ ( Descriptive 
Analysis) ควบคู่กับแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีมีความเก่ียวข้องกับศิลปะและการถ่ายภาพเพื่อส่ือความหมายในภาพยนตร์เร่ือง  
“เบลด รันเนอร์” และ “เบลด รันเนอร์ 2049” ท้ังหมด 5 แนวคิดหลัก ได้แก่ [1] [5] 



636

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1. แนวทางการศ ึกษาเช ิงสัญญวิทยาและการสร ้างค วามหมาย  ประกอบไปด้วย ความหมายของสัญญะ 
ประเภทของสัญญะ Icon (ภาพเหมือน) Index (ดรรชนี) Symbal (สัญลักษณ์) การสร้างความหมายผ่าน Denotation 
และ Connotation และการเป็นภาพตัวแทน (Representation) ในระบบสัญญวิทยา 

2. แนวคดิการจดัองคป์ระกอบภาพเพือ่สื่อค วามหมาย  ประกอบไปด้วย ความส าคัญของ มิส-ซอง-แซง ความ
สมจริง ความสอดคล้องกับการจัดองค์ประกอบภาพ การส่ือความหมาย ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดองค์ประกอบภาพกรอบภาพ 
(Frame) และการจัดองค์ประกอบภาพ (Composition) 

3. แนวคดิการใชเ้ทคนคิทางภาพยนตรเ์พือ่สือ่ความหมาย  ประกอบไปด้วย ขนาดภาพ (Shot Size) มุมกล้อง 
(Camera Angles) เลนส์ (Lenses) สี (Color) การจัดแสง (Lighting) คุณภาพของแสง (Quality) ทิศทางของแสง 
(Placement or Direction) ความแตกต่างของแสงและเงา (Contrast) อัตราส่วนค่าความต่างของแสงและอัตราส่วนของ
แสง (Contrast and Lighting Ratio) ระบบโซน (Zone System) ลักษณะการเคล่ือนกล้อง (Camera Movement) การ
เลือกปรับความชัดของภาพ (Focus Effect) และภาพชัดลึก (Deep Focus) 

4. แนวค ิดและทฤษฏ ีการถ่ายท าภาพยนตร ์ในระบบฟิล์ม  (Film Cinematography) ประกอบไปด้วย 
กระบวนการก่อนการถ่ายท า (Preproduction Workflow) กระบวนการถ่ายท า (Production Workflow) และ
กระบวนการหลังการถ่ายท า (Postproduction Workflow) 

5. แนวคดิและทฤษฏกีารถ่ายท าภาพยนตร ์ในระบบด ิจิทัล (Digital Cinematography) ประกอบไปด้วย 
กระบวนการก่อนการถ่ายท า (Preproduction Workflow) กระบวนการถ่ายท า (Production Workflow) และ
กระบวนการหลังการถ่ายท า (Postproduction Workflow) 

ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น  2 ส่วนคือ 
ส่วนที่ 1 เพื่อตอบวตัถุประสงคเ์ร ือ่ง พฒันาการของการถา่ยท าภาพยนตรจ์ากเร ือ่ง“เบลด ร ันเนอร”์ภาคแรก

ไปจนถึง“เบลด รนัเนอร ์2049” โดยจะใช้การคัดเลือกภาพจากบางฉากมาวิเคราะห์พัฒนาการของการถ่ายท าภาพยนตร์
จากเร่ือง“เบลด รันเนอร์”ภาคแรกไปจนถึง“เบลด รันเนอร์ 2049” โดยใช้แนวคิดการใช้เทคนิคทางภาพยนตร์เพื่อส่ือ
ความหมาย  แนวคิดและทฤษฏีการถ่ายท าภาพยนตร์ในระบบฟิล์ม (Film Cinematography) และแนวคิดและทฤษฏีการ
ถ่ายท าภาพยนตร์ในระบบดิจิทัล (Digital Cinematography) 

ส่วนที่ 2 เพือ่ตอบวตัถุประสงคเ์ร ือ่ง ความหมายของภาพเคลือ่นไหวในภาพยนตรเ์ร ือ่ง“เบลด รนัเนอร”์ภาค
แรกและ“เบลด ร ันเนอร ์ 2049” โดยจะใช้การคัดเลือกภาพจากบางฉากมาวิเคราะห์ความหมายของภาพเคล่ือนไหวใน
ภาพยนตร์เร่ือง  “เบลด รันเนอร์”ภาคแรกและ“เบลด รันเนอร์ 2049” โดยใช้แนวทางการศึกษาเชิงสัญญวิทยาและการ
สร้างความหมาย  แนวคิดการจัดองค์ประกอบภาพเพื่อส่ือความหมาย และแนวคิดการใช้เทคนิคทางภาพยนตร์เพื่อส่ือ
ความหมาย 

โดยการแบ่งวิเคราะห์ข้อมูลท้ัง 2 ส่วนข้างต้น จะเขียนเป็นข้อความบรรยาย (Descriptive) รูปภาพ ตาราง หรือ
แผนภาพโดยวิเคราะห์ตาม แนวทางการศึกษาเชิงสัญญวิทยาและการสร้างความหมาย แนวคิดการจัดองค์ประกอบภาพ
เพื่อส่ือความหมาย แนวคิดการใช้เทคนิคทางภาพยนตร์เพื่อส่ือความหมาย แนวคิดการใช้เทคนิคทางภาพยนตร์เพื่อส่ือ
ความหมาย แนวคิดและทฤษฏีการถ่ายท าภาพยนตร์ในระบบฟิล์ม และแนวคิดและทฤษฏีการถ่ายท าภาพยนตร์ในระบบ
ดิจิทัล 

จากนั้นจึงน าข้อมูลท้ัง 2 ส่วนมาน าเสนอข้อมูลในลักษณะอธิบายในเชิงพรรณนาโดยจ าแนกข้อมูลตามประเด็น
ส าคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ จากนั้นจึงสรุปผลและอภิปรายผลถึงพัฒนาการของการถ่ายท าภาพยนตร์
เร่ือง “เบลด รันเนอร์” และ “เบลด รันเนอร์ 2049” 
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1. แนวทางการศ ึกษาเช ิงสัญญวิทยาและการสร ้างค วามหมาย  ประกอบไปด้วย ความหมายของสัญญะ 
ประเภทของสัญญะ Icon (ภาพเหมือน) Index (ดรรชนี) Symbal (สัญลักษณ์) การสร้างความหมายผ่าน Denotation 
และ Connotation และการเป็นภาพตัวแทน (Representation) ในระบบสัญญวิทยา 

2. แนวคดิการจดัองคป์ระกอบภาพเพือ่สื่อค วามหมาย  ประกอบไปด้วย ความส าคัญของ มิส-ซอง-แซง ความ
สมจริง ความสอดคล้องกับการจัดองค์ประกอบภาพ การส่ือความหมาย ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดองค์ประกอบภาพกรอบภาพ 
(Frame) และการจัดองค์ประกอบภาพ (Composition) 

3. แนวคดิการใชเ้ทคนคิทางภาพยนตรเ์พือ่สือ่ความหมาย  ประกอบไปด้วย ขนาดภาพ (Shot Size) มุมกล้อง 
(Camera Angles) เลนส์ (Lenses) สี (Color) การจัดแสง (Lighting) คุณภาพของแสง (Quality) ทิศทางของแสง 
(Placement or Direction) ความแตกต่างของแสงและเงา (Contrast) อัตราส่วนค่าความต่างของแสงและอัตราส่วนของ
แสง (Contrast and Lighting Ratio) ระบบโซน (Zone System) ลักษณะการเคล่ือนกล้อง (Camera Movement) การ
เลือกปรับความชัดของภาพ (Focus Effect) และภาพชัดลึก (Deep Focus) 

4. แนวค ิดและทฤษฏ ีการถ่ายท าภาพยนตร ์ในระบบฟิล์ม  (Film Cinematography) ประกอบไปด้วย 
กระบวนการก่อนการถ่ายท า (Preproduction Workflow) กระบวนการถ่ายท า (Production Workflow) และ
กระบวนการหลังการถ่ายท า (Postproduction Workflow) 

5. แนวคดิและทฤษฏกีารถ่ายท าภาพยนตร ์ในระบบด ิจิทัล (Digital Cinematography) ประกอบไปด้วย 
กระบวนการก่อนการถ่ายท า (Preproduction Workflow) กระบวนการถ่ายท า (Production Workflow) และ
กระบวนการหลังการถ่ายท า (Postproduction Workflow) 

ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น  2 ส่วนคือ 
ส่วนที่ 1 เพื่อตอบวตัถุประสงคเ์ร ือ่ง พฒันาการของการถา่ยท าภาพยนตรจ์ากเร ือ่ง“เบลด ร ันเนอร”์ภาคแรก

ไปจนถึง“เบลด รนัเนอร ์2049” โดยจะใช้การคัดเลือกภาพจากบางฉากมาวิเคราะห์พัฒนาการของการถ่ายท าภาพยนตร์
จากเร่ือง“เบลด รันเนอร์”ภาคแรกไปจนถึง“เบลด รันเนอร์ 2049” โดยใช้แนวคิดการใช้เทคนิคทางภาพยนตร์เพื่อส่ือ
ความหมาย  แนวคิดและทฤษฏีการถ่ายท าภาพยนตร์ในระบบฟิล์ม (Film Cinematography) และแนวคิดและทฤษฏีการ
ถ่ายท าภาพยนตร์ในระบบดิจิทัล (Digital Cinematography) 

ส่วนที่ 2 เพือ่ตอบวตัถุประสงคเ์ร ือ่ง ความหมายของภาพเคลือ่นไหวในภาพยนตรเ์ร ือ่ง“เบลด รนัเนอร”์ภาค
แรกและ“เบลด ร ันเนอร ์ 2049” โดยจะใช้การคัดเลือกภาพจากบางฉากมาวิเคราะห์ความหมายของภาพเคล่ือนไหวใน
ภาพยนตร์เร่ือง  “เบลด รันเนอร์”ภาคแรกและ“เบลด รันเนอร์ 2049” โดยใช้แนวทางการศึกษาเชิงสัญญวิทยาและการ
สร้างความหมาย  แนวคิดการจัดองค์ประกอบภาพเพื่อส่ือความหมาย และแนวคิดการใช้เทคนิคทางภาพยนตร์เพื่อส่ือ
ความหมาย 

โดยการแบ่งวิเคราะห์ข้อมูลท้ัง 2 ส่วนข้างต้น จะเขียนเป็นข้อความบรรยาย (Descriptive) รูปภาพ ตาราง หรือ
แผนภาพโดยวิเคราะห์ตาม แนวทางการศึกษาเชิงสัญญวิทยาและการสร้างความหมาย แนวคิดการจัดองค์ประกอบภาพ
เพื่อส่ือความหมาย แนวคิดการใช้เทคนิคทางภาพยนตร์เพื่อส่ือความหมาย แนวคิดการใช้เทคนิคทางภาพยนตร์เพื่อส่ือ
ความหมาย แนวคิดและทฤษฏีการถ่ายท าภาพยนตร์ในระบบฟิล์ม และแนวคิดและทฤษฏีการถ่ายท าภาพยนตร์ในระบบ
ดิจิทัล 

จากนั้นจึงน าข้อมูลท้ัง 2 ส่วนมาน าเสนอข้อมูลในลักษณะอธิบายในเชิงพรรณนาโดยจ าแนกข้อมูลตามประเด็น
ส าคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ จากนั้นจึงสรุปผลและอภิปรายผลถึงพัฒนาการของการถ่ายท าภาพยนตร์
เร่ือง “เบลด รันเนอร์” และ “เบลด รันเนอร์ 2049” 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย  

จากการศึกษาภาพยนตร์ท้ัง 2 เร่ือง ได้ข้อค้นพบ โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ 
1. พัฒนาการของการถ่ายท าภาพยนตร ์จากเร ื่อง“เบลด ร ันเนอร ์”ภาค แรกไปจนถึง“เบลด ร ันเนอร  ์2049” 

1.1 ด ้านการใชเ้ทคนคิทางภาพยนตรเ์พือ่สือ่ความหมาย ในภาคแรก มีการใช้ไฟนีออนในปริมาณท่ีมากในการ
ถ่ายท า มีการจัดแสงในแบบท่ี ใช้แสงแข็ง ร่วมกับมีการใช้แสงหลังเพื่อให้เห็นรูปร่างของวัตถุ มีความคอนทราสของแสงสูง 
มีการใช้ควัน ตลอดจนมีฉากฝนตก เป็นไปตามสไตล์ของหนังคลาสสิคนั่นเอง นอกจากนี้ ยั งมีฉากท่ีมีการถ่ายท าแบบ
ความเร็วสูงด้วยฟิล์ม และได้ผลลัพธ์ท่ีดีจากไฟกระพริบ รวมท้ังมีการใช้รูปแบบของแสงเคล่ือนไหวท่ีส่องมาจากนอกฉาก 
เพื่อให้ได้ลักษณะของยานท่ีบินผ่านฉากแล้วสาดส่องไฟลงมาเพือ่ส ารวจภาคพื้นดิน เพื่อส่ือความหมายให้เห็นว่าท้ังเมืองอยู่
ภายใต้การควบคุม ต่อมาในภาคสองจะใช้เฉพาะไฟ LED ในการถ่ายท า ไม่มีการน าไฟนีออนมาใช้แบบในภาคแรก เพราะ
ควบคุมยาก มีการสร้างรูปแบบของแสงอาทิตย์จ าลองในส านักงานใหญ่ของวอลเลซ ท าให้มีความรู้สึกไ ด้ถึงแสงอาทิตย์ท่ี
ก าลังเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา นับได้ว่าเป็นวิธีการใหม่ในการน ารูปแบบของแสงเคล่ือนไหวเข้าไปในฉาก และประกอบกับ
สถาปัตยกรรมของฉากได้เอ้ือให้ทีมงานใช้น้ าเพื่อการสะท้อนแสงไปยังฝ้าเพดานเพื่อสร้างแสงเคล่ือนไหว ประกอบกับการ
ใช้เคร่ืองสร้างคล่ืนระลอกน้ าเพื่อให้น้ าเคล่ือนท่ี ก็จะได้แสงเคล่ือนไหวบนผนังก าแพง  

1.2 ด ้านการถ่ายท าภาพยนตร ์ ในภาคแรกใช้การถ่ายท าด้วยระบบฟิล์ม โดยมีอัตราส่วนภาพ หรือ Aspect 
Ratio 2.39 : 1 โดยถ่ายท าด้วยกล้อง Panavision Panaflex Gold, Panavision C-Series และใช้เลนส์ Super High 
Speed Lenses ส าหรับในภาคสอง จะท าการถ่ายท าในระบบดิจิทัลเป็นหลักเพื่อความสะดวกในข้ันตอนการผลิต โดยมี
อัตราส่วนภาพ 2.39:1 ใช้การบันทึกภาพในระบบ Digital Capture กล้องท่ีใช้ในถ่ายท า ประกอบไปด้วยกล้อง Arri Alexa 
XT Studio กล้อง Alexa Plus และกล้อง Alexa Mini ส่วนเลนส์ท่ีใ ช้ถ่ายท าคือ Arri/Zeiss Master Primes ด้วย
ความสามารถของผู้ก ากับภาพ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายท าในระบบใด ๆ การน าเสนอเร่ืองราวก็ยังคงใช้หลักการเดียวกันเสมอ 
นั่นคือการส่ือสารผ่านภาพ 

ภาพยนตร์เร่ือง 

เบลด รันเนอร์  

และ เบลด รันเนอร์ 2049 

 

พัฒนาการของการถ่ายท าภาพยนตร์จาก
ภาพยนตร์เร่ือง 

“เบลด รันเนอร์”ภาคแรก 

ไปจนถึง“เบลด รันเนอร์ 2049” 

ความหมายของภาพเคล่ือนไหวใน
ภาพยนตร์เร่ือง “เบลด รันเนอร์”
ภาคแรก 

และ“เบลด รันเนอร์ 2049” 

พัฒนาการของการถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง 

เบลด รันเนอร์ และ เบลด รันเนอร์ 
2049 

- แนวคิดการใช้เทคนิคทางภาพยนตร์เพ่ือ
ส่ือความหมาย 

- แนวคิดและทฤษฏีการถ่ายท าภาพยนตร์
ในระบบฟิล์ม  

- แนวคิดและทฤษฏีการถ่ายท าภาพยนตร์
ในระบบดิจิทัล 

- แนวทางการศึกษาเชิงสัญญวิทยาและการ
สร้างความหมาย 

- แนวคิดการจัดองค์ประกอบภาพเพ่ือส่ือ
ความหมาย 

- แนวคิดการใช้เทคนิคทางภาพยนตร์เพ่ือส่ือ
ความหมาย 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. ค วามหมายของภาพเค ลื่อนไหวในภาพยนตร ์เร ื่อง“เบลด ร ันเนอร ์”ภาค แรกและ“เบลด ร ันเนอร ์ 2049” 
2.1 ด ้านสญัญะวทิยาและการสรา้งความหมาย  ในภาคแรก มีการน าเสนอแบบใช้ความหมายโดยนัย โดยจะให้

ผู้ชมได้เห็นลักษณะของโทนภาพท่ีมีความเยือกเย็น ท้ังนี้ผู้ก ากับภาพยนตร์ได้เปรียบเทียบโลกอนาคตกับมหานครในปัจจบัุน
อย่าง ชิคาโก นิวยอร์ค ท่ีมีจ านวนประชากรหนาแน่น ดังนั้นการก่อสร้างอาคารใหม่ ๆ ข้ึนมาในเมืองท่ีมีความหนาแน่นอยู่
เป็นทุนเดิมแล้วนั้นย่อมเป็นไปด้วยความยากล าบาก ดังนั้นการจะสร้างภาพของเมืองในอนาคต ผู้ผลิตภาพยนตร์จะใ ช้
วิธีการต่อเติมลงบนพื้นผิวของอาคารเดิมแทน เพื่อท่ีจะได้ภาพของเมืองท่ีมีการออกแบบจากภายใน ท้ังนี้จากเนื้อเ ร่ืองใน
ภาพยนตร์ จากสภาพเมืองท่ีมีความแออัด ประชากรล้นเมือง ประชากรล้นโลกจนไม่มีท่ีอยู่ จึงได้มีการอพยพประชากรไป
อาศัยท่ีดาวดวงอ่ืน โดยได้มีการสร้างมนุษย์เทียมข้ึนเพื่อใช้เป็นแรงงานแทนมนุษย์ นอกจากนี้ส่ิงท่ีเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นอีก
ประการก็คือ ส านักงานรูปพีรามิดของไทเรล คอเปอเรช่ัน ผู้ผลิตมนุษย์เทียม ท่ีต้ังเด่นตระหง่าน เป็นเหมือนดังหน้าต่าง ท่ี
คอยเฝ้ามองไปท่ัวท้ังเมือง โดยพีรามิดใช้เปรียบเทียบแทนผู้ปกครองเมอืง ส าหรับในภาพยนตร์เร่ือง Blade Runner 2049 
เนื้อเร่ืองในภาพยนตร์ภาคต่อเร่ืองนี้ เป็นเร่ืองราว 30 ปีต่อจากเร่ืองราวในภาคแรก ผู้ผลิตยังคงใ ช้การน าเสนอแบบใช้
ความหมายโดยนัยให้ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เหมือนดังในภาคแรก โดยจะมีการน าเสนอภาพภายในให้มีลักษณะของความ
เป็นห้องส าเร็จรูปท่ีมีส่วนประกอบจากพลาสติก ท้ังนี้ก็เพื่อให้รู้สึกได้ถึงการท่ีตัวละครเอกเป็นหุ่นแอนดรอยด์นั่นเอง ภาพ
เมืองท่ีปกคลุมไปด้วยหมอกควัน มีท้ังความหนาวเย็น พร้อมกับมีฝน มีหิมะอยู่ภายนอกอาคาร ท้ังนี้ในภาคสอง จะเห็นได้
ถึงสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง มีความรุนแรงมากข้ึน มีการออกแบบ สถาปัตยกรรม แสง สี ฉาก 
ตลอดจนเส้ือผ้า ให้เข้ากันกับเร่ืองมากข้ึน ส าหรับฉากท่ีน าเสนอความหมายโดยนัยท่ีโดดเด่นอีกฉากหนึ่ง ก็คือ ภายใน
ส านักงานของ วอลแลซ ผู้ท่ีปกครอง ไทเรล คอร์ป เป็นฉากท่ีมีลักษณะของความพิเศษ โดยในส านักงานของเขาจะมีความ
เป็นห้องโถงใหญ่ ตกแต่งเพียงเล็กน้อย ล้อมรอบด้วยน้ า และมีระลอกของคล่ืนน้ าลอยสะท้อนแสงบนผนังห้อง โดยท่ีมาของ
ฉากนี้ มีท่ีมาจากการท่ีทีมผู้สร้างได้ไปเห็นการสร้างปราสาทโบราณในประเทศญี่ปุ่น ท่ีมีการใ ช้การขุดสระน้ าล้อมรอบ
ประสาท โดยการออกแบบเช่นนี้ เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยของตัวปราสาท และท้ังนี้ยังมีการใช้น้ าเพื่อส่ือถึงบริบทของ
การรักษาความปลอดภัยและแนวคิดเก่ียวกับการปกครองของวอลเลซท่ีแผ่ขยายออกไปในวงกว้าง และแนวคิดท่ีน ามาใช้ใน
การออกแบบฉากนี้ก็มีความสัมพันธ์กับเร่ืองราวท้ังหมดของเร่ือง รวมถึงการท่ีใช้คล่ืนน้ าเล่นกับแสงแล้วสะท้อนไปบนผนังก็
เป็นการสร้างผลลัพธ์ท่ีดีต่อการถ่ายภาพอีกด้วยเช่นกัน การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสถาปัตยกรรมและแสง สร้างจังหวะท่ีดี
ให้กับเร่ือง นอกจากนี้ ยังมีฉากห้องทดลองรูปโดมท่ีใช้สร้างความทรงจ าเทียมให้แก่มนุษย์จ าลอง เป็นฉากท่ีเหมือนไข่ฟอง
ใหญ่ท่ีไม่มีแหล่งก าเนิดแสง รูปร่างของห้องทดลองนี้ใช้ส่ือความหมายถึงการก าเนิดข้ึนของมนุษย์จ าลอง โดยการออกแบบ
นั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากศูนย์ ดาวิน โคคูน (Darwin Centre Cocoon) ของพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ (The 
Natural History Museum) ในกรุง London ส าหรับในภาคสอง มีการใช้เร่ืองล าดับโทนสีท่ีเข้ามาใช้ในการด าเนินเ ร่ือง 
ผู้ผลิตได้ค่อย ๆ ให้ผู้ชมได้ติดตามเร่ืองราวและมีประสบการณ์ไปกับภาพยนตร์ โดยจะเร่ิมจากภาพขาวด าก่อนในตอนเร่ิม
เร่ือง และจากนั้นจะค่อย ๆ  มีการปรากฏของสีต่าง ๆ  ในขณะท่ีภาพยนตร์ด าเนินเร่ืองไป แนวความคิดเร่ืองการใช้สี เป็นไป
เพื่อส่ือเร่ืองราว อารมณ์ ของเร่ือง มีท้ังการท าให้สีนุ่มลง มีการเพิ่มสี มีการท าให้สีร้อนข้ึน หรือมีการท าใ ห้สีเย็นลง ทุก
อย่างเกิดจากภาพขาวด าในตอนเร่ิมเร่ือง เป็นเหมือนด่ังการระบายสี ท่ีเร่ิมจากการวาดด้วยดินสอ และใส่สีเข้าไปเร่ือย ๆ   

2.2 ด ้านการจัดองค ์ประกอบภาพเพื่อสื่อค วามหมาย   
ท้ังภาคแรกและภาคสอง ในส่วนของฉากเมืองใหญ่ ยังคงมีการใช้โมเดลจ าลองในการถ่ายท า เนื่องจากให้ผลลัพธ์

ของแสงและทิศทางแสงท่ีเป็นจริง แต่ในส่วนของภาคสองจะมีพัฒนาการของการใช้ CGI เข้ามาช่วยในการท างาน เนื่องจาก
อยู่ในยุคท่ีอุตสาหกรรมภาพยนตร์มีพัฒนาการล้ าหน้ากว่าในภาคแรกมากนั่นเอง และส าหรับในภาคสองจะเน้นการถ่ายท า
ท่ีให้ภาพท่ีมีความชัดลึกมากข้ึน 
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2. ค วามหมายของภาพเค ลื่อนไหวในภาพยนตร ์เร ื่อง“เบลด ร ันเนอร ์”ภาค แรกและ“เบลด ร ันเนอร ์ 2049” 
2.1 ด ้านสญัญะวทิยาและการสรา้งความหมาย  ในภาคแรก มีการน าเสนอแบบใช้ความหมายโดยนัย โดยจะให้

ผู้ชมได้เห็นลักษณะของโทนภาพท่ีมีความเยือกเย็น ท้ังนี้ผู้ก ากับภาพยนตร์ได้เปรียบเทียบโลกอนาคตกับมหานครในปัจจบัุน
อย่าง ชิคาโก นิวยอร์ค ท่ีมีจ านวนประชากรหนาแน่น ดังนั้นการก่อสร้างอาคารใหม่ ๆ ข้ึนมาในเมืองท่ีมีความหนาแน่นอยู่
เป็นทุนเดิมแล้วนั้นย่อมเป็นไปด้วยความยากล าบาก ดังนั้นการจะสร้างภาพของเมืองในอนาคต ผู้ผลิตภาพยนตร์จะใ ช้
วิธีการต่อเติมลงบนพื้นผิวของอาคารเดิมแทน เพื่อท่ีจะได้ภาพของเมืองท่ีมีการออกแบบจากภายใน ท้ังนี้จากเนื้อเ ร่ืองใน
ภาพยนตร์ จากสภาพเมืองท่ีมีความแออัด ประชากรล้นเมือง ประชากรล้นโลกจนไม่มีท่ีอยู่ จึงได้มีการอพยพประชากรไป
อาศัยท่ีดาวดวงอ่ืน โดยได้มีการสร้างมนุษย์เทียมข้ึนเพื่อใช้เป็นแรงงานแทนมนุษย์ นอกจากนี้ส่ิงท่ีเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นอีก
ประการก็คือ ส านักงานรูปพีรามิดของไทเรล คอเปอเรช่ัน ผู้ผลิตมนุษย์เทียม ท่ีต้ังเด่นตระหง่าน เป็นเหมือนดังหน้าต่าง ท่ี
คอยเฝ้ามองไปท่ัวท้ังเมือง โดยพีรามิดใช้เปรียบเทียบแทนผู้ปกครองเมอืง ส าหรับในภาพยนตร์เร่ือง Blade Runner 2049 
เนื้อเร่ืองในภาพยนตร์ภาคต่อเร่ืองนี้ เป็นเร่ืองราว 30 ปีต่อจากเร่ืองราวในภาคแรก ผู้ผลิตยังคงใ ช้การน าเสนอแบบใช้
ความหมายโดยนัยให้ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เหมือนดังในภาคแรก โดยจะมีการน าเสนอภาพภายในให้มีลักษณะของความ
เป็นห้องส าเร็จรูปท่ีมีส่วนประกอบจากพลาสติก ท้ังนี้ก็เพื่อให้รู้สึกได้ถึงการท่ีตัวละครเอกเป็นหุ่นแอนดรอยด์นั่นเอง ภาพ
เมืองท่ีปกคลุมไปด้วยหมอกควัน มีท้ังความหนาวเย็น พร้อมกับมีฝน มีหิมะอยู่ภายนอกอาคาร ท้ังนี้ในภาคสอง จะเห็นได้
ถึงสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง มีความรุนแรงมากข้ึน มีการออกแบบ สถาปัตยกรรม แสง สี ฉาก 
ตลอดจนเส้ือผ้า ให้เข้ากันกับเร่ืองมากข้ึน ส าหรับฉากท่ีน าเสนอความหมายโดยนัยท่ีโดดเด่นอีกฉากหนึ่ง ก็คือ ภายใน
ส านักงานของ วอลแลซ ผู้ท่ีปกครอง ไทเรล คอร์ป เป็นฉากท่ีมีลักษณะของความพิเศษ โดยในส านักงานของเขาจะมีความ
เป็นห้องโถงใหญ่ ตกแต่งเพียงเล็กน้อย ล้อมรอบด้วยน้ า และมีระลอกของคล่ืนน้ าลอยสะท้อนแสงบนผนังห้อง โดยท่ีมาของ
ฉากนี้ มีท่ีมาจากการท่ีทีมผู้สร้างได้ไปเห็นการสร้างปราสาทโบราณในประเทศญี่ปุ่น ท่ีมีการใ ช้การขุดสระน้ าล้อมรอบ
ประสาท โดยการออกแบบเช่นนี้ เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยของตัวปราสาท และท้ังนี้ยังมีการใช้น้ าเพื่อส่ือถึงบริบทของ
การรักษาความปลอดภัยและแนวคิดเก่ียวกับการปกครองของวอลเลซท่ีแผ่ขยายออกไปในวงกว้าง และแนวคิดท่ีน ามาใช้ใน
การออกแบบฉากนี้ก็มีความสัมพันธ์กับเร่ืองราวท้ังหมดของเร่ือง รวมถึงการท่ีใช้คล่ืนน้ าเล่นกับแสงแล้วสะท้อนไปบนผนังก็
เป็นการสร้างผลลัพธ์ท่ีดีต่อการถ่ายภาพอีกด้วยเช่นกัน การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสถาปัตยกรรมและแสง สร้างจังหวะท่ีดี
ให้กับเร่ือง นอกจากนี้ ยังมีฉากห้องทดลองรูปโดมท่ีใช้สร้างความทรงจ าเทียมให้แก่มนุษย์จ าลอง เป็นฉากท่ีเหมือนไข่ฟอง
ใหญ่ท่ีไม่มีแหล่งก าเนิดแสง รูปร่างของห้องทดลองนี้ใช้ส่ือความหมายถึงการก าเนิดข้ึนของมนุษย์จ าลอง โดยการออกแบบ
นั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากศูนย์ ดาวิน โคคูน (Darwin Centre Cocoon) ของพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ (The 
Natural History Museum) ในกรุง London ส าหรับในภาคสอง มีการใช้เร่ืองล าดับโทนสีท่ีเข้ามาใช้ในการด าเนินเ ร่ือง 
ผู้ผลิตได้ค่อย ๆ ให้ผู้ชมได้ติดตามเร่ืองราวและมีประสบการณ์ไปกับภาพยนตร์ โดยจะเร่ิมจากภาพขาวด าก่อนในตอนเร่ิม
เร่ือง และจากนั้นจะค่อย ๆ  มีการปรากฏของสีต่าง ๆ  ในขณะท่ีภาพยนตร์ด าเนินเร่ืองไป แนวความคิดเร่ืองการใช้สี เป็นไป
เพื่อส่ือเร่ืองราว อารมณ์ ของเร่ือง มีท้ังการท าให้สีนุ่มลง มีการเพิ่มสี มีการท าให้สีร้อนข้ึน หรือมีการท าใ ห้สีเย็นลง ทุก
อย่างเกิดจากภาพขาวด าในตอนเร่ิมเร่ือง เป็นเหมือนด่ังการระบายสี ท่ีเร่ิมจากการวาดด้วยดินสอ และใส่สีเข้าไปเร่ือย ๆ   

2.2 ด ้านการจัดองค ์ประกอบภาพเพื่อสื่อค วามหมาย   
ท้ังภาคแรกและภาคสอง ในส่วนของฉากเมืองใหญ่ ยังคงมีการใช้โมเดลจ าลองในการถ่ายท า เนื่องจากให้ผลลัพธ์

ของแสงและทิศทางแสงท่ีเป็นจริง แต่ในส่วนของภาคสองจะมีพัฒนาการของการใช้ CGI เข้ามาช่วยในการท างาน เนื่องจาก
อยู่ในยุคท่ีอุตสาหกรรมภาพยนตร์มีพัฒนาการล้ าหน้ากว่าในภาคแรกมากนั่นเอง และส าหรับในภาคสองจะเน้นการถ่ายท า
ท่ีให้ภาพท่ีมีความชัดลึกมากข้ึน 

2.3 ด ้านการใชเ้ทคนคิทางภาพยนตรเ์พือ่สือ่ความหมาย  ในภาคแรก มีการใช้ไฟนีออนในปริมาณท่ีมากในการ
ถ่ายท า มีการจัดแสงในแบบท่ี ใช้แสงแข็ง ร่วมกับมีการใช้แสงหลังเพื่อให้เห็นรูปร่างของวัตถุ มีความคอนทราสของแสงสูง 
มีการใช้ควัน ตลอดจนมีฉากฝนตก เป็นไปตามสไตล์ของหนังคลาสสิคนั่นเอง  นอกจากนี้ ยังมีฉากท่ีมีการถ่ายท าแบบ
ความเร็วสูงด้วยฟิล์ม และได้ผลลัพธ์ท่ีดีจากไฟกระพริบ รวมท้ังมีการใช้รูปแบบของแสงเคล่ือนไหวท่ีส่องมาจากนอกฉาก 
เพื่อให้ได้ลักษณะของยานท่ีบินผ่านฉากแล้วสาดส่องไฟลงมาเพือ่ส ารวจภาคพื้นดิน เพื่อส่ือความหมายให้เห็นว่าท้ังเมืองอยู่
ภายใต้การควบคุม ต่อมาในภาคสองจะใช้เฉพาะไฟ LED ในการถ่ายท า ไม่มีการน าไฟนีออนมาใช้แบบในภาคแรก เพราะ
ควบคุมยาก มีการสร้างรูปแบบของแสงอาทิตย์จ าลองในส านักงานใหญ่ของวอลเลซ ท าให้มีความรู้สึกไ ด้ถึงแสงอาทิตย์ท่ี
ก าลังเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา นับได้ว่าเป็นวิธีการใหม่ในการน ารูปแบบของแสงเคล่ือนไหวเข้าไปในฉาก และประกอบกับ
สถาปัตยกรรมของฉากได้เอ้ือให้ทีมงานใช้น้ าเพื่อการสะท้อนแสงไปยังฝ้าเพดานเพื่อสร้างแสงเคล่ือนไหว ประกอบกับการ
ใช้เคร่ืองสร้างคล่ืนระลอกน้ าเพื่อให้น้ าเคล่ือนท่ี ก็จะได้แสงเคล่ือนไหวบนผนังก าแพง  

สร ุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่า พัฒนาการของการถ่ายท า ด้านการใช้เทคนิคทางภาพยนตร์เพื่อส่ือความหมาย ในภาคแรกเน้น

การใช้แสงแข็งและแสงหลังเพื่อให้เห็นรูปร่างของวัตถุ โดยจะจัดแสงให้มคีวามคอนทราสสูง มีการใช้ควันร่วมด้วย รวมท้ังมี
การใช้รูปแบบของแสงเคล่ือนไหวท่ีส่องมาจากนอกฉากเพื่อส่ือถึงยานลาดตระเวณท่ีคอยควบคุมเมือง ส่วนในภาคสอง จะ
ใช้เฉพาะไฟ LED ในการถ่ายท า ไม่มีการน าไฟนีออนมาใช้แบบในภาคแรก เพราะควบคุมยาก มีการสร้างรูปแบบของแสงท่ึ
สอดคล้องกับบริบทของเร่ือง ด้านการถ่ายท าภาพยนตร์ ภาคแรกจะถ่ายท าในระบบฟิล์ม ส่วนภาคสองจะถ่ายท าในระบบ
ดิจิทัล เนื่องจากเกิดการพัฒนาของระบบการถ่ายท า ความหมายของภาพเคล่ือนไหว ในด้านสัญญะวิทยาและการสร้าง
ความหมาย ใช้วิธีการน าเสนอความหมายโดยนัยเป็นส่วนใหญ่ ด้านการจัดองค์ประกอบภาพเพื่อส่ือความหมาย ท้ังสองภาค
ยังคงมีการใช้โมเดลจ าลองในการถ่ายท า เนื่องจากให้ผลลัพธ์ของแสงและทิศทางแสงท่ีเป็นจริง แต่ในส่วนของภาคสองจะ
เน้นการถ่ายท าท่ีให้ภาพท่ีมีความชัดลึกมากข้ึน 
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กำรใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นประเพณีชักพระทำงน�้ำ เพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ

ชุมชนบ้ำนปำกปรน ต�ำบลหำดส�ำรำญ อ�ำเภอหำดส�ำรำญ จังหวัดตรัง

ขวัญใจ ฤทธิ์หมุน1

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดได้ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้มีคุณภาพ การ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน สร้างรายได้ให้กลับสู่ชุมชน รักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของ

ท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของประเพณีชักพระทางน�้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริม

เศรษฐกิจชุมชนโดยใช้อัตลักษณ์ประเพณีชักพระทางน�้า

วิธีกำรศึกษำ : การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาแบบผสานวิธีใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือนัก

ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล ร่วมกับการสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนบ้านปากปรน จ�านวน 400 คน โดย

มีตัวแปรตามคือปัจจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ

ผลกำรศกึษำ : พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหว่าง45-54ปี สถานภาพสมรส มกีารศกึษาระดับมัธยมศกึษา

ตอนต้นหรือเทยีบเท่า และมรีายได้ระหว่าง 5,001- 10,000 บาท เมือ่กล่าวถงึอตัลกัษณ์ท้องถิน่มคีวามสมัพนัธ์กับการพัฒนาเศรษฐกจิ

ชุมชนพบว่าการอนุรักษ์และสืบสานมีความสัมพันธ์กับการพัฒนามากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยด้านรายได้ของชุมชน ปัจจัยด้านการ

เรียนรู้ และปัจจัยด้านพื้นฐานกายภาพตามล�าดับ

วิจำรณ์และสรุป : จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าอัตลักษณ์ท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผลการสัมภาษณ์การ

ใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นสามารถสร้างรายได้ในชุมชนในการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีดั้งเดิม แต่ยังไม่สามารถสร้างราย

ได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากมีการจัดเฉพาะในช่วงเวลาเทศกาลเท่านั้น อีกทั้งด้านการคมนาคมที่ห่างไกล

ค�ำส�ำคัญ : อัตลักษณ์ท้องถิ่น ประเพณีชักพระทางน�้า การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

1อาจารย์ประจ�าคณะโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
1Lecturer, School of Laws and Political Science, Suan Dusit University, Trang Center. 
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The identity local Using Tradition of Wat Phra for Promote Community Development in 

BanPakPron Tambon Hatsamran District, Trang Province.

Khwanjai Rithmun1

Abstract

Introduction : The strategy Provincial development give priority to Support ecology tourism Development to 

Provide quality,Natural Resource and Environmental Management appropriately Generate income to the com-

munity and identity Maintain local

Objective : To investigate the Tradition of Wat Phra for Community Development and study the guidelines for 

Community Development using its identity local

Methods : This prospective, The data was collected using questionnaires to 400 Thai tourists visiting BanPakPron. 

In addition, the interview of BanPakPron tourism stakeholders also conducted. The Variable factor of Commu-

nity Development Also analyze data frequency, percent.

Results : The data were analyzed using frequencies and percentage. Results from the questionnaire showed 

that majority of the respondents were male, aged 45-54 years old, single with a Junior High School. with month-

ly income of 5001-10,000 Baht. Horse carriage is the most. When mentioned investigate the Tradition of Wat 

Phra for Community Development. The finding of this research found that the Conservation and continuation 

Relevance to development Followed by Community income, learning, and Physical factors.

Conclusion : An association Identity local Using Tradition of Wat Phra Relevance for Community Development 

From the interview, the interviewees agreed that identity local Generate revenue in community But not sus-

tainable to During the festival only.

Keywords : Local identity, Tradition of Wat Phra, Community Development.
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บทน้า 

ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง พ.ศ.2561- 2564 ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ ตรังเมืองแห่ง
ความสุข บนฐานการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล” เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และประเด็นยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน พื นท่ีและมีความยั่งยืน 

 ชุมชนบ้านปากปรนเป็นชุมชนที่ตั งอยู่ในพื นท่ีต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรังเป็นชุมชนที่
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับธรรมชาติ อาศัยการพึ่งพิงจากธรรมชาติในการด ารงชีวิต เช่นการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะเลเนื่องจากเป็นพื นที่ท่ีอยู่ติดชายฝั่ง การใช้ทรัพยากรส าหรับการสร้างที่อยู่อาศัย และการท าอาชีพ
เกษตรกรรม การท าสวนยางพารา ซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของคนที่อาศัยในชุมชน ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนใน
ชุมชน มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด มีการอยู่ร่วมกันช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยกัน คนในชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่
คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณี
ต่างๆ  

 ความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านปากปรนที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของชุมชนแสดงออกผ่านทาง
ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนที่เป็นลักษณะเฉพาะในการสืบทอดประเพณีชักพระทางน  าข้ามทะเลหนึ่ง
เดียวในประเทศไทยของชาวปากปรน ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง ท่ีสืบทอดมายาวนานกว่า 
100 ปี จัดขึ นเป็นประจ าทุกปีในวันแรม 8 ค่ า เดือน 11 โดยมีเรือพาย และเรือของชาวบ้าน มาร่วมขบวน เพื่อล่อง
ไปในทะเลเป็นระยะทางกว่า 10 ไมล์ทะเลประเพณีลากพระทางน  าบ้านปากปรนได้ถือปฏิบัติสืบทอดมาเป็น
เวลานานหลายช่ัวอายุคน โดยชาวบ้านเชื่อว่าเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์สู่
โลกมนุษย์ หลังเสด็จขึ นไปโปรดพุทธมารดา ณ สวรรค์ชั นดุสิตตลอดพรรษาซึ่งโดยทั่วไปพุทธศาสนิกชนจะเดินทางไป
ร่ วมงานประเพณี ชัก เรื อพระทางบก แต่ เนื่ องจากชาวบ้านในบริ เวณนี ส่ วนใหญ่อาศัยอยู่ ริ มแม่น  า  
ปากปรน และ อยู่ใกล้ทะเลอันดามัน รวมทั งยังประกอบอาชีพประมง ท าให้ไม่สามารถเดินทางไปร่วมประเพณีลาก
เรือพระทางบก จึงได้ก าหนดให้วันแรม 8 ค่ า เดือน 11 ท่ีว่างเว้นจากการท าประมง มาร่วมกันสืบสานประเพณีชัก
พระทางน  า จนกลายเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของต าบลหาดส าราญ 

 แต่ผลจากการพัฒนาท่ีเกิดขึ นจากการใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นประเพณีชักพระทางน  ายังไม่สามารถท าใหชุ้มชน
บ้านปากปรนเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีสร้างรายได้และมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในด้านอัตลักษณ์ชุมชนได้ 
เนื่องจากสิ่งท่ีแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ชุมชนยังไม่ได้ถูกน าเสนอผ่านบริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้อย่าง
แท้จริง อาจเนื่องจากชาวชุมชนยังไม่รู้จักว่าอะไรคืออัตลักษณ์ชุมชน และยังไม่สามารถน าอัตลักษณ์ชุมชนมาพัฒนา
ชุมชนได้ จึงส่งผลให้ไม่เป็นที่รู้จักหรือนักท่องเที่ยวและคนภายนอกมากนักหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูด
ใหค้นมาท่องเที่ยวได้ 

 ดังนั น เพื่อให้ชุมชนบ้านปากปรน สามารถพัฒนาอัตลักษณ์ชุมชนประเพณีชักพระทางน  า เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตลอดแม้
ช่วงเวลาที่ไม่มีเทศกาล เพราะอัตลักษณ์ชุมชนนอกจากแสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวตนของชุมชนแล้ว ยังเป็นสิ่งที่มี
คุณค่าและสามารถน ามาเป็นทุนในการพัฒนาชุมชนให้เกิดประโยชน์ทั งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน น าไปสู่การต่อยอดเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมีศักยภาพและเกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง 
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บทน้า 

ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง พ.ศ.2561- 2564 ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ ตรังเมืองแห่ง
ความสุข บนฐานการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล” เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และประเด็นยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน พื นท่ีและมีความยั่งยืน 

 ชุมชนบ้านปากปรนเป็นชุมชนที่ตั งอยู่ในพื นท่ีต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรังเป็นชุมชนที่
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับธรรมชาติ อาศัยการพึ่งพิงจากธรรมชาติในการด ารงชีวิต เช่นการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะเลเนื่องจากเป็นพื นที่ท่ีอยู่ติดชายฝั่ง การใช้ทรัพยากรส าหรับการสร้างที่อยู่อาศัย และการท าอาชีพ
เกษตรกรรม การท าสวนยางพารา ซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของคนที่อาศัยในชุมชน ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนใน
ชุมชน มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด มีการอยู่ร่วมกันช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยกัน คนในชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่
คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณี
ต่างๆ  

 ความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านปากปรนที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของชุมชนแสดงออกผ่านทาง
ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนที่เป็นลักษณะเฉพาะในการสืบทอดประเพณีชักพระทางน  าข้ามทะเลหนึ่ง
เดียวในประเทศไทยของชาวปากปรน ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง ที่สืบทอดมายาวนานกว่า 
100 ปี จัดขึ นเป็นประจ าทุกปีในวันแรม 8 ค่ า เดือน 11 โดยมีเรือพาย และเรือของชาวบ้าน มาร่วมขบวน เพื่อล่อง
ไปในทะเลเป็นระยะทางกว่า 10 ไมล์ทะเลประเพณีลากพระทางน  าบ้านปากปรนได้ถือปฏิบัติสืบทอดมาเป็น
เวลานานหลายช่ัวอายุคน โดยชาวบ้านเชื่อว่าเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์สู่
โลกมนุษย์ หลังเสด็จขึ นไปโปรดพุทธมารดา ณ สวรรค์ชั นดุสิตตลอดพรรษาซึ่งโดยทั่วไปพุทธศาสนิกชนจะเดินทางไป
ร่ วมงานประเพณี ชัก เรื อพระทางบก แต่ เนื่ องจากชาวบ้านในบริ เวณนี ส่ วนใหญ่อาศัยอยู่ ริ มแม่น  า  
ปากปรน และ อยู่ใกล้ทะเลอันดามัน รวมทั งยังประกอบอาชีพประมง ท าให้ไม่สามารถเดินทางไปร่วมประเพณีลาก
เรือพระทางบก จึงได้ก าหนดให้วันแรม 8 ค่ า เดือน 11 ท่ีว่างเว้นจากการท าประมง มาร่วมกันสืบสานประเพณีชัก
พระทางน  า จนกลายเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของต าบลหาดส าราญ 

 แต่ผลจากการพัฒนาท่ีเกิดขึ นจากการใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นประเพณีชักพระทางน  ายังไม่สามารถท าใหชุ้มชน
บ้านปากปรนเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีสร้างรายได้และมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในด้านอัตลักษณ์ชุมชนได้ 
เนื่องจากสิ่งท่ีแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ชุมชนยังไม่ได้ถูกน าเสนอผ่านบริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้อย่าง
แท้จริง อาจเนื่องจากชาวชุมชนยังไม่รู้จักว่าอะไรคืออัตลักษณ์ชุมชน และยังไม่สามารถน าอัตลักษณ์ชุมชนมาพัฒนา
ชุมชนได้ จึงส่งผลให้ไม่เป็นที่รู้จักหรือนักท่องเที่ยวและคนภายนอกมากนักหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูด
ใหค้นมาท่องเที่ยวได้ 

 ดังนั น เพื่อให้ชุมชนบ้านปากปรน สามารถพัฒนาอัตลักษณ์ชุมชนประเพณีชักพระทางน  า เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตลอดแม้
ช่วงเวลาที่ไม่มีเทศกาล เพราะอัตลักษณ์ชุมชนนอกจากแสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวตนของชุมชนแล้ว ยังเป็นสิ่งที่มี
คุณค่าและสามารถน ามาเป็นทุนในการพัฒนาชุมชนให้เกิดประโยชน์ทั งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน น าไปสู่การต่อยอดเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมีศักยภาพและเกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง 

 

วิธีด้าเนินการ 
การด าเนินการวิจัยใช้วิธีการแบบผสานวิธี (Mixed Method) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยผู้วิจัยก าหนดขนาดตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
(accidental sampling) ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น( nonprobability sampling ) เป็นการ
เลือกตัวอย่างโดยไม่ค านึงว่าตัวอย่างแต่ละหน่วยมีโอกาสถูกเลือกมาน้อยเพียงใดและเป็นการเลือกโดยพิจารณาจาก
การตัดสินใจของผู้วิจัยเป็นส าคัญ ดังนี  

1. การก าหนดประชากรกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย 
1.1 กลุ่มผู้น าชุมชนที่เป็นทางการ ได้แก่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ปลัดอ าเภอหาดส าราญ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดส าราญ ก านันต าบลหาดส าราญ ผู้ใหญ่บ้านบ้านปากปรน  
1.2 กลุ่มผู้น าชุมชนที่ไม่เป็นทางการจ านวน 10- 15 คน ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดปากปรน พระสงฆ์วัดปาก

ปรน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากปรน คณะครูโรงเรียนบ้านปากปรน ผู้อาวุโส ปราชญ์ชาวบ้าน 
1.3 กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนท่ีอาศัยอยู่ภายในชุมชนบ้านปากปรนจ านวน10- 15 คน 
1.4 นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล จ านวน 150 คน 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการวิจัยเอกสารได้แก่ หนังสือ บทความ เอกสารประกอบการประชุมของ
อ าเภอ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั งจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ด้วยเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
3.1 การส ารวจภาคสนาม โดยผู้วิจัยท าการลงพื นที่ส ารวจชุมชนก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 

เพื่อให้ทราบถึงลักษณะทางกายภาพและขอบเขตเชิงพื นที่ของชุมชน 
3.2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยได้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมชักพระทางน  าที่ทางชุมชนจัดขึ น 
3.3 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูล โดยผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ด้วย

ตนเองและมีการก าหนดประเด็นในการสัมภาษณ์คือ ประวัติความเป็นมาของชุมชน ประวัติความ
เป็นมาของประเพณีชัดพระทางน  า การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อะไรที่บ่ง
บอกถึงความเป็นชุมชนบ้านปากปรน ประเพณีความเช่ือ การประกอบพิธีกรรม ลักษณะเฉพาะหรือ
จุดเด่นของประเพณี 

3.4 การสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามมีโครงสร้างกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือนักท่องเที่ยวและประชาชน
ทั่วไป จ านวน 352 คน เกี่ยวกับปัจจัยด้านการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี ปัจจัยด้านการเรียนรู้ 
ปัจจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และปัจจัยด้านการพัฒนาพื นฐานกายภาพ 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณโดยวิธีหาค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจ 5 ระดับ และข้อมูลเชิง
คุณภาพวิเคราะห์โดยการตีความสร้างข้ออุปนัยน าเสนอข้อมูลเป็นข้อความแบบพรรณนา สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณแสดงข้อมูลเป็นร้อยละ ค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ชุมชนบ้านปากปรน ซึ่ งได้แก่ ผู้รู้ชาวบ้าน 
ในชุมชน และนักท่องเที่ยว ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) จ านวน 25 คน และสอบถาม
ความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม จ านวน 352 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 204 คน (ร้อยละ57.9) เพศหญิง 
จ านวน 148 คน (ร้อยละ42.1) อายุระหว่าง 45-54 ปี จ านวน 120 คน (ร้อยละ 34.09) รองลงมาอายุ 65 ปีขึ นไป 
จ านวน 80 คน (ร้อยละ 22.73) อายุระหว่าง 55-64 ปี จ านวน 55 คน (ร้อยละ 15.62) อายุระหว่าง 35-44 ปี 
จ านวน 45 คน (ร้อยละ 12.78) อายุระหว่าง 25-34 ปี จ านวน 32 คน (ร้อยละ 9.10) และอายุต่ ากว่า 24 ปี จ านวน 
20 คน (ร้อยละ 5.68) อาชีพส่วนใหญ่เกษตรกรรม/ท าสวน จ านวน 170 คน (ร้อยละ 48.29) รองลงมาประมง 
จ านวน 60 คน (ร้อยละ 17.05) อาชีพค้าขาย จ านวน 52 คน (ร้อยละ 14.77) อาชีพอื่นๆ จ านวน 43 คน (ร้อยละ 
12.22) นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 15 คน(ร้อยละ 4.26) และน้อยที่สุดคือข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 12 คน 
(ร้อยละ 3.41) รายได้ส่วนใหญ่ 5,001-10,000 บาท จ านวน 100 คน (ร้อยละ 28.41) รองลงมา 10,001-15,000 
บาท จ านวน 84 คน (ร้อยละ 23.86)  ต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 75 คน(ร้อยละ21.30)15,001-20,000 บาท
จ านวน 68 คน(ร้อยละ 19.32)  20,001-25,000 บาท จ านวน 20 คน(ร้อยละ 5.68) 25,001 บาท ขึ นไป จ านวน  
5 ราย (ร้อยละ 1.42) 

 ผลการศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพบว่า ปัจจัยด้านการอนุรักษ์
และสืบสานประเพณี โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีชักพระทางน  า  (�̅�𝑥 = 4.44)  มีนักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วน
ร่วมในการสืบสานประเพณีโดยการบอกต่อหรือการประชาสัมพันธ์  (�̅�𝑥 = 4.38) มีการถ่ายทอดจากประสบการณ์
จากรุ่นเพื่อน าไปสู่การอนุรักษ์ประเพณีชักพระทางน  า (�̅�𝑥 = 4.40)  ปัจจัยด้านการเรียนรู้ โดยภาพรวมมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 =4.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าคนในชุมชนมีการเล่าต่อถึงประวัติความเป็นมา (�̅�𝑥 
= 3.92) มีการวางแผนเป็นล าดับขั นตอนของคนในคณะและผู้น าในชุมชน (�̅�𝑥 = 4.20) ชุมชนรอบด้านให้ความส าคัญ
เห็นคุณค่าของประเพณีชักพระทางน  า (�̅�𝑥 = 4.24) ปัจจัยด้านการการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยภาพรวมมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( �̅�𝑥 = 4.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าคนในชุมชนมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า
ชุมชน ( �̅�𝑥 = 4.26) มีการสร้างระบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการปรับตัวทางด้านสังคมที่มีการเปลี่ยนไป
ตลอดเวลาให้แก่กับชาวบ้านและคนในชุมชน (�̅�𝑥 = 4.20)สามารถใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชนดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
บริโภคสินค้าท้องถิ่น (�̅�𝑥 = 4.10) ปัจจัยด้านการพัฒนาพื นฐานทางกายภาพ โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประชาชน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษาอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ได้แก่ ได้รับการส่งเสริมและการสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่างๆทั งจากภาครัฐ ภาคเอกชน (�̅�𝑥 = 4.26) มีการประสานงานร่วมมือในการอนุรักษ์และสืบสานของ
ชาวบ้านและนักท่องเที่ยว (�̅�𝑥 = 4.44) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท างานร่วมกันทั งเยาวชนที่เข้ามาเรียนรู้และ
ผู้สนใจ (�̅�𝑥 = 4.52)    
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ชุมชนบ้านปากปรน ซึ่ งได้แก่ ผู้รู้ชาวบ้าน 
ในชุมชน และนักท่องเที่ยว ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) จ านวน 25 คน และสอบถาม
ความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม จ านวน 352 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 204 คน (ร้อยละ57.9) เพศหญิง 
จ านวน 148 คน (ร้อยละ42.1) อายุระหว่าง 45-54 ปี จ านวน 120 คน (ร้อยละ 34.09) รองลงมาอายุ 65 ปีขึ นไป 
จ านวน 80 คน (ร้อยละ 22.73) อายุระหว่าง 55-64 ปี จ านวน 55 คน (ร้อยละ 15.62) อายุระหว่าง 35-44 ปี 
จ านวน 45 คน (ร้อยละ 12.78) อายุระหว่าง 25-34 ปี จ านวน 32 คน (ร้อยละ 9.10) และอายุต่ ากว่า 24 ปี จ านวน 
20 คน (ร้อยละ 5.68) อาชีพส่วนใหญ่เกษตรกรรม/ท าสวน จ านวน 170 คน (ร้อยละ 48.29) รองลงมาประมง 
จ านวน 60 คน (ร้อยละ 17.05) อาชีพค้าขาย จ านวน 52 คน (ร้อยละ 14.77) อาชีพอ่ืนๆ จ านวน 43 คน (ร้อยละ 
12.22) นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 15 คน(ร้อยละ 4.26) และน้อยที่สุดคือข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 12 คน 
(ร้อยละ 3.41) รายได้ส่วนใหญ่ 5,001-10,000 บาท จ านวน 100 คน (ร้อยละ 28.41) รองลงมา 10,001-15,000 
บาท จ านวน 84 คน (ร้อยละ 23.86)  ต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 75 คน(ร้อยละ21.30)15,001-20,000 บาท
จ านวน 68 คน(ร้อยละ 19.32)  20,001-25,000 บาท จ านวน 20 คน(ร้อยละ 5.68) 25,001 บาท ขึ นไป จ านวน  
5 ราย (ร้อยละ 1.42) 

 ผลการศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพบว่า ปัจจัยด้านการอนุรักษ์
และสืบสานประเพณี โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีชักพระทางน  า  (�̅�𝑥 = 4.44)  มีนักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วน
ร่วมในการสืบสานประเพณีโดยการบอกต่อหรือการประชาสัมพันธ์  (�̅�𝑥 = 4.38) มีการถ่ายทอดจากประสบการณ์
จากรุ่นเพื่อน าไปสู่การอนุรักษ์ประเพณีชักพระทางน  า (�̅�𝑥 = 4.40)  ปัจจัยด้านการเรียนรู้ โดยภาพรวมมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 =4.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าคนในชุมชนมีการเล่าต่อถึงประวัติความเป็นมา (�̅�𝑥 
= 3.92) มีการวางแผนเป็นล าดับขั นตอนของคนในคณะและผู้น าในชุมชน (�̅�𝑥 = 4.20) ชุมชนรอบด้านให้ความส าคัญ
เห็นคุณค่าของประเพณีชักพระทางน  า (�̅�𝑥 = 4.24) ปัจจัยด้านการการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยภาพรวมมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( �̅�𝑥 = 4.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าคนในชุมชนมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า
ชุมชน ( �̅�𝑥 = 4.26) มีการสร้างระบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการปรับตัวทางด้านสังคมที่มีการเปลี่ยนไป
ตลอดเวลาให้แก่กับชาวบ้านและคนในชุมชน (�̅�𝑥 = 4.20)สามารถใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชนดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
บริโภคสินค้าท้องถิ่น (�̅�𝑥 = 4.10) ปัจจัยด้านการพัฒนาพื นฐานทางกายภาพ โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประชาชน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษาอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ได้แก่ ได้รับการส่งเสริมและการสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่างๆทั งจากภาครัฐ ภาคเอกชน (�̅�𝑥 = 4.26) มีการประสานงานร่วมมือในการอนุรักษ์และสืบสานของ
ชาวบ้านและนักท่องเที่ยว (�̅�𝑥 = 4.44) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท างานร่วมกันทั งเยาวชนที่เข้ามาเรียนรู้และ
ผู้สนใจ (�̅�𝑥 = 4.52)    

 

 

 

 

 

อภิปรายผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นประเพณีชักพระทางน  าเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้าน
ปากปรน ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง พบว่า อัตลักษณ์ชุมชนสามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็น
ตัวตนของคนในชุมชน บนพื นฐานของวัฒนธรรมประเพณี วิถีความเป็นอยู่จนเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน มีการ
ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการด ารงชีวิตท่ีมีลักษณะเฉพาะของชุมชนและมีความแตกต่ างจากชุมชน
หรือพื นที่อื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับ เสกสรร สรรสรพิสุทธิ์ ที่ได้กล่าวอัตลักษณ์ของชุมชนเกิดจากการอยู่ร่วมกัน การมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน จนเกิดเป็นกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ 
ธรรมเนียมประเพณีของชุมชนและมีการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการด ารงชีวิตของชุมชน ซึ่ งเมื่อ
น ามาวิเคราะห์ การใช้อัตลักษณ์ชุมชนประเพณีชักพระทางน  าของชุมชนบ้านปากปรนที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์เดียวใน
โลกมีสถานะคงอยู่ในชุมชน ได้แก่การมีวิถีชีวิตแบบชาวบ้านชุมชนติดทะเลหาดส าราญ มีท่าเรือเป็นแหล่งติดต่อ
ค้าขายกับต่างพื นที่ มีความหลากหลายทางด้านศาสนาแต่มีการผสมกลมกลืนกันเป็นอย่างดีในการใช้ชีวิตซึ่งเกี่ยวโยง
กับวิถีชาวประมง เพราะในวันแรม 8 ค่ านั น ว่างเว้นจากการออกหาปลา จึงได้มีประเพณีลากพระทางน  าข้ามทะเล 
เริ่มต้นจากท่าเรือปากปรน หมู่ 1 ต าบลหาดส าราญ  อ าเภอหาดส าราญ ไปยังอุทยานแห่งชาติแหลมจูโหย ต าบล
เกาะลิบง อ าเภอกันตัง แหล่งอาศัยของพะยูน เพื่อเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา และขอบคุณพระแม่คงคาที่ให้
อาชีพจุนเจือครอบครัว ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง มีกิจกรรมที่โดดเด่น คือขบวนเรือพระ จะมีพระพุทธรูปและ
พระสงฆ์ร่วมขบวนทางน  าและมีเรือบริวารและเรือติดตามประมาณ 40 ล า จากชุมชนหมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 11 มี
กิจกรรมซัดต้ม มีเรือขบวนกลองยาว และการเกี ยวพาราสี และได้จัดให้มีการแข่งขันเรือพาย เพื่อเป็นการร่วมท า
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีให้สืบทอด และนิมนต์
พระสงฆ์มานั่งประจ าเรือพร้อมทั งใส่เครื่องดนตรี โพน กลองยาว ฉิ่ง ฉาบ ไว้คอยส่งสัญญาณให้จังหวะในการ
ลาก  นอกจากนี ยังมีการประกอบพิธีลอยพระเคราะห์กลางทะเล โดยชาวบ้านจะตัดเล็บ ตัดผม ใส่ไว้ในเรือจ าลอง 
และมีการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดให้ศีลให้พรก่อนวันลาก 1 วัน รวมถึงการสาธิตขนมโบราณที่เป็นอัตลักษณ์ เช่น 
ขนมโปง ซึ่งทางรับประทานได้ในชุมชนบ้านปากปรนเท่านั น ดังนั นอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านปากปรนจึงเป็น
เอกลักษณ์ที่แสดงให้เห็นความเป็นวิถีชีวิตของชุมชนที่สร้างขึ นโดยชาวชุมชน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้ต่อไป 
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บทคัดย่อ
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ค�าซ้อน การใช้ค�าภาษาปาก การใช้ค�าศัพท์ การใช้ค�าบุรุษสรรพนาม และการใช้ค�าเชื่อม 
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The Style of words in writing about King Rama IX by Sumet Tantivejkul

Jinda Wannarat1* , Jarinya Thammachoto2 , Phatchalin Jeennoon3 and Chanthas Thongchuay4

Abstract

Introduction : The use of the words in writing about King Rama IX by Sumet Tantivejkul shows his unique style 

in transferring knowledge. 

Objective : to examine words of writing about King Rama IX by Sumet Tantivejkul.

Methods : The data were collected from “Lakthum Lakthum Tam Roi Phra Yukhollabat”, “Tam Roi Phra Yuk-

hollabat Kru Hang Phan Din” and “Tai Bueang Phra Yukhollabat”.

Results : The findings revealed that Sumet Tantivejkul employed multiple using 11 types of words in writing 

tells a story about teachings. Principles of work and the royal initiative of His Majesty King Rama IX includes 

opinion, purpose, question, significant word using, using metaphors, reduplication , complexing words, collo-

quial terms, jargon, pronouns, and conjunctions.

Conclusion : The use of the words of Sumet Tantivejkul has explained the difficult knowledge with easily words 

to the reader brings to the greatest achievements of the presentation.

Keywords : Style, words, Sumet Tantivejkul 
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บทน า 
ตลอดระยะเวลาท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย ์พระองค์ไดใ้ห้แนวทาง      

ในการด าเนินชีวิต และแนวทางการพฒันาตนเองและประเทศชาติให้กบัพสกนิกรไทย เพื่อให้คนในชาติสามารถพึ่งพา
ตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ไม่ว่าจะเป็นโครงการต่าง ๆ ที่มีมากกว่าส่ีพนัโครงการ ซ่ึงเป็นเหมือนเสาหลกัที่ช่วยพยงุใหป้ระเทศชาติ
รอดพน้จากวิกฤตปัญหาทั้งปวง รวมถึงการให้แนวทางในดา้นการด าเนินชีวิต ดา้นการปฏิบติังาน และดา้นการปกครอง     
ปัจจุบนัจึงมีบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 และถ่ายทอดความรู้อนัเป็นแนวคิดทฤษฏีต่าง ๆ อย่างประจักษ์สู่สายตาสาธารณชนเพื่อให้ประชาชนสามารถ
ประยกุตใ์นการด าเนินงานและพฒันาตนเองและประเทศชาติ  โดยเฉพาะผลงานของสุเมธ  ตนัติเวชกุล 

สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นหน่ึงในข้าราชบริพารรับใช้เบ้ืองพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9      
อยา่งใกลชิ้ด ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 เป็นตน้มา สุเมธ  มีความเขา้ใจถึงแนวคิดและหลกัการทรงงานในรัชกาลที่ 9 อย่างลึกซ้ึง จนมี
โอกาสได้เ ป็นผู ้บรรยายความรู้ให้กับนิสิต นักศึกษา  และบุคคลในหน่วยงานต่าง  ๆ ในหัวข้อที่ เกี่ ยวกับงาน                          
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ในขณะเดียวกนัยงัได้น าเน้ือหาจากการบรรยายเรียบเรียงเป็นงานเขียนเชิง       
สารคดี เพื่อใหป้ระชาชนชาวไทยไดมี้โอกาสเรียนรู้องคค์วามรู้ดงักล่าว 

ความน่าสนในงานเขียนของ สุเมธ ตนัติเวชกุล ประการแรก คือ การบนัทึกเร่ืองราวเกี่ยวกบัพระราชกรณียกิจ
และพระราชจริยวตัรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยได้สอดแทรกความรู้เกี่ยวกบัหลกัทฤษฎีต่าง ๆ        
และหลกัการทรงงาน เน้ือหาท่ีผูเ้ขียนถ่ายทอดเป็นแบบอยา่งท่ีควรแก่การน าไปปฏิบติัและด าเนินชีวิต (สุเมธ  ตนัติเวชกุล. 
2559 ก : ค าน าส านกัพิมพ)์  

นอกจากการน าเสนอเน้ือหาเกี่ยวกบัการทรงงานของรัชกาลท่ี 9 แลว้ การใชถ้้อยค าของ สุเมธ  ตนัติเวชกุล         
ยงัแสดงใหเ้ห็นถึงลีลาเฉพาะตนในการถ่ายทอดความรู้ ผูอ้่านที่เป็นเดก็ เยาวชน และประชาชนทัว่ไป สามารถเขา้ถึงความรู้ 
หลกัธรรมค าสอนที่เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตไดโ้ดยง่าย เช่น การใชค้  าศพัท์เฉพาะทางวิชาการ ค  าศพัท์ภาษาองักฤษ 
โดยไม่ลดทอนความส าคญัของเน้ือหาทางวิชาการ และการใชค้  าเช่ือมสัมพนัธสารเช่ือมโยงขอ้ความ หรือการใชถ้อ้ยค าภาษา
ปาก ในการอธิบายและบอกเล่าเร่ืองราวและความรู้ต่าง ๆ  

การใชภ้าษาที่มีความโดดเด่น และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตัว นับเป็นลีลาการใชภ้าษาเฉพาะตวัของบุคคล หรือ
เรียกว่า (style)  ดงัที่ เจฟฟรี ลีช และ ไมเคิล ชอร์ต (1981. อา้งอิงจาก รุ่งอรุณ  ทีฆชุณหเถียร. 2552 : 47-48) กล่าวว่า ลีลา
ภาษา เป็นลกัษณะเด่นของภาษาที่ผูเ้ขียนเลือกใชใ้นงานเขียนว่า มีลกัษณะการใชภ้าษาประการใดบา้งที่โดดเด่น แปลก หรือ
แตกต่างไปจากภาษาปรกติ นอกจากน้ี ความโดดเด่นเหล่าน้ียงัปรากฏในปริมาณ ความถี่สูง ปรากฏซ ้ า ๆ หรือปรากฏบ่อย ๆ 
จนสะดุดตา สังเกตไดช้ดั ซ่ึงเป็นมิติที่ผูใ้ชภ้าษาพยายามสร้างความแตกต่างให้แก่ตนเอง ท าให้ผูอ้่านสามารถระบุไดช้ดัว่า 
ผูใ้ชภ้าษาลกัษณะน้ีเป็นใคร เพราะมีความโดดเด่น มีเอกลกัษณ์ของตวัเอง มีลีลาภาษาเฉพาะตวัท่ีไม่เหมือนใคร (คริสตลั 
และเดวี. 1969 , อา้งอิงจาก รุ่งอรุณ  ทีฆชุณหเถียร. 2552 : 50-51) 

ด้วยเหตุน้ี ผู ้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาลีลาการใช้ถ้อยค าในงานเขียนเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        
รัชกาลที่ 9 ของ สุเมธ ตนัติเวชกุล โดยอาศยัแนวคิดการศึกษาลกัษณะภาษาเฉพาะของผูเ้ขียน  ของ เจฟฟรี ลีช และไมเคิล 
ชอร์ต ในการวิเคราะห์  ผลการศึกษาจะแสดงใหเ้ห็นถึงลีลาภาษาของ สุเมธ  ตนัติเวชกุล ที่มีความโดดเด่น ไดรั้บความนิยม
อยา่งต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั ท าใหเ้ห็นการน าเสนอเน้ือหาท่ีเกี่ยวขอ้งกบัหลกัค าสอน หลกัการท างาน และแนวคิดโครงการ
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั น าไปสู่ผูอ้่านอย่าง
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สัมฤทธ์ิผล รวมถึงยงัส่งผลให้เห็นว่างานเขียนเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ของ สุเมธ ตนัติเวชกุล         
มีคุณค่าในฐานะต าราความรู้ แก่นกัเรียน นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไปต่อไปไดเ้ป็นอยา่งดี 

   
วธิีด าเนินการ 

1.  การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเอกสาร (documentary research) โดยรวบรวมขอ้มูลจากหนังสือที่เขียนโดย 
สุเมธ  ตนัติเวชกุล ซ่ึงมีเน้ือหาเกี่ยวกบัค าสอน หลกัการทรงงาน และโครงการพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 จ านวน 3 เล่ม ไดแ้ก่ หนังสือเร่ือง “หลกัธรรม หลกัท า ตามรอยพระยุคลบาท” “ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่ง
แผ่นดิน” และ “ใตเ้บ้ืองพระยคุลบาท”  

2.  วิเคราะห์ขอ้มูลตามแนวทางการศึกษาลกัษณะภาษาเฉพาะของผูเ้ขียน  ของเจฟฟรี ลีช และ ไมเคิล ชอร์ต      
โดยจะวิเคราะห์ลีลาการใชถ้อ้ยค าของสุเมธ  ตนัติเวชกุล จากลักษณะการใชถ้อ้ยค าที่โดดเด่น แตกต่างไปจากภาษาปรกติ 
และปรากฏในปริมาณความถี่สูง ปรากฏซ ้ า ๆ บ่อย ๆ จน สังเกตไดช้ดั 

 
ผลการวจิยัและอภิปรายผลการวจิยั 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษางานเขียนของสุเมธ ตนัติเวชกุล ผลการศึกษาพบว่า ผูเ้ขียนมีลีลาเฉพาะในการเลือกสรรถอ้ยค า     

เพื่อบอกเล่าความรู้ และประสบการณ์การท างานใตเ้บ้ืองพระยคุลบาท ช่วยใหผู้อ้่านที่เป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทัว่ไป สามารถเรียนรู้และเขา้ใจในตวัเน้ือหาอนัเป็นองค์ความรู้ หลกัการ และทฤษฏีต่าง ๆ ไดโ้ดยง่าย ผ่านการใชถ้อ้ยค า    
ในลกัษณะต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.  การใช้ถ้อยค าแสดงความคดิเห็น  ผูเ้ขียนไดแ้สดงความคิดเห็นของตนต่อเน้ือหาท่ีก  าลงักล่าวถึง ดว้ยค าบ่งช้ี      
ที่เป็นรูปภาษาแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เช่น  “ผมว่า” “ผมคิดว่า” “ควรจะ” “ขอแสดงความคิดเห็น” และ         
จะปรากฏรูปภาษาบ่งช้ีเป็นส่วนใหญ่เม่ือผู ้เขียนต้องการแสดงความคิดเห็น ถือได้ว่าเป็นการใช้ลีลาภาษาเพื่อช่วยใน           
การแยกแยะถอ้ยค าแสดงทศันะออกจากเน้ือหาความรู้ท่ีผูเ้ขียนก าลงักล่าวถึงไดอ้ย่างชดัเจน อีกทั้งผูเ้ขียนยงัใชถ้อ้ยค าแสดง
ความคิดเห็นเม่ือตอ้งการใหคุ้ณค่าต่อเน้ือหาท่ีก  าลงักลา่วถึงและเสนอแนะเป็นแนวทางการประยกุตเ์น้ือหาต่อการด าเนินชีวิต
ใหแ้ก่ผูอ้่าน เช่น เม่ือผูเ้ขียนตอ้งการอธิบายในเร่ืองภูมิสังคม ซ่ึงเป็นค าสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 
ผูเ้ขียนกไ็ดแ้สดงความคิดเห็นของตนต่อเร่ืองดงักล่าวว่า “บทเรียนเร่ือง “ภูมิสังคม” ผมว่ามีค่าอย่างย่ิง ช่วยให้หลักในการ
ท างาน เป็นบทเรียนที่ล  า้ค่าอย่างย่ิง”  (ตามรอยพระยคุลบาท ครูแห่งแผ่นดิน : 13) 

2.  การใช้ถ้อยค าแสดงเจตนา  การใชถ้อ้ยค าแสดงเจตนา นับเป็นลีลาที่มีความโดดเด่นอีกลกัษณะหน่ึงในงาน
เขียนของ สุเมธ เห็นไดจ้ากการปรากฏใชอ้ย่างสม ่าเสมอในการน าเสนอเร่ืองราวหน่ึง ๆ โดยเม่ือผูเ้ขียนตอ้งการส่ือเจตนา  
ต่าง ๆ ไปสู่ผูอ้่าน ผูเ้ขียนจะใชรู้ปภาษาบ่งช้ีเพื่อให้ผูอ้่านทราบถึงเจตนาท่ีจะขอร้องเชิญชวน ประชดประชนั และบอกเล่า 
เช่น เม่ือตอ้งการแสดงการขอร้อง ผูเ้ขียนจะใชรู้ปภาษา “ขอ” “ผมขอ” “ผมใคร่ขอ” เม่ือตอ้งการแสดงการเชิญชวน ผูเ้ขียนจะ
ใชรู้ปภาษา “อยาก” “อยากจะ”  “เถอะครับ” “นะครับ” “ช่วยกนั” “ชกัชวน” “ลอง”  เม่ือตอ้งการแสดงการบอกเล่า ผูเ้ขียนจะ
ใชรู้ปภาษา “ผมเคย...” “ขอเล่า” “ขอเรียน” “บอกว่า” “จะบอก” “จะกล่าว” “จะเรียน” “ผมเล่าใหฟั้ง” และเม่ือตอ้งการแสดง   
การต าหนิ ผูเ้ขียนจะใชภ้าษาในลกัษณะของการต าหนิเสียดสีอยา่งตรงไปตรงมา เช่น ขาดสติ เชย ไม่มีประโยชน์ 

ดังตัวอย่าง เม่ือผู ้เขียนบรรยายเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงและได้มีการตัวอย่างเ ร่ืองความประหยัด             
ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวแลว้  ก็ไดมี้การแสดงเจตนาการขอร้องให้ผูอ้่านน้อมน าหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงของ



650

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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พระองคม์าประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต ว่า  “เพราะฉะนั้นเวลาจะซ้ืออะไรก็ใช้เหตุผลว่าสมควรเสียเงินหรือไม่ ขอให้ใช้
ชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน”  (ตามรอยพระยคุลบาท ครูแห่งแผ่นดิน : 72) 

3.  การใช้ถ้อยค าแสดงการถาม  เม่ือผูเ้ขียนบรรยายถึงเน้ือหาท่ีเกี่ยวกบัสภาพปัญหาทางสังคมหรือเศรษฐกิจ หรือ
เม่ือบรรยายถึงเน้ือหาท่ีเป็นความรู้ท่ีส าคญัต่อการน าไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตนเอง พฒันาสังคม และพฒันาประเทศชาติ 
ผูเ้ขียนมักจะใช้ถ้อยค าแสดงการถามในการน าเสนอเน้ือหานั้ น ๆ อยู่เสมอ โดยจะปรากฏรูปภาษาบ่งช้ีแสดงการถาม            
ในลักษณะต่าง ๆ เช่น  “อย่างไร” “ท าไม” “อะไร” “เพื่อใคร” ใช่ไหม” “เห็นไหม” “รู้ไหม” “หรือยงั”  “หรือเปล่า”          
“บ้างหรือ” “หรือไม่” “เหตุฉไน” โดยจุดมุ่งหมายในการใช้ถ้อยค าแสดงการถามสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลักษณะ     
ลกัษณะแรก ผูเ้ขียนจะใชถ้อ้ยค าแสดงการถามเพื่อกระตุน้ความสนใจของผูอ้่าน โดยผูเ้ขียนจะใชถ้อ้ยค าแสดงการถาม      
เพื่อกระตุน้ใหผู้อ้่านอยากรู้ในเร่ืองท่ีผูเ้ขียนตอ้งการอธิบาย เช่น “ท่านทราบไหมว่าทั่วทั้งประเทศของเราพ้ืนที่การเกษตรมี
น า้พร้อมเพรียงคืออยู่ภายใต้โครงการกรมชลประทานสักกี่เปอร์เซ็นต์  มเีพียง 20% เท่านั้นเองท่ีไม่ต้องแห่นางแมว ยิงบั้งไฟ 
มนี า้ปลกูข้าว 2-3 คร้ังได้ อีก 80% ที่เหลือของประชาชนทั่วประเทศนั้นมชีีวิตแขวนอยู่กับนางแมวกับเทวดา...” (ใตเ้บ้ืองพระ
ยคุลบาท : 45)  

ส่วนอีกลกัษณะ เป็นการใชถ้อ้ยค าแสดงการถามเพื่อใหผู้อ้่านไดฉุ้กคิดถึงเร่ืองนั้น ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองท่ี
ผูอ้่านควรรู้ หรือควรตระหนัก เช่น เม่ือผูเ้ขียนเน้นย  ้าถึงเร่ือง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนั ตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง กไ็ดใ้ชถ้อ้ยค าแสดงการถามเพื่อใหผู้อ้่านฉุกคิดในเร่ืองดงักล่าวว่า  “...วันนีน้  า้มนัราคาลิตรละ 30 บาทแล้ว 
ปีหน้าจะเท่าไหร่กไ็ม่รู้ ปีที่แล้วผมบรรยาย ผมเตือนพวกเราระวังนะน า้มนัจะรารา 4 ลิตร 100 บาท ก็หาว่าผมชอบขู่ให้กลัว 
พอพูดไปไม่กี่เดือนถดัมาไม่ใช่ 4 ลิตร 100 บาท แต่เป็น 3 ลิตร 100 บาท หรืออะไรกไ็ม่รู้ เราเตรียมตวักันหรือยัง มีภูมิคุ้มกัน
หรือยงั กท็รงเตือนไว้ด้วยกรอบอย่างนี ้พอประมาณ มเีหตผุล ท าอะไรลองตรวจสอบที่ตวัเราก่อน ...”  (ตามรอยพระยคุลบาท 
ครูแห่งแผ่นดิน : 69) 

4.  การใช้ถ้อยค าที่มีความหมายโดยนัย  ผูเ้ขียนมีการเลือกใชค้  าที่มีความหมายไม่ตรงตามรูปภาษา ท าให้ผูอ่้าน    
ตอ้งคิดและตีความไปตามบริบททางภาษา อย่างไรก็ตาม ค าที่ผูเ้ขียนน ามาใชส่ื้อความนัยโดยนัยมกัเป็นค าที่ผูอ้่านเขา้ใจ
ความหมายท่ีแฝงอยู่ในถอ้ยค านั้ น ๆ ดีอยู่แลว้ ซ่ึงผูเ้ขียนเลือกใชค้  าลักษณะน้ีเพื่อเพื่อให้ถอ้ยค าเกิดความคมคาย กินใจ         
แก่ผูอ้่าน เช่น เม่ือผูเ้ขียนบรรยายถึงหลักธรรมะ ในเร่ืองของความถูกตอ้ง ไดมี้การใชรู้ปภาษา “แผล” ส่ือความหมายว่า      
เป็นความผิดพลาด หรือเร่ืองท่ีไม่ดี อนัเป็นผลพวงมาจากการกระท าที่ไม่ดี ไม่ถูกตอ้ง ที่ผูอ้่านโดยส่วนใหญ่เขา้ใจความหมาย
ที่แฝงอยูไ่ดเ้ป็นอยา่งดีอยูแ่ลว้  ดงัขอ้ความว่า “ถ้าคุณถกูต้อง ยึดความถกูต้องแล้ว คุณจะเผชิญหน้ากับใครก็ได้ทั้งส้ิน แต่ถ้า
คุณมแีผลแม้แต่นิดเดยีว คุณกไ็ม่กล้าหันหลงัให้ใคร หน้ากไ็ม่กล้าหัน กลวัเขาเห็นแผล กลัวคนเขาเห็นในพฤติกรรมของเรา 
หากเรายึดความถกูต้อง ในชีวิตเรากม็คีวามสุข นอนก็ไม่ต้องผวา ไม่ต้องทุกข์ ไม่ต้องอะไร” (หลกัธรรม หลกัท า ตามรอย
พระยคุลบาท : 43) 

5.  การใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์  การใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ เป็นลีลาภาษาอีกลกัษณะหน่ึง  ที่ผูเ้ขียนมกัเลือกใชเ้พื่อ     
สร้างความลึกซ้ึง กินใจ ในงานเขียนท่ีเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยการน ารูปภาษาที่อยู่ใน             
วงความหมายหน่ึง มากล่าวเปรียบเทียบถึงความหมายอีกอยา่งหน่ึง ผูว้ิจัยพบว่าถอ้ยค าอุปลกัษณ์ที่ผูเ้ขียนน ามาใชโ้ดยส่วน
ใหญ่มาจากมโนทศัน์ของคนในสังคมท่ีมีร่วมกนั และผูอ้่านสามารถเขา้ใจความหมายเปรียบเทียบนั้นไดเ้ป็นอย่างดี เช่น      
เม่ือบรรยายถึงเน้ือหาท่ีเกี่ยวกบัการเคารพความคิดเห็นท่ีแตกต่างซ่ึงของคนในชาติ ผูเ้ขียนกไ็ดห้ยบิยกเหตุการณ์ความขดัแยง้
ทางการเมืองในประเทศมากล่าวถึง เพื่อแสดงให้เห็นถึงการไม่ยอมรับความแตกต่างทางความคิดของคนในประเทศ           
จนก่อใหเ้กิดความแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่ายภายในประเทศ ซ่ึงในท่ีน้ีผูเ้ขียนกไ็ดเ้ปรียบเทียบประเทศว่าเป็นเสมือนบา้น ซ่ึง
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บา้นเป็นสถานที่ท่ีมีความอบอุ่น มีความสามคัคีปรองดอง และคนในบา้นเดียวกนั จะตอ้งรักใคร่กลมเกลียวกนั เพื่อสั่งสอน
ใหผู้อ้่านตระหนกัถึงความรักใคร่ สามคัคีกลมเกลียวกนัต่อคนในชาติเดียวกนั ดงัขอ้ความว่า  “...เพราะถ้าไม่ยอมกันแล้ว   
ต่างเอาชนะคะคานกันแล้วเร่ิมต้นกด้็วยวาจา ผลสุดท้ายกร่็างกาย และผลสุดท้ายก็ตีกัน แล้วเสร็จแล้วอะไรเกิดขึ้น บ้านพัง 
จะเป็นพฤษภาทมิฬ จะเป็น 14 ตลุา อะไรกแ็ล้วแต่ บ้านพัง บ้านของทุกคนด้วย ไม่ใช่บ้านของคนใดคนหน่ึง”  (หลกัธรรม 
หลกัท า ตามรอยพระยคุลบาท : 54) 

6.  การใช้ค าซ้อน  ค าซ้อนที่ปรากฏอยูใ่นงานเขียนของสุเมธ  ตนัติเวชกุล เป็นลีลาภาษาอีกลกัษณะหน่ึงที่ช่วยใน  
การส่ือความหมายที่ถึงส่ิงท่ีผูเ้ขียนก าลงักล่าวถึงใหมี้ความหนกัแน่น ชดัเจน มากยิง่ข้ึน เช่น คนใหญ่คนโต เต็มบา้นเต็มเมือง 
ฟุ้งเฟ้อฟุ่ มเฟือย พงัทลาย แจกจ่ายกระจาย ทะเลาะเบาะแวง้ ถูกฝึกถูกอบรม สนุกสนานร่ืนเริง ยากล าบาก ยากเยน็แสนเข็ญ 
เป็นแถวเป็นแนว กระทบกระเทือน เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ แยง่ชิง ล่มจม มัง่คัง่ร ่ารวย ทุกขท์รมาน ฯลฯ  โดยส่วนใหญ่ผูเ้ขียนมกัใช้
ค  าซ้อนในการช่วยเนน้ย  ้าถึงส่ิงท่ีผูเ้ขียนก าลงักล่าวถึงให้หนักแน่น ชดัเจนยิ่งข้ึน เพื่อให้ผูอ้่านไดต้ระหนึกถึงเร่ืองที่ผูเ้ขียน
ก าลงัเน้นย  ้า  ดงัตวัอย่าง เม่ือผู ้เขียนบรรยายถึงเร่ืองค่านิยมของคนในสังคมบริโภค ท่ีต้องมีบา้น มีรถ มีส่ิงของเคร่ืองใช ้     
แบรนดเ์นมต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงความร ่ารวยของตน ผูเ้ขียนจึงเนน้ย  ้าใหเ้ห็นว่าส่ิงเหล่าน้ี เป็นส่ิงฟุ่ มเฟือย  จึงเลือกใชค้  าซ้อน 
“ฟุ้งเฟ้อฟุ่ มเฟือย” ในการส่ือความหมาย ดงัขอ้ความ  “คนไทยไปซ้ือต่างประเทศในช่วงฟองสบู่ เป็นเงินทั้งส้ิน 2,600 ล้าน
บาท ยีห้่อเดยีวซ้ือเงินสดตามไม่ได้ เพราะไม่รู้จะตามอย่างไร รูดการ์ดอย่างเดยีว เพราะว่าเงินมันเยอะใช้กัน ฟุ้งเฟ้อฟุ่ มเฟือย
กันจนหมด เสียคน” (หลกัธรรม หลกัท า ตามรอยพระยคุลบาท : 17) 

7.  การใช้ค าซ ้าเพ่ือเน้นย า้ความหมาย   ถือไดว้่าเป็นลกัษณะทางภาษาที่มีความโดดเด่นเป็นอยา่งมากในงานเขียน
ของสุเมธ  ตนัติเวชกุล  ค าในลกัษณะน้ีไดท้  าหน้าท่ีในการเน้นย  ้าความหมาย หรือเน้นย  ้าส่ิงส าคญัท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือถึง
ผูอ้่าน ซ่ึงผูเ้ขียนใชค้  านั้นซ ้ าหลายคร้ังในถอ้ยค าหน่ึง ๆ เช่น เม่ือบรรยายเกี่ยวกบัความหลงซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่ดีท่ีขา้ราชการ       
พึงหลีกเลี่ยง ผูเ้ขียนจึงใชค้  าว่า “หลง” และ “ความหลง” ซ ้ าหลาย ๆ คร้ัง ในการเนน้ย  ้าให้เห็นว่าเป็นพฤติกรรมท่ีขา้ราชการ
ไม่ควรประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้สมเกียตริของการด ารงต าแหน่งเป็นขา้ราชการ ดงัความว่า  “เวลานี ้เราหลงกระแสมาก       
หลงฝร่ัง หลงโลกาภิวัตน์ หลงความฟุ้งเฟ้อฟุ่ มเฟือยต่าง ๆ ที่เห็นทั่วไปในสังคม หลงวัตถุนิยม หลงนิยมการพัฒนาต่าง ๆ 
แม้กระทั่งแนวทางการเมืองของฝร่ังซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ ยู่ หัวได้พระราชทานหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือขจัด       
ความหลงต่าง ๆ เหล่านั้น” (ตามรอยพระยคุลบาท ครูแห่งแผ่นดิน : 79-80) 

8.  การใช้ถ้อยค าภาษาปาก  การใชถ้อ้ยค าภาษาปาก ของ สุเมธ  ตนัติเวชกุล โดยส่วนใหญ่จะปรากฏในส่วนของ
เน้ือหาท่ีเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ หรือเร่ืองราวต่าง ๆ เพื่อยกตวัอยา่งประกอบ ซ่ึงช่วยใหผู้อ้่านสามารถเขา้ใจเน้ือหาได้
ทนัที โดยไม่ตอ้งตีความ หรือหาความหมายของค าเพิ่มเติม และหน้าท่ีท่ีส าคญัของถอ้ยค าภาษาปากท่ีสัมพนัธ์กบังานเขียน
เกี่ยวกบัพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 คือ ช่วยแสดงถึงความเป็นกนัเองระหว่างผูเ้ขียนและผูอ่้าน และช่วยให้
เ น้ือหาท่ีเป็นองค์ความรู้ทางวิชาการ  สามารถน ามาถ่ายทอดให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปท่ีไม่มีส่วนร่วมใน                    
การท างานเกี่ยวกบัโครงการส่วนพระองค ์ สามารถอ่านเน้ือไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน เขา้ใจเน้ือหาต่าง ๆ ไดใ้นทนัที โดยไม่รู้สึก
ว่าเป็นเน้ือหาความรู้ท่ียากเกินไป   

จากการศึกษาลกัษณะของถอ้ยค าภาษาปากที่ปรากฏในงานเขียนของสุเมธ พบว่า มี 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะแรก 
เป็นถอ้ยค าภาษาปากโดยทัว่ไป ซ่ึงเป็นถอ้ยค าท่ีใชเ้รียกบุคคล บอกอากปักริยาต่าง ๆ บอกเวลา บอกจ านวน บอกลกัษณะ 
อาทิ คนฝร่ัง ต่างชาติ ชาวโลก รุ่นสอง เหน่ือย สะดุง้ ขนลุก เหวี่ยง แยแส ไล่ถาม เหลียวไปเหลียวมา น่าเอ็นดู  ปรุโปร่ง 
เกลี้ยง ทุกส่ิงทุกอยา่ง มากมายไปหมด อะไรต่ออะไร ปัจจุบนัทนัด่วน แปดโมงคร่ึง ตกเยน็ สักพกั น่ะ ครับ ครับผม ฯลฯ 
ส่วนลกัษณะที่สอง เป็นลกัษณะถอ้ยค าภาษาปาก ที่แสดงผ่านรูปการถามและการปฏิเสธ เช่น “พระเดชไม่ใช่ของเรา” 
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บา้นเป็นสถานที่ท่ีมีความอบอุ่น มีความสามคัคีปรองดอง และคนในบา้นเดียวกนั จะตอ้งรักใคร่กลมเกลียวกนั เพื่อสั่งสอน
ใหผู้อ้่านตระหนกัถึงความรักใคร่ สามคัคีกลมเกลียวกนัต่อคนในชาติเดียวกนั ดงัขอ้ความว่า  “...เพราะถ้าไม่ยอมกันแล้ว   
ต่างเอาชนะคะคานกันแล้วเร่ิมต้นกด้็วยวาจา ผลสุดท้ายกร่็างกาย และผลสุดท้ายก็ตีกัน แล้วเสร็จแล้วอะไรเกิดขึ้น บ้านพัง 
จะเป็นพฤษภาทมิฬ จะเป็น 14 ตลุา อะไรกแ็ล้วแต่ บ้านพัง บ้านของทุกคนด้วย ไม่ใช่บ้านของคนใดคนหน่ึง”  (หลกัธรรม 
หลกัท า ตามรอยพระยคุลบาท : 54) 

6.  การใช้ค าซ้อน  ค าซ้อนที่ปรากฏอยูใ่นงานเขียนของสุเมธ  ตนัติเวชกุล เป็นลีลาภาษาอีกลกัษณะหน่ึงที่ช่วยใน  
การส่ือความหมายที่ถึงส่ิงท่ีผูเ้ขียนก าลงักล่าวถึงใหมี้ความหนกัแน่น ชดัเจน มากยิง่ข้ึน เช่น คนใหญ่คนโต เต็มบา้นเต็มเมือง 
ฟุ้งเฟ้อฟุ่ มเฟือย พงัทลาย แจกจ่ายกระจาย ทะเลาะเบาะแวง้ ถูกฝึกถูกอบรม สนุกสนานร่ืนเริง ยากล าบาก ยากเยน็แสนเข็ญ 
เป็นแถวเป็นแนว กระทบกระเทือน เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ แยง่ชิง ล่มจม มัง่คัง่ร ่ารวย ทุกขท์รมาน ฯลฯ  โดยส่วนใหญ่ผูเ้ขียนมกัใช้
ค  าซ้อนในการช่วยเนน้ย  ้าถึงส่ิงท่ีผูเ้ขียนก าลงักล่าวถึงให้หนักแน่น ชดัเจนยิ่งข้ึน เพื่อให้ผูอ้่านไดต้ระหนึกถึงเร่ืองที่ผูเ้ขียน
ก าลงัเน้นย  ้า  ดงัตวัอย่าง เม่ือผู ้เขียนบรรยายถึงเร่ืองค่านิยมของคนในสังคมบริโภค ท่ีต้องมีบา้น มีรถ มีส่ิงของเคร่ืองใช ้     
แบรนดเ์นมต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงความร ่ารวยของตน ผูเ้ขียนจึงเนน้ย  ้าใหเ้ห็นว่าส่ิงเหล่าน้ี เป็นส่ิงฟุ่ มเฟือย  จึงเลือกใชค้  าซ้อน 
“ฟุ้งเฟ้อฟุ่ มเฟือย” ในการส่ือความหมาย ดงัขอ้ความ  “คนไทยไปซ้ือต่างประเทศในช่วงฟองสบู่ เป็นเงินทั้งส้ิน 2,600 ล้าน
บาท ยีห้่อเดยีวซ้ือเงินสดตามไม่ได้ เพราะไม่รู้จะตามอย่างไร รูดการ์ดอย่างเดยีว เพราะว่าเงินมันเยอะใช้กัน ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย
กันจนหมด เสียคน” (หลกัธรรม หลกัท า ตามรอยพระยคุลบาท : 17) 

7.  การใช้ค าซ ้าเพ่ือเน้นย า้ความหมาย   ถือไดว้่าเป็นลกัษณะทางภาษาที่มีความโดดเด่นเป็นอยา่งมากในงานเขียน
ของสุเมธ  ตนัติเวชกุล  ค าในลกัษณะน้ีไดท้  าหน้าท่ีในการเน้นย  ้าความหมาย หรือเน้นย  ้าส่ิงส าคญัท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือถึง
ผูอ้่าน ซ่ึงผูเ้ขียนใชค้  านั้นซ ้ าหลายคร้ังในถอ้ยค าหน่ึง ๆ เช่น เม่ือบรรยายเกี่ยวกบัความหลงซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่ดีท่ีขา้ราชการ       
พึงหลีกเลี่ยง ผูเ้ขียนจึงใชค้  าว่า “หลง” และ “ความหลง” ซ ้ าหลาย ๆ คร้ัง ในการเนน้ย  ้าให้เห็นว่าเป็นพฤติกรรมท่ีขา้ราชการ
ไม่ควรประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้สมเกียตริของการด ารงต าแหน่งเป็นขา้ราชการ ดงัความว่า  “เวลานี ้เราหลงกระแสมาก       
หลงฝร่ัง หลงโลกาภิวัตน์ หลงความฟุ้งเฟ้อฟุ่ มเฟือยต่าง ๆ ที่เห็นทั่วไปในสังคม หลงวัตถุนิยม หลงนิยมการพัฒนาต่าง ๆ 
แม้กระทั่งแนวทางการเมืองของฝร่ังซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ ยู่ หัวได้พระราชทานหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือขจัด       
ความหลงต่าง ๆ เหล่านั้น” (ตามรอยพระยคุลบาท ครูแห่งแผ่นดิน : 79-80) 

8.  การใช้ถ้อยค าภาษาปาก  การใชถ้อ้ยค าภาษาปาก ของ สุเมธ  ตนัติเวชกุล โดยส่วนใหญ่จะปรากฏในส่วนของ
เน้ือหาท่ีเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ หรือเร่ืองราวต่าง ๆ เพื่อยกตวัอยา่งประกอบ ซ่ึงช่วยใหผู้อ้่านสามารถเขา้ใจเน้ือหาได้
ทนัที โดยไม่ตอ้งตีความ หรือหาความหมายของค าเพิ่มเติม และหน้าท่ีท่ีส าคญัของถอ้ยค าภาษาปากที่สัมพนัธ์กบังานเขียน
เกี่ยวกบัพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 คือ ช่วยแสดงถึงความเป็นกนัเองระหว่างผูเ้ขียนและผูอ่้าน และช่วยให้
เ น้ือหาท่ีเป็นองค์ความรู้ทางวิชาการ  สามารถน ามาถ่ายทอดให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปท่ีไม่มีส่วนร่วมใน                    
การท างานเกี่ยวกบัโครงการส่วนพระองค ์ สามารถอ่านเน้ือไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน เขา้ใจเน้ือหาต่าง ๆ ไดใ้นทนัที โดยไม่รู้สึก
ว่าเป็นเน้ือหาความรู้ท่ียากเกินไป   

จากการศึกษาลกัษณะของถอ้ยค าภาษาปากที่ปรากฏในงานเขียนของสุเมธ พบว่า มี 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะแรก 
เป็นถอ้ยค าภาษาปากโดยทัว่ไป ซ่ึงเป็นถอ้ยค าท่ีใชเ้รียกบุคคล บอกอากปักริยาต่าง ๆ บอกเวลา บอกจ านวน บอกลกัษณะ 
อาทิ คนฝร่ัง ต่างชาติ ชาวโลก รุ่นสอง เหน่ือย สะดุง้ ขนลุก เหวี่ยง แยแส ไล่ถาม เหลียวไปเหลียวมา น่าเอ็นดู  ปรุโปร่ง 
เกลี้ยง ทุกส่ิงทุกอยา่ง มากมายไปหมด อะไรต่ออะไร ปัจจุบนัทนัด่วน แปดโมงคร่ึง ตกเยน็ สักพกั น่ะ ครับ ครับผม ฯลฯ 
ส่วนลกัษณะที่สอง เป็นลกัษณะถอ้ยค าภาษาปาก ที่แสดงผ่านรูปการถามและการปฏิเสธ เช่น “พระเดชไม่ใช่ของเรา” 
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“สุดทา้ยไม่มีเหลือ” โดยใชป้ะปนกนัไปถอ้ยค าภาษาปากโดยทัว่ไป เพื่อให้ผูอ้่านสามารถอ่านไดง่้ายและเขา้ใจไดโ้ดยง่าย
ที่สุด เช่น เม่ือผูเ้ขียนบรรยายถึงเร่ืองที่เกี่ยวกบัการสูญเสียทรัพยากรของประเทศเพราะคนในสังคมตอ้งการความร ่ ารวย 
ผูเ้ขียนจึงไดย้กตวัอยา่งใหผู้อ้่านเขา้ใจและเห็นภาพอย่างชดัเจน ผ่านการใชถ้อ้ยค าภาษาปาก ความว่า “ยุคพวกเรายงัหนุ่ม
หรือยงัเด็ก จ าได้ไหมครับว่า เรามีข้าว ยางพารา ไม้สัก ดีบุก รวยแค่น้ีพอ บัดน้ีก็วิ่งขายกัน ผู ้หลักผู ้ใหญ่ก็วิ่งขายกัน 
สินคา้ออกไมส้ักเลิกพูดแลว้สมยัน้ี ปรากฏว่าเราขายไปทุกอยา่งแลว้เราร ่ารวยข้ึนมา หมายความว่าเราขายเพราะเราอยากได้
เงิน และเม่ือ 8-9 ปีที่แลว้ ทุกอยา่งกพ็งัครืน” (หลกัธรรม หลกัท า ตามรอยพระยคุลบาท : 16) 

9.  การใช้ค าศัพท์  การใชค้  าศพัทเ์ป็นการเลือกใชค้  าในวงความหมายต่าง ๆ อย่างเฉพาะ  ซ่ึงผูเ้ขียนมกัจะใชใ้น       
การแสดงเน้ือหาท่ีเกี่ยวกบัหลกัการ หรือองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ผูอ้่านไดรั้บสาระความรู้ต่าง ๆอย่างครบถว้น เน่ืองจาก    
บางค าเป็นค าศพัทท์างวิชาการและค าศพัทร์าชาศพัท ์ซ่ึงไม่สามารถเลี่ยงใชค้  าอื่นได ้เพราะอาจท าใหผู้อ้่านเขา้ใจส่ิงท่ีผูเ้ขียน
ตอ้งการจะส่ือผิดเพี้ยนไป หรือไม่ถูกตอ้งตามแบบแผนของภาษา ประกอบดว้ย การใชค้  าศพัท์ภาษาองักฤษ การใชค้  าศพัท์
เฉพาะ และการใชค้  าราชาศพัท์ 

ทั้งน้ี ค าศัพท์ท่ีผู ้เขียนน ามาใชเ้พื่อช่วยในการอธิบายสาระความรู้ที่เกี่ยวกบั เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง 
การเกษตร มี 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่  การใชค้  าศพัทภ์าษาองักฤษ ประกอบดว้ย การใชค้  าภาษาองักฤษแทนค าไทย การใชค้  าศพัท์
ภาษาอังกฤษก ากบัศพัท์เฉพาะ การใชค้  าทบัศพัท์ภาษาอังกฤษ และการใช้ค  าศพัท์เฉพาะ ประกอบด้วย ค  าศัพท์เฉพาะ        
ดา้นสังคมเศรษฐกิจ ค  าศัพท์เฉพาะดา้นการพัฒนาสังคม ค าศัพท์เฉพาะด้านการเกษตร  ค าศัพท์เฉพาะด้านการเมือง            
การปกครอง เช่น  เม่ือผูเ้ขียนบรรยายเกี่ยวกบัหลกัการพฒันาประเทศจากวิกฤตเศรษฐกิจประเทศของ จึงมีการใชค้  าศพัท์
ภาษาองักฤษ ค าศพัทเ์ฉพาะดา้นสังคมเศรษฐกิจ มาอธิบายเพื่อใหผู้อ้่านไดส้าระความรู้อย่างถูกตอ้ง และครบถว้น ความว่า 
“สุดท้ายเม่ือพุ่งตรงไปท่ีอุตสาหกรรมซ่ึงจะต้องใช้ปัจจัยส าคัญ 3 ประการด้วยกัน คือ 1) เงิน ซ่ึงประเทศไทยอาจมีไม่พอก็ไป
กู้มาเพ่ิม 2) เทคโนโลย ีซ่ึงไม่มต้ีองน าเทคโนโลยจีากต่างประเทศมาใช้ (Transfer of Technology) และ 3) ก าลังคน ซ่ึงระดับ
การศึกษาโดยเฉลีย่ของของไทยยงัอยู่ในระดบัต า่ แต่ไม่มกีไ็ม่เป็นไรอีก ต่างชาติก็เข้ามา บริหารเงินของเขา เทคโนโลยีของ
เขา และย้ายก าไรกลบับ้านเขาด้วย และต้องขึน้      กับการส่งออกด้วย”  (ตามรอยพระยคุลบาท ครูแห่งแผ่นดิน : 133) 

นอกจากน้ี เม่ือผูเ้ขียนบอกเล่าเร่ืองราวเกี่ยวกบัพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเช้ือพระ
วงศ ์ ผูเ้ขียนจะเลือกใชค้  าราชาศพัท ์เพื่อใหถู้กตอ้งตามแบบแผนของภาษา ดงัเช่น เม่ือผูเ้ขียนยกเร่ืองนาวของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นตวัอยา่งในเร่ืองความเป็นผูน้  า กจ็ะใชค้  าราชาศพัท ์ความว่า  “จะเห็นได้ว่าทรงทุ่มเท
แล้วกย็ากที่เราจะปฏิบติัตามได้ ทรงบรรทมวันหน่ึงไม่กี่ ช.ม. และเวลาเสวยเกือบจะไม่ทอดพระเนตรดูว่าอะไรอยู่ในจาน
ข้างหน้า ไม่ทรงเติมน า้ปลาอะไรเลย วางข้างหน้าก็เสวยง่ายที่สุด” (ใตเ้บ้ืองพระยคุลบาท : 52) 

10.  การใช้ค าบุรุษสรรพนาม  ผูเ้ขียนใชค้  าบุรุษสรรพนามบุรษที่ 1 แทนตวัผูเ้ขียน ไดแ้ก่ ค  าว่า “ผม” ใชค้  าสรรพ
นามบุรุษที่ 2 แทนตวัผูอ้่าน ไดแ้ก่ ค  าว่า “ท่าน” พวกท่าน” “ท่านทั้งหลาย” และใชค้  าว่า “เรา” “พวกเรา”  เม่ือรวมถึงตวั
ผูเ้ขียนและผูฟั้ง เพื่อแสดงถึงความเป็นกนัเองในการส่ือสารไปยงัผูอ้่าน 

และนอกจากน้ีมีการใชค้  าสรรพนามบุรุษที่ 3 แทนผูท้ี่ผูเ้ขียนกล่าวอา้งถึง ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการกล่าวอา้งถึง
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดว้ยค าสรรพนามว่า “พระองค”์ “พระองคท์่าน” โดยการกล่าวถึงคร้ังแรก
ในถอ้ยค าหน่ึง ๆ จะใชค้  าเรียกก่อน เช่น “พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั” “พระเจา้แผ่นดิน” แลว้จึงใชค้  าสรรพนามบุรุษท่ี 3 
ในการกล่าวถึงในถอ้ยค านั้น ๆ เช่น “ไม่มีผู้ ใดจะอดทนเหนือพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่ หัวอีกแล้ว พระองค์รับส่ังเองว่า      
ในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์ตามปกติถ้าเป็นพีระมิดของประชากร พระองค์จะประทับอยู่บนยอดพีระมิด แต่เมืองไทยเป็น
พีระมิดหัวกลบั ...”  (ตามรอยพระยคุลบาท ครูแห่งแผ่นดิน : 92) 
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11.  การใช้ค าเช่ือม  การใชค้  าเช่ือมโยงความที่ปรากฏในงานเขียนเกี่ยวกบัพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล    
ที่ 9 ของสุเมธ  ตนัติเวชกุล เป็นการเช่ือมโยงขอ้ความในเร่ืองราวหน่ึง ๆ ซ่ึงมีทั้งการใชค้  าเช่ือมสัมพนัธสาร ซ่ึงเป็นการเช่ือม
ระดบัขอ้ความเพื่อใหข้อ้ความสัมพนัธ์กนั ประกอบดว้ย  การใชค้  าเช่ือมสัมพนัธสารเช่ือมความเน้นเฉพาะ การใชค้  าเช่ือม   
สัมพนัธสารเช่ือมตวัอยา่ง การใชค้  าเช่ือมสัมพนัธสารเช่ือมสรุปความ การใชค้  าเช่ือมสัมพนัธสารเช่ือมอธิบายความ การใช้
ค  าเช่ือมสัมพนัธสารเช่ือมแสดงเหตุผล การใชค้  าเช่ือมสัมพนัธสารเช่ือมความขดัแยง้ การใชค้  าเช่ือมสัมพนัธสารเช่ือมความ
เสริม การใช้ค  าเช่ือมสัมพันธสารเช่ือมล าดับเวลา  เช่น เม่ือผู ้เขียนบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนว
พระราชด าริ ในหวัขอ้ต่าง ๆ เช่น การพฒันาคุณภาพชีวิต การแก้ปัญหาความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) การส่งเสริมอาชีพ 
โดยในตอนทา้ยผูเ้ขียนไดปิ้ดประเด็นโดยการสรุปความ ดว้ยรูปค าเช่ือมสัมพนัธสารสรุปความว่า “สรุป”  และเน้ือหาใน
ส่วนของการสรุป ผูเ้ขียนกไ็ดมี้การอธิบายความเพิ่มเติม ดว้ยรูปค าเช่ือมสัมพนัธสารอธิบายความว่า “กล่าวคือ” และ “คือ” 
และนอกจากน้ีผู ้เขียนยงัมีการเสริมเน้ือหาเพิ่มเติมโดยใช้รูปค าเช่ือมสัมพันธสารเช่ือมความเสริมว่า “ขณะเดียวกัน”             
ดงัขอ้ความต่อไปน้ี  “สรุป โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริที่ได้น ามาบางส่วนเป็นตวัอย่างให้เห็นแล้วว่า เป็นโครงการ
ที่น าไปสู่ “การพัฒนาคุณภาพชีวิต” อย่างเป็นขั้นตอนและด าเนินการได้ครบวงจร  พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้
ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในขัน้ต่าง ๆ กล่าวคือ ปัญหาเฉพาะหน้ากโ็ดยการมหีน่วยแพทย์พระราชทานให้รักษา
ผู้ เจ็บป่วย หลังจากนั้น จะมีโครงการท่ีสืบเน่ืองไปสู่การส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้ .. . 
ขณะเดยีวกันกม็กีารพัฒนาส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาจิตใจควบคู่ไปด้วย โดยยึดหลักการขั้นสุดท้ายของการพัฒนา คือ 
ให้ประชาชนสามารถช่วยตวัเองได้ ซ่ึงหมายถึงการพัฒนาชีวิตที่สมบูรณ์ หรือการพัฒนาแบบยั่งยืนนั่นเอง” (ใตเ้บ้ืองพระ
ยคุลบาท หนา้ 92) 

นอกจากน้ี ผูเ้ขียนยงัมีการใชเ้ช่ือมการล าดบัเน้ือหาเพื่อแสดงล าดบัความต่อเน่ืองของขอ้ความ ซ่ึงประกอบดว้ย 
การบอกล าดบัท่ีเพื่อแสดงความต่อเน่ืองของขอ้ความ เช่น “ค าที่ 1, ค  าที่ 2, ค  าที่ 3, ค  าที่ 4, ...”  “ประการแรก,  ประการที่ 2, ที่ 
3, ถดัไป, ...”  เป็นตน้ และการเนน้ตวัอกัษรหนาในประเด็นหลกัต่อเน่ืองกนัไปเพื่อแสดงล าดบัความต่อเน่ืองของขอ้ความ 
ดงัตวัอยา่ง 
 
 “พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชด ารัสเร่ือง “รู้ รัก สามัคค”ี อันเป็นพื้นฐานการท างานในทุก ๆ 
เร่ือง พระราชทานไว้อย่างชัดเจน ดงันี ้
 รู้  การรู้แยกแยะส่ิงด ีส่ิงเลว ส่ิงที่เป็นประโยชน์ตามสภาพ ... 
 รัก  มคีวามรักที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้น มคีวามเมตตาอยากจะ ... 
 สามัคค ี ควรค านึงเสมอว่าเราจะท างานคนเดยีวไม่ได้ การรวมพลงักันด้วยความสามคัคี ...” 

(ตามรอยพระยคุลบาท ครูแห่งแผ่นดิน : 114) 
 
จะเห็นไดว้่า สุเมธ  มีลีลาในการเลือกสรรถอ้ยค ามาใชห้ลากหลายลกัษณะเพื่อส่ือเน้ือหาเกี่ยวกบัค าสอน การทรงงาน 

และโครงการต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยจะปรากฏรูปภาษาบ่งช้ีถ้อยค านั้น ๆ            
อยูเ่สมอ ดงัจะแสดงในตารางดงัต่อไปน้ี 

 
 
 



654

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  

9 
 

ตารางที่1  ค าบ่งช้ีของถ้อยค าประเภทต่าง ๆ ที่เป็นลีลาของสุเมธ  ตันติเวชกุล 
 

ประเภทของ
ถ้อยค า 

ค าบ่งช้ี ตัวอย่างการใช้ถ้อยค า 

1. การใช้ถ้อยค า
แ ส ด ง ค ว า ม
คดิเห็น  

ผมว่า  คิดว่า ควรจะ  ขอแสดงความคิดเห็น 
 

-ผมคิดว่าไม่มีท่ีไหนอีกแล้วท่ีจะเป็นสวรรค์เท่ากบับ้านเราเช่นน้ี (ใต้
เบ้ืองพระยุคลบาท : 53) 
-ผมขอแสดงความคิดเห็นอย่างไม่เกรงใจว่า พวกเราคนไทยไม่ว่าจะเป็น
ใครกต็าม “ชอบเห็นพระเจา้อยู่หวัแต่ไม่เคยมองพระเจา้อยู่หวั ชอบไดย้ิน
พระเจา้อยู่หวัตรัสแต่ไม่เคยฟัง” (ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดิน : 2) 

2. การใช้ถ้อยค า
แสดงเจตนา 

ถ้อยค าแสดงการขอร้องเชิญชวน  ได้แก ่       
ขอ ต้อง ช่วยกนั ลอง  ผมชักชวน เถอะคับ    
นะคับ  อยากให้  ต้อง  ช่วยเถอะ ท าเถอะ      
ช่วยกนั...เถิด   

-ท่านลองไปดูท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาฯ ห้วยฮ่องไคร้ หรือจะไปดูท่ีศูนย์
ไหนกแ็ลว้แต่ ป่าท่ีพ้ืนกลับมานั้นเป็นป่าจริง ๆ (ตามรอยพระยุคลบาท 
ครูแห่งแผ่นดิน : 46) 
-เป็นหนา้ท่ีของเราจะตอ้งทะนุถนอม รักษาแผ่นดินน้ีไวแ้ละไมส้ร้าง
ปัญหาใหเ้กดิข้ึน ปฏิบติักนัเถิดครับ (ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่ง
แผ่นดิน : 75) 

ถ้อยค าแสดงการต าหนิเสียดสี  เช่น 
ขาดสติ เชย ไม่มีประโยชน์ คิด และถ้อยค าท่ี  
ผูพู้ดส่ือความหมายเพ่ือประชดประชนั 

-พวกเรานั้นบางคร้ังเราขาดสติไป ผูกมดัอยู่กบัต าราต่าง ๆ จนกระทั่งลืม
พ้ืนฐานของธรรมชาติ (ใตเ้บ้ืองพระยุคลบาท : 217-218) 
-อย่างอาจารย์บางคนท่ีชอบช้ีตามหน้าทีวี เอาไหม ๆ เข่ือน ไม่เอา พอ
กลบัไปบา้น ไปตกัน ้าจากเข่ือนของตวัเองหมด แต่สติปัญญาไม่ได้บอก
ว่าอะไรคือเข่ือน (หลกัธรรม หลกัท า ตามรอยพระยุคลบาท : 32) 

- ถ้อยค าแสดงการบอกเล่า  เช่น 
ขอเรียน ขอเล่า ขอบอก ขอบอกว่า  
อยากจะเรียน อยากจะบอก อยากจะกล่าว 
อยากบอกว่า ผมเล่าใหฟั้ง จ  าไดว้่า  

- ขอเรียนว่า ตรงน้ีเป็นการเปล่ียนแนวทางการพัฒนาจากพ้ืนฐาน
การเกษตรท่ีใชภู้มิปัญญาของเราเอง... (หลกัธรรม หลักท า ตามรอยพระ
ยุคลบาท : 13) 
- ผมจ าได้ว่าโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริๆ ท่ีหุบเขากะพง ... 
(ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดิน : 127) 

3. การใช้ถ้อยค า
แสดงการถาม 

ไหม อย่างไร ท าไม อะไร คืออะไร อย่ างไร 
อย่างนั้ นไหม  หรือยัง  หรือเปล่า หรือไม่     
บา้งหรือ เพราะอะไร เหตุฉไน เพ่ือใคร 

- แลว้เราจะไม่ท าอะไรถวายกลับไปบ้างหรือ  ... (ตามรอยพระยุคลบาท 
ครูแห่งแผ่นดิน : 92) 
-ปัญญาคืออะไร ปัญญาคือความรู้ เพราะฉะนั้นส่ิงแรกท่ีเราสรุปมา ณ 
ท่ีน้ี กคื็อว่าต้องเป็นผูรู้้จริงในการท างาน (หลักธรรม หลักท า ตามรอย
พระยุคลบาท : 36) 

4. การใช้ถ้อยค า
ที่มีความหมาย
โดยนัย 

ธรรมมะ (ความดี)  อธรรม (ความไม่ดี)            
สี (การแบ่งแยก)  แผล (ส่ิงไม่ดีติดตวั)     
เปลือก (ร่างกายท่ีไม่มีอะไรปรุงแต่ง) 
ซาก (วตัถุ) 

-ท่านทั้งหลายจึงต้องจ าไวว้่า ย่ิงใหญ่เท่าใดสูงเท่าใด ย่ิงต้องลงให้ต ่ า
เท่านั้น (ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดิน : 89) 
-พวกเราชอบติดซาก เราชอบซากหรือไง แต่งสวย ๆ กมี็คนเคารพนับถือ 
เป็นอย่างน้ีสังคมไทย” (ใตเ้บ้ืองพระยุคลบาท : 265) 

5. การใช้ถ้อยค า  
อปุลกัษณ์ 

อ านาจ (เปรียบเป็นเคร่ืองมือท าลาย)   
น ้า (เปรียบเป็นส่ิงมีชีวิต)   
แผ่นดิน (เปรียบเป็นส่ิงมีชีวิต) 
ประเทศ (เปรียบเป็นบา้น) 

-มนัพิสูจน์ทุกยุคทุกสมัยมาโดยตลอดว่า ตัวอ านาจคือตัวฆ่าเราให้ตาย 
และผูบ้ริหารหลายคนชอบท่ีจะถืออ านาจอยู่ในมือช้ีเป็นช้ีตาย (ใต้เบ้ือง
พระยุคลบาท : 231) 
-ขณะนั้นน ้ าก  าลังเดินทางมา น ้าไม่ได้พรวดพราดมา แต่ใช้เวลาเป็น
ชั่วโมงเป็นวันกว่าจะมาถึงกรุงเทพฯ (ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่ง
แผ่นดิน : 7) 
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ประเภทของ
ถ้อยค า 

ค าบ่งช้ี ตัวอย่างการใช้ถ้อยค า 

6. การใช้ค าซ ้ า
เ พ่ื อ เ น้ น ย ้ า
ความหมาย 

ปรากฏซ ้ าค านั้นในถอ้ยค ามากกว่า 1 คร้ัง -ในกรณีภาคใตมี้รับสั่ง “เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” โดยตอ้งเข้าใจกอ่น เข้าใจ
ภูมิประเทศ เขา้ใจสถานการณ์ เขา้ใจคน เขา้ใจหลกัปฏิบติั เขา้ใจประเพณี 
เขา้ใจจารีตต่าง  ๆ(ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดิน : 64-65)   
-เช่ือว่าประเทศไทยจะเป็น ศูนย์กลางอย่างนั้ น  ศูนย์กลางอย่างน้ี 
ศูนยก์ลางการเงินการคลงั ศูนยก์ลางขนส่งทางอากาศ ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็น
ศูนยก์ลางสารพดั (หลกัธรรม หลกัท า ตามรอยพระยุคลบาท : 11-12) 

7. การใช้ค าซ้อน ฟ้ืนฟูบูรณะ เต็มบา้นเต็มเมือง ล่มจม         
ความตอ้งการความปรารถนา  คนใหญ่คนโต  
ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย พงัทลาย  แจกจ่ายกระจาย   
ทะเลาะเบาะแวง้  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  

- น ้าเน่าน ้าเสียของจงัหวดัเพชรบุรีถูกน าไปบ าบดัท่ีแหลมผกัเบ้ีย 
(หลกัธรรม หลกัท า ตามรอยพระยุคลบาท : 45) 
- เหมือนภาพท่ีเห็น คนใหญ่คนโตระดบัเจา้กระทรวงเดินผูกผา้ขาวมา้ 
เดินตรวจราชการลอยไปลอยมา เฉียดหวัชาวบา้น (หลกัธรรม หลกัท า 
ตามรอยพระยุคลบาท : 11-12) 

8. การใช้ถ้อยค า
ภาษาปาก 

ค าที่ ใ ช้ เ รียกบุคคล เ ช่นคนฝ ร่ัง  ต่ างชาติ        
ฝร่ังมงัค่า ค าบอกอากปักริยาต่าง ๆ เช่น เหวี่ยง
แหวกแนว สวนหระแส ยุ่งเหยิง ค าบอกเวลา 
เช่น ปัจจุบนัทนัด่วน วนั ๆ คืน ๆ เป็นชั่วโมง 
ค าบอกจ านวน  เช่น หลายร้อยล้าน มากมาย
ก่ายกอง  เรือนหม่ืน ค าบอกลักษณะ  เช่น 
สวยงาม เกล้ียง ปรุโปร่ง สึกหรอ  ค าลงท้าย 
เช่น น่ะ ครับ ครับผม  และถ้อยค าภาษาปากที่
แสดงผ่านรูปการถามหรือการปฏิเสธ  เช่น 
“สุดทา้ยไม่มีเหลือ” “ไม่มีใครท าอะไรเลย” 

-พวกเราอะไร ๆ กผ็่านตาไปโดยไม่มีสติ (หลักธรรม หลักท า ตามรอย
พระยุคลบาท : 38) 
-ขณะท่ี staff ผมอยู่เสาร์ อาทิตย ์ผมกต็้องอยู่ บางทีอยู่เซ็นหนังสือ แต่ 
Present น่ะส าคญั นายอยู่ข้างบน เราเบ้ียวกไ็ม่ได้ ไม่ใช่สั่งเสร็จแล้วตัว
ใครตัวมัน  เช้าเอางานมาส่ง คุณกส็ามารถชนะใจคนได้ (ใต้เบ้ืองพระ
ยุคลบาท : 229) 
 

9. การใช้ค าศัพท์ การใช้ค าศัพท์ภาษาองักฤษ  
- ค าภาษาองักฤษ โดยใชรู้ปค าภาษาองักฤษ 
แทนท่ีค าไทย หรือ ก  ากบัค าศพัทเ์ฉพาะ เช่น 
globalization,Tipple, GPS, bosesion 
ค าทบัศัพท์ภาษาองักฤษ เช่น จีดีพี เทคโนโลยี  
เอเอ็มพีเอ็ม โปรแกรม ซอตฟ์แวร์ 

วิถีไทยของไทยท่ีมีค่าท่ีเราละท้ิงและดูถูกด้วยซ ้ าไป ไปมุ่งตามกน้ฝร่ัง 
globalization ตามกน้ฝร่ัง  (หลกัธรรม หลกัท า ตามรอยพระยุคลบาท : 46) 
-พระองค์ทรงรับสั่งว่าพระองค์ทรงเป็นท่ีปรึกษาของชาติ (National 
Consultant)  ถา้รัฐบาลเห็นดีเห็นชอบในแนวพระราชด าริกน็ าไปใช้ได ้
(ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดิน : 64-65)   

การใช้ค าศัพท์เฉพาะ 
ศัพท์สังคมเศรษฐกิจ เช่น สังคมปริโภค ทุน 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ศัพท์การพัฒนา
สังคม เช่น สังคมอุตสาหกรรม  ภูมิสังคม 
ศัพท์การเกษตร เ ช่น  การชะล้าง  ป่ าพรุ         
ดินเปร้ียว  ศัพท์การเมืองการปกครอง เช่น 
เสรีภาพ ฎีกา ประชาธิปไตย ศัพท์วิทยา- 
ศาสตร์ เช่น ออกซิเจน แปรสภาพ  ศัพท์พุทธ
ศาสนา เช่น สังคหวตัถุ ปริสเมธ   สสมาปส   

-แมว้่าการขยายตวัทางเศรษฐกจิท าใหค้วามตอ้งการท่ีดินในการปลูกพืช
ไร่เล่ือนลอยเพ่ิมปริมาณพ้ืนท่ีมากข้ึนกต็าม (ใตเ้บ้ืองพระยุคลบาท : 231) 
-เดิมตรงปลายทางเราวดัน ้ ามันเน่าแย่มาก ออกซิเจนเกอืบไม่มี แต่เม่ือ
ผ่านกระบวนการกลั่นกรองโดยผกัตบแล้วมีสภาพสะอาด... (ใต้เบ้ือง
พระยุคลบาท : 33) 

การใช้ค าราชาศัพท์ เช่น  
รถยนต์พระท่ีนั่ง พระราชฐาน พระวรกาย  
พระร าชด า รั ส  พระร าชก ระแส รับสั่ ง           

-ทรงเสด็จมาประทับท่ีพระราชวงัไกลกงัวล หัวหิน กเ็พ่ือรักษาอาการ
ปวดพระปฤษฎางคใ์หเ้ขา้ท่ี (หลกัธรรม หลกัท า ตามรอยพระยุคลบาท : 46) 
-ตลอดระยะเวลาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้ทรงครองราชยเ์ป็นท่ีประจักษ์
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ประเภทของ
ถ้อยค า 

ค าบ่งช้ี ตัวอย่างการใช้ถ้อยค า 

6. การใช้ค าซ ้ า
เ พ่ื อ เ น้ น ย ้ า
ความหมาย 
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ภูมิประเทศ เขา้ใจสถานการณ์ เขา้ใจคน เขา้ใจหลกัปฏิบติั เขา้ใจประเพณี 
เขา้ใจจารีตต่าง  ๆ(ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดิน : 64-65)   
-เช่ือว่าประเทศไทยจะเป็น ศูนย์กลางอย่างนั้ น  ศูนย์กลางอย่างน้ี 
ศูนยก์ลางการเงินการคลงั ศูนยก์ลางขนส่งทางอากาศ ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็น
ศูนยก์ลางสารพดั (หลกัธรรม หลกัท า ตามรอยพระยุคลบาท : 11-12) 

7. การใช้ค าซ้อน ฟ้ืนฟูบูรณะ เต็มบา้นเต็มเมือง ล่มจม         
ความตอ้งการความปรารถนา  คนใหญ่คนโต  
ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย พงัทลาย  แจกจ่ายกระจาย   
ทะเลาะเบาะแวง้  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  

- น ้าเน่าน ้าเสียของจงัหวดัเพชรบุรีถูกน าไปบ าบดัท่ีแหลมผกัเบ้ีย 
(หลกัธรรม หลกัท า ตามรอยพระยุคลบาท : 45) 
- เหมือนภาพท่ีเห็น คนใหญ่คนโตระดบัเจา้กระทรวงเดินผูกผา้ขาวมา้ 
เดินตรวจราชการลอยไปลอยมา เฉียดหวัชาวบา้น (หลกัธรรม หลกัท า 
ตามรอยพระยุคลบาท : 11-12) 

8. การใช้ถ้อยค า
ภาษาปาก 

ค าที่ ใ ช้ เ รียกบุคคล เ ช่นคนฝ ร่ัง  ต่ างชาติ        
ฝร่ังมงัค่า ค าบอกอากปักริยาต่าง ๆ เช่น เหวี่ยง
แหวกแนว สวนหระแส ยุ่งเหยิง ค าบอกเวลา 
เช่น ปัจจุบนัทนัด่วน วนั ๆ คืน ๆ เป็นชั่วโมง 
ค าบอกจ านวน  เช่น หลายร้อยล้าน มากมาย
ก่ายกอง  เรือนหม่ืน ค าบอกลักษณะ  เช่น 
สวยงาม เกล้ียง ปรุโปร่ง สึกหรอ  ค าลงท้าย 
เช่น น่ะ ครับ ครับผม  และถ้อยค าภาษาปากที่
แสดงผ่านรูปการถามหรือการปฏิเสธ  เช่น 
“สุดทา้ยไม่มีเหลือ” “ไม่มีใครท าอะไรเลย” 

-พวกเราอะไร ๆ กผ็่านตาไปโดยไม่มีสติ (หลักธรรม หลักท า ตามรอย
พระยุคลบาท : 38) 
-ขณะท่ี staff ผมอยู่เสาร์ อาทิตย ์ผมกต็้องอยู่ บางทีอยู่เซ็นหนังสือ แต่ 
Present น่ะส าคญั นายอยู่ข้างบน เราเบ้ียวกไ็ม่ได้ ไม่ใช่สั่งเสร็จแล้วตัว
ใครตัวมัน  เช้าเอางานมาส่ง คุณกส็ามารถชนะใจคนได้ (ใต้เบ้ืองพระ
ยุคลบาท : 229) 
 

9. การใช้ค าศัพท์ การใช้ค าศัพท์ภาษาองักฤษ  
- ค าภาษาองักฤษ โดยใชรู้ปค าภาษาองักฤษ 
แทนท่ีค าไทย หรือ ก  ากบัค าศพัทเ์ฉพาะ เช่น 
globalization,Tipple, GPS, bosesion 
ค าทบัศัพท์ภาษาองักฤษ เช่น จีดีพี เทคโนโลยี  
เอเอ็มพีเอ็ม โปรแกรม ซอตฟ์แวร์ 

วิถีไทยของไทยท่ีมีค่าท่ีเราละท้ิงและดูถูกด้วยซ ้ าไป ไปมุ่งตามกน้ฝร่ัง 
globalization ตามกน้ฝร่ัง  (หลกัธรรม หลกัท า ตามรอยพระยุคลบาท : 46) 
-พระองค์ทรงรับสั่งว่าพระองค์ทรงเป็นท่ีปรึกษาของชาติ (National 
Consultant)  ถา้รัฐบาลเห็นดีเห็นชอบในแนวพระราชด าริกน็ าไปใช้ได ้
(ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดิน : 64-65)   

การใช้ค าศัพท์เฉพาะ 
ศัพท์สังคมเศรษฐกิจ เช่น สังคมปริโภค ทุน 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ศัพท์การพัฒนา
สังคม เช่น สังคมอุตสาหกรรม  ภูมิสังคม 
ศัพท์การเกษตร เ ช่น  การชะล้าง  ป่ าพรุ         
ดินเปร้ียว  ศัพท์การเมืองการปกครอง เช่น 
เสรีภาพ ฎีกา ประชาธิปไตย ศัพท์วิทยา- 
ศาสตร์ เช่น ออกซิเจน แปรสภาพ  ศัพท์พุทธ
ศาสนา เช่น สังคหวตัถุ ปริสเมธ   สสมาปส   

-แมว้่าการขยายตวัทางเศรษฐกจิท าใหค้วามตอ้งการท่ีดินในการปลูกพืช
ไร่เล่ือนลอยเพ่ิมปริมาณพ้ืนท่ีมากข้ึนกต็าม (ใตเ้บ้ืองพระยุคลบาท : 231) 
-เดิมตรงปลายทางเราวดัน ้ ามันเน่าแย่มาก ออกซิเจนเกอืบไม่มี แต่เม่ือ
ผ่านกระบวนการกลั่นกรองโดยผกัตบแล้วมีสภาพสะอาด... (ใต้เบ้ือง
พระยุคลบาท : 33) 

การใช้ค าราชาศัพท์ เช่น  
รถยนต์พระท่ีนั่ง พระราชฐาน พระวรกาย  
พระร าชด า รั ส  พระร าชก ระแส รับสั่ ง           

-ทรงเสด็จมาประทับท่ีพระราชวงัไกลกงัวล หัวหิน กเ็พ่ือรักษาอาการ
ปวดพระปฤษฎางคใ์หเ้ขา้ท่ี (หลกัธรรม หลกัท า ตามรอยพระยุคลบาท : 46) 
-ตลอดระยะเวลาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้ทรงครองราชยเ์ป็นท่ีประจักษ์
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ประเภทของ
ถ้อยค า 

ค าบ่งช้ี ตัวอย่างการใช้ถ้อยค า 

ทรงศึกษาทดลอง ประชวร ถวายงาน แกเ่หล่าพสกนิกรว่า พระองคไ์ดท้รงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญาเข้า
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ (ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดิน : 64-65)   

10. การใช้ค า
บุรุษสรรพนาม 

ค าบุรุษสรรพนามที ่1 ไดแ้ก ่ผม ค าบุรุษสรรพ
นามที่ 2 ได้แก ่ท่าน พวกท่าน ค าบุรุษสรรพ
นามที่ 1และ2  ได้แก่  เรา พวกเรา  ค าบุรุษ
สรรพนามที ่3 ไดแ้ก ่พระองค ์พระองคท่์าน 

-หลายท่านคงมีชมรมอนุรักษอ์ยู่ท่ีน่ี อนุรักษเ์ป็นค าท่ีเชยท่ีสุดเท่าท่ีเคยได้
ยินมา  ท่านอาจจะช็อค อาจจะโมโหท่ีผมพูดอย่างนั้น ... (ใต้เบ้ืองพระ
ยุคลบาท : 217) 
-พระองค์ท่านประสูติกาลต่างประเทศนะครับ โตต่างประเทศ ศึกษา
ต่างประเทศ (หลกัธรรม หลกัท า ตามรอยพระยุคลบาท : 46) 

11. การใช้
ค าเช่ือม 

การใช้ค าเช่ือมสัมพันธสาร 
เช่ือมความเน้นเฉพาะ เช่น โดยเฉพาะ ส าหรับ 
เช่ือมตัวอย่าง เช่น ไดแ้ก ่เช่น อาทิ เช่ือมสรุป
ความ  เช่น ดงันั้น สรุปว่า  เช่ือมอธิบายความ 
เช่น คือ หมายความว่า  เช่ือมแสดงเหตุผล  
เช่น เพราะ เน่ืองจาก ความขัดแย้ง เช่น แต่    
แต่ว่า เช่ือมความเสริม เช่น ทั้งน้ี นอกจากน้ี 
เช่ือมล าดับเวลา เช่น ถดัมา ต่อมา 

-ประการแรกตดัค่าใช่จ่ายออก คือหมายความว่า  ทุกคนสามารถมีของ
อุปโภคบริโภคในพ้ืนท่ีของตวัเอง (ใตเ้บ้ืองพระยุคลบาท : 177) 
-ผลการพฒันาเป็นการตกลงกนัทั้ง 2 ฝ่าย บางทีบางคร้ังทรงสอนง่าย ๆ  
แต่ว่าการปฏิบติักนัคร่ึง ๆ กลาง ๆ ท าใหไ้ม่ไดป้ระโยชนเ์ต็มท่ี 
เพราะฉะนั้นตอ้งพยายามช่วยกนัส่ือสารกนัใหดี้ ดงันั้นจะเห็นไดว้่าทรง
สอนทรงใหห้ลกัในการปฏิบติัหมด (ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่ง
แผ่นดิน : 17)   

การใช้ค าเช่ือมล าดับเน้ือหา เช่น 
ท่ี 1, ท่ี 2, ท่ี 3   
ประการท่ีหน่ึง, อีกประการหน่ึง 
แรก,  ท่ีสอง, ท่ีสาม 
และการเนน้ตวัอกัษรหนาในประเด็นหลกั 

- ในน้ีจึงมีกจิกรรมอย่างน้อยท่ีสุด 5 กจิกรรมด้วยกนั กจิกรรมแรกนั้น
เป็นพ้ืนท่ีเล็ก ๆ ...  
     กจิกรรมท่ีสองกไ็ข่ได ้... 
     กจิกรรมท่ีสามคือเร่ืองหถัตกรรม ...       (ใตเ้บ้ืองพระยุคลบาท : 178) 
-ระดบัเกษตรกร ไดแ้ก ่เกษตรทฤษฏีใหม่  
     ขั้นท่ี 1 เป็นแนวทางการจดัการพ้ืท่ี ... 
     ขั้นท่ี 2 การรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ ... 

(หลกัธรรม หลกัท า ตามรอยพระยุคลบาท : 93) 
 
จากตารางจะเห็นได้ว่า ถอ้ยค าอนัเป็นลีลาเฉพาะทางภาษาของสุเมธ  ตันติเวชกุล ประกอบด้วย 11 ประเภท 

ไดแ้ก่ การใชถ้อ้ยค าแสดงความคิดเห็น การใชถ้อ้ยค าแสดงเจตนา การใชถ้อ้ยค าแสดงการถาม การใช้ถอ้ยค าที่มีความหมาย
โดยนยั การใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ การใชค้  าซ ้ าเพื่อเนน้ย  ้าความหมาย การใชค้  าซ้อน การใชค้  าภาษาปาก การใชค้  าศพัท์ การใช้
ค  าบุรุษสรรพนาม และการใช้ค  าเช่ือม  ทั้งน้ี ลกัษณะของถ้อยค าท่ีปรากฏใชบ่้อยจนถือว่าเป็นลีลาเฉพาะอนัโดดเด่นใน      
การน าเสนอเน้ือหาดงักล่าว ไดแ้ก่ ถอ้ยค าภาษาปาก ใชถ้อ้ยค าราชาศพัท์ และค าเช่ือม ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ในการน าเสนอ
เน้ือหาเป็นอยา่งยิง่  โดยผูเ้ขียนใชถ้อ้ยค าภาษาปากเม่ืออธิบายความรู้และบอกเล่าเร่ืองราวการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ผูอ้่านสามารถเขา้ใจเน้ือหาความรู้ที่เป็นทางการไดโ้ดยง่าย ในขณะเดียวกนันั้น 
เม่ือกล่าวถึงพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัราชการที่ 9 หรือพระราชวงศ์ ผูเ้ขียนยงัคงการใชถ้อ้ยค าราชาศพัท์ตามแบบแผน
ทางภาษา ท าใหเ้ห็นถึงความเหมาะสมในการเลือกใชถ้อ้ยค าในการน าเสนอเน้ือหาไดเ้ป็นอย่างดี ภายใตก้ารใชค้  าเช่ือมโยง
ความในการน าเสนอเน้ือหาอยา่งเป็นระบบระเบียบและเป็นเอกภาพ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าการใชค้  าแต่ละลกัษณะมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีผูเ้ขียนตอ้งการน าเสนอไดเ้ป็น

อยา่งดี ไม่ว่าจะเป็นการใชค้  าศพัทภ์าษาองักฤษ อนัไดแ้ก่ ค  าศพัท์ภาษาองักฤษแทนค าไทย ค าศพัท์ภาษาองักฤษเพื่อก  ากบั
ศพัทเ์ฉพาะ ค าทบัศพัทภ์าษาองักฤษ หรือการใช ้ค  าศพัทเ์ฉพาะดา้น ไดแ้ก่ ค  าศพัทเ์ฉพาะดา้นสังคมเศรษฐกิจ ค  าศพัท์เฉพาะ
ดา้นการพฒันาสังคม ค าศพัทเ์ฉพาะดา้นการเกษตร ในการอธิบายเน้ือหาท่ีเป็นองคค์วามรู้ต่าง ๆ เพื่อใหผู้อ้่านไดส้าระความรู้
ทางวิชาการอยา่งครอบคลุม  การใชค้  าแสดงความคิดเห็น การใชค้  าแสดงเจตนา เพื่อน าเสนอความคิดเห็นของตน การใช้
ประโยคค าถามและการใชค้  าซ ้ า เพื่อเนน้ความ และตอกย  ้าใหผู้อ้่านฉุกคิดไดถ้ึงเร่ืองนั้น ๆ หรือการใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ เม่ือ
กล่าวถึงเร่ืองราวเกี่ยวกบัชาติบา้นเมือง เพื่อสร้างความลึกซ้ึงกินใจ และให้ผูอ้่านเห็นถึงความเป็นรูปธรรมของการพฒันา
ประเทศชาติมากยิง่ข้ึน 

นอกจากน้ี ลีลาภาษาของ สุเมธ  ตนัติเวชกุล ยงัช่วยสร้างความเขา้ใจใหแ้ก่ผูอ้่านไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย เช่น การใช้
ค  าภาษาปากในการส่ือเน้ือหาท่ีมีลกัษณะเป็นองคค์วามรู้ และหลกัทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อช่วยใหผู้อ้่านสามารถเขา้ใจไดง่้าย และยงั
ช่วยในการสร้างอรรถรสใหเ้น้ือหาท่ีมีความเป็นทางการสูง กลายเป็นเร่ืองท่ีมีความสนุกสนานและชวนติดตาม  ยงัแสดงให้
เห็นถึงภูมิรู้ของตวัผูเ้ขียนผ่านการใชค้  าลกัษณะต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการใชค้  าแสดงความคิดเห็น มาแสดงขอ้เท็จจริงต่าง ๆ  
และการใชค้  าศพัทเ์ฉพาะ หรือค าศพัทภ์าษาองักฤษที่ถือว่าเป็นศพัทเ์ทคนิค ซ่ึงช่วยใหผู้อ้่านเห็นว่างานเขียนมีความน่าเช่ือถือ
และมีความน่าสนใจยิง่ข้ึน 

ผลการศึกษาในภาพรวมจึงสะทอ้นให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถของผูเ้ขียน ว่าเป็นผูมี้ภูมิรู้ทางดา้นวิชาการ
ดา้นการใชภ้าษา และมีความน่าเช่ือถืออย่างแทจ้ริง ทั้งยงัสะทอ้นให้เห็นถึงอารมณ์ขนัและอารมณ์สนุกสนานของผูเ้ขียน     
ดงัเห็นไดจ้ากการใชถ้อ้ยค าภาษาปากในการเล่าเร่ืองอยา่งสนุกสนาน ไม่สร้างความเบ่ือหน่ายใหแ้ก่ผูอ้่าน การศึกษาคร้ังน้ีจึง
ช่วยตอกย  ้าให้เห็นว่า งานเขียนของสุเมธ ตนัติเวชกุล ท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกบัการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 เป็นงานเขียนที่มีคุณค่าทั้งในแง่ของเน้ือหาท่ีน าเสนอ และในแง่ของภาษาท่ีมีความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์     
เหมาะแก่การน ามาเป็นตน้แบบให้คนรุ่นหลงัที่มีความสนใจงานเขียนเชิงสารคดีน ามาศึกษาและใชเ้ป็นแนวทางในการ
สร้างสรรคง์านเขียนต่อไปไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 

สรุปผลการวจิยั 
สุเมธ  ตนัติเวชกุล ใชถ้อ้ยค า 11 ประเภท ในการเขียนบอกเล่าเร่ืองราวเกี่ยวกบัค าสอน หลกัการทรงงาน และ

โครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ไดแ้ก่ การใชถ้อ้ยค าแสดงความคิดเห็น การใช้ถอ้ยค า
แสดงเจตนา การใชถ้อ้ยค าแสดงการถาม การใชถ้อ้ยค าที่มีความหมายโดยนยั การใชถ้อ้ยค าอุปลกัษณ์ การใชค้  าซ ้ าเพื่อเนน้ย  ้า
ความหมาย การใชค้  าซ้อน การใชค้  าภาษาปาก การใชค้  าศพัท ์การใชค้  าบุรุษสรรพนาม และการใชค้  าเช่ือม 
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กำรผลติสือ่เชงิสร้ำงสรรค์เพือ่กำรส่ือสำรต่อกำรจดักำรปัญหำขยะของชมรมกำรท่องเทีย่วเชิงอนรุกัษ์บ้ำนครีวีง

ธีระ ราชาพล

บทคัดย่อ

การศึกษา“การผลติสือ่เชงิสร้างสรรค์เพือ่การสือ่สารต่อการจดัการปัญหาขยะของชมรมการท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์บ้านคีรวีง”เป็นการ

วิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการผลิตส่ือเชิงสร้างสรรค์กับการจัดการขยะของชมรม

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวงและเพื่อศึกษารูปแบบการส่ือสารในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น การสนับสนุน 

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภายใต้บริบทของการร่วมรับรู้ปัญหา ร่วมคิด และร่วมปฏิบัติชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวง

ประชากรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นเฉพาะ นักท่องเที่ยวของชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวง ในช่วงเดือน มิถุนายน-

สิงหาคม พ.ศ.2561 จ�านวน 25 คน พบว่ามีความต้องการสื่อสร้างสรรค์ ดังนี้ สื่อสร้างสรรค์ที่ผลิตควรเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มบุคคลได้

ทุกเพศทุกวัย เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ ยูทูบ ใบปลิว แผ่นพับ ป้ายโฆษณา ช่องทางที่เผยแพร่สื่อควรเข้าถึงได้ทุกกลุ่มและได้คราวละมากๆ 

เพื่อให้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ ยูทูบ ใบปลิว แผ่นพับ ป้ายโฆษณา สื่อที่ชาวบ้านและชุมชน ตลอดจน

เยาวชนต้องการให้มี คือ สื่อสร้างสรรค์ที่กระตุ้นจิตส�านึกของชาวบ้านในการหวงแหน รักบ้านเกิด และช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อม

ให้คงอยู่ในสภาพเดิมมากที่สุด และกระตุ้นจิตส�านึกของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้หมู่บ้านคีรีวง คงสภาพเดิม

มากทีส่ดุ ต้องการสือ่ทีเ่ป็นประเภทหนงัส้ันทีบ่อกวธิปีฏบัิตเิกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ บอกเล่าประวตัคิวามเป็นมาของหมูบ้่าน 

วิธีการจัดการขยะของหมู่บ้าน สภาพแวดล้อมโดยรวมของหมู่บ้าน เพื่อให้หมู่บ้านคีรีวง คงสภาพเดิมมากที่สุด และควรเป็นประเภท

หนงัสัน้ทีบ่อกวธิปีฏบัิตเิกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ และประวติัความเป็นมาของหมู่บ้าน สภาพแวดล้อม ตลอดจนวธิกีารจัดการ

ขยะของหมู่บ้าน 

การจัดการด้านขยะของชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวง ได้สร้างสื่อสร้างสรรค์ครั้งนี้พบว่าการมีส่วนร่วมของตัวแทนชุมชน 

และการสร้างกจิกรรมการผลติสือ่สร้างสรรค์ ทีม่เียาวชนในชมุชนเข้าร่วมแสดง จ�านวน 5 คน เกิดการตระหนักรูข้องกลุม่เพือ่นๆของ

เยาวชนเองรวมทั้งผู้ปกครองและครูอาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์สื่อรูปแบบหนังสั้น ท�าให้เกิดการสื่อสารจากกลุ่มคน

ภายในชุมชน สู่การสื่อสารไปยังนักท่องเที่ยวที่มาสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยว 
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Creative media production for the communication of waste disposal management in 

Ecotourism: Implications of Khiri wong Conservation community based tourism

Abstract

The objective of this study, “Creative Communication Media Production for Waste Management of the Khiriwong 

Eco-Tourism Club”, is to investigate the creative media production model and the communication patterns in 

creating local community participation and support for eco-tourism activities under the context of Khiriwong 

Conservation Tourism Club. The population sample of 25 tourists of the Khiriwong Conservation Tourism Club 

during June-August 2018 were focused for this research study. From the research findings, it was found that 

there was a need for creative media as follows: Creative media production should be a medium that can reach 

people of all ages, such as Facebook, LINE, YouTube, flyers, brochures, and billboards. For mutual understand-

ing, channels for mass media should be accessible to all groups, such as Facebook, LINE, YouTube, flyers, 

brochures and billboards.Media that villagers and communities as well as young people want to have is a 

creative media that stimulates the consciousness of the villagers and tourists in cherishing their love of their 

homeland and helping to maintain the environment in the most original condition. A short movie that demon-

strates ecotourism, tells the history of the village and waste management methods, as well as the overall 

environment of the village.

From creative media production activities, it was found from the result of the participation of five community 

representatives in a short film that the film has created awareness among youth groups and their friends, in-

cluding parents and teachers who are involved in the creation of short film. This has improved both internal 

and external communication within the community and between the community and tourists of Khiriwong 

which is considered as a tourist attraction with “the best air” in Thailand.
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
   บทความวิจัยเร่ือง “การผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการสื่อสารต่อการจัดการปัญหาขยะของชมรมการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรวีง ”  โดย ธีระ ราชาพล 
 

ที่มาและความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 
ชุมชนคีรีวงเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวของชุมชนในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงพาณิชย์ มีจ านวนประชากรเพิ่ม

มากขึ้น ปริมาณขยะมูลฝอยก็เพิ่มขึ้น เป็นเงาตามตัว จากการที่ขยะมูลฝอยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และการจัดเก็บหรือการ
จัดการขยะมูลฝอย ไม่สามารถรับมือกับจ านวนขยะมูลฝอยที่ตกค้าง ท าให้ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ทั้งสภาพภูมิทัศน์ (ดินเสีย และน้ าเสีย) และสุขภาพอนามัยของประชาชน การจัดการขยะจึงเป็นปัญหาส าคัญ  อย่างหนึ่งที่
ต้องการการแก้ไข จากปัญหาของขยะมูลฝอยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยตรง ทั้ง
ในชุมชนเมืองและชนบท ท าให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องมีความตระหนักในการบริหารจัดการขยะมลูฝอย โดยอาศัยความร่วมมอื
ของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย และการปลูกฝังจิตส านึก ในการมีส่วนร่วมแก่ชุมชน โดยการเปิด
โอกาสให้ประชาชนในแต่ละชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ จัดการขยะ เพื่อให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และเกิด
จิตส านึกที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งประชาชนในชุมชนมีอิทธิพลในการกระตุ้นจิตส านึกต่อความ
รับผิดชอบร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดลอ้ม   เรื่องขยะมูลฝอยชุมชน โดยเริ่มจากการให้ประชาชนในชุมชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับปัญหาขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน แต่การจัดการขยะมูลฝอยที่ครบวงจรมี
ต้นทุนสูงมาก  

ดังนั้นประชาชนในชุมชนจึงควรมีความตระหนักในการลดปริมาณขยะมูลฝอยมากกว่าการพึ่งพาการก าจั ดขยะมูล
ฝอย ชุมชนจากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว ท าอย่างไรที่จะรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเห็นการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์  ที่
ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ท าให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว ในชุมชนเห็นคุณค่าและเกิด
จิตส านึกในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม และร่วมด้วยช่วยกันในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ให้เหลือน้อย
ที่สุด  

ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจในการศึกษา“การผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารต่อการจัดการปัญหาขยะของ
ชมรม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวง” ขึ้นทั้งนี้เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการปัญหาขยะของขมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
บ้านคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช มีกลยุทธ์อะไรในการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน มีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการ
ก าหนดการผลิตสื่อสร้างสรรค์กับการสื่อสารจัดการปัญหาขยะของชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวง  รวมถึงปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้การสื่อสารเพื่อเพื่อน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้ มาก าหนดนโยบายในการด าเนินงานด้านการ
พัฒนาชุมชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์ 

1.เพื่อศึกษารูปแบบการผลติสื่อเชิงสร้างสรรค์กับการจัดการขยะของชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บา้นคีรีวง 
2. เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารในการสร้างการมสี่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น การสนับสนุน กิจกรรมทอ่งเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ ภายใต้บริบทของการร่วมรับรู้ปัญหา ร่วมคดิ และร่วมปฏิบตัิชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวง 
ขอบเขตการวจิัย                                                                                                                
    1.ศึกษารูปแบบการผลติสื่อเชิงสรา้งสรรค์กับรูปแบบการสื่อสารในการสร้างการมสี่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น การ
สนับสนุน กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภายใต้บริบทของการร่วมรบัรู้ปัญหา ร่วมคิด และร่วมปฏิบตัิชมรมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์บ้านคีรีวง 
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ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรวีง ”  โดย ธีระ ราชาพล 
 

ที่มาและความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 
ชุมชนคีรีวงเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวของชุมชนในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงพาณิชย์ มีจ านวนประชากรเพิ่ม

มากขึ้น ปริมาณขยะมูลฝอยก็เพิ่มขึ้น เป็นเงาตามตัว จากการที่ขยะมูลฝอยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และการจัดเก็บหรือการ
จัดการขยะมูลฝอย ไม่สามารถรับมือกับจ านวนขยะมูลฝอยที่ตกค้าง ท าให้ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ทั้งสภาพภูมิทัศน์ (ดินเสีย และน้ าเสีย) และสุขภาพอนามัยของประชาชน การจัดการขยะจึงเป็นปัญหาส าคัญ  อย่างหนึ่งที่
ต้องการการแก้ไข จากปัญหาของขยะมูลฝอยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยตรง ทั้ง
ในชุมชนเมืองและชนบท ท าให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องมีความตระหนักในการบริหารจัดการขยะมลูฝอย โดยอาศัยความร่วมมอื
ของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย และการปลูกฝังจิตส านึก ในการมีส่วนร่วมแก่ชุมชน โดยการเปิด
โอกาสให้ประชาชนในแต่ละชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ จัดการขยะ เพื่อให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และเกิด
จิตส านึกที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งประชาชนในชุมชนมีอิทธิพลในการกระตุ้นจิตส านึกต่อความ
รับผิดชอบร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดลอ้ม   เรื่องขยะมูลฝอยชุมชน โดยเริ่มจากการให้ประชาชนในชุมชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับปัญหาขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน แต่การจัดการขยะมูลฝอยที่ครบวงจรมี
ต้นทุนสูงมาก  

ดังนั้นประชาชนในชุมชนจึงควรมีความตระหนักในการลดปริมาณขยะมูลฝอยมากกว่าการพึ่งพาการก าจั ดขยะมูล
ฝอย ชุมชนจากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว ท าอย่างไรที่จะรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเห็นการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์  ที่
ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ท าให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว ในชุมชนเห็นคุณค่าและเกิด
จิตส านึกในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม และร่วมด้วยช่วยกันในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ให้เหลือน้อย
ที่สุด  

ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจในการศึกษา“การผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารต่อการจัดการปัญหาขยะของ
ชมรม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวง” ขึ้นทั้งนี้เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการปัญหาขยะของขมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
บ้านคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช มีกลยุทธ์อะไรในการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน มีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการ
ก าหนดการผลิตสื่อสร้างสรรค์กับการสื่อสารจัดการปัญหาขยะของชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวง  รวมถึงปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้การสื่อสารเพื่อเพื่อน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้ มาก าหนดนโยบายในการด าเนินงานด้านการ
พัฒนาชุมชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์ 

1.เพื่อศึกษารูปแบบการผลติสื่อเชิงสร้างสรรค์กับการจัดการขยะของชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บา้นคีรีวง 
2. เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารในการสร้างการมสี่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น การสนับสนุน กิจกรรมทอ่งเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ ภายใต้บริบทของการร่วมรับรู้ปัญหา ร่วมคดิ และร่วมปฏิบตัิชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวง 
ขอบเขตการวจิัย                                                                                                                
    1.ศึกษารูปแบบการผลติสื่อเชิงสรา้งสรรค์กับรูปแบบการสื่อสารในการสร้างการมสี่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น การ
สนับสนุน กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภายใต้บริบทของการร่วมรบัรู้ปัญหา ร่วมคิด และร่วมปฏิบตัิชมรมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์บ้านคีรีวง 

 2.ประชากรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นเฉพาะ นักท่องเที่ยวของชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวง ในช่วง
เดือน มิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ.2561 และตัวแทนชุมชนคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ประกอบไปด้วยประชาชนท่ีอาศัย
อยู่ใน หมู่ที่ 5 บ้านคีรีวง,หมู่ที่ 8 บ้านคีรีทอง,หมู่ที่ 9 บ้านขุนคีรี และหมู่ที่ 10 บ้านคีรีธรรม รวมทั้งหมด 25 คน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 

1. ทราบรูปแบบการผลติสื่อเชิงสรา้งสรรค์กับการจดัการขยะของชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านครีีวง 
2. ทราบรูปแบบการสื่อสารในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น การสนับสนุน กิจกรรมท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 

ภายใต้บริบทของการร่วมรับรู้ปัญหา ร่วมคิด และร่วมปฏิบตัิชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวง 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การก าหนดแนวความคิดในกาสร้างสื่อสร้างสรรค์ส าหรับการสื่อสารและการจัดการขยะในสถานที่ท่องเที่ยว 

เนื่องจากสื่อประเภทต่าง ๆ อันได้แก่สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทแผ่นพับ ป้ายไวนิล สื่อวีดีทัศน์ สื่อเว็บไซต์และป้ายสัญลักษณ์ มีความ 
แตกต่างกันทั้งในแต่ละประเภทของสื่อที่มีทั้งข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกัน อีกทั้งการใช้งานของสื่อแต่ละประเภทก็ยังมีความ
แตกต่างกัน  

รวมถึงกลุ่มเป้าหมายของสื่อที่ใช้แต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกันมาก  ดังนั้นถือได้ว่าการใช้สื่อจะต้องมีความ
ครอบคลุมและสามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง กว้างขวาง สามารถใช้ได้กับทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับการศึกษา 
แต่ในการออกแบบสื่อจ าเป็นต้องมี กรอบแนวคิดและแนวทางในการท างานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นการควบคุมให้
สื่อทุกชนิด และประเภท มีความเป็นเอกลักษณ์และมี  ความงาม ผสมผสาน กลมกลืนและเป็นรูปแบบเดียวกัน ตาม
แนวความคิดที่ใช้ในการออกแบบ    อัตลักษณ์และ การผลิตสื่อสร้างสรรค์ส าหรับการสื่อสารและการจัดการขยะในสถานที่
ท่องเที่ยว แบบมีส่วนร่วม  

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ส่ือสร้างสรรค์ส าหรับการส่ือสารและ
การจดัการขยะในสถานท่ีทอ่งเท่ียวชมรมการ
ทอ่งเท่ียวเชิงอนรัุกษ์บ้านคีรีวง 

 

ทศันคตขิองชาวบ้านและผู้น าชมุชน 
ตลอดจนนกัทอ่งเท่ียวท่ีมีตอ่การจดัการขยะใน
สถานท่ีท่องเท่ียวชมรมการท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์
บ้านคีรีวง 

 
 ความต้องการส่ือของชาวบ้านและผู้น า

ชมุชน นกัท่องเท่ียว  
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ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตสื่อ

เชิงสร้างสรรค์กับการจัดการขยะของชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวงและศึกษารูปแบบการสื่อสารในการสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น การสนับสนุน กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภายใต้บริบทของการร่วมรับรู้ปัญหา ร่วมคิด และร่วม
ปฏิบัติชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวง  ซึ่งใช้วิธีการวิจัยโดยวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
(Documentary Research) และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากกลุ่มเป้าหมาย 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างใช้ในงานวิจัย 

ประชากรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนและที่อาศัยอยู่ใน หมู่ที่ 5 บ้านคีรีวง ,หมู่ที่ 8 บ้านคีรีทอง,หมู่ที่ 9 
บ้านขุนคีรี และหมู่ที่ 10 บ้านคีรีธรรม, กลุ่มเยาวชน และนักท่องเที่ยวของชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวงและชุมชน
คีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช และท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 25 คน  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 

การสัมภาษณเ์ชิงลึก (In-depth interview) ใช้การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล โดยใช้ค าถามแบบปลายเปิด เพื่อให้
กลุ่มตัวอย่างสามารถแสดงความคดิเห็นได้อย่างอิสระ ท าให้ได้ข้อมูล หลากหลายแง่มุม ซึ่งค าถามส าหรับสัมภาษณ์กลุ่ม
ชาวบ้านและผู้น าชุมชนที่อาศัยอยูใ่น หมู่ที่ 5 บ้านคีรีวง,หมู่ที่ 8 บ้านคีรีทอง,หมู่ที่ 9 บ้านขุนคีรี และหมู่ที่ 10 บ้านคีรีธรรม, 
กลุ่มเยาวชน และนักท่องเที่ยวของชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บา้นคีรีวงและชุมชนคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช มี
ดังนี ้ 

1.ท่านคิดชุมชนคีรีวง ควรมีสื่อประเภทใดมากท่ีสุด 
2.การสื่อสารด้านข้อมลูข่าวสาร ของชุมชนที่ผ่านมาเป็นอย่างไร 
3.ท่านคิดว่าการจัดการเรื่องทิ้งขยะของชุมชนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบา้ง 
4.ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากสื่อใดมากที่สดุ 
5.ถ้ามีหน่วยงานเข้ามาช่วยจดัการด้านขยะท่านอยากบอกอะไรมากที่สุด 
6.ประเภทของสื่ออะไรที่ท่านชอบและเห็นใช้บ่อยที่สดุ เช่น   เสียงตามสาย ไลน์ เฟคบุค๊ ป้ายประกาศ 
7.ค าว่าสื่อสร้างสรรค์ ท่านรู้จักหรอืไม่ ถ้ารู้ คืออะไร 
8.ถ้าอยากมีสื่อสร้างสรรค์ ท่านต้องการให้มีสื่ออะไรมากท่ีสุด 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth interview)  ที่ใช้ค าถามปลายเกิด จ านวน 

8 ข้อ โดยใช้การตรวจสอบความถูกต้องโดยวิธีการตรวจสอบสามเส้า ด้านข้อมูล (Data triangulation) โดยตรวจสอบ
แหล่งที่มาของข้อมูลที่ต่างกัน ประกอบไปด้วยข้อมูลจากกลุ่มชาวบ้านและผู้น าชุมชนที่อาศัยอยู่ใน หมู่ที่ 5 บ้านคีรีวง,หมู่ที่ 8 
บ้านคีรีทอง,หมู่ที่ 9 บ้านขุนคีรี และหมู่ที่ 10 บ้านคีรีธรรม ข้อมูลจากกลุ่มเยาวชน และข้อมูลจากนักท่องเที่ยวของชมรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวงและชุมชนคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมลูส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ไดด้ าเนินการโดย 

1. ผู้วิจัยได้ท าการประสานงานกับผู้น าท้องถิ่นของชุมชนคีรีวง เพื่อขอท าการสมัภาษณ์ 
2. น าข้อค าถามท าการสัมภาษณ์กลุม่ตัวอย่างและบันทึกเสียง จ านวน 25 คน 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตสื่อ

เชิงสร้างสรรค์กับการจัดการขยะของชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวงและศึกษารูปแบบการสื่อสารในการสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น การสนับสนุน กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภายใต้บริบทของการร่วมรับรู้ปัญหา ร่วมคิด และร่วม
ปฏิบัติชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวง  ซึ่งใช้วิธีการวิจัยโดยวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
(Documentary Research) และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากกลุ่มเป้าหมาย 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างใช้ในงานวิจัย 

ประชากรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนและที่อาศัยอยู่ใน หมู่ที่ 5 บ้านคีรีวง ,หมู่ที่ 8 บ้านคีรีทอง,หมู่ที่ 9 
บ้านขุนคีรี และหมู่ที่ 10 บ้านคีรีธรรม, กลุ่มเยาวชน และนักท่องเที่ยวของชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวงและชุมชน
คีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช และท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 25 คน  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 

การสัมภาษณเ์ชิงลึก (In-depth interview) ใช้การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล โดยใช้ค าถามแบบปลายเปิด เพื่อให้
กลุ่มตัวอย่างสามารถแสดงความคดิเห็นได้อย่างอิสระ ท าให้ได้ข้อมูล หลากหลายแง่มุม ซึ่งค าถามส าหรับสัมภาษณ์กลุ่ม
ชาวบ้านและผู้น าชุมชนที่อาศัยอยูใ่น หมู่ที่ 5 บ้านคีรีวง,หมู่ที่ 8 บ้านคีรีทอง,หมู่ที่ 9 บ้านขุนคีรี และหมู่ที่ 10 บ้านคีรีธรรม, 
กลุ่มเยาวชน และนักท่องเที่ยวของชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บา้นคีรีวงและชุมชนคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช มี
ดังนี ้ 

1.ท่านคิดชุมชนคีรีวง ควรมีสื่อประเภทใดมากท่ีสุด 
2.การสื่อสารด้านข้อมลูข่าวสาร ของชุมชนที่ผ่านมาเป็นอย่างไร 
3.ท่านคิดว่าการจัดการเรื่องทิ้งขยะของชุมชนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบา้ง 
4.ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากสื่อใดมากที่สดุ 
5.ถ้ามีหน่วยงานเข้ามาช่วยจดัการด้านขยะท่านอยากบอกอะไรมากที่สุด 
6.ประเภทของสื่ออะไรที่ท่านชอบและเห็นใช้บ่อยที่สดุ เช่น   เสียงตามสาย ไลน์ เฟคบุค๊ ป้ายประกาศ 
7.ค าว่าสื่อสร้างสรรค์ ท่านรู้จักหรอืไม่ ถ้ารู้ คืออะไร 
8.ถ้าอยากมีสื่อสร้างสรรค์ ท่านต้องการให้มีสื่ออะไรมากท่ีสุด 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth interview)  ที่ใช้ค าถามปลายเกิด จ านวน 

8 ข้อ โดยใช้การตรวจสอบความถูกต้องโดยวิธีการตรวจสอบสามเส้า ด้านข้อมูล (Data triangulation) โดยตรวจสอบ
แหล่งที่มาของข้อมูลที่ต่างกัน ประกอบไปด้วยข้อมูลจากกลุ่มชาวบ้านและผู้น าชุมชนที่อาศัยอยู่ใน หมู่ที่ 5 บ้านคีรีวง,หมู่ที่ 8 
บ้านคีรีทอง,หมู่ที่ 9 บ้านขุนคีรี และหมู่ที่ 10 บ้านคีรีธรรม ข้อมูลจากกลุ่มเยาวชน และข้อมูลจากนักท่องเที่ยวของชมรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวงและชุมชนคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมลูส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ไดด้ าเนินการโดย 

1. ผู้วิจัยได้ท าการประสานงานกับผู้น าท้องถิ่นของชุมชนคีรีวง เพื่อขอท าการสมัภาษณ์ 
2. น าข้อค าถามท าการสัมภาษณ์กลุม่ตัวอย่างและบันทึกเสียง จ านวน 25 คน 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ 

การวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้ค้นคว้าจากเอกสารงานวิจัย ข้อมูลจากการ สัมภาษณ์กลุ่มชาวบ้านและ
ผู้น าชุมชนที่อาศัยอยู่ใน หมู่ที่ 5 บ้านคีรีวง,หมู่ที่ 8 บ้านคีรีทอง,หมู่ที่ 9 บ้านขุนคีรี และหมู่ที่ 10 บ้านคีรีธรรม และข้อมูลการ
สัมภาษณ์กลุ่มเยาวชน และข้อมูลจากนักท่องเที่ยวของชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวงและชุมชนคีรีวง อ.ลานสกา จ.
นครศรีธรรมราช มาศึกษาและวิเคราะห์ตามกระบวนการ ของงานวิจัยเชิงคุณภาพ กล่าวคือ วิเคราะห์ถึงประเด็นส าคัญที่ได้
จากการสัมภาษณ์ (Major themes) จากนั้นน าประเด็นส าคัญมาแยกเป็นประเด็นย่อย (Sub-themes) และหัวข้อย่อย 
(Categories) ซึ่ง เป็นการวิเคราะห์จากภาพรวมไปจนถึงวิเคราะห์ถึงประเด็นย่อย และน าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการ  เชิง
บรรยาย (Descriptive Research) 
 
ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 ในการด าเนินงานวิจยั เริ่มต้นโดยศึกษาเอกสารเอกสารทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อเชิง
สร้างสรรคเ์พื่อการสื่อสารต่อการจดัการปัญหาขยะของชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวง เพื่อสร้างข้อค าถาม 

ขั้นตอนที่ 2 การสังเกตแบบไม่มสีว่นร่วม (Non-participant observation) ผู้วิจัย เข้าไปสังเกตการณ์
สภาพแวดล้อม (Setting)  และการท างาน (Acting) ของผู้ประสานงานในโครงการการสัมภาษณ์ (Interview) ผู้วิจัยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์อย่าง ไม่เป็นทางการ (Informal interview) ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลู 1 ท่าน ใช้เวลาประมาณ 45 นาที 
มีการขออนุญาตจดบันทึกภาคสนาม (Fieldnote) และบันทึกเทป  

ขั้นตอนที่ 3 ผลิตสื่อสรา้งสรรค์เพือ่กระตุ้นจติส านึกในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ขั้นตอนที่ 4 ฉายสื่อสร้างสรรค์ที่ด าเนินการผลิตแล้ว ให้กับกลุม่เยาวชนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดูเพื่อประเมิน

ทัศนคต ิ
 

การอภิปรายผลการวิจัย 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้การตรวจสอบความถูกต้องโดยวิธีการตรวจสอบสามเส้า ด้านข้อมูล (Data 

triangulation) โดยตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลที่ต่างกัน ประกอบไปด้วยข้อมูลจากกลุ่มชาวบ้านและผู้น าชุมชนท่ีอาศัยอยู่
ใน หมู่ที่ 5 บ้านคีรีวง,หมู่ที่ 8 บ้านคีรีทอง,หมู่ที่ 9 บ้านขุนคีรี และหมู่ที่ 10 บ้านคีรีธรรม ข้อมูลจากกลุ่มเยาวชน และข้อมูล
จากนักท่องเที่ยวของชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวงและชุมชนคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โดยผลการวิจัยมี
การอภิปรายตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.เพื่อศึกษารูปแบบการผลติสื่อเชิงสร้างสรรค์กับการจัดการขยะของชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บา้นคีรีวง 
2. เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารในการสร้างการมสี่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น การสนับสนุน กิจกรรมทอ่งเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ ภายใต้บริบทของการร่วมรับรู้ปัญหา ร่วมคดิ และร่วมปฏิบตัิชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวง 
สามารถอภิปรายผลได้ว่าจากการสร้างสื่อเชิงสร้างสรรค์ของกับการจัดการขยะของชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

บ้านคีรีวง พบว่าสื่อที่ผู้น าท้องถิ่น ชาวบ้าน เยาวชนและนักท่องเที่ยวต้องการให้มีมากที่สุด คือ สื่อที่เข้าใจง่ายและน้อมน าให้
เกิดจิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากรของหมู่บ้านให้คงเดิม โดยเน้นช่องทางโซเชียลออนไลน์ เช่น 
เฟสบุ๊ค ไลน์ ยูทูบ เป็นต้น และสนับสนุนให้เป็นสื่อประเภทละครสั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับ
บุญทัน ภูบาล (2549 อ้างถึงใน จินตนา กสินันท์ , 2560: 18) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงจิตสาธารณะของนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เกิดจากการใช้วีดิทัศน์ละครหุ่นเชิดเป็นตัวแบบจิตสาธารณะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียน
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ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน บ้านศรีแก้ว เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามวัดจิตสาธารณะ แบบสังเกตพฤติกรรม 
จิตสาธารณะ ผลการศึกษาพบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ที่ใช้วีดิทัศน์ ละครหุ่นเชิดเป็นตัวแบบ มีการเปลี่ยนแปลงของ
คะแนนจิตสาธารณะเฉลี่ยโดยรวม ก่อนการใช้วีดิทัศน์ระหว่างการใช้วีดิทัศน์ และหลังการใช้วีดิทัศน์ละครหุ่นเชิดเป็น ตัวแบบ
ในแต่ละช่วงสัปดาห์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย คะแนนจิตสาธารณะเฉลี่ยโดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ตลอดช่วงระยะเวลา 4 สัปดาห์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของจินตนา กสินันท์ (บทคัดย่อ: 2560) ที่พบว่านักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ใช้วีดิทัศน์ละครหุ่นเชิดเป็นตัวแบบ มีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนจิตสาธารณะเฉลี่ย โดยแยกตามราย
องค์ประกอบของ จิตสาธารณะ 3 องค์ประกอบ ก่อนการใช้วีดิทัศน์ ระหว่างการใช้วีดิทัศน์ และหลังการ ใช้วีดิทัศน์ ในแต่ละ
ช่วงสัปดาห์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อมีการศึกษารูปแบบการสื่อสารในการสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนท้องถิ่น การสนับสนุน กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภายใต้บริบทของการร่วมรับรู้ปัญหา ร่วมคิด และร่วมปฏิบัติ
ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวง พบว่ารูปแบบที่ผู้น าท้องถิ่น ชาวบ้าน เยาวชน และนักท่องเที่ยว ต้องการให้มี คือ 
ช่องทางสื่อโซเชียลออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ ยูทูบ เพราะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกเพศทุกวัย หรือการใช้พื้นที่สาธารณะ 
(Public Sphere) ที่เป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นจาก Habermas (2001, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ และคนอื่น ๆ, 2543 น. 
28) นักวิชาการชาวเยอรมัน ซึ่งมองเห็นความส าคัญ ของโลกของการสื่อสาร และบทบาททางการเมืองของกลุ่มชนช้ันใหม่ใน
สังคมยุโรป ช่วงรอยต่อ ระหว่างการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ระบบการเมืองรูปแบบ 
ประชาธิปไตยในคริสต์ศตวรรษที่ 18 การสื่อสารตามร้านกาแฟ ร้านตัดผม ร้านค้าในชุมชน หรือ สถานที่สาธารณะอื่น ๆ เป็น
ศูนย์รวมการวิพากษ์วิจารณ์อ านาจรัฐ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มพ่อค้า และนายทุน(Bourgeois) มี
โอกาสน าเรื่องการเมืองมาตรวจสอบ และกดดันให้เกิดความโปร่งใส   ซึ่งฮาเบอร์มาส์ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องของการสื่อสาร
ใน 2 ด้านคือ 

1. การสื่อสารเป็นโครงสร้างส่วนบนที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคม การเมืองไปสู่สังคม
ประชาธิปไตย 

2. การสื่อสารเป็นกระบวนการที่ท าให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจ และฉันทามติที่ น าไปสู่การกระท า และการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลในวงกว้างโดยกระบวนการการสื่อสารที่มีประสิทธิผลจะต้องเกิดขึ้นในบริบทของความเท่าเทียมกัน และ
ความพร้อมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ โต้แย้งแสดงเหตุผลระหว่างกัน 

อีกด้านหนึ่งก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับแนวความคิดเรื่องการใช้พื้นที่สาธารณะว่า เป็นแนวความคิดที่มองโลก
ของการสื่อสารสาธารณะอย่างจ ากัด กล่าวคือ มองเห็นเพียงกระบวนการ ที่มีการพูดจา อภิปราย หรือ โต้แย้งด้วยหลักเหตุผล 
ซึ่งเรื่องเหตุผลถือว่าเป็นโลกของผู้ชายล้วน ๆ ไม่ได้หมายรวมถึงบทบาท และการมีส่วนร่วมของผู้หญิงเข้าไปในโลกของการ
สื่อสารสาธารณะด้วย ท าให้แนวความคิดนี้ไม่เปิดกว้าง และการเน้นเฉพาะวิธีการโต้แย้งกันด้วยเหตุผลก็ไม่สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในโลกของการสื่อสารสาธารณะว่ามีการใช้รูปแบบอื่น ๆ อีกมาก เช่น การเสียดสี การเยาะเย้ย ถากถาง 
การล้อเลียนด้วยถ้อยค ารวมทั้งการซุบซิบนินทา วิธีการ และ รูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายเหล่านี้ก็ทรงประสิทธิภาพในทาง
การเมืองพอ ๆ กับวิธีการใช้ เหตุผลในการสื่อสาร (Downing, et al., 2001, อ้างถึงใน อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2547, น. 26) ซึ่ง
จะขัดกับความเป็นจริงท่ีพื้นที่สาธารณะในปัจจุบันที่ผู้หญิงเข้าไปมีบทบาทค่อนข้างมากกว่ายุคก่อน 
 
สรุปผลการวิจัย 

สรุปการด าเนินการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารตอ่การจัดการปัญหาขยะของชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
บ้านคีรีวง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์
กับการจัดการขยะของชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวงและศึกษารูปแบบการสื่อสารในการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่น การสนับสนุน กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภายใต้บริบทของการร่วมรับรู้ปัญหา ร่วมคิด และร่วมปฏิบัติชมรม
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน บ้านศรีแก้ว เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามวัดจิตสาธารณะ แบบสังเกตพฤติกรรม 
จิตสาธารณะ ผลการศึกษาพบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ที่ใช้วีดิทัศน์ ละครหุ่นเชิดเป็นตัวแบบ มีการเปลี่ยนแปลงของ
คะแนนจิตสาธารณะเฉลี่ยโดยรวม ก่อนการใช้วีดิทัศน์ระหว่างการใช้วีดิทัศน์ และหลังการใช้วีดิทัศน์ละครหุ่นเชิดเป็น ตัวแบบ
ในแต่ละช่วงสัปดาห์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย คะแนนจิตสาธารณะเฉลี่ยโดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ตลอดช่วงระยะเวลา 4 สัปดาห์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของจินตนา กสินันท์ (บทคัดย่อ: 2560) ที่พบว่านักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ใช้วีดิทัศน์ละครหุ่นเชิดเป็นตัวแบบ มีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนจิตสาธารณะเฉลี่ย โดยแยกตามราย
องค์ประกอบของ จิตสาธารณะ 3 องค์ประกอบ ก่อนการใช้วีดิทัศน์ ระหว่างการใช้วีดิทัศน์ และหลังการ ใช้วีดิทัศน์ ในแต่ละ
ช่วงสัปดาห์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อมีการศึกษารูปแบบการสื่อสารในการสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนท้องถิ่น การสนับสนุน กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภายใต้บริบทของการร่วมรับรู้ปัญหา ร่วมคิด และร่วมปฏิบัติ
ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวง พบว่ารูปแบบที่ผู้น าท้องถิ่น ชาวบ้าน เยาวชน และนักท่องเที่ยว ต้องการให้มี คือ 
ช่องทางสื่อโซเชียลออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ ยูทูบ เพราะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกเพศทุกวัย หรือการใช้พื้นที่สาธารณะ 
(Public Sphere) ที่เป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นจาก Habermas (2001, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ และคนอื่น ๆ, 2543 น. 
28) นักวิชาการชาวเยอรมัน ซึ่งมองเห็นความส าคัญ ของโลกของการสื่อสาร และบทบาททางการเมืองของกลุ่มชนช้ันใหม่ใน
สังคมยุโรป ช่วงรอยต่อ ระหว่างการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ระบบการเมืองรูปแบบ 
ประชาธิปไตยในคริสต์ศตวรรษที่ 18 การสื่อสารตามร้านกาแฟ ร้านตัดผม ร้านค้าในชุมชน หรือ สถานที่สาธารณะอื่น ๆ เป็น
ศูนย์รวมการวิพากษ์วิจารณ์อ านาจรัฐ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มพ่อค้า และนายทุน(Bourgeois) มี
โอกาสน าเรื่องการเมืองมาตรวจสอบ และกดดันให้เกิดความโปร่งใส   ซึ่งฮาเบอร์มาส์ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องของการสื่อสาร
ใน 2 ด้านคือ 

1. การสื่อสารเป็นโครงสร้างส่วนบนที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคม การเมืองไปสู่สังคม
ประชาธิปไตย 

2. การสื่อสารเป็นกระบวนการที่ท าให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจ และฉันทามติที่ น าไปสู่การกระท า และการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลในวงกว้างโดยกระบวนการการสื่อสารที่มีประสิทธิผลจะต้องเกิดขึ้นในบริบทของความเท่าเทียมกัน และ
ความพร้อมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ โต้แย้งแสดงเหตุผลระหว่างกัน 

อีกด้านหนึ่งก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับแนวความคิดเรื่องการใช้พื้นที่สาธารณะว่า เป็นแนวความคิดที่มองโลก
ของการสื่อสารสาธารณะอย่างจ ากัด กล่าวคือ มองเห็นเพียงกระบวนการ ที่มีการพูดจา อภิปราย หรือ โต้แย้งด้วยหลักเหตุผล 
ซึ่งเรื่องเหตุผลถือว่าเป็นโลกของผู้ชายล้วน ๆ ไม่ได้หมายรวมถึงบทบาท และการมีส่วนร่วมของผู้หญิงเข้าไปในโลกของการ
สื่อสารสาธารณะด้วย ท าให้แนวความคิดนี้ไม่เปิดกว้าง และการเน้นเฉพาะวิธีการโต้แย้งกันด้วยเหตุผลก็ไม่สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในโลกของการสื่อสารสาธารณะว่ามีการใช้รูปแบบอื่น ๆ อีกมาก เช่น การเสียดสี การเยาะเย้ย ถากถาง 
การล้อเลียนด้วยถ้อยค ารวมทั้งการซุบซิบนินทา วิธีการ และ รูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายเหล่านี้ก็ทรงประสิทธิภาพในทาง
การเมืองพอ ๆ กับวิธีการใช้ เหตุผลในการสื่อสาร (Downing, et al., 2001, อ้างถึงใน อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2547, น. 26) ซึ่ง
จะขัดกับความเป็นจริงท่ีพื้นที่สาธารณะในปัจจุบันที่ผู้หญิงเข้าไปมีบทบาทค่อนข้างมากกว่ายุคก่อน 
 
สรุปผลการวิจัย 

สรุปการด าเนินการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารตอ่การจัดการปัญหาขยะของชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
บ้านคีรีวง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์
กับการจัดการขยะของชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวงและศึกษารูปแบบการสื่อสารในการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่น การสนับสนุน กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภายใต้บริบทของการร่วมรับรู้ปัญหา ร่วมคิด และร่วมปฏิบัติชมรม

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านคีรีวง ในรูปแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทหนังสั้น 5 เรื่อง  ซึ่งใช้วิธีการวิจัยโดยวิเคราะห์เอกสาร
งานวิจัยที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (Documentary Research) และใช้วิธีการสัมภาษณ์ เ ชิงลึก ( In-depth interview) จาก
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 25 คน นั้น พบว่าทั้ง 3 กลุ่ม มีความต้องการสื่อสร้างสรรค์ที่เข้าถึงกลุ่มบุคคลได้ทุกเพศทุกวัย  เช่น 
เฟสบุ๊ค ไลน์ ยูทูบ ใบปลิว แผ่นพับ ป้ายโฆษณา และช่องทางที่เผยแพร่สื่อควรเข้าถึงได้ทุกกลุ่มและได้คราวละมากๆ เพื่อให้
ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ ยูทูบ ใบปลิว แผ่นพับ ป้ายโฆษณา และต้องการให้มีสื่อสร้างสรรค์ที่กระตุน้
จิตส านึกของชาวบ้านในการหวงแหน รักบ้านเกิด และช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมให้คงอยู่ในสภาพเดิมมากที่สุด และกระตุ้น
จิตส านึกของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้หมู่บ้านคีรีวง คงสภาพเดิมมากท่ีสุด และควรเป็นประเภทละคร
สั้นที่บอกวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน สภาพแวดล้อม ตลอดจนวิธีการ
จัดการขยะของหมู่บ้าน  
 

 
 
 
 
 
 
 

หนังสั้นเรื่อง “คีรีวงบ้านฉัน ตอน DOT”                          หนังสั้นเรื่อง “คีรีวงบ้านฉัน ตอนแยกกันท่ีคีรีวง” 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสั้นเรื่อง “คีรีวงบ้านฉัน ตอนถ้าฉันหายไป”                 หนังสั้นเรื่อง “คีรีวงบ้านฉัน ตอนท าลายย้อนท าร้าย” 
 
 
 
 
 
 
 
                                      หนังสั้นเรื่อง “คีรีวงบ้านฉัน ตอนเพื่อนฉัน” 
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จริยธรรม 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมพื้นฐานกับหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

วิธกีำรศกึษำ : กลุม่ประชากร คือ นกัศกึษาสาขาวชิาการบญัช ีคณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลัยราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชปูถมัภ์ โดยกลุ่มตวัอย่างจ�านวน 296 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู คอื แบบสอบถามพฤตกิรรมพ้ืนฐานของคณุธรรม

และจริยธรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 

ผลกำรศึกษำ : พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความคิดเห็นต่อความมีคุณธรรมจริยธรรมโดยรวมอยู่ระดับที่มาก ( x = 4.08 

S.D= 0.39) ได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความอดทน ด้านความมีวินัย ตามล�าดับ 

และมีความคิดเห็นต่อหลักคุณธรรมจริยธรรมตามทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.15 S.D= 0.45) ได้แก่ ด้าน

มุ่งสู่อนาคตและควบคุมตน ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ด้านทัศนคติ ค่านิยม คุณธรรม ตามล�าดับ และผล

การทดสอบความสมัพนัธ์ของสมัประสิทธิถ์ดถอยระหว่างพฤตกิรรมพืน้ฐานกบัหลกัคณุธรรมและจรยิธรรม พบว่า พฤตกิรรมพืน้ฐาน

ของคณุธรรมและจรยิธรรม ได้แก่ ด้านความรบัผดิชอบ ด้านความซือ่สัตย์ ด้านความมวีนิยั ด้านความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ ด้านความอดทน 

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมตามทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F=82.309 

: p = 0.000) และค่าสัมประสิทธิ์ของพยากรณ์ Adjr2 เท่ากับ 0.579 

ค�ำส�ำคัญ : คุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

1 นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2 นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3 อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์



669

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

The study Moral and ethical of accounting program students. Faculty of Management 

Science Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage

Sunisa Pratumsith1 Supimon Noppakun2 andParadee Nukchop3 

Abstract

Introduction: Now have a lot of students will to step to enter to the work but the growth goes up that a student 

will must have the virtue and the morality in oneself the virtue and the morality then are will important thing 

to will must establish to give a student who are stepping to enter to the social for build the reliability give with 

oneself and work organization

Objective: 1) Study base your dharma behavior and the morality of 2) Field accountancy students study virtue 

pillar and 3) Moralities study the relation between base behavior and virtue pillar and the morality 

Methods: People group be field accountancy student science administration faculty fungus university praises 

down the hand in the patronage of the king by amount 296 persons sample a tool that use in the saving collects 

the data be behavior base your dharma questionnaire and the morality the statistics that use in the analysis , 

for example frequency value , percentage value , point average value the deviate standard value , analyses 

the vary one way(One-way Analysis of Variance) and going back analysis like The multiple

Results: Field accountancy student thinks to build the have virtue the morality generally stays many level 

( x  = 4.08 S.D= 0.39) for example honesty side generousness side , responsibility side tolerance side , discipline 

side , respectively and think build virtue morality pillar follows tree morality theory generally is in many level 

( x = 4.15 S.D= 0.45) for example a side is bound for the future and control the self-motivation side pays 

attention to are accomplished self-confidence side attitude side popularity, virtue , respectively , and relation 

test of the coefficient deteriorates between base behavior and virtue pillar and the morality , meet that base 

your dharma behavior and the morality for example responsibility side , honesty side , discipline side , 

generousness side , tolerance side there is manner relation adds with virtue pillar and the morality follow tree 

morality theory imp lily important statistics way that 0.05 (F=82.309 : p = 0.000) level and the coefficient of 

forecast Adjr2 equal to 0.579 

Keywords: Moral, Ethics, Student of Account Department
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บทน ำ 
ปัจจุบันมีนักศึกษาจ านวนมากที่จะเติบโตขึ้นเพื่อเข้าสู่องค์กรในการท างาน เพื่อไปเป็นก าลังส าคัญของ

ประเทศชาติในอนาคต แต่การเติบโตขึ้นไปได้นั้นจะต้องประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรมหลายประการ เพราะใน
สังคมของเรายังมีพฤติกรรมต่างๆ ท่ีก าลังเป็นปัญหาในหลายๆด้าน โดยส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดนั้นล้วนมากจาการขาด
คุณธรรมและจริยธรรมในตนเอง การสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม จะช่วยให้สังคมมีความแข็งแรงและส่งผล
ให้องค์กรธุรกิจดีขึ้น มีความน่าเช่ือถือ รวมทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้มีความอยู่ดีมีสุข รู้จัก
ความพอประมาณอย่างมีเหตุผลและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีควบคู่ไปกับการพัฒนาท่ีมุ่งสู่คุณภาพในองค์กรทุกด้าน โดยเฉพาะ
การเสริมสร้างคนไทยในอนาคตให้มีความรู้ เข้าใจเหตุและผลที่ก าลังเกิดขึ้นรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย การ
สร้างคุณค่าที่ดีในสังคม การอนุรักษ์วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของสังคมไทยที่มีคุณภาพ ประกอบด้วยความสมดุล ความ
พอดี ซึ่งสามารถสร้างคนในสังคมให้เป็นคนดีพร้อมด้วยความมีคุณธรรมและจริยธรรมในตนเอง มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและด ารงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ดังนั้นการศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็น
ประโยชน์เพื่อที่จะพัฒนาคนในระยะยาวและยังเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป (อรพินทร์ สันติชัยอนันต์. 2549)  
 การศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาจึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเพื่อการวิจัยและใช้ในการพัฒนาให้
นักศึกษาดีขึ้นในทุกๆด้าน ทั้งความรู้ความสามารถ ความมีวินัย และความรับผิดชอบต่องาน คุณธรรมและจริยธรรมจึง
เป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะต้องปลูกฝังให้นักศึกษาที่ก าลังก้าวเข้าไปสู่สังคม (สุวพร ตั้งสมวรพงษ.์ 2545: 1 ) 

ดังนั้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องด้วยวิชาชีพบัญชี เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และหน่วยงานต่างๆ ดังนั้นการที่จะเข้าไปท างานในองค์นั้นได้ นักศึกษาจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในตนเอง ในด้าน
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความอดทนเพื่อที่จะสร้างความน่าเช่ือถือให้กับตนเอง
และองค์กรได้ จึงควรที่จะศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี และเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความ
เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
 2. เพื่อศึกษาหลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมพื้นฐานกับหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ทราบถึงความมีพฤติกรรมและหลักคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
 2. ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมพื้นฐานกับหลักคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
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บทน ำ 
ปัจจุบันมีนักศึกษาจ านวนมากที่จะเติบโตขึ้นเพื่อเข้าสู่องค์กรในการท างาน เพื่อไปเป็นก าลังส าคัญของ

ประเทศชาติในอนาคต แต่การเติบโตข้ึนไปได้นั้นจะต้องประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรมหลายประการ เพราะใน
สังคมของเรายังมีพฤติกรรมต่างๆ ท่ีก าลังเป็นปัญหาในหลายๆด้าน โดยส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดนั้นล้วนมากจาการขาด
คุณธรรมและจริยธรรมในตนเอง การสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม จะช่วยให้สังคมมีความแข็งแรงและส่งผล
ให้องค์กรธุรกิจดีขึ้น มีความน่าเช่ือถือ รวมทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้มีความอยู่ดีมีสุข รู้จัก
ความพอประมาณอย่างมีเหตุผลและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีควบคู่ไปกับการพัฒนาท่ีมุ่งสู่คุณภาพในองค์กรทุกด้าน โดยเฉพาะ
การเสริมสร้างคนไทยในอนาคตให้มีความรู้ เข้าใจเหตุและผลที่ก าลังเกิดขึ้นรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย การ
สร้างคุณค่าที่ดีในสังคม การอนุรักษ์วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของสังคมไทยที่มีคุณภาพ ประกอบด้วยความสมดุล ความ
พอดี ซึ่งสามารถสร้างคนในสังคมให้เป็นคนดีพร้อมด้วยความมีคุณธรรมและจริยธรรมในตนเอง มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและด ารงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ดังนั้นการศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็น
ประโยชน์เพื่อที่จะพัฒนาคนในระยะยาวและยังเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป (อรพินทร์ สันติชัยอนันต์. 2549)  
 การศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาจึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเพื่อการวิจัยและใช้ในการพัฒนาให้
นักศึกษาดีขึ้นในทุกๆด้าน ทั้งความรู้ความสามารถ ความมีวินัย และความรับผิดชอบต่องาน คุณธรรมและจริยธรรมจึง
เป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะต้องปลูกฝังให้นักศึกษาที่ก าลังก้าวเข้าไปสู่สังคม (สุวพร ตั้งสมวรพงษ.์ 2545: 1 ) 

ดังนั้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องด้วยวิชาชีพบัญชี เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และหน่วยงานต่างๆ ดังนั้นการที่จะเข้าไปท างานในองค์นั้นได้ นักศึกษาจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในตนเอง ในด้าน
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความอดทนเพื่อที่จะสร้างความน่าเช่ือถือให้กับตนเอง
และองค์กรได้ จึงควรที่จะศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี และเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความ
เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
 2. เพื่อศึกษาหลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมพื้นฐานกับหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ทราบถึงความมีพฤติกรรมและหลักคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
 2. ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมพื้นฐานกับหลักคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

              ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 
 

วิธีด ำเนินกำร 
1. กำรสร้ำงแบบสอบถำม 

1.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการการก าหนดกรอบ
แนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม  และทดสอบหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบแบบสอบถาม  (IOC) เพื่อหาความเหมาะสมของเนื้อหาโดยพบว่า แบบสอบถามรายข้อมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยมีค่าเกิน 0.5 ขึ้นไป 

1.2 น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรง ไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ
และน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ชุด เพื่อหาความเช่ือมั่ นของ
แบบสอบถาม โดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’sAlpha) ได้เท่ากับ 0.797 แสดงว่าแบบสอบถามมี
ความน่าเช่ือถือ และน าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์และครอบคลุมเนื้อหามากขึ้นและน าไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่อไป 
 

พฤติกรรมพื้นฐำนของคุณธรรม 
และจริยธรรม 

  1. ด้านความรับผดิชอบ 
  2. ด้านความซื่อสัตย ์
  3. ด้านความวินัย 
  4. ด้านความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ ่
  5. ด้านความอดทน 

 

หลักคุณธรรมและจริยธรรมตำมทฤษฎี
ต้นไม้จริยธรรม 

1.ด้านทัศนคต ิค่านิยม คุณธรรม 
2.ด้านมุ่งสู่อนาคตและควบคุมตนเอง         
3.ด้านความเช่ือมั่นในตนเอง 
4.ด้านแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ  
 

ปัจจัยพ้ืนฐำน 
   เพศ 
   อาย ุ
   ระดับการศึกษา 
   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   สถานภาพครอบครัว 
   ศาสนา 
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2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 2.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 296 คน 
 2.2 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยใช้วิธีการสุ่มของสูตรเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 167 คน 
3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  
  ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ในการอธิบายลักษณะส่วนบุคคล โดยน ามาแจกแจงความถี่ (Frequence) 
หาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ในการอธิบายความคิดเห็นของนักศึกษาที่
มีต่อความมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
  น าข้อมูลเชิงสถิติมาแจกแจงความถี่ (Frequency) และวิเคราะห์ทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS เพื่อทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อโดยใช้ค่าสถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความสัมพันธ์ของ
สัมประสิทธ์ิถดถอย (Multiple Regression Analysis) 

4. ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล 
   4.1 ระดับควำมคิดเห็นของนักศึกษำต่อควำมมีคุณธรรมและจริยธรรม นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความ

คิดเห็นต่อความมีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมอยู่ระดับที่มาก (�̅�𝑥= 4.08 S.D= 0.39) 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นนักศึกษาต่อด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

พฤติกรรมพื้นฐานของ 
คุณธรรมและจรยิธรรม 

นักศึกษา (N = 296) 
การแปลความหมาย 

( x̅ ) ( S. D. ) 
ด้านความรบัผิดชอบ 4.08 0.48 มาก 

ด้านความซื่อสัตย ์ 4.15 0.50 มาก 

ด้านความมีวินยั 4.04 0.50 มาก 

ด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่ 4.09 0.49 มาก 

ด้านความอดทน 4.05 0.54 มาก 

รวม 4.08 0.39 มาก 

 
 
    



673

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
    
2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 2.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 296 คน 
 2.2 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยใช้วิธีการสุ่มของสูตรเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 167 คน 
3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  
  ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ในการอธิบายลักษณะส่วนบุคคล โดยน ามาแจกแจงความถี่ (Frequence) 
หาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ในการอธิบายความคิดเห็นของนักศึกษาที่
มีต่อความมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
  น าข้อมูลเชิงสถิติมาแจกแจงความถี่ (Frequency) และวิเคราะห์ทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS เพื่อทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อโดยใช้ค่าสถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความสัมพันธ์ของ
สัมประสิทธ์ิถดถอย (Multiple Regression Analysis) 

4. ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล 
   4.1 ระดับควำมคิดเห็นของนักศึกษำต่อควำมมีคุณธรรมและจริยธรรม นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความ

คิดเห็นต่อความมีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมอยู่ระดับที่มาก (�̅�𝑥= 4.08 S.D= 0.39) 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นนักศึกษาต่อด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

พฤติกรรมพื้นฐานของ 
คุณธรรมและจรยิธรรม 

นักศึกษา (N = 296) 
การแปลความหมาย 

( x̅ ) ( S. D. ) 
ด้านความรบัผิดชอบ 4.08 0.48 มาก 

ด้านความซื่อสัตย ์ 4.15 0.50 มาก 

ด้านความมีวินยั 4.04 0.50 มาก 

ด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่ 4.09 0.49 มาก 

ด้านความอดทน 4.05 0.54 มาก 

รวม 4.08 0.39 มาก 

 
 
    

 
    

4.2 ระดับควำมคิดเห็นของนักศึกษำต่อควำมมีคุณธรรมและจริยธรรมตำมหลักทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม 
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความคิดเห็นต่อความมีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมโดยรวมอยู่

ระดับที่มาก (�̅�𝑥= 4.15 S.D= 0.45) 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นนักศึกษาต่อมีความมีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลัก
ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม  

หลักคุณธรรมและจริยธรรม 
ตามหลักทฤษฎีต้นไม้จรยิธรรม 

นักศึกษา (N = 296) 
การแปลความหมาย 

( x̅ ) ( S. D. ) 
ด้านทัศนคติ ค่านิยม คุณธรรม 4.13 0.51 มาก 

ด้านมุ่งสู่อนาคตและควบคุมตน 4.18 0.53 มาก 

ด้านความเช่ือมั่นในตนเอง 4.14 0.53 มาก 

ด้านแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 4.15 0.57 มาก 

รวม 4.15 0.45 มาก 

 
 4.3 ควำมสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์ถดถอยกับควำมมีคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษำสำขำวิชำกำรบญัชี 

คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ตารางที่ 3 การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธ์ิถดถอยกับความมีคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในแต่ละด้าน 

ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวชิาการ
บัญชีต่อด้านคณุธรรมและจรยิธรรม 

หลักคุณธรรมและจริยธรรม 
t p-value สัมประสิทธ์ิ 

การถดถอย 
ความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน 
ค่าคงท่ี(C) 0.660 0.177 3.737 0.000* 

ด้านความรบัผิดชอบ (SUM-A) 0.150 0.045 3.306 0.001* 

ด้านความซื่อสัตย์ (SUM-B) 0.191 0.045 4.283 0.000* 

ด้านความมีวินยั (SUM-C) 0.116 0.047 2.499 0.013* 

ด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่(SUM-D) 0.175 0.049 3.595 0.000* 

ด้านความอดทน (SUM-E) 0.223 0.044 5.114 0.000* 

F = 82.309 p = 0.000 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴2 0.579 
*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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สรุปผลกำรวิจัย 

ตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม 
จากการศึกษาวิจัยพบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 296 เพศหญิง จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 91.10 

มีอายุอยู่ในช่วง 20-21 ปี จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 47 มีเกรดเฉลี่ย 2.50-3.00 จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.50 ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 4 จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 34.80 และมีสถานภาพครอบครัวที่บิดามารดา
อยู่ร่วมกัน จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 70.30 และนับถือศาสนาพุทธ จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 98.30  

ตอนที่ 2 กำรวิเครำะห์ระดับควำมคิดเห็นของนักศึกษำต่อควำมมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 จากการศึกษาวิจัยพบว่า นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความคิดเห็นต่อความมีคุณธรรมและจริยธรรมโดย
รวมอยู่ระดับที่มากทุกด้าน (�̅�𝑥= 4.08 S.D= 0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า ด้าน
ความซื่อสัตย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 รองลงมาด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีค่าเฉลี่ย 4.09 ด้านความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.08 ด้านความอดทน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ด้านความมีวินัย มีค่าเฉลี่ย 4.04 ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พระกิตติสฺวัฒนาภรณ์ (2557) เรื่องการศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียนอยู่ในระดับท่ีดี ซึ่งความรับผิดชอบของนักเรียนมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความมีวินัย การปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา และความอดทน 

ตอนที่ 3 วิเครำะห์ระดับควำมคิดเห็นของนักศึกษำต่อควำมมีคุณธรรมจริยธรรมตำมหลักทฤษฎีต้นไม้
จริยธรรม 
            จากการศึกษาวิจัยพบว่า นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความคิดเห็นต่อหลักคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมอยู่
ในระดับที่มากทุกด้าน (�̅�𝑥= 4.15 S.D= 0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านมุ่งสู่
อนาคตและควบคุมตน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 รองลงมาเป็นด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ด้านความ
เชื่อมั่นในตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และด้านทัศนคติ ค่านิยม คุณธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ตามล าดับ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ      วราลี โกศัยและคณะ (2551) เรื่องส ารวจคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย คณะครุศาสตร์           มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาในเรื่อง
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในด้านการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  (�̅�𝑥= 4.26 ) 

ตอนที่ 4 ควำมสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์ถดถอยกับควำมมีคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษำ 
จาการศึกษาวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชากาบัญชีต่อความมีคุณธรรมและจริยธรรม มี

ผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

หลักคุณธรรมและจริยธรรมสามารถเขียนสมการได้ดังนี้
         0.660(C)+0.150(SUMA)+0.191(SUMB)+0.116(SUMC)+0.175(SUMD)+0.223(SUME)  

สมการที่ได้นี้สามารถพยากรณ์หลักคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวม ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(F=82.309 : p = 0.000) และค่าสัมประสิทธิ์ของพยากรณ์ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴2 เท่ากับ 0.579 เมื่อน าไปทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรความมีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวม  
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สรุปผลกำรวิจัย 

ตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม 
จากการศึกษาวิจัยพบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 296 เพศหญิง จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 91.10 

มีอายุอยู่ในช่วง 20-21 ปี จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 47 มีเกรดเฉลี่ย 2.50-3.00 จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.50 ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 4 จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 34.80 และมีสถานภาพครอบครัวที่บิดามารดา
อยู่ร่วมกัน จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 70.30 และนับถือศาสนาพุทธ จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 98.30  

ตอนที่ 2 กำรวิเครำะห์ระดับควำมคิดเห็นของนักศึกษำต่อควำมมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 จากการศึกษาวิจัยพบว่า นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความคิดเห็นต่อความมีคุณธรรมและจริยธรรมโดย
รวมอยู่ระดับที่มากทุกด้าน (�̅�𝑥= 4.08 S.D= 0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่า ด้าน
ความซื่อสัตย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 รองลงมาด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีค่าเฉลี่ย 4.09 ด้านความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.08 ด้านความอดทน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ด้านความมีวินัย มีค่าเฉลี่ย 4.04 ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พระกิตติสฺวัฒนาภรณ์ (2557) เรื่องการศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียนอยู่ในระดับท่ีดี ซึ่งความรับผิดชอบของนักเรียนมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ความมีวินัย การปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา และความอดทน 

ตอนที่ 3 วิเครำะห์ระดับควำมคิดเห็นของนักศึกษำต่อควำมมีคุณธรรมจริยธรรมตำมหลักทฤษฎีต้นไม้
จริยธรรม 
            จากการศึกษาวิจัยพบว่า นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความคิดเห็นต่อหลักคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมอยู่
ในระดับที่มากทุกด้าน (�̅�𝑥= 4.15 S.D= 0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านมุ่งสู่
อนาคตและควบคุมตน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 รองลงมาเป็นด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ด้านความ
เชื่อมั่นในตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และด้านทัศนคติ ค่านิยม คุณธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ตามล าดับ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ      วราลี โกศัยและคณะ (2551) เรื่องส ารวจคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย คณะครุศาสตร์           มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาในเรื่อง
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในด้านการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  (�̅�𝑥= 4.26 ) 

ตอนที่ 4 ควำมสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์ถดถอยกับควำมมีคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษำ 
จาการศึกษาวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชากาบัญชีต่อความมีคุณธรรมและจริยธรรม มี

ผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

หลักคุณธรรมและจริยธรรมสามารถเขียนสมการได้ดังนี้
         0.660(C)+0.150(SUMA)+0.191(SUMB)+0.116(SUMC)+0.175(SUMD)+0.223(SUME)  

สมการที่ได้นี้สามารถพยากรณ์หลักคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวม ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
(F=82.309 : p = 0.000) และค่าสัมประสิทธิ์ของพยากรณ์ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴2 เท่ากับ 0.579 เมื่อน าไปทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรความมีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวม  

 
  

 
    

 เมื่อ C  = ค่าคงท่ี  
SUMA  = ด้านความรบัผิดชอบ 
SUMB  = ด้านความซื่อสัตย ์
SUMC  = ด้านความมีวินยั 
SUMD  = ด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่
SUME  = ด้านความอดทน 

 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะนันท์ นามกุล (2559) ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี พบว่า  ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยศึกษากับคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยศึกษามีความสัมพันธ์กับ
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา โดยมีปัจจัยที่สัมพันธ์มากท่ีสุด คือ สภาพแวดล้อมด้านกลุ่มเพื่อน(r = 0.56 S.D. = 0.08) 
และสภาพแวดล้อมด้านสถานศึกษา(r = 0.56 S.D. = 0.07) และสภาพแวดล้อมด้านครอบครัว (r = 0.50 S.D. = 0.07) 

 
เอกสำรอ้ำงอิง 

กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์. (2555) แนวทำงกำรพัฒนำพฤติกรรมทำงจริยธรรมของนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฎในเขต
กรุงเทพมหำนคร งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2543) ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม การวิจัยและพัฒนาบุคคล กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

ปิยะนันท์ นามกุล (2559) ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎอุบลรำชธำนี  

พระกิตติสฺวัฒนาภรณ์,นิศารัตน์ ศิลปะเดช,นิธิภัทร บาลศิริ (2557) พฤติกรรมจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษำตอน
ปรำย ในอ ำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 

วราลี โกศัยและคณะ (2551) ส ำรวจคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษำสำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย คณะครุศำสตร์           
มหำวิทยำลัยรำชภัฎบุรีรัมย์ งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ (2551) 

อรพินทร์ สันติชัยอนันต์. (2549) กำรศึกษำคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษำ สถำบันอุดมศึกษำในเขต
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 
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กำรก่อควำมไม่สงบใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้: ควำมขัดแย้งอสมมำตร และสิทธิกำรก�ำหนดใจตนเอง

ณัฏฐินี ปิยะศิริพนธ์1

บทคัดย่อ

บทน�ำ: ในห้วงปี 2559-2560 สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม การปฏบิติั

การก่อความไม่สงบของกลุม่ผูเ้หน็ต่างกย็งัคงปฏิบตักิารในทกุพืน้ที่ 

วัตถุประสงค์: ศึกษามลูเหตปัุจจยัส�าคญัทีส่นบัสนนุให้เกิดปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วธิกีำรศกึษำ: ข้อมลูปฐมภมู ิโดยการสมัภาษณ์เจาะลึกอดตีกลุม่ผูเ้หน็ต่างของขบวนการก่อความไม่สงบทัง้ในระดบัแกนน�าและระดบั

ปฏิบัติการ ข้อมูลทุติยภูมิ เช่น เอกสารวิจัย เอกสารทางราชการ หนังสือ

ผลกำรศกึษำ: จากการศึกษาพบว่าปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้มมีลูเหตปัุจจยัส�าคญัทีส่นบัสนนุ คอื สภาพ

แวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ของพื้นที่ ลักษณะเฉพาะในด้านการจัดการศึกษา ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ชาตินิยมมลายู และอัตลักษณ์

มลายู 

สรปุ: จากมลูเหตปัุจจยัส�าคญัทีส่นบัสนนุการก่อความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้นัน้แสดงให้เห็นถงึลกัษณะของความขดัแย้ง

ทีเ่ป็นแบบอสมมาตร ซึง่ท�าให้ผูเ้หน็ต่างสามารถยนืระยะต่อสูก้บัรฐัมาได้ถงึ 15 ปี ในส่วนการขบัเคลือ่นทางยทุธศาสตร์การเมอืงของ

ผู้เห็นต่างได้กระท�าผ่านทางแนวคิดของสิทธิการก�าหนดใจตนเอง โดยผู้เขียนได้น�าเสนอแนวทางการบรรเทาปัญหาหรืออาจน�าไปสู่

การยุติความขัดแย้งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจในอิทธิพลวาทกรรมชาตินิยมมลายูปาตานี 

และการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้หลักค�าสอนที่ถูกต้องของศาสนาอิสลาม

ค�ำส�ำคัญ: การก่อความไม่สงบ ชาติพันธุ์ชาตินิยมมลายู ความขัดแย้งอสมมาตร สิทธิการก�าหนดใจตนเอง 

1 ดร., คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000
* Corresponding author: E-mail: natthineep@nu.ac.th
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The Insurgencies in Deep South of Thailand: Asymmetric conflict  

and Right to Self-Determination (RSD)

Natthinee Piyasiripon1

Abstract

Introduction: During the year 2016 – 2017 the trend of violence events in Deep South seemed to be decrease 

in terms of number, however, the insurgencies have been in existent and remained unchanged. 

Objective: To study the factors supporting toward the Insurgencies in Deep South of Thailand

Method: Primary data: In-depth interview the group of past leaders as well as operation level of insurgents, 

Secondary data: Research Document / Official Document / Books.

Results: The study found that the Insurgencies in Deep South of Thailand supported by the factors of Geopolitics, 

Educational Management, History of Melayu Patani Ethnonationalism, and Melayu Identities. 

Conclusion: From factors supporting toward the Insurgencies in Deep South of Thailand presents Asymmetric 

conflict which is the reasons why the insurgents in Deep South have been capable of fighting with the government 

for 15 years. As for the mobilizing of political strategy of the insurgent has been done through concept of Right 

Self-Determination (RSD). Some of the solutions offered by the author to minimize or even better diminish the 

conflict in Deep South are to establish understanding on influence of Melayu Patani Ethnonationalism as well 

as create a multicultural society in accordance with Islamic doctrine.  

Keywords: Insurgencies, Melayu Patani Ethnonationalism, Asymmetric conflict, Right Self-Determination
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บทน า 

 หลังสิ้นสุดยุคสงครามเย็นค าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 66/2523 ได้ประกาศใช้เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2523 ใช้เป็นแนวทางใน
การต่อสู้เพื่อเอาชนะพรรคคอมมิวนิสต์ โดยความพยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีท่ีเรียกว่า ‘การเมืองน าการทหาร’  ก าหนดให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐปฏิบัติต่อสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) หรือผู้หลงผิดที่เข้ามอบตัว หรือท่ีจับได้อย่างเพื่อนประชาชนร่วม
ชาติ รวมทั้ง ช่วยเหลือให้ใช้ชีวิตใหม่ร่วมกันต่อไปในสังคมอย่างเหมาะสม หลังจากการประกาศใช้ค าสั่งดังกล่าวเป็นผลให้สมาชิก
และกองก าลังของ พคท.เข้ามอบตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย โดยจากค าสั่ง 66/2523 ไม่เพียงแต่ท าให้สมาชิกและกองก าลังกองทัพ
ปลดแอกของ พคท. ออกมาจากฐานท่ีมั่นเท่านั้น แต่ในการเก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่ของผู้เขียนและได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกอดีต
กลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐทั้งในระดับแกนน าและระดับปฏิบัติการพบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ขบวนการกลุ่มผู้เห็นต่างได้ปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์การต่อสู้ด้วยเช่นกันโดยจากการตั้งฐานท่ีมั่นในการต่อสู้บนภูเขาหรือในป่าได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดโดยย้ายฐานการต่อสู้เข้า
สู่หมู่บ้านหรือชุมชนมลายูที่เป็นมุสลิมเชิงเดี่ยวเป็นหลัก  ดังนั้นมลายูมุสลิมเชิงเดี่ยวซึ่งเป็นชุมชนส่วนใหญ่ในพื้นที่  3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้จึงเป็นพ้ืนที่ในการขับเคลื่อนวาทกรรมชาติพันธุ์ชาติยมมลายูปาตานี และขบวนการกลุ่มผู้เห็นต่างก าหนดให้ชุมชน
เชิงเดี่ยวดังกล่าวเป็นฐานในการต่อสู้กับรัฐบาลในลักษณะสงครามแบบแผนใหม่ที่มีลักษณะของความเป็นอสมมาตร (Asymmetric 
Warfare) มุ่งสู่การใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนและความอ่อนแอของฝ่ายตรงข้ามจนมีความเหนือกว่าทางยุทธศาสตร์ และมุ่งสู่ชัยชนะ
ด้วยการท าลายความชอบธรรมทางการเมืองในการต่อสู้ของฝ่ายที่เข้มแข็งกว่าไม่ใช่การมีกองทัพและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เหนือกว่า
เท่านั้น (สุรชาติ บ ารุงสุข, 2560: 30) ซึ่งก็คือกระบวนการบ่มเพาะและพัฒนาความเข้มข้นของวาทกรรมชาติพันธุ์ชาตินิยมมลายูปา
ตานี เป็นเง่ือนไขความขัดแย้งเชิงประชาชาติ และพัฒนาไปสู่ความขัดแย้งอสมมาตรเกิดการต่อสู้ด้วยการก่อเหตุรุนแรงบนพื้นฐาน
การก่อการร้ายภายใน (Domestic Terrorism) ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา แนวโน้มสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) แม้ว่าสถานการณ์ความรุนแรงในห้วงปี 2559-2560 มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยส าคัญ โดยจาก
ข้อมูลในระยะเวลาตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2547 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2560 พบว่ามีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น จ านวน 18,742 
เหตุการณ์ (ข้อมูล สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน.)2 จ าแนกออกเป็นเหตุรุนแรงที่เกิดจากการกระท าของผู้เห็นต่าง จ านวน 9,708 
เหตุการณ์ เป็นความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว จ านวน 3,815 เหตุการณ์ อยู่ระหว่างการณ์ตรวจสอบ 1,345 เหตุการณ์ การ
ก่อกวนของผู้เห็นต่าง 3,533 เหตุการณ์ และผู้เห็นต่างมีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ จ านวน 291 เหตุการณ์ (ข้อมูล สขว.กอ.รมน.ภาค 4 
สน. และ ศชต. ตรงกัน)3  โดยใช้วิธีทางนิติวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบ เช่น การตรวจพิสูจน์จากลายนิ้วมือ ตรวจจาก DNA การพิสูจน์
ล ากล้องปืนและหัวกระสุนซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาวุธที่เคยใช้ก่อเหตุมาก่อน รวมทั้งวิธีการในการก่อเหตุก็มีลักษณะแบบเดียวกัน  จากข้อมูล
ดังกล่าวพบว่า เหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการกระท าของผู้เห็นต่างซึ่งถือเป็นการก่อความไม่สงบเพื่อท าลายระบบแห่งรัฐสูงถึงร้อยละ 
72 ส่วนเหตุรุนแรงที่เกิดจากปัญหาความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวส่วนตัวหรืออาชญากรรมปกติ ร้อยละ 20 (ไม่รวม
เหตุการณ์รุนแรงที่ยังคงรอการตรวจสอบ) อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติการก่อเหตุของกลุ่มผู้เห็นต่างก็ยังคงปฏิบัติการในทุกพ้ืนที่ใน

                                           
2 ส านักการข่าว กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจกัร ภาค 4 สว่นหน้า 
3 ศูนย์ปฏิบัตกิารต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ลักษณะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นเชิงสัญลักษณ์ของอ านาจรัฐ  ปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากกลุ่มผู้เห็นต่างถือเป็นปัญหาหลักในพื้นที่ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กระทบต่อความมั่นคงแห่งรัฐโดยรวมและมีลักษณะของ “การก่อความไม่สงบ” ที่ใช้กิจกรรมของการก่อ
การร้ายผสมผสานกับการโฆษณาชวนเชื่ออย่างเป็นระบบมาเป็นเครื่องมือที่มุ่งสู่การท าลายระบบแห่งรัฐให้เกิดความอ่อนแอและ
ขาดความเชื่อมั ่นของประชาชนในพื้นที่เพื่อเป้าประสงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง เชิงอ านาจทางการเมืองการ
ปกครองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การแยกตัวออกเป็นอิสระเพื่อปกครองตนเองในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ลักษณะการก่อ
เหตุรุนแรงของกลุ่มผู้เห็นต่างตามที่กล่าวมานี้ได้ส่งผลให้สังคม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความหวาดระแวงและสะพรึงกลัว 
ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชนท้ังในชุมชนเดียวกัน และชุมชนต่างศาสนิกต่างชาติพันธุ์ โดยเฉพาะปัญหาความสัมพันธ์
และการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขของชุมชนชาวพุทธกับชุมชนชาวมลายูที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ นอกจากนี้ยังส่งผลให้
ประชาชนเช้ือสายมลายูนับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่มีความหวาดระแวงต่อเจ้าหน้าท่ีรัฐบาลค่อนข้างสูง สภาพดังกล่าวเอื้ออ านวย
ให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีน าไปสู่การสร้างอุดมการณ์แบ่งแยกและเกลียดชังที่อาจน าสู่การปฏิเสธอ านาจการปกครองของรัฐบาล
ได้ในที่สุด  

วิธีด าเนินการ 

 เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกอดีตกลุ่มผู้เห็นต่างของขบวนการก่อความไม่สงบทั้งในระดับแกนน าและระดับ
ปฏิบัติการ ประกอบกับการใช้ข้อมูลทุติยภูมิ เช่น เอกสารการวิจัย เอกสารทางราชการ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากข้อมูลเชิงสถิติดังที่กล่าว เมื่อน ามาประกอบกับเหตุปัจจัยอื่น ๆ ในเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ท าให้สามารถจ าแนกต้นตอของการเกิดเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีได้เป็น 2 สาเหตุส าคัญ ดังนี้ 

 1. เกิดจากกลุ่มแนวคิดที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนหรือกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ ซึ่งมีลักษณะเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเมื่อดูจาก
ข้อมูลสถิติ พบว่าเหตุรุนแรงท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าของผู้เห็นต่างซึ่งถือเป็นการก่อความไม่สงบมีสูงถึงร้อยละ 72 จึงถือเป็นสาเหตุ
หลักของปัญหาความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งรัฐโดยรวมและท าลายระบบแห่งรัฐตลอดมา กลุ่มแนวคิดแบ่งแยก
ดินแดนในอดีตยุคสงครามเย็นที่รัฐเคยเผชิญกับภัยคุกคามของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่ปฏิบัติการสงครามแบบ
กองโจรในพื้นที่ จชต. แต่ภายหลังยุคสงครามเย็นและการต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยสิ้นสุดลงแล้วกลุ่มแบ่งแยก
ดินแดนหลายกลุ่มก็ยุติบทบาทและสลายกลุ่มตนเองลงเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น PULO, GMIP แต่ปัญหาความรุนแรงอันเกิดจาก
กลุ่มแนวคิดแบ่งแยกดินแดนไม่ได้สิ้นสุดลงด้วย แต่กลับปะทุเป็นความรุนแรงรอบใหม่ขึ้นอีกครั้ง เมื่อ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 และ
ด ารงความรุนแรงอยู่อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเนื่องจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่เป็นแกนหลักส าคัญของการขับเคลื่อนความ
รุนแรงมีการปรับปรุงการจัดตั้งใหม่ทั้งอุดมการณ์  ยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีในการต่อสู้ที่ใช้ในการก่อเหตุรุนแรงมุ่งต่อการท าลายระบบ
แห่งรัฐปัญหาดังกล่าวจึงเป็นปัญหาส าคัญของความไม่สงบท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ จชต. 
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บทน า 

 หลังสิ้นสุดยุคสงครามเย็นค าสั่งนายกรัฐมนตรีท่ี 66/2523 ได้ประกาศใช้เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2523 ใช้เป็นแนวทางใน
การต่อสู้เพื่อเอาชนะพรรคคอมมิวนิสต์ โดยความพยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีท่ีเรียกว่า ‘การเมืองน าการทหาร’  ก าหนดให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐปฏิบัติต่อสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) หรือผู้หลงผิดที่เข้ามอบตัว หรือท่ีจับได้อย่างเพื่อนประชาชนร่วม
ชาติ รวมทั้ง ช่วยเหลือให้ใช้ชีวิตใหม่ร่วมกันต่อไปในสังคมอย่างเหมาะสม หลังจากการประกาศใช้ค าสั่งดังกล่าวเป็นผลให้สมาชิก
และกองก าลังของ พคท.เข้ามอบตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย โดยจากค าสั่ง 66/2523 ไม่เพียงแต่ท าให้สมาชิกและกองก าลังกองทัพ
ปลดแอกของ พคท. ออกมาจากฐานท่ีมั่นเท่านั้น แต่ในการเก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่ของผู้เขียนและได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกอดีต
กลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐทั้งในระดับแกนน าและระดับปฏิบัติการพบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ขบวนการกลุ่มผู้เห็นต่างได้ปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์การต่อสู้ด้วยเช่นกันโดยจากการตั้งฐานท่ีมั่นในการต่อสู้บนภูเขาหรือในป่าได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดโดยย้ายฐานการต่อสู้เข้า
สู่หมู่บ้านหรือชุมชนมลายูที่เป็นมุสลิมเชิงเดี่ยวเป็นหลัก  ดังนั้นมลายูมุสลิมเชิงเดี่ยวซึ่งเป็นชุมชนส่วนใหญ่ในพื้นที่  3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้จึงเป็นพ้ืนที่ในการขับเคลื่อนวาทกรรมชาติพันธุ์ชาติยมมลายูปาตานี และขบวนการกลุ่มผู้เห็นต่างก าหนดให้ชุมชน
เชิงเดี่ยวดังกล่าวเป็นฐานในการต่อสู้กับรัฐบาลในลักษณะสงครามแบบแผนใหม่ที่มีลักษณะของความเป็นอสมมาตร (Asymmetric 
Warfare) มุ่งสู่การใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนและความอ่อนแอของฝ่ายตรงข้ามจนมีความเหนือกว่าทางยุทธศาสตร์ และมุ่งสู่ชัยชนะ
ด้วยการท าลายความชอบธรรมทางการเมืองในการต่อสู้ของฝ่ายที่เข้มแข็งกว่าไม่ใช่การมีกองทัพและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เหนือกว่า
เท่านั้น (สุรชาติ บ ารุงสุข, 2560: 30) ซึ่งก็คือกระบวนการบ่มเพาะและพัฒนาความเข้มข้นของวาทกรรมชาติพันธุ์ชาตินิยมมลายูปา
ตานี เป็นเง่ือนไขความขัดแย้งเชิงประชาชาติ และพัฒนาไปสู่ความขัดแย้งอสมมาตรเกิดการต่อสู้ด้วยการก่อเหตุรุนแรงบนพื้นฐาน
การก่อการร้ายภายใน (Domestic Terrorism) ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา แนวโน้มสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) แม้ว่าสถานการณ์ความรุนแรงในห้วงปี 2559-2560 มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยส าคัญ โดยจาก
ข้อมูลในระยะเวลาตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2547 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2560 พบว่ามีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น จ านวน 18,742 
เหตุการณ์ (ข้อมูล สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน.)2 จ าแนกออกเป็นเหตุรุนแรงที่เกิดจากการกระท าของผู้เห็นต่าง จ านวน 9,708 
เหตุการณ์ เป็นความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว จ านวน 3,815 เหตุการณ์ อยู่ระหว่างการณ์ตรวจสอบ 1,345 เหตุการณ์ การ
ก่อกวนของผู้เห็นต่าง 3,533 เหตุการณ์ และผู้เห็นต่างมีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ จ านวน 291 เหตุการณ์ (ข้อมูล สขว.กอ.รมน.ภาค 4 
สน. และ ศชต. ตรงกัน)3  โดยใช้วิธีทางนิติวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบ เช่น การตรวจพิสูจน์จากลายนิ้วมือ ตรวจจาก DNA การพิสูจน์
ล ากล้องปืนและหัวกระสุนซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาวุธที่เคยใช้ก่อเหตุมาก่อน รวมทั้งวิธีการในการก่อเหตุก็มีลักษณะแบบเดียวกัน  จากข้อมูล
ดังกล่าวพบว่า เหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการกระท าของผู้เห็นต่างซึ่งถือเป็นการก่อความไม่สงบเพื่อท าลายระบบแห่งรัฐสูงถึงร้อยละ 
72 ส่วนเหตุรุนแรงที่เกิดจากปัญหาความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวส่วนตัวหรืออาชญากรรมปกติ ร้อยละ 20 (ไม่รวม
เหตุการณ์รุนแรงที่ยังคงรอการตรวจสอบ) อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติการก่อเหตุของกลุ่มผู้เห็นต่างก็ยังคงปฏิบัติการในทุกพ้ืนที่ใน

                                           
2 ส านักการข่าว กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจกัร ภาค 4 สว่นหน้า 
3 ศูนย์ปฏิบัตกิารต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ลักษณะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นเชิงสัญลักษณ์ของอ านาจรัฐ  ปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากกลุ่มผู้เห็นต่างถือเป็นปัญหาหลักในพื้นที่ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กระทบต่อความมั่นคงแห่งรัฐโดยรวมและมีลักษณะของ “การก่อความไม่สงบ” ที่ใช้กิจกรรมของการก่อ
การร้ายผสมผสานกับการโฆษณาชวนเชื่ออย่างเป็นระบบมาเป็นเครื่องมือที่มุ่งสู่การท าลายระบบแห่งรัฐให้เกิดความอ่อนแอและ
ขาดความเชื่อมั ่นของประชาชนในพื้นที่เพื่อเป้าประสงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง เชิงอ านาจทางการเมืองการ
ปกครองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การแยกตัวออกเป็นอิสระเพื่อปกครองตนเองในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ลักษณะการก่อ
เหตุรุนแรงของกลุ่มผู้เห็นต่างตามที่กล่าวมานี้ได้ส่งผลให้สังคม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความหวาดระแวงและสะพรึงกลัว 
ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชนท้ังในชุมชนเดียวกัน และชุมชนต่างศาสนิกต่างชาติพันธุ์ โดยเฉพาะปัญหาความสัมพันธ์
และการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขของชุมชนชาวพุทธกับชุมชนชาวมลายูที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ นอกจากนี้ยังส่งผลให้
ประชาชนเช้ือสายมลายูนับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่มีความหวาดระแวงต่อเจ้าหน้าท่ีรัฐบาลค่อนข้างสูง สภาพดังกล่าวเอื้ออ านวย
ให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีน าไปสู่การสร้างอุดมการณ์แบ่งแยกและเกลียดชังที่อาจน าสู่การปฏิเสธอ านาจการปกครองของรัฐบาล
ได้ในที่สุด  

วิธีด าเนินการ 

 เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกอดีตกลุ่มผู้เห็นต่างของขบวนการก่อความไม่สงบทั้งในระดับแกนน าและระดับ
ปฏิบัติการ ประกอบกับการใช้ข้อมูลทุติยภูมิ เช่น เอกสารการวิจัย เอกสารทางราชการ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากข้อมูลเชิงสถิติดังที่กล่าว เมื่อน ามาประกอบกับเหตุปัจจัยอื่น ๆ ในเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ท าให้สามารถจ าแนกต้นตอของการเกิดเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีได้เป็น 2 สาเหตุส าคัญ ดังนี้ 

 1. เกิดจากกลุ่มแนวคิดที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนหรือกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ ซึ่งมีลักษณะเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเมื่อดูจาก
ข้อมูลสถิติ พบว่าเหตุรุนแรงท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าของผู้เห็นต่างซึ่งถือเป็นการก่อความไม่สงบมีสูงถึงร้อยละ 72 จึงถือเป็นสาเหตุ
หลักของปัญหาความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งรัฐโดยรวมและท าลายระบบแห่งรัฐตลอดมา กลุ่มแนวคิดแบ่งแยก
ดินแดนในอดีตยุคสงครามเย็นที่รัฐเคยเผชิญกับภัยคุกคามของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่ปฏิบัติการสงครามแบบ
กองโจรในพื้นที่ จชต. แต่ภายหลังยุคสงครามเย็นและการต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยสิ้นสุดลงแล้วกลุ่มแบ่งแยก
ดินแดนหลายกลุ่มก็ยุติบทบาทและสลายกลุ่มตนเองลงเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น PULO, GMIP แต่ปัญหาความรุนแรงอันเกิดจาก
กลุ่มแนวคิดแบ่งแยกดินแดนไม่ได้สิ้นสุดลงด้วย แต่กลับปะทุเป็นความรุนแรงรอบใหม่ขึ้นอีกครั้ง เมื่อ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 และ
ด ารงความรุนแรงอยู่อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเนื่องจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่เป็นแกนหลักส าคัญของการขับเคลื่อนความ
รุนแรงมีการปรับปรุงการจัดตั้งใหม่ทั้งอุดมการณ์  ยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีในการต่อสู้ที่ใช้ในการก่อเหตุรุนแรงมุ่งต่อการท าลายระบบ
แห่งรัฐปัญหาดังกล่าวจึงเป็นปัญหาส าคัญของความไม่สงบท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ จชต. 
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     2. ปัญหาภัยแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นและขยายตัวตามปัญหาความรุนแรงที่กลุ่มเห็นต่าง ก่อความไม่สงบขึ้น จากข้อมูลเชิง
ตัวเลขเหตุรุนแรงท่ีเกิดจากเรื่องความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวในรูปแบบต่าง ๆ พบว่ามีเพียงร้อยละ 20 ซึ่งอาจระบุได้ว่า 
ปัญหาภัยแทรกซ้อนในพื้นที่ จชต. เป็นปัญหาที่ส าคัญรองจากปัญหาความรุนแรงที่กลุ่มเห็นต่างก่อความไม่สงบขึ้น เช่น ปัญหายา
เสพติด ปัญหาการค้าชายแดนที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบ รวมทั้งการค้ามนุษย์โดยเฉพาะปัญหาการเลี่ยงภาษีศุลกากร ในพื้นที่ภาคใต้นั้น
มีความพิเศษกว่าพื้นที่อื ่น ๆ คือ เป็นพื้นที่ชายแดนที่ล้อมรอบด้วยทะเลทั้งด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามัน สภาพภูมิศาสตร์
ดังกล่าวได้เอื้อให้เกิดการค้าที่ไม่ถูกต้อง ปัญหาอิทธิพลอ านาจมืด จากการแย่งชิงต าแหน่งผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นโดยเฉพาะการ
แย่งชิงต าแหน่ง นายก อบต. ก านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน 

มูลเหตุปัจจัยส าคัญที่เอื้ออ านวยให้กลุ่มผู้เห็นต่างสามารถด ารงความต่อเนื่องของการสร้างสถานการณ์การก่อเหตุรุนแรง
ในพื้นที่จนถึงปัจจุบัน มีดังนี ้(ชินวัฒน์ แม้นเดช, 2560 :1-2) 

1. สภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ของพื้นที่ 
วิถีของสังคมและชุมชนใน จชต. มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะที่มีความซับซ้อนเชื่อมโยงด้วยปัจจัยทางวัฒนธรรมที่

เกี่ยวพันกับปัจจัยพื้นฐานภายใต้ความทรงจ าทางประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์มลายูและศาสนาอิสลามอย่างใกล้ชิด ลักษณะพื้นฐาน
ของการตั้งชุมชนจะแยกกันระหว่างชุมชนมุสลิมกับชุมชนชาวพุทธไม่ได้มีความเป็นอยู่ที่ผสมผสานกันเหมือนชุมชนในภูมิภาคอื่น ๆ 
ของประเทศ 

2. ลักษณะเฉพาะในด้านการจัดการศึกษา 
     ในพื้นที่จชต.มีลักษณะเฉพาะในด้านการจัดการศึกษาท่ีสังคมและชุมชนให้ความส าคัญกับการศึกษาด้านศาสนาซึ่งถือ

เป็นค่านิยมในพื้นที่ ระบบการศึกษาแบบปอเนาะซึ่งเป็นกระบวนการจัดการศึกษาตามแนวทางของวิถีอิสลามจึงเกิดขึ้นอย่าง
แพร่หลายและด ารงอยู่จนถึงปัจจุบัน แม้ว่าในระยะหลังทางรัฐบาลได้พยายามส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนสายสามัญตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการก็ตาม แต่ค่านิยมของผู้ปกครองก็ยังคงต้องการให้บุตรหลานของตนได้เรียนรู้ศาสนาอิสลามด้วยระบบ
การศึกษาแบบปอเนาะที่มีอยู่เดิมได้พัฒนามาเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จัดการศึกษาตามหลักสูตรการเรียนการสอน
ควบคู่กันระหว่างหลักสูตรสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและหลักสูตรของอิสลามศึกษา ดังนั้น บทบาทการจัดการศึกษาใน
พื้นที่ จชต. โดยส่วนใหญ่จึงตกเป็นของเอกชน โดยมี “โต๊ะครู” หรือ “บาบอ” ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเป็นผู้จัดการศึกษาเองในระบบเอกชนโดย
รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปัจจุบันในพื้นที่ จชต. โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาลักษณะดังกล่าวได้ขยายการจัดตั้งอย่างแพร่หลายและขยายการจัดการศึกษาลงมาสู่ระดับอนุบาลและประถมศึกษากัน
อย่างกว้างขวาง โดยข้อเท็จจริงแล้วกระบวนการจัดการศึกษาถือเป็นกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมท่ีมีผลต่อการสร้างและ
พัฒนาแนวคิดอุดมการณ์พื้นฐานให้แก่สมาชิกของสังคมและชุมชน กระบวนการที่มีความเป็นเฉพาะของการจัดการศึกษาของพื้นที่ 
จชต. ตามที่กล่าวแล้ว อาจเป็นช่องทางหรือช่องว่างให้กับกลุ่มผู้เห็นต่างแอบแฝงกระบวนการปลุกระดมบ่มเพาะเข้าสู่ระบบของ
โรงเรียน และเป็นปัจจัยส าคัญที่เอื้ออ านวยต่อการบ่มเพาะแนวคิดอุดมการณ์ความเป็นชาตินิยมสุดโต่งภายใต้อัตลักษณ์เฉพาะจน
น าไปสู่การแบ่งแยกเกลียดชังและส่งผลสู่พฤติกรรมแห่งความรุนแรงสุดโต่งที่หนุนเสริมการด ารงอยู่ของสมาชิกของกลุ่มผู้เห็น

ต่างเพื่อก่อเหตุรุนแรงได้อย่างต่อเนื่องหากรัฐบาลไม่สามารควบคุมการจัดการศึกษารวมทั้งกรอบและทิศทางของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริง 

3. ประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ุชาตินิยมมลายูปาตานี 
ความจ าเพาะด้านประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์มลายูของพื้นที่ ที่เรียกว่า “ประวัติศาสตร์ปาตานี” รองรับความเป็นตัวตน

ของความเป็นมลายูในพื้นที่ จชต. ท่ีถือว่าดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ปาตานี คือ “มาตุภูมิ” ถิ่นเกิดของชาวมลายูที่อาศัยอยู่บนผืน
แผ่นดินนี้ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาวมลายูและได้สืบสานเป็นต านานที่เล่าต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนปัจจุบัน  
ความเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกหลอมรวมเข้ากับความเป็นมลายูเกิดเป็นประวัติศาสตร์เฉพาะ “มลายูปัตตานี” หรือ “มลายูปาตานี” 
จนถึงปัจจุบัน 

4. อัตลักษณ์มลายู 
การใช้ “ภาษามลายูถ่ินเป็นภาษาพูด” และ “อักษรยาวีเป็นภาษาเขียน” รวมถึงการแต่งกายแบบมลายูดั้งเดิมทั้ง

ชาย-หญิง ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบสานต่อกันมาสู่ลูกหลานจวบจนปัจจุบันกลายเป็นอัตลักษณ์เฉพาะที่ส าคัญและเป็นความ
ภาคภูมิใจของคนมลายูในพื้นที่ที่ต้องการปกป้องและด ารงอัตลักษณ์เฉพาะนี้ไว้อย่างเหนียวแน่นและความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะนี้
อาจเป็นเงื่อนไขหนึ่งทีน่ าสู่การแบ่งแยกเกลียดชังซึ่งเอื้ออ านวยให้ความรุนแรงท่ีเกิดจากกลุ่มผู้เห็นต่างให้ด ารงอยู่ได้เช่นกัน  

มูลเหตุปัจจัยทั้ง 4 ประการดังกล่าวข้างต้นของสังคมเป็นเงื่อนไขส าคัญที่กลุ่มผู้เห็นต่างในการสร้างแนวคิดชาตินิยมแบบ
สุดโต่งให้เกิดอุดมการณ์แบ่งแยกให้กับสังคม จชต. เพื่อหล่อเลี้ยงให้กลุ่มของตนสามารถด ารงตนแอบแฝงอยู่ในสังคมและชุมชน จชต. ได้
อย่างชอบธรรม กลุ่มผู้เห็นต่างได้ใช้แนวทางการขับเคลื่อนวาทกรรมสร้างแนวคิดอุดมการณ์ชาตินิยมสุดโต่ง และศาสนาหัวรุนแรง
เป็นวาทกรรมหลักของความขัดแย้งที่มีผลต่อการขับเคลื่อนสถานการณ์ความรุนแรง เงื่อนไขดังกล่าวได้ถูกน ามาขับเคลื่อนการ
ปลุกระดมบ่มเพาะขยายผลให้เกิดความขัดแย้งในส่วนที่เป็นความเปราะบางและละเอียดอ่อนของความเป็น อัตลักษณ์เฉพาะ
ของสังคม จชต. ที่พร้อมจะแปลกแยกออกจากสังคมใหญ่ของประเทศเกิดเป็นรอยต่อของความแตกแยกพัฒนาแนวคิดการแบ่งแยก
และเกลียดชังภายใต้เง่ือนไขความแตกต่างทางชาติพันธ์ุขยายเป็นความขัดแย้งเชิงประชาชาติเชื่อมโยงไปสู่ความแตกต่างทาง
ศาสนา จนก่อให้เกิดอุดมการณ์ทางการเมืองใหม่ที่ผสมผสานกันทั้งชาติพันธุ์ชาตินิยมสุดโต่งและศาสนาหัวรุ นแรงชี้น าสู่
การต่อสู้เพื่อให้เป็นรัฐที่มีความเฉพาะทางชาติพันธุ์และศาสนา  

นอกจากนี้ กลุ่มผู้เห็นต่างมีความพยายามให้ประชาคมระหว่างประเทศยอมรับสถานะของกลุ่มตนให้มีความชอบธรรมใน
การเรียกร้องการปกครองตนเองตามมติขององค์การสหประชาชาติที่ 1514 ว่าด้วยสิทธิการก าหนดใจตนเอง (Right to Self-
Determination : RSD) โดยการโฆษณาชวนเช่ือด้วยการสื่อสารข้อมูลเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไปสู่ประชาคม
ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศองค์กรความร่วมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation: OIC) 
เพื่อเปิดพื้นท่ีการด าเนินยุทธศาสตร์การเมืองในเวทีการเมืองระหว่างประเทศให้ได้เปรียบรัฐบาลและสร้างให้เกิดความ ชอบ
ธรรมที่จะให้องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) หรือองค์กรสหประชาชาติ (UN) รวมทั ้งประชาคมระหว่างประเทศเห็น
ความชอบธรรมของการต ่อสู ้ของกลุ ่ม  ในระยะหลังมานี้กลุ่มผู้ เห็นต่างใช้สิทธิการก าหนดใจตนเอง (Right to Self 
Determination: RSD) เป็นยุทธศาสตร์การตอ่สู้โดยดูได้จากจ านวนเหตกุารณค์วามรนุแรงท่ีลดน้อยลง หากแต่ในจ านวนท่ีลดลงนั้น
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

     2. ปัญหาภัยแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นและขยายตัวตามปัญหาความรุนแรงที่กลุ่มเห็นต่าง ก่อความไม่สงบขึ้น จากข้อมูลเชิง
ตัวเลขเหตุรุนแรงท่ีเกิดจากเรื่องความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวในรูปแบบต่าง ๆ พบว่ามีเพียงร้อยละ 20 ซึ่งอาจระบุได้ว่า 
ปัญหาภัยแทรกซ้อนในพื้นที่ จชต. เป็นปัญหาท่ีส าคัญรองจากปัญหาความรุนแรงที่กลุ่มเห็นต่างก่อความไม่สงบขึ้น เช่น ปัญหายา
เสพติด ปัญหาการค้าชายแดนที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบ รวมทั้งการค้ามนุษย์โดยเฉพาะปัญหาการเลี่ยงภาษีศุลกากร ในพื้นที่ภาคใต้นั้น
มีความพิเศษกว่าพื้นที่อื ่น ๆ คือ เป็นพื้นที่ชายแดนที่ล้อมรอบด้วยทะเลทั้งด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามัน สภาพภูมิศาสตร์
ดังกล่าวได้เอื้อให้เกิดการค้าที่ไม่ถูกต้อง ปัญหาอิทธิพลอ านาจมืด จากการแย่งชิงต าแหน่งผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นโดยเฉพาะการ
แย่งชิงต าแหน่ง นายก อบต. ก านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน 

มูลเหตุปัจจัยส าคัญที่เอื้ออ านวยให้กลุ่มผู้เห็นต่างสามารถด ารงความต่อเนื่องของการสร้างสถานการณ์การก่อเหตุรุนแรง
ในพื้นที่จนถึงปัจจุบัน มีดังนี ้(ชินวัฒน์ แม้นเดช, 2560 :1-2) 

1. สภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ของพื้นที่ 
วิถีของสังคมและชุมชนใน จชต. มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะที่มีความซับซ้อนเชื่อมโยงด้วยปัจจัยทางวัฒนธรรมที่

เกี่ยวพันกับปัจจัยพื้นฐานภายใต้ความทรงจ าทางประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์มลายูและศาสนาอิสลามอย่างใกล้ชิด ลักษณะพื้นฐาน
ของการตั้งชุมชนจะแยกกันระหว่างชุมชนมุสลิมกับชุมชนชาวพุทธไม่ได้มีความเป็นอยู่ที่ผสมผสานกันเหมือนชุมชนในภูมิภาคอื่น ๆ 
ของประเทศ 

2. ลักษณะเฉพาะในด้านการจัดการศึกษา 
     ในพื้นท่ีจชต.มีลักษณะเฉพาะในด้านการจัดการศึกษาท่ีสังคมและชุมชนให้ความส าคัญกับการศึกษาด้านศาสนาซึ่งถือ

เป็นค่านิยมในพื้นที่ ระบบการศึกษาแบบปอเนาะซึ่งเป็นกระบวนการจัดการศึกษาตามแนวทางของวิถีอิสลามจึงเกิดขึ้นอย่าง
แพร่หลายและด ารงอยู่จนถึงปัจจุบัน แม้ว่าในระยะหลังทางรัฐบาลได้พยายามส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนสายสามัญตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการก็ตาม แต่ค่านิยมของผู้ปกครองก็ยังคงต้องการให้บุตรหลานของตนได้เรียนรู้ศาสนาอิสลามด้วยระบบ
การศึกษาแบบปอเนาะที่มีอยู่เดิมได้พัฒนามาเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จัดการศึกษาตามหลักสูตรการเรียนการสอน
ควบคู่กันระหว่างหลักสูตรสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและหลักสูตรของอิสลามศึกษา ดังนั้น บทบาทการจัดการศึกษาใน
พื้นที่ จชต. โดยส่วนใหญ่จึงตกเป็นของเอกชน โดยมี “โต๊ะครู” หรือ “บาบอ” ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเป็นผู้จัดการศึกษาเองในระบบเอกชนโดย
รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปัจจุบันในพื้นที่ จชต. โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาลักษณะดังกล่าวได้ขยายการจัดตั้งอย่างแพร่หลายและขยายการจัดการศึกษาลงมาสู่ระดับอนุบาลและประถมศึกษากัน
อย่างกว้างขวาง โดยข้อเท็จจริงแล้วกระบวนการจัดการศึกษาถือเป็นกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมที่มีผลต่อการสร้างและ
พัฒนาแนวคิดอุดมการณ์พื้นฐานให้แก่สมาชิกของสังคมและชุมชน กระบวนการที่มีความเป็นเฉพาะของการจัดการศึกษาของพื้นท่ี 
จชต. ตามที่กล่าวแล้ว อาจเป็นช่องทางหรือช่องว่างให้กับกลุ่มผู้เห็นต่างแอบแฝงกระบวนการปลุกระดมบ่มเพาะเข้าสู่ระบบของ
โรงเรียน และเป็นปัจจัยส าคัญที่เอื้ออ านวยต่อการบ่มเพาะแนวคิดอุดมการณ์ความเป็นชาตินิยมสุดโต่งภายใต้อัตลักษณ์เฉพาะจน
น าไปสู่การแบ่งแยกเกลียดชังและส่งผลสู่พฤติกรรมแห่งความรุนแรงสุดโต่งที่หนุนเสริมการด ารงอยู่ของสมาชิกของกลุ่มผู้เห็น

ต่างเพื่อก่อเหตุรุนแรงได้อย่างต่อเนื่องหากรัฐบาลไม่สามารควบคุมการจัดการศึกษารวมทั้งกรอบและทิศทางของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริง 

3. ประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ุชาตินิยมมลายูปาตานี 
ความจ าเพาะด้านประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์มลายูของพื้นที่ ที่เรียกว่า “ประวัติศาสตร์ปาตานี” รองรับความเป็นตัวตน

ของความเป็นมลายูในพื้นที่ จชต. ท่ีถือว่าดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ปาตานี คือ “มาตุภูมิ” ถิ่นเกิดของชาวมลายูที่อาศัยอยู่บนผืน
แผ่นดินนี้ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาวมลายูและได้สืบสานเป็นต านานที่เล่าต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนปัจจุบัน  
ความเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกหลอมรวมเข้ากับความเป็นมลายูเกิดเป็นประวัติศาสตร์เฉพาะ “มลายูปัตตานี” หรือ “มลายูปาตานี” 
จนถึงปัจจุบัน 

4. อัตลักษณ์มลายู 
การใช้ “ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาพูด” และ “อักษรยาวีเป็นภาษาเขียน” รวมถึงการแต่งกายแบบมลายูดั้งเดิมทั้ง

ชาย-หญิง ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบสานต่อกันมาสู่ลูกหลานจวบจนปัจจุบันกลายเป็นอัตลักษณ์เฉพาะที่ส าคัญและเป็นความ
ภาคภูมิใจของคนมลายูในพื้นที่ที่ต้องการปกป้องและด ารงอัตลักษณ์เฉพาะนี้ไว้อย่างเหนียวแน่นและความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะนี้
อาจเป็นเงื่อนไขหนึ่งทีน่ าสู่การแบ่งแยกเกลียดชังซึ่งเอื้ออ านวยให้ความรุนแรงท่ีเกิดจากกลุ่มผู้เห็นต่างให้ด ารงอยู่ได้เช่นกัน  

มูลเหตุปัจจัยทั้ง 4 ประการดังกล่าวข้างต้นของสังคมเป็นเงื่อนไขส าคัญที่กลุ่มผู้เห็นต่างในการสร้างแนวคิดชาตินิยมแบบ
สุดโต่งให้เกิดอุดมการณ์แบ่งแยกให้กับสังคม จชต. เพื่อหล่อเลี้ยงให้กลุ่มของตนสามารถด ารงตนแอบแฝงอยู่ในสังคมและชุมชน จชต. ได้
อย่างชอบธรรม กลุ่มผู้เห็นต่างได้ใช้แนวทางการขับเคลื่อนวาทกรรมสร้างแนวคิดอุดมการณ์ชาตินิยมสุดโต่ง และศาสนาหัวรุนแรง
เป็นวาทกรรมหลักของความขัดแย้งที่มีผลต่อการขับเคลื่อนสถานการณ์ความรุนแรง เงื่อนไขดังกล่าวได้ถูกน ามาขับเคลื่อนการ
ปลุกระดมบ่มเพาะขยายผลให้เกิดความขัดแย้งในส่วนที่เป็นความเปราะบางและละเอียดอ่อนของความเป็น อัตลักษณ์เฉพาะ
ของสังคม จชต. ที่พร้อมจะแปลกแยกออกจากสังคมใหญ่ของประเทศเกิดเป็นรอยต่อของความแตกแยกพัฒนาแนวคิดการแบ่งแยก
และเกลียดชังภายใต้เง่ือนไขความแตกต่างทางชาติพันธุ์ขยายเป็นความขัดแย้งเชิงประชาชาติเชื่อมโยงไปสู่ความแตกต่างทาง
ศาสนา จนก่อให้เกิดอุดมการณ์ทางการเมืองใหม่ที่ผสมผสานกันทั้งชาติพันธุ์ชาตินิยมสุดโต่งและศาสนาหัวรุ นแรงชี้น าสู่
การต่อสู้เพื่อให้เป็นรัฐที่มีความเฉพาะทางชาติพันธุ์และศาสนา  

นอกจากนี้ กลุ่มผู้เห็นต่างมีความพยายามให้ประชาคมระหว่างประเทศยอมรับสถานะของกลุ่มตนให้มีความชอบธรรมใน
การเรียกร้องการปกครองตนเองตามมติขององค์การสหประชาชาติที่ 1514 ว่าด้วยสิทธิการก าหนดใจตนเอง (Right to Self-
Determination : RSD) โดยการโฆษณาชวนเช่ือด้วยการสื่อสารข้อมูลเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไปสู่ประชาคม
ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศองค์กรความร่วมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation: OIC) 
เพื่อเปิดพื้นท่ีการด าเนินยุทธศาสตร์การเมืองในเวทีการเมืองระหว่างประเทศให้ได้เปรียบรัฐบาลและสร้างให้เกิดความ ชอบ
ธรรมที่จะให้องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) หรือองค์กรสหประชาชาติ (UN) รวมทั ้งประชาคมระหว่างประเทศเห็น
ความชอบธรรมของการต ่อสู ้ของกลุ ่ม  ในระยะหลังมานี้กลุ่มผู้ เห็นต่างใช้สิทธิการก าหนดใจตนเอง (Right to Self 
Determination: RSD) เป็นยุทธศาสตร์การตอ่สู้โดยดูได้จากจ านวนเหตกุารณค์วามรนุแรงท่ีลดน้อยลง หากแต่ในจ านวนท่ีลดลงนั้น
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป็นการลดในเชิงปริมาณแต่กลับเพิ่มขึ้นในเชิงคุณภาพ กล่าวคือ การก่อเหตุความรุนแรงมักจะก่อในลักษณะที่เป็นเชิงสัญลักษณ์ 
เช่น การเผาเสาไฟฟ้าซึ่งท าลายทรัพย์สินของรัฐ แต่ไม่ได้มุ่งสู่การท าลายชีวิตและทรัพย์สินของปัจเจก เนื่องจากการมุ่งหมายต่อชีวิต
นั้นถูกต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่อาจท าให้กลุ่มเสียมวลชนได้ อีกท้ังการที่กลุ่มผู้เห็นต่างจะได้รับการยอมรับอย่างชอบธรรมจาก
องค์การระหว่างประเทศหรือประชาคมระหว่างประเทศได้นั้น ทางกลุ่มจะต้องไม่มีข้อบ่งช้ีว่าเป็น “กลุ่มก่อการร้าย” (Terrorist 
Group) ดังนั้น กลุ่มผู้เห็นต่างจึงมีการควบคุมและจ ากัดการก่อเหตุรุนแรงให้ลดลงแต่เน้นการปฏิบัติการก่อเหตุต่อเป้ าหมายเชิง
สัญลักษณ์ของอ านาจรัฐมากขึ้นเพื่อมุ่งสู่การท าลายระบบแห่งรัฐท าให้รัฐอ่อนแอและขาดความเช่ือมั่นจากประชนในพื้นที่ โดย
ต้องการให้ประชาชนภายในประเทศรวมถึงประชาคมระหว่างประเทศเห็นว่ารฐับาลไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งน้ีได้ ทั้งนี้ กลุ่ม
ผู้เห็นต่างมีความพยายามในการขับเคลื่อนการใช้สิทธิการก าหนดใจตนเองผ่านทางกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในพื้นที่ โดยกลุ่ม
นักศึกษามีการเคลื่อนไหวอย่างสงบผ่านกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดเวทีเสวนา การยืนถือป้าย RSD ในวันสันติภาพโลก รวมถึง
การสร้างกลุ่มหรือชมรมต่างๆในมหาวิทยาลัย ดังน้ัน การที่นักศึกษาบางกลุ่มออกมาปฏิเสธความรุนแรงก็มิได้หมายความว่าพวกเขา
จะปฏิเสธการแยกตัวเป็นรัฐเอกราชหากเพียงแต่ใช้วิธีการที่ต่างไปเท่านั้น  อย่างไรก็ตาม ณัฐกฤษตา เมฆา (2556: 20) ได้กล่าวถึง
สถานการณ์หลังยุคการปลดปล่อยอาณานิคมจนถึงปัจจุบันว่าหลักการพื้นฐานของการก าหนดใจตนเองที่ถือว่าเป็นสิทธิตาม
กฎหมายจะใช้ได้เฉพาะกับอาณาเขตดินแดนที่ไม่มีการปกครองโดยรัฐเท่านั้น ส่วนอาณาเขตดินแดนที่มีการปกครองโดยรัฐนั้น สิทธิ
ในการก าหนดใจตนเองจะมีขึ้นได้ต่อเมื่อกฎหมายภายในของประเทศได้ก าหนดไว้เท่านั้น กลุ่มต่างๆจะไม่ได้รับการให้สิ ทธิในการ
ก าหนดใจตนเองโดยอาศัยกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อให้มีสถานะทางการเมืองที่มากขึ้นรวมทั้งการแยกตัวเป็นอิสระ โดย
กฎหมายระหว่างประเทศให้ความส าคัญต่อการด ารงไว้ซึ่งบูรณาภาพแห่งดินแดนของรัฐชาติ  

สถานการณ์การต่อสู้ในพื้นที่ จชต.เป็นการต่อสู้หรือการท าสงครามนอกแบบ (Non-conventional Warfare) ระหว่างตัว
แสดงที่เป็นรัฐและตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ (State vs. Non-state Actors) รูปแบบของการต่อสู้อสมมาตรนั้นมีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่
เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนคือ สงครามเวียดนามในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 Arreguin-Toft (2001) กล่าวถึงสงครามเวียดนามว่า ใน
การต่อสู้กับสหรัฐอเมริกานั้นเวียดนามซึ่งเป็นตัวแสดงที่อ่อนแอกว่ามี 2 กองก าลังที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคือ กองก าลังหนึ่งได้รับ
การจัดตั้งและฝึกฝนให้ต่อสู้ในสงครามตามแบบ ในขณะที่อีกกองก าลังหนึ่งได้รับการจัดตั้งและฝึกฝนให้ต่อสู้ในสงครามนอกแบบ 
ความส าเร็จของการต่อสู้ของตัวแสดงที่อ่อนแอกว่านั้นขึ้นอยู่กับยุทธวิธีนอกแบบ เช่น การได้รับการช่วยเหลือจากชุมชนหรือสังคม
ในการท าสงครามจรยุทธ์หรือสงครามกองโจร (Guerrilla Warfare) สอดคล้องกับ Andrew Mack (1975) ได้กล่าวถึง แบบฉบับ
ดั้งเดิมของสงครามจรยุทธ์ไว้ว่าเหล่าบรรดาสมาชิกกองโจรจะมีประชาชนเป็นผู้สนับสนุนในการให้ท่ีหลบภัย การมีกองทัพที่เหนือว่า
จึงไม่ได้รับประกันถึงการมีชัยชนะ ส าหรับสถานการณ์การต่อสู้ในพื้นที่ จชต.ก็เช่นกัน การต่อสู้เชิงแนวคิดและการแย่งชิงฐาน
มวลชนซึ่งมีชุมชนมลายูที่เป็นมุสลิมเชิงเดี่ยวเป็นฐานในการต่อสู้กับรัฐบาลจึงสามารถยืนระยะการต่อสู้มาได้ถึง 15 ปี  

สรุปผลการวิจัย 

  แม้ว่าปัจจุบันจ านวนสถานการณ์ความรุนแรงมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติการก่อเหตุของ
กลุ่มผู้เห็นต่างก็ยังคงปฏิบัติการในทุกพื้นที่ในลักษณะโดยเฉพาะพื้นที่ทีเ่ป็นเชิงสัญลักษณ์ของอ านาจรัฐ โดยมีมูลเหตุปัจจัยส าคัญที่

เอื้ออ านวยให้กลุ่มผู้เห็นต่างสามารถด ารงความต่อเนื่องของการสร้างสถานการณ์การก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 1. 
สภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ของพื้นที่ 2. ลักษณะเฉพาะในด้านการจัดการศึกษา 3. ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ชาตินิยมมลายู 4. 
อัตลักษณ์มลายู ส าหรับสถานการณ์การต่อสู้ในพื้นที่ จชต.นั้นเป็นการต่อสู้หรือการท าสงครามนอกแบบ (Non-conventional 
Warfare) ระหว่างตัวแสดงที่เป็นรัฐและตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ (State vs. Non-state Actors) โดยกลุ่มผู้เห็นต่างมีความพยายามใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การขยายงานการเมืองในประชาคมระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องในการเรียกร้องการปกครองตนเองตาม
มติขององค์การสหประชาชาติที่ 1514 ว่าด้วยสิทธิการก าหนดใจตนเอง (Right to Self-Determination: RSD) โดยการโฆษณา
ชวนเช่ือด้วยการสื่อสารข้อมูลเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนั้น แนวทางในการยุติปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ จชต.จึง
ไม่ใช่การใช้กองทัพหรืออาวุธยุทโธปกรณ์หากแต่เป็นการลดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการด ารงอยู่ของกลุ่มผู้เห็นต่างและวาท
กรรมชาตินิยมลายูปาตานีแบบสุดโต่งท่ีน าสู่อุดมการณ์แบ่งแยกดินแดงและความรุนแรง 
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป็นการลดในเชิงปริมาณแต่กลับเพิ่มขึ้นในเชิงคุณภาพ กล่าวคือ การก่อเหตุความรุนแรงมักจะก่อในลักษณะที่เป็นเชิงสัญลักษณ์ 
เช่น การเผาเสาไฟฟ้าซึ่งท าลายทรัพย์สินของรัฐ แต่ไม่ได้มุ่งสู่การท าลายชีวิตและทรัพย์สินของปัจเจก เนื่องจากการมุ่งหมายต่อชีวิต
นั้นถูกต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่อาจท าให้กลุ่มเสียมวลชนได้ อีกท้ังการที่กลุ่มผู้เห็นต่างจะได้รับการยอมรับอย่างชอบธรรมจาก
องค์การระหว่างประเทศหรือประชาคมระหว่างประเทศได้นั้น ทางกลุ่มจะต้องไม่มีข้อบ่งช้ีว่าเป็น “กลุ่มก่อการร้าย” (Terrorist 
Group) ดังนั้น กลุ่มผู้เห็นต่างจึงมีการควบคุมและจ ากัดการก่อเหตุรุนแรงให้ลดลงแต่เน้นการปฏิบัติการก่อเหตุต่อเป้ าหมายเชิง
สัญลักษณ์ของอ านาจรัฐมากขึ้นเพื่อมุ่งสู่การท าลายระบบแห่งรัฐท าให้รัฐอ่อนแอและขาดความเช่ือมั่นจากประชนในพื้นที่ โดย
ต้องการให้ประชาชนภายในประเทศรวมถึงประชาคมระหว่างประเทศเห็นว่ารฐับาลไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งน้ีได้ ทั้งนี้ กลุ่ม
ผู้เห็นต่างมีความพยายามในการขับเคลื่อนการใช้สิทธิการก าหนดใจตนเองผ่านทางกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในพื้นที่ โดยกลุ่ม
นักศึกษามีการเคลื่อนไหวอย่างสงบผ่านกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดเวทีเสวนา การยืนถือป้าย RSD ในวันสันติภาพโลก รวมถึง
การสร้างกลุ่มหรือชมรมต่างๆในมหาวิทยาลัย ดังน้ัน การที่นักศึกษาบางกลุ่มออกมาปฏิเสธความรุนแรงก็มิได้หมายความว่าพวกเขา
จะปฏิเสธการแยกตัวเป็นรัฐเอกราชหากเพียงแต่ใช้วิธีการที่ต่างไปเท่านั้น  อย่างไรก็ตาม ณัฐกฤษตา เมฆา (2556: 20) ได้กล่าวถึง
สถานการณ์หลังยุคการปลดปล่อยอาณานิคมจนถึงปัจจุบันว่าหลักการพื้นฐานของการก าหนดใจตนเองที่ถือว่าเป็นสิทธิตาม
กฎหมายจะใช้ได้เฉพาะกับอาณาเขตดินแดนที่ไม่มีการปกครองโดยรัฐเท่านั้น ส่วนอาณาเขตดินแดนที่มีการปกครองโดยรัฐนั้น สิทธิ
ในการก าหนดใจตนเองจะมีขึ้นได้ต่อเมื่อกฎหมายภายในของประเทศได้ก าหนดไว้เท่านั้น กลุ่มต่างๆจะไม่ได้รับการให้สิ ทธิในการ
ก าหนดใจตนเองโดยอาศัยกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อให้มีสถานะทางการเมืองที่มากขึ้นรวมทั้งการแยกตัวเป็นอิสระ โดย
กฎหมายระหว่างประเทศให้ความส าคัญต่อการด ารงไว้ซึ่งบูรณาภาพแห่งดินแดนของรัฐชาติ  

สถานการณ์การต่อสู้ในพื้นที่ จชต.เป็นการต่อสู้หรือการท าสงครามนอกแบบ (Non-conventional Warfare) ระหว่างตัว
แสดงที่เป็นรัฐและตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ (State vs. Non-state Actors) รูปแบบของการต่อสู้อสมมาตรนั้นมีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่
เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนคือ สงครามเวียดนามในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 Arreguin-Toft (2001) กล่าวถึงสงครามเวียดนามว่า ใน
การต่อสู้กับสหรัฐอเมริกานั้นเวียดนามซึ่งเป็นตัวแสดงที่อ่อนแอกว่ามี 2 กองก าลังที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคือ กองก าลังหนึ่งได้รับ
การจัดตั้งและฝึกฝนให้ต่อสู้ในสงครามตามแบบ ในขณะที่อีกกองก าลังหนึ่งได้รับการจัดตั้งและฝึกฝนให้ต่อสู้ในสงครามนอกแบบ 
ความส าเร็จของการต่อสู้ของตัวแสดงที่อ่อนแอกว่านั้นขึ้นอยู่กับยุทธวิธีนอกแบบ เช่น การได้รับการช่วยเหลือจากชุมชนหรือสังคม
ในการท าสงครามจรยุทธ์หรือสงครามกองโจร (Guerrilla Warfare) สอดคล้องกับ Andrew Mack (1975) ได้กล่าวถึง แบบฉบับ
ดั้งเดิมของสงครามจรยุทธ์ไว้ว่าเหล่าบรรดาสมาชิกกองโจรจะมีประชาชนเป็นผู้สนับสนุนในการให้ท่ีหลบภัย การมีกองทัพที่เหนือว่า
จึงไม่ได้รับประกันถึงการมีชัยชนะ ส าหรับสถานการณ์การต่อสู้ในพื้นที่ จชต.ก็เช่นกัน การต่อสู้เชิงแนวคิดและการแย่งชิงฐาน
มวลชนซึ่งมีชุมชนมลายูที่เป็นมุสลิมเชิงเดี่ยวเป็นฐานในการต่อสู้กับรัฐบาลจึงสามารถยืนระยะการต่อสู้มาได้ถึง 15 ปี  

สรุปผลการวิจัย 

  แม้ว่าปัจจุบันจ านวนสถานการณ์ความรุนแรงมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติการก่อเหตุของ
กลุ่มผู้เห็นต่างก็ยังคงปฏิบัติการในทุกพื้นที่ในลักษณะโดยเฉพาะพื้นที่ทีเ่ป็นเชิงสัญลักษณ์ของอ านาจรัฐ โดยมีมูลเหตุปัจจัยส าคัญที่

เอื้ออ านวยให้กลุ่มผู้เห็นต่างสามารถด ารงความต่อเนื่องของการสร้างสถานการณ์การก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 1. 
สภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ของพื้นที่ 2. ลักษณะเฉพาะในด้านการจัดการศึกษา 3. ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ชาตินิยมมลายู 4. 
อัตลักษณ์มลายู ส าหรับสถานการณ์การต่อสู้ในพื้นที่ จชต.นั้นเป็นการต่อสู้หรือการท าสงครามนอกแบบ (Non-conventional 
Warfare) ระหว่างตัวแสดงที่เป็นรัฐและตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ (State vs. Non-state Actors) โดยกลุ่มผู้เห็นต่างมีความพยายามใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การขยายงานการเมืองในประชาคมระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องในการเรียกร้องการปกครองตนเองตาม
มติขององค์การสหประชาชาติที่ 1514 ว่าด้วยสิทธิการก าหนดใจตนเอง (Right to Self-Determination: RSD) โดยการโฆษณา
ชวนเช่ือด้วยการสื่อสารข้อมูลเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนั้น แนวทางในการยุติปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ จชต.จึง
ไม่ใช่การใช้กองทัพหรืออาวุธยุทโธปกรณ์หากแต่เป็นการลดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการด ารงอยู่ของกลุ่มผู้เห็นต่างและวาท
กรรมชาตินิยมลายูปาตานีแบบสุดโต่งท่ีน าสู่อุดมการณ์แบ่งแยกดินแดงและความรุนแรง 
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ควำมพร้อมของเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรในจังหวัดปัตตำนีภำยใต้ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน

ชญาภา นวลรัตน์1* บัญชา สมบูรณ์สุข2 และพิไลวรรณ ประพฤติ3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ประเทศไทยร่วมเป็นส่วนหนึง่ของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ในปี พ.ศ. 2558 ท�าให้การแข่งขนัในการพฒันาคณุภาพสนิค้า ผลผลติ

ทางการเกษตรมคีวามส�าคัญมากขึน้ เจ้าหน้าทีส่่งเสริมการเกษตรมภีารกจิส�าคญัในการด�าเนนิงานถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติพชื เพ่ือให้

เกษตรกรมศีกัยภาพในการแข่งขนั ดงันัน้ความพร้อมของเจ้าหน้าทีเ่พือ่เข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจงึมีความส�าคญัมากส�าหรับภารกจิ

ดงักล่าว

วัตถปุระสงค์ : เพ่ือวดัระดบัความรูค้วามเข้าใจเรือ่งประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนของเจ้าหน้าทีส่่งเสรมิการเกษตรในจงัหวดัปัตตาน ีและวเิคราะห์

ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัระดบัความพร้อมของเจ้าหน้าทีส่่งเสรมิการเกษตรเพือ่เข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

วิธีกำรศึกษำ : รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกึ่งโครงสร้างกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดปัตตานี จ�านวน 96 คน 

ผลกำรศึกษำ : พบว่า เจ้าหน้าที่ฯ เป็นเพศหญิงและเพศชาย ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่มีภูมิล�าเนาอยู่จังหวัดปัตตานี จบ

การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมปีระสบการณ์การท�างานน้อยกว่า 5 ปี การประเมินความรู ้ความเข้าใจ เรือ่งประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

พบว่า เจ้าหน้าทีฯ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.8 มคีวามรูค้วามเข้าใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.17) โดยทีรู่น้้อยทีสุ่ดคือผลกระทบของ 

AEC ต่อมาตรการกดีกันทางภาษใีนสนิค้าเกษตร การประเมินตนเองเกีย่วกบัความพร้อมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.78) โดยความ

พร้อมทีม่น้ีอยคือการเข้าร่วมประชมุ อบรม สมัมนาเก่ียวกบั AEC เจ้าหน้าทีฯ่ มคีวามต้องการในการเตรยีมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ AEC อยู่

ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.92) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสมัพนัธ์ต่อความพร้อมของเจ้าหน้าที ่โดยใช้สถติสิหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

และสถติิไค-สแควร์ ในการทดสอบ พบว่าทกัษะภาษามลายทู้องถิน่ และความรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิ มคีวามสมัพนัธ์

ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และปัจจัยศาสนา มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 

วิจำรณ์และสรุป : ปัจจัยที่ส�าคัญในการด�าเนินภารกิจของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดปัตตานี คือ ทักษะด้านภาษา และ

ศาสนา ดังนั้นหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีการการเตรียมความพร้อมด้านภาษา ความรู้และความเข้าใจในเรื่องศาสนา จะท�าให้การ

ด�าเนินงานภารกิจบรรลุความส�าเร็จมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรมีการจัดสัมมนาอบรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ AEC ให้

มากยิ่งขึ้น

ค�ำส�ำคัญ : ความพร้อม ความรู้ความเข้าใจ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปัตตานี
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The Readiness of Agricultural Extension Staff in Pattani Province under the SEAN Econom-

ic Community

Chayapa Nualrat1* Buncha Somboonsuke2 Pilaiwan Prapruit3

Abstract

Introduction : Thailand had been part of the ASEAN Economic Community since 2015, which focusing on the compe-

tition of agricultural product’s quality development is more important. While the extension staff still plays on their role 

on knowledge transferring and agricultural supporting, which are important on agricultural development but there is no 

study in their readiness circumstances as being a part of ASEAN Economic Community (AEC).

Objective : This study aimed to measure knowledge and understanding of agricultural extension staff in Pattani prov-

ince towards the readiness circumstances as being a part of ASEAN Economic Community (AEC) and to analyze the 

factors correlated their readiness. 

Methods : Semi-structured questionnaires were applied for data collection from 96 staff working in the agricultural 

extension in Pattani province. 

Results : The results found the number of female staff was as equal to the male staff. Their birthplace mostly were 

in Pattani and had bachelor degrees. In overall, the respondents had less than 5-year working experiences. The mea-

surement of knowledge and understanding found that the respondents (70.8%) perceived fairly understood about 

AEC which correlated with their outcomes of AEC understanding assessment (Mean = 3.17) with the least outcome of the 

knowledge of non- tariff barriers of agricultural products (Mean = 2.78). Given this, they rated their necessity in prepa-

ration relevant to the agricultural extension for AEC involvement at a high level (Mean= 3.92). Based on the statistical 

significant findings of Pearson and Chi- square correlation testing, the Malay local dialect skills and the knowledge of AEC 

are positively correlated with a statistical significance of 0.01, and religious factors is correlated with a statixtical signif-

icant of at 0.05. 

Conclusion : This study found that local Malay language skills, knowledge and understanding of the ASEAN 

Economic Community, and religion are related with the Agricultural Extension Staff’s characteristics, understand-

ing, needs in preparation for being part of AEC, and the level of readiness for being part of AEC.

Keywords : Readiness, Knowledge and Understanding, Agricultural Extension Staff ASEAN Economic Community 

(AEC), Pattani Province
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บทน า 
 การเกษตรเป็นอาชีพหน่ึงที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ การที่รัฐจะพัฒนาการเกษตรนั้นงานส าคัญ
อย่างหนึ่งที่ต้องยึดเป็นหลัก คือการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นการเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรกับแหล่ง
วิทยาการเพื่อที่จะกระจายความรู้ใหม่ๆ และหลักการที่ดีไปสู่เกษตรกร และท าให้เกษตรกรได้น าวิทยาการแผนใหม่
ไปใช้ในฟาร์มของตน [1] การส่งเสริมการเกษตรเป็นกระบวนการถ่ายทอดวิชาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และการ
บริการอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อการผลิตทางการเกษตรโดยอาศัยการให้การศึกษาแบบนอกโรงเรียนแก่เกษตรกร ครอบครัว
เกษตรกรและบุคคลอื่นที่สนใจ โดยวิธีการฝึกปฏิบัติจริง และเน้นถึงการให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ในการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสรมิการเกษตรซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีในฐานะผู้ถ่ายทอดความรู้ ให้ค าแนะน าใน
การแก้ไขปัญหาร่วมกับเกษตรกรเกี่ยวกับสภาพทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม
อื่นๆ แล้ววิเคราะห์ประเด็นปัญหา ความจ าเป็น และตัดสินใจแก้ไขปัญหาโดยให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือและ
พึ่งตนเองให้มากที่สุด [2] ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) ซึ่งมีเป้าหมายหลักที่จะให้ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) หรืออาเซียน มีตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยริเริ่มกลไก
และมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการไหลเวียนของสินค้า บริการ แรงงานและการลงทุนอย่างเสรี อาทิ
การขจัดมาตรการทางภาษีและที่มิใช่ภาษี การปรับปรุงกฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้า การส่งเสริมสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญา การพัฒนามาตรฐานและความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร และ
การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกด้วยกันแทบทั้งสิ้น [3] จากความส าคัญต่อด้าน
การเกษตรสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานด้านการผลิตสินค้าเกษตรที่มีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการควบคุม
คุณภาพสินค้าเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรการหรือเง่ือนไขการควบคุมของประเทศต่างๆ ที่เป็นตลาดการ
ส่งออก ปัจจัยส าคัญในการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมของประเทศต่างๆ คือการ
ด าเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และการส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่จากภาครัฐ งานวิจัยนี้ได้เลือก
ศึกษาความพร้อมของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดปัตตานีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจาก
จังหวัดปัตตานีเป็นพ้ืนท่ีตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ [4] ซึ่ง
เป็นพื้นที่หน่ึงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
มีประชากรส่วนหน่ึงที่นับถือศาสนาอิสลาม เจ้าหน้าที่บางส่วนมีการใช้ภาษามลายูสามารถสื่อสารกับประเทศเพื่อน
บ้าน ที่เป็นชาติสมาชิกอาเซียนอีกด้วย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตร และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล ความรู้ ความเข้าใจ และความต้องการใน
การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับระดับความพร้อม
ของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

วิธีด าเนินการ 
 งานวิจัยนี้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากประชากรในพื้นที่ศึกษา คือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่สังกัด
ส านักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี สังกัดส านักงานเกษตรอ าเภอ 12 อ าเภอ รวมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั้งสิ้น 
134 ราย ข้อมูลที่ได้ จ านวน 96 ราย คิดเป็นร้อยละ 72 ของจ านวนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทั้งหมด ใช้วิธีการ
เชิงปริมาณในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเชิงโครงสร้าง ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ (1) 
ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล (2) ข้อมูลความคิดเห็นในการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน และ (4) ความต้องการในการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเพื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะพื้นฐานสว่นบุคคล ความรู้ ความเข้าใจ และความต้องการในการเตรียมความพร้อมของ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับระดับความพร้อมของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation) และค่าไคสแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร พบว่า เจ้าหน้าที่เป็นเพศชาย ร้อยละ 42.7 
เพศหญิง ร้อยละ 57.3 มีอายุเฉลี่ย 37.5 ปี โดยช่วงอายุที่มีมากที่สุด คือ 25 - 35 ปี (ร้อยละ 52.1) ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส (ร้อยละ 64.6) นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 53.1) และศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 46.9) ส่วนใหญ่มี
ภูมิล าเนาอยู่จังหวัดปัตตานี (ร้อยละ 58.3) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 80.2) มีต าแหน่งงานปัจจุบันคือ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ร้อยละ 52.1) ระดับเงินเดือน 15,001 - 20,000 บาท (ร้อยละ 37.5) รายจ่ายต่อ
เดือน 15,001 - 20,000 บาท (ร้อยละ 43.8) ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ได้แก่ รับผิดชอบงานต าบล รับผิดชอบงาน
หลักระดับอ าเภอ สังกัดส านักงานเกษตรอ าเภอ หรือรับผิดชอบงานของกลุ่มต่างๆ สังกัดส านักงานเกษตรจังหวัด 
(ร้อยละ 87.5) มีลักษณะงานที่รับผิดชอบมากที่สุด คืองานทะเบียนเกษตรกร (ร้อยละ 51.0) มีประสบการณ์การ
ท างานเฉลี่ย 8.7 ปี โดยน้อยกว่าตั้งแต่ 5 ปี ลงมามากที่สุด (ร้อยละ 41.7) มีทักษะการใช้ภาษาไทยในระดับดีมาก 
ทั้งทักษะการฟัง อ่าน พูด และเขียน (ร้อยละ 80.2 , 79.2 , 70.8 และ 70.8 ตามล าดับ) ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ
ปานกลาง และส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ภาษามลายูได้ทั้งมลายูกลาง และมลายูท้องถิ่น 
 2. ความคิดเห็นในการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า
เจ้าหน้าที่ประเมินตนเองภาพรวมมีความรู้ ความเข้าใจ อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.17) และการวิเคราะห์
ระดับความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 
70.8) 
 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
พบว่า เจ้าหน้าท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.78) โดยคิดเห็นว่าความพร้อมที่
อยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ หน่วยงานสังกัดมีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้แก่เจ้าหน้าที่ 
 4. ความต้องการในการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  
  4.1 การศึกษาความต้องการในการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร พบว่า 
เจ้าหน้าท่ีมีความต้องการในการเตรียมความพร้อมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.92) (ตารางที่ 1)  
  4.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล ความรู้  ความเข้าใจ และความ
ต้องการในการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับระดับ
ความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
   1) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
ระดับความพร้อมของเจ้าหน้าที่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ได้แก่ ทักษะภาษามลายูท้องถิ่น (X5) มี
ความสัมพันธ์ระดับน้อย และความคิดเห็นเรื่องความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( X7) มี
ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง (ตารางที่ 2) 
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เศรษฐกิจอาเซียน และ (4) ความต้องการในการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเพื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะพื้นฐานสว่นบุคคล ความรู้ ความเข้าใจ และความต้องการในการเตรียมความพร้อมของ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับระดับความพร้อมของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation) และค่าไคสแควร์ (Chi-Square Test) ในการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร พบว่า เจ้าหน้าที่เป็นเพศชาย ร้อยละ 42.7 
เพศหญิง ร้อยละ 57.3 มีอายุเฉลี่ย 37.5 ปี โดยช่วงอายุที่มีมากที่สุด คือ 25 - 35 ปี (ร้อยละ 52.1) ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส (ร้อยละ 64.6) นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 53.1) และศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 46.9) ส่วนใหญ่มี
ภูมิล าเนาอยู่จังหวัดปัตตานี (ร้อยละ 58.3) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 80.2) มีต าแหน่งงานปัจจุบันคือ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ร้อยละ 52.1) ระดับเงินเดือน 15,001 - 20,000 บาท (ร้อยละ 37.5) รายจ่ายต่อ
เดือน 15,001 - 20,000 บาท (ร้อยละ 43.8) ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ได้แก่ รับผิดชอบงานต าบล รับผิดชอบงาน
หลักระดับอ าเภอ สังกัดส านักงานเกษตรอ าเภอ หรือรับผิดชอบงานของกลุ่มต่างๆ สังกัดส านักงานเกษตรจังหวัด 
(ร้อยละ 87.5) มีลักษณะงานที่รับผิดชอบมากที่สุด คืองานทะเบียนเกษตรกร (ร้อยละ 51.0) มีประสบการณ์การ
ท างานเฉลี่ย 8.7 ปี โดยน้อยกว่าตั้งแต่ 5 ปี ลงมามากที่สุด (ร้อยละ 41.7) มีทักษะการใช้ภาษาไทยในระดับดีมาก 
ทั้งทักษะการฟัง อ่าน พูด และเขียน (ร้อยละ 80.2 , 79.2 , 70.8 และ 70.8 ตามล าดับ) ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ
ปานกลาง และส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ภาษามลายูได้ทั้งมลายูกลาง และมลายูท้องถิ่น 
 2. ความคิดเห็นในการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า
เจ้าหน้าที่ประเมินตนเองภาพรวมมีความรู้ ความเข้าใจ อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.17) และการวิเคราะห์
ระดับความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 
70.8) 
 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
พบว่า เจ้าหน้าท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.78) โดยคิดเห็นว่าความพร้อมที่
อยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ หน่วยงานสังกัดมีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้แก่เจ้าหน้าที่ 
 4. ความต้องการในการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  
  4.1 การศึกษาความต้องการในการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร พบว่า 
เจ้าหน้าท่ีมีความต้องการในการเตรียมความพร้อมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.92) (ตารางที่ 1)  
  4.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล ความรู้  ความเข้าใจ และความ
ต้องการในการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับระดับ
ความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
   1) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
ระดับความพร้อมของเจ้าหน้าที่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ได้แก่ ทักษะภาษามลายูท้องถิ่น (X5) มี
ความสัมพันธ์ระดับน้อย และความคิดเห็นเรื่องความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( X7) มี
ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง (ตารางที่ 2) 
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    2) การวิเคราะห์ไคสแควร์ (Chi-square) 4 ตัวแปร ได้แก่ เพศ สถานภาพการสมรส ศาสนา และระดับ
เงินเดือน พบว่า ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่มีความสัมพันธ์กับเพศ 
สถานภาพการสมรส และระดับเงินเดือน แต่มีความสัมพันธ์กับศาสนา ผลการทดสอบค่า Chi-Square test เท่ากับ 10.291 
ค่า df เท่ากับ 2 และค่า p-value เท่ากับ 0.006 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับมาก และระดับน้อย ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ ส่วนเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมเพื่อเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลาม (ตารางที่ 3) 
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับระดับความพร้อมของเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน โดยการทดสอบไค-สแควร์ (Chi-square)    N = 96 

ศาสนา 
ระดับความพร้อมของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 2 df. p-value 
น้อย ปานกลาง มาก รวม 

พุทธ 14 
(27.5%) 

29 
(56.9%) 

8 
(15.7%) 

51 
(100.0%) 

10.291 2 0.006** 

อิสลาม 4 
(8.9%) 

39 
(86.7%) 

2 
(4.4%) 

45 
(100.0%) 

   

รวม 18 
(18.8%) 

68 
(70.8%) 

10 
(10.4%) 

96 
(100.0%) 

   

หมายเหตุ  ** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ =0.05 

 จากผลการศึกษาวิจัย หน่วยงานต้นสังกัดควรวางแผนส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้มีการพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาให้สามารถใช้ทักษะ
ได้หลายภาษาโดยเฉพาะที่มีการใช้สื่อสารกันในระหว่างประเทศสมาชิก ให้เจ้าหน้าที่มีการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีที่
เก่ียวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืช และติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของผลผลิตทางการเกษตรด้าน
ปริมาณ ราคา การตลาดในประเทศ และต่างประเทศ 

สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้สรุปว่าเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดปัตตานีมีความต้องการในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับมาก การทดสอบความสัมพันธ์ทางสถิติ พบว่า ตัวแปรทักษะภาษามลายูท้องถิ่น และ
ความคิดเห็นเรื่องความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทางเดียวกันกับความพร้อมของเจ้าหน้าท่ี และมีความสัมพันธ์กับศาสนา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 
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สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลาม (ตารางที่ 3) 
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับระดับความพร้อมของเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน โดยการทดสอบไค-สแควร์ (Chi-square)    N = 96 

ศาสนา 
ระดับความพร้อมของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 2 df. p-value 
น้อย ปานกลาง มาก รวม 

พุทธ 14 
(27.5%) 

29 
(56.9%) 

8 
(15.7%) 

51 
(100.0%) 

10.291 2 0.006** 

อิสลาม 4 
(8.9%) 

39 
(86.7%) 

2 
(4.4%) 

45 
(100.0%) 

   

รวม 18 
(18.8%) 

68 
(70.8%) 

10 
(10.4%) 

96 
(100.0%) 

   

หมายเหตุ  ** หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ =0.05 

 จากผลการศึกษาวิจัย หน่วยงานต้นสังกัดควรวางแผนส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้มีการพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาให้สามารถใช้ทักษะ
ได้หลายภาษาโดยเฉพาะที่มีการใช้สื่อสารกันในระหว่างประเทศสมาชิก ให้เจ้าหน้าที่มีการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืช และติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของผลผลิตทางการเกษตรด้าน
ปริมาณ ราคา การตลาดในประเทศ และต่างประเทศ 

สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้สรุปว่าเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดปัตตานีมีความต้องการในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับมาก การทดสอบความสัมพันธ์ทางสถิติ พบว่า ตัวแปรทักษะภาษามลายูท้องถิ่น และ
ความคิดเห็นเรื่องความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทางเดียวกันกับความพร้อมของเจ้าหน้าท่ี และมีความสัมพันธ์กับศาสนา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
[1] ไทยเกษตรศาสตร์. 2560. การส่งเสริมการเกษตร. [ออนไลน์] URL: http://www.thaikasetsart.com/การส่งเสรมิ

การเกษตร. (สืบค้นวันท่ี 20 มิถุนายน 2560). 
[2] กรมส่งเสริมการเกษตร. 2556. การส่งเสริมการเกษตร. [ออนไลน์] URL: http://e-learning. 

doae.go.th/courseware/doae/exe/index.html. (สืบค้นวันท่ี 14 มกราคม 2556). 
[3] ครรชิต พุทธโกษา. 2554. กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศไทยให้พร้อมรับสถานการณ์การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน. [ออนไลน์] URL: http://www.op.mahidol.ac.th/orra/orra_tha/research_article/ASEAN.pdf 
(สืบค้นวันท่ี 14 มกราคม 2556). 

[4] ราชกิจจานุเษกษา. 2558. การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงในเขตท้องที่ จังหวัด
นราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวดัปัตตานี ยกเว้นอ าเภอแมล่าน. [ออนไลน์] URL: 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/219/ 15.PDF. (สืบค้นวันท่ี 10 สิงหาคม 2560). 

 
 
 



694

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ศึกษำแนวทำงกำรจัดตั้งองค์กรบริหำรจัดกำรซะกำต กรณีศึกษำ จังหวัดนรำธิวำส

ตัรมีซี สาและ1*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ที่ไม่ปรากฏว่ามีองค์กร

ใดอย่างเป็นทางการเข้ามาดแูลโดยตรงต่อการบรหิารจดัการซะกาตทีค่รอบคลุมทัง้ซะกาตฟิฏรแฺละซะกาตประเภททรพัย์สินทีว่าญบิ 

(จ�าเป็น) ต้องจ่ายซะกาต

วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในอิสลาม2  ) เพื่อวิเคราะห์แนวทางการจัดตั้งองค์กร

บริหารจัดการซะกาต กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส

วิธีกำรศึกษำ : การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยท�าการศึกษาข้อมูลจากคัมภีร์อัลกุ

รอาน หะดษี ต�าราวชิาการ และเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัซะกาต ซึง่เกบ็ข้อมลูเชงิปรมิาณจากกลุม่ตวัอย่าง คอื นกัศกึษา คณาจารย์ 

นักวิชาการ ผู้น�าชุมชน ผู้น�าทางศาสนา (อีหม่าม) ประชาชนมุสลิมผู้สนใจทั่วไป และคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดนราธิวาส 

จ�านวน 400 คน คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามหาค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 

Coefficient) ของครอนบาค มีค่าเท่ากับ 0.99 น�ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเก็บข้อมูลเชิง

คุณภาพ โดยวิธีสัมภาษณ์ประกอบแบบสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 5 คน รวมจ�านวนทั้งหมด 405 คน แล้ว

วิเคราะห์ด้วยกระบวนการเชิงอุปนัย หาข้อสรุป และน�าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา

ผลกำรวิจัย : พบว่า 1) เชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่า ด้านการบริหารจัดการซะกาตในอิสลาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

( x  = 3.86, S.D. = .94) ด้านวิเคราะห์แนวทางการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาต กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( x  = 4.02, S.D. = .87) 2) เชิงคุณภาพ จากการวิเคราะห์แนวทางการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตของผู้ให้ข้อมูล

หลักส่วนใหญ่ พบว่า เห็นด้วยอย่างยิ่งกับแนวคิดต่อการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส เพราะจะเป็น

ศูนย์กลางของการบริหารจัดการซะกาตอย่างมีมาตรฐาน รวมถึงสามารถให้ผู้ที่มีสิทธิ์รับซะกาต และประชาชนมุสลิมทั่วไปได้รับ

ประโยชน์ และความช่วยเหลอืจากองค์กรดงักล่าวอย่างมีประสทิธิภาพ โดยอยูภ่ายใต้การดแูลของคณะกรรมการอสิลามประจ�าจงัหวดั

วจิำรณ์และสรปุ : จากการศกึษาวจิยันี ้พบว่า ในอดตีการบรหิารจดัการด้านการจดัเกบ็ รวบรวม และแจกจ่ายซะกาตในพืน้ทีจั่งหวดั

นราธิวาสมักเกิดปัญหาหลายประการเป็นประจ�าทุกปี รวมถึงไม่มีองค์กรในการจัดเก็บซะกาตโดยตรงในการแก้ปัญหาดังกล่าว ดัง

นั้นเพื่อสร้างหลักสวัสดิการข้ันพื้นฐานสู่ชุมชน ลดปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคม การจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในพ้ืนที่

จงัหวดันราธวิาสอย่างมมีาตรฐาน มรีะบบ และมปีระสทิธภิาพนัน้ จะสร้างความน่าเชือ่ถอืขององค์กรให้เป็นทีย่อมรบั และเข้าถงึกลุม่

ผู้มีสิทธิ์รับซะกาตให้ได้รับประโยชน์สูงสุด สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเพื่อนมนุษย์ในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: แนวทาง การจัดตั้งองค์กร บริหารจัดการซะกาต
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Studying the guidelines for establishing the Zakat management organization  

Case study: Narathiwat Province

Tarmisi Salaeh1*

Abstract

Introduction: A study of the possibility of establishing the Zakat management organization in Narathiwat Prov-

ince is no official organization that directly takes care of the zakat management that covers both the zakat and 

the type of property required to pay zakat.

Objectives: 1) To study the guidelines for establishing the Zakat management organization in Islam.2) To analyze 

the guidelines for establishing the Zakat management organization in the case of Narathiwat province.

Methods: This research is an integrated research in both quantitative and qualitative, by studying information 

from the Quran, Hadith, academic texts and other documents related to Zakat. The quantitative data was 

collected from the sample group, namely: students, faculty, academics, community leaders, religious leaders, 

Muslim people who are interested and the Islamic Committee of Narathiwat Province about 400 people collected 

by simple random method. The used instrument is a questionnaire to find the confidence value with cronbach’s 

Alpha Coefficient on which the value is 0.99.in order to find the mean and standard deviation and collecting 

qualitative data by interview method consisting of in-depth interviews in which there are 5 people of 405 

people, and analyzed by inductive process, finding conclusions and presenting descriptive data.

Results: It was found that 1) in quantitative, most samples indicated that Management of Zakat in Islam overall 

is at a high level ( x = 3.86, S.D. = .94) while in the analysis of the guidelines for establishing, the Zakat 

management organization in the case of Narathiwat province overall is at a high level ( x = 4.02, S.D. = .87) 

2) in qualitative, based on the analysis of the establishment of the Zakat management organization of the main 

informants, most found that they are  strongly agree with the idea of   establishing the Zakat management 

organization in Narathiwat province, because it will be the center of the standard management of Zakat as well 

as being able to give the right to receive Zakat and general Muslim people to receive benefit and assistance 

from such organizations effectively under the supervision of the Provincial Islamic Committee.

Conclusion: From this research, it was found that in the past, the management of collecting and distributing 

Zakat in Narathiwat Province often caused many problems every year as well as no organization to store Zakat 

directly in solving such problems. Therefore, to create basic welfare pr inciples for the community, reduce 

economic and social problems. The establishment of the Zakat management organization in the Narathiwat 

province with a standard, systematic and efficient is to create credibility for the organization to be accepted 

and access to the right group to receive the most benefits to continue to improve the quality of life of fellow 

human beings in the community.

Keywords : guidelines, organization establishment, Zakat management 
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บทน า (Introduction) 
 ซะกาตเป็นหลักการข้อที่สามในหลักการอิสลามทั้งห้า เป็นหลักการทางการเงินของมุสลิมทุกคนที่ต้องถือปฏิบัติ มี
บทบาทส าคัญต่อการพัฒนาสถานภาพทางสังคม อันเป็นเสาหลักทางศาสนาที่จะสมบูรณ์ด้วยกับหลักการว่าด้วยซะกาตนี้
หลักการซะกาตมีการกล่าวควบคู่กับการละหมาดในอัลกุรอานมากถึง 58 ครั้ง และค าว่า ซะกาต ถูกบัญญัติในโองการมากถึง 
30 ครั้ง (ยูซุฟ อัลก็อรฏอวีย์, 2006) เราจะพบว่าซะกาตนั้นเป็นบทบัญญัติทางศาสนาที่มีหลายภาคส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น
ทรัพย์สิน บุคคลหรือองค์กร การจ่ายซะกาตเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายจึงต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง 
และเข้าใจในการจัดระบบของแต่ละส่วนให้เป็นไปตามศาสนบัญญัติ อิสลามเป็นศาสนาที่มีรากฐานที่สมบูรณ์ที่อัลลอฮฺ (ซ.บ.) 
ได้ทรงประทานเป็นเกียรติแก่มนุษยชาติ เพื่อมนุษย์ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข (อรุณ บุณชม, ม.ป.ป.) อีกทั้งมีความเข้าใจถึง
ความจ าเป็นในการบริหารจัดการซะกาตของแต่ละส่วนให้เป็นไปตามหลักศาสนบัญญัติ และผลประโยชน์อันสูงสุดของสังคม
มุสลิมโดยรวม รวมถึงมีความจ าเป็นต้องท าการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการซะกาตควบคู่กัน ตั้งแต่ยุคสมัยของท่านศาสดา
มุฮัมมัด (ศ.ล.) ยุคสมัยบรรดาคูลาฟาอ ฺ(บรรดาสาวกของศาสดามุฮัมมัด (ศ.ล.)) รวมถึงยุคสมัยของอุมัร บิน อับดุลอาซีซ จนถึง
ยุคสมัยปัจจุบัน โดยเฉพาะประเด็นว่าด้วยการจัดตั้งบัยตุลมาล (กองทุนซะกาต) จะท าให้เรามีความรู้ ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติของแต่ละยุคสมัย เพื่อสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการซะกาตที่ถูกต้องและ
เหมาะสม ตลอดจนเป็นการตอบสนองถึงเจตนารมณ์ทางกฎหมายอิสลามว่าด้วยซะกาต กล่าวคือ สามารถขัดเกลาจิตใจมนุษย์
ให้สะอาดหมดจดจากมลทินทางด้านจิตใจอย่างหนึ่ง นั้นคือ ความตระหนี่ถี่เหนียวหรือความขี้เหนียว ซึ่งเป็นมลทินที่ท าให้
มนุษย์เห็นแก่ตัวและไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และการให้ความช่วยเหลือด้านซะกาตจากผู้ที่มีฐานะร่ ารวยแก่กลุ่มผู้มีสิทธิ์รับ 
ซะกาต 8 จ าพวก ให้ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด (อาบู บักรฺ ญาบิร อัลญาซาอีรีย์, 2004) ดังมีโองการหนึ่งที่ว่า ความว่า 
“แท้จริงทานบริจาค (ซะกาต) ทั้งหลายนั้น ส าหรับบรรดาผู้ที่ยากจน บรรดาผู้ที่ขัดสน บรรดาเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมมัน 
บรรดาผู้ที่มีจิตใจเลื่อมใสในอิสลาม ในการไถ่ทาส บรรดาผู้ที่มีหนี้สินล้นตัว ในหนทางของอัลลอฮฺ  (ซ.บ.)  และบรรดาผู้ที่อยู่ใน
ระหว่างเดินทาง ...” (ซูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ, 9 : 60) จากโองการข้างต้นที่ว่า “บรรดาเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมมัน” หมายถึง 
บรรดาเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมซะกาต เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าการจัดเก็บซะกาตเป็นหน้าที่ขององค์กรหรือหน่วยงาน  ซึ่งมี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บซะกาต  โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นส่วนของซะกาต  ดังมีโองการหนึ่งที่ว่า ความว่า “(โอ ้
มุฮัมมัด) เจ้าจงเอาส่วนหนึ่งจากทรัพย์สมบัติของพวกเขาเป็นทาน (ซะกาต) เพื่อท าให้พวกเขาบริสุทธิ์ และล้างมลทินของพวก
เขาด้วยส่วนท่ีเป็นทานนั้น...” (ซูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ, 9 : 103) และท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.ล.) ได้กล่าวในเรื่องเดียวกันนี้  ความ
ว่า “... ดังนั้นแล้วเจ้าจงแจ้งแก่พวกเขาเถิดว่า แท้จริงอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้ก าหนดการบริจาคทานให้เป็นหน้าท่ีของพวกเขา โดย
เก็บ (ทาน) จากคนรวยของพวกเขาและจ่ายคืนให้แก่คนยากจนของพวกเขา” (มุฮัมมัด อิบนู อิสมาอีล อัลบุคอรีย์, 2004, อาบู 
อีซา มุฮัมมัด อิบนู อีซา อัตติรมีซีย์, 1983) 
 หากบุคคลใดได้ละเมดิ ไม่ยอมจ่ายซะกาต ฉะนั้นแล้วอัลลอฮฺ (ซ.บ.) จะทรงลงโทษพวกเขา ดังค าเตือนแก่พวกเขาที่
ได้ระบุในโองการหนึ่งที่ว่า ความว่า “... และบรรดาผู้ที่สะสมทองและเงิน และไม่จ่ายมัน (ส่วนที่เป็นซะกาต) ในทางของ 
อัลลอฮฺ (ซ.บ.) นั้น จงแจ้งข่าวดีแก่พวกเขาเถิด ด้วยการลงโทษอันเจ็บปวด วันท่ีมันจะถูกเผาไฟนรกแห่งญะฮันนัมแล้วหน้าผาก
ของพวกเขา และสีข้างของพวกเขาและหลังของพวกเขาจะถูกนาบด้วยมัน นี้แหละคือสิ่งที่พวกเจ้าได้สะสมไว้ เพื่อตัวของพวก
เจ้าเอง ดังนั้นจงลิ้มรสสิ่งที่เจ้าสะสมไว้เถิด” (ซูเราะฮฺ อัต-เตาะฮฺ, 9 : 34-35) 
 องค์กรบริหารจัดการซะกาตถือเป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคัญต่อการสร้างหลักสวัสดิการพื้นฐานทางสังคมมนุษย์ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน และร่วมพัฒนาชุมชนให้มีหลักการด าเนินชีวิตพื้นฐานสู่การการด ารงชีพอย่างมั่นคง มั่งคั่งได้ รวมถึง
เป็นหลักการตามเจตนารมณท์ี่ท่านนบีมุฮมัมัด (ศ.ล.) ได้กล่าวว่า ความว่า “อิสลามวางอยู่บนรากฐานห้าประการ คือ การกล่าว
ปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ (ซ.บ.) และท่านนบีมุฮัมมัด (ศ.ล.) เป็นศานทูตของอัลลอฮฺ การด ารงซึ่งการ
ละหมาด การจ่ายซะกาต การประกอบพิธีฮัจญ์ และการถือศีลอดในเดือนรอมฏอน” (มุฮัมมัด อิบนู อิสมาอีล อัลบุคอรีย์, 
2004, และมุสลิม อิบนู อัลฮัจฺญ๊าจ อันนัยซาบูรีย์, 1991) ดังท่ีมีการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในประเทศมาเลเซีย ซึ่งมี
จุดเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2532 โดยการรวมตัวของบรรดานักวิชาการ เพื่อก่อตั้งองค์กรว่าด้วยซะกาต จน
กระทั้งปี พ.ศ. 2547 ได้มีการย้าย และจัดตั้งองค์กรวะกัฟ ซะกาต และการประกอบพิธีฮัจญ์ ภายใต้การก ากับดูแลของส านัก
นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และองค์กรนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างมั่งคง ส่งผลให้จ านวนรายได้ซะกาตเฉลี่ยต่อปี (ระหว่างปี 
2544-2553) มีจ านวนยอดสูงตามล าดับ และพบผลเฉลี่ยของรัฐสลันญูร มีรายได้มากที่สุดถึง 1.68 กว่าล้านล้านริงกิต และ
พบว่ารัฐเปอร์ลิซ มีรายได้น้อยท่ีสุด 1.49 แสนล้านริงกิต ตามล าดับ จากสถิตินี้ สามารถบ่งบอกถึงความมั่งคั่ง พัฒนาการ และ
การจัดการบริหารซะกาตอย่างมีระบบ และถือว่าประสบความส าเร็จอย่างล้นลาม แล้วน าไปให้ความช่วยเหลือแต่กลุ่มบุคคลที่
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

บทน า (Introduction) 
 ซะกาตเป็นหลักการข้อที่สามในหลักการอิสลามทั้งห้า เป็นหลักการทางการเงินของมุสลิมทุกคนที่ต้องถือปฏิบัติ มี
บทบาทส าคัญต่อการพัฒนาสถานภาพทางสังคม อันเป็นเสาหลักทางศาสนาที่จะสมบูรณ์ด้วยกับหลักการว่าด้วยซะกาตนี้
หลักการซะกาตมีการกล่าวควบคู่กับการละหมาดในอัลกุรอานมากถึง 58 ครั้ง และค าว่า ซะกาต ถูกบัญญัติในโองการมากถึง 
30 ครั้ง (ยูซุฟ อัลก็อรฏอวีย์, 2006) เราจะพบว่าซะกาตนั้นเป็นบทบัญญัติทางศาสนาที่มีหลายภาคส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น
ทรัพย์สิน บุคคลหรือองค์กร การจ่ายซะกาตเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายจึงต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง 
และเข้าใจในการจัดระบบของแต่ละส่วนให้เป็นไปตามศาสนบัญญัติ อิสลามเป็นศาสนาที่มีรากฐานที่สมบูรณ์ที่อัลลอฮฺ (ซ.บ.) 
ได้ทรงประทานเป็นเกียรติแก่มนุษยชาติ เพื่อมนุษย์ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข (อรุณ บุณชม, ม.ป.ป.) อีกทั้งมีความเข้าใจถึง
ความจ าเป็นในการบริหารจัดการซะกาตของแต่ละส่วนให้เป็นไปตามหลักศาสนบัญญัติ และผลประโยชน์อันสูงสุดของสังคม
มุสลิมโดยรวม รวมถึงมีความจ าเป็นต้องท าการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการซะกาตควบคู่กัน ตั้งแต่ยุคสมัยของท่านศาสดา
มุฮัมมัด (ศ.ล.) ยุคสมัยบรรดาคูลาฟาอ ฺ(บรรดาสาวกของศาสดามุฮัมมัด (ศ.ล.)) รวมถึงยุคสมัยของอุมัร บิน อับดุลอาซีซ จนถึง
ยุคสมัยปัจจุบัน โดยเฉพาะประเด็นว่าด้วยการจัดตั้งบัยตุลมาล (กองทุนซะกาต) จะท าให้เรามีความรู้ ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติของแต่ละยุคสมัย เพื่อสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการซะกาตที่ถูกต้องและ
เหมาะสม ตลอดจนเป็นการตอบสนองถึงเจตนารมณ์ทางกฎหมายอิสลามว่าด้วยซะกาต กล่าวคือ สามารถขัดเกลาจิตใจมนุษย์
ให้สะอาดหมดจดจากมลทินทางด้านจิตใจอย่างหนึ่ง นั้นคือ ความตระหนี่ถี่เหนียวหรือความขี้เหนียว ซึ่งเป็นมลทินที่ท าให้
มนุษย์เห็นแก่ตัวและไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และการให้ความช่วยเหลือด้านซะกาตจากผู้ที่มีฐานะร่ ารวยแก่กลุ่มผู้มีสิทธิ์รับ 
ซะกาต 8 จ าพวก ให้ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด (อาบู บักรฺ ญาบิร อัลญาซาอีรีย์, 2004) ดังมีโองการหนึ่งที่ว่า ความว่า 
“แท้จริงทานบริจาค (ซะกาต) ทั้งหลายนั้น ส าหรับบรรดาผู้ที่ยากจน บรรดาผู้ที่ขัดสน บรรดาเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมมัน 
บรรดาผู้ที่มีจิตใจเลื่อมใสในอิสลาม ในการไถ่ทาส บรรดาผู้ที่มีหนี้สินล้นตัว ในหนทางของอัลลอฮฺ  (ซ.บ.)  และบรรดาผู้ที่อยู่ใน
ระหว่างเดินทาง ...” (ซูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ, 9 : 60) จากโองการข้างต้นที่ว่า “บรรดาเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมมัน” หมายถึง 
บรรดาเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมซะกาต เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าการจัดเก็บซะกาตเป็นหน้าที่ขององค์กรหรือหน่วยงาน  ซึ่งมี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บซะกาต  โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นส่วนของซะกาต  ดังมีโองการหนึ่งที่ว่า ความว่า “(โอ ้
มุฮัมมัด) เจ้าจงเอาส่วนหนึ่งจากทรัพย์สมบัติของพวกเขาเป็นทาน (ซะกาต) เพื่อท าให้พวกเขาบริสุทธิ์ และล้างมลทินของพวก
เขาด้วยส่วนท่ีเป็นทานนั้น...” (ซูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ, 9 : 103) และท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ.ล.) ได้กล่าวในเรื่องเดียวกันนี้  ความ
ว่า “... ดังนั้นแล้วเจ้าจงแจ้งแก่พวกเขาเถิดว่า แท้จริงอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้ก าหนดการบริจาคทานให้เป็นหน้าที่ของพวกเขา โดย
เก็บ (ทาน) จากคนรวยของพวกเขาและจ่ายคืนให้แก่คนยากจนของพวกเขา” (มุฮัมมัด อิบนู อิสมาอีล อัลบุคอรีย์, 2004, อาบู 
อีซา มุฮัมมัด อิบนู อีซา อัตติรมีซีย์, 1983) 
 หากบุคคลใดได้ละเมดิ ไม่ยอมจ่ายซะกาต ฉะนั้นแล้วอัลลอฮฺ (ซ.บ.) จะทรงลงโทษพวกเขา ดังค าเตือนแก่พวกเขาที่
ได้ระบุในโองการหนึ่งที่ว่า ความว่า “... และบรรดาผู้ที่สะสมทองและเงิน และไม่จ่ายมัน (ส่วนที่เป็นซะกาต) ในทางของ 
อัลลอฮฺ (ซ.บ.) นั้น จงแจ้งข่าวดีแก่พวกเขาเถิด ด้วยการลงโทษอันเจ็บปวด วันท่ีมันจะถูกเผาไฟนรกแห่งญะฮันนัมแล้วหน้าผาก
ของพวกเขา และสีข้างของพวกเขาและหลังของพวกเขาจะถูกนาบด้วยมัน นี้แหละคือสิ่งที่พวกเจ้าได้สะสมไว้ เพื่อตัวของพวก
เจ้าเอง ดังนั้นจงลิ้มรสสิ่งที่เจ้าสะสมไว้เถิด” (ซูเราะฮฺ อัต-เตาะฮฺ, 9 : 34-35) 
 องค์กรบริหารจัดการซะกาตถือเป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคัญต่อการสร้างหลักสวัสดิการพื้นฐานทางสังคมมนุษย์ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน และร่วมพัฒนาชุมชนให้มีหลักการด าเนินชีวิตพื้นฐานสู่การการด ารงชีพอย่างมั่นคง มั่งคั่งได้ รวมถึง
เป็นหลักการตามเจตนารมณท์ี่ท่านนบีมุฮมัมัด (ศ.ล.) ได้กล่าวว่า ความว่า “อิสลามวางอยู่บนรากฐานห้าประการ คือ การกล่าว
ปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ (ซ.บ.) และท่านนบีมุฮัมมัด (ศ.ล.) เป็นศานทูตของอัลลอฮฺ การด ารงซึ่งการ
ละหมาด การจ่ายซะกาต การประกอบพิธีฮัจญ์ และการถือศีลอดในเดือนรอมฏอน” (มุฮัมมัด อิบนู อิสมาอีล อัลบุคอรีย์, 
2004, และมุสลิม อิบนู อัลฮัจฺญ๊าจ อันนัยซาบูรีย์, 1991) ดังท่ีมีการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในประเทศมาเลเซีย ซึ่งมี
จุดเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2532 โดยการรวมตัวของบรรดานักวิชาการ เพื่อก่อตั้งองค์กรว่าด้วยซะกาต จน
กระทั้งปี พ.ศ. 2547 ได้มีการย้าย และจัดตั้งองค์กรวะกัฟ ซะกาต และการประกอบพิธีฮัจญ์ ภายใต้การก ากับดูแลของส านัก
นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และองค์กรนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างมั่งคง ส่งผลให้จ านวนรายได้ซะกาตเฉลี่ยต่อปี (ระหว่างปี 
2544-2553) มีจ านวนยอดสูงตามล าดับ และพบผลเฉลี่ยของรัฐสลันญูร มีรายได้มากที่สุดถึง 1.68 กว่าล้านล้านริงกิต และ
พบว่ารัฐเปอร์ลิซ มีรายได้น้อยท่ีสุด 1.49 แสนล้านริงกิต ตามล าดับ จากสถิตินี้ สามารถบ่งบอกถึงความมั่งคั่ง พัฒนาการ และ
การจัดการบริหารซะกาตอย่างมีระบบ และถือว่าประสบความส าเร็จอย่างล้นลาม แล้วน าไปให้ความช่วยเหลือแต่กลุ่มบุคคลที่

มีในโองการอัลกุรอาน และให้ความช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การสร้างมัสยิด ช่วยเหลือคนยากจน เป็นต้น (มูฮัมมัด  
ฆอซาลี ฮารูน อัล-ฟาฏอนีย์, 2556) ส าหรับจังหวัดนราธิวาสในอดีต ได้มีบรรดานักวิชาการเคยได้ร่วมกันจัดการประชุมหารือ
ในประเด็นเดียวกัน (การบริหารจัดการซะกาต) และการจัดตั้งองค์กรซะกาต (บัยตุลมาล) ในปี พ.ศ. 2524 ท่ีผ่านมา แต่ทว่าใน
ครั้งนั้น ยังไม่ประสบความส าเร็จ และเรื่องก็เงียบหายไป ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดนราธิวาส ก็ได้เล็งเห็น
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน และสนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์กรบริหารซะกาต โดย
มีคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดเป็นศูนย์กลางหลักในการรับผิดชอบดูแล และบริหารจัดการซะกาต เพื่อให้เกิดประโยชน์ 
และเกิดการพัฒนาสู่ชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง (แวอาแซ  แวมามุ, 2556) 

ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความจ าเป็นต่อการศึกษาวิจัยนี้ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาต กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ใน
การจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อีกท้ังยังไม่ปรากฏว่ามีองค์กรใดที่มาดูแลบริหารจัดการซะกาต
โดยตรง ทั้งในระดับจังหวัดหรือภูมิภาค และด้วยการปฏิบัติในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยส่วนใหญ่ในขณะนี้ ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างทั่วถึง และสามารถจัดการได้ในเรื่องซะกาตฟิฏรฺเท่านั้น อีกทั้งยังพบว่า ในจังหวัดนราธิวาส ยังไม่มีองค์กร
อย่างเป็นทางการที่ดูแลโดยตรงในการจัดการซะกาตที่ครอบคลุมประเภททรัพย์สินท่ีวาญิบซะกาต นอกจากการจัดการซะกาต
ฟิฏรฺ ที่คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดได้จัดเก็บและแจกจ่ายโดยผ่านอิหม่ามประจ ามัสยิด (อาหะมะ กือโด, 2557) ทั้งนี้
เพื่อเปน็แนวทางการจัดตั้งองค์กรดังกล่าวอย่างมีระบบ ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างมาตรฐานให้มีความน่าเช่ือถือ 
เป็นที่ยอมรับ และเข้าถึงกลุ่มผู้มีสิทธ์ิรับซะกาตให้ได้รบัประโยชน์สูงสดุ รวมถึงลดปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคม เป็นการสร้าง
หลักสวัสดิการด้านซะกาตทางสังคม สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

วิธีการวิจัย (Methods) 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 - ประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนราธิวาส จ านวน 796,239 คน ซึ่งใน
จ านวนนี้นับถือศาสนาอิสลาม จ านวน 660,878 คน คิดเป็นร้อยละ 83 ของประชากรทั้งหมดในจังหวัดนราธิวาส (กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2560) 
 - กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ ผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนา (อีหม่าม) 
ประชาชนมุสลิมผู้สนใจทั่วไป และคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดนราธิวาส ที่อาศัยอยู่ใน 13 อ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ซึ่ง
จัดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยค านวณตามสูตรกลุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Sampling) ของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 
1973) จ านวน 400 คน ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อน ±5 และจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ด้วยวิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 5 
คน รวมจ านวนทั้งหมด 405 คน เพื่อศึกษาหาค าตอบตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว ้
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากคัมภีร์อัลกุรอาน หะดีษ หนังสือ ต าราวิชาการ โดยเฉพาะต าราว่าด้วย 
ฟิกฮฺ (นิติศาสตร์) เอกสาร วารสาร และสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับซะกาต เพื่อประกอบใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัย 
นอกเหนือจากนี้ มีเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
 1) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ 
 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการจัดต้ังองค์กรบริหารจัดการซะกาต กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส 
โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) ที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้นเป็น
เครื่องมือ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นค าถามลักษณะแบบเลือกตอบ (Check-list)  จ านวน 4 ข้อ 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด (ด้านอิสลามศึกษา และด้านสามัญศึกษา) และอาชีพ 
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาต 
กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส แบบลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) 5 ระดับ คือ ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยที่สุด ตามล าดับ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย 1) ระดับความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการ
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ซะกาตในอิสลาม จ านวน 8 ข้อ และ 2) ระดับความคิดเห็นด้านแนวทางการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาต กรณีศึกษา 
จังหวัดนราธิวาส จ านวน 6 ข้อ รวมจ านวนทั้งหมด 14 ข้อ โดยได้น าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาหาค่า
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือได้ค่า IOC ของแบบสอบถามดังกล่าว = 0.67 - 1.00 โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี ้
   คะแนน 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
   คะแนน 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 
   คะแนน 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
   คะแนน 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย 
   คะแนน 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
 ใช้เกณฑ์การประเมินผลโดยการหาค่าเฉลี่ย แบ่งระดับออกเป็น 5 ระดับช้ัน โดยการหาช่องกว้างของอันตรภาคช้ัน 
(คะแนน 1 - 5) และค านวณจากสูตรดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2544) การแปลผลค าถามแบบประเมินค่า (Rating Scale) 
โดยวิธีค่าเฉลี่ย ( x ) 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 ได้ค่าความเช่ือมั่นด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970) มีค่าเท่ากับ 
0.99 
 ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแบบปลายเปิดของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการจัดตั้ง
องค์กรบริหารจัดการซะกาต กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส จ านวน 1 ข้อ คือ ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับแนวทางการจัดตั้งองค์กร
บริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส เพราะเหตุใด 
 2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม 
วิเคราะห์สรุปประเด็นได้เป็นแนวค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก และผ่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ปรับแก้ตาม
ค าแนะน า เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษา แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์จะประกอบด้วยข้อค าถาม แบ่งออกเป็น 2 
ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นค าถามลักษณะแบบเลือกตอบ (Check-list) จ านวน 4 ข้อ 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด (ด้านอิสลามศึกษา และด้านสามัญศึกษา) และอาชีพ  
 ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาต กรณีศึกษา จังหวัด
นราธิวาส ซึ่งได้ก าหนดลักษณะค าถามเป็นแบบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ โดยได้น าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อ
พิจารณาหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือได้ค่า IOC ของแบบสอบถามดังกล่าว = 0.67 - 1.00 จ านวน 5 ข้อ คือ 

 1) ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับแนวทางการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส เพราะเหตุใด 
 2) อะไรคือปัจจัยส าคัญต่อการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส 
 3) ท่านคิดว่าหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการซะกาต คือหน่วยงานใด เพราะเหตุใด 
 4) ท่านคิดว่าการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส จะสามารถสร้างรากฐานทางสังคมได้อย่างไร 
 5) ท่านคิดว่าการบริหารจัดการซะกาตที่ดี ควรประกอบด้วยฝ่าย หรือบุคคลใดบ้าง เพราะเหตุใด 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ดังนี้ 
 1) ด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
ด้วยตนเอง 
 2) ผู้วิจัยตรวจน าแบบสอบถามที่บันทึกเสร็จแล้วมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เก็บ
เรียบร้อยท้ังหมดเพื่อเตรียมน ามาวิเคราะห์ผล 
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ซะกาตในอิสลาม จ านวน 8 ข้อ และ 2) ระดับความคิดเห็นด้านแนวทางการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาต กรณีศึกษา 
จังหวัดนราธิวาส จ านวน 6 ข้อ รวมจ านวนทั้งหมด 14 ข้อ โดยได้น าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาหาค่า
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือได้ค่า IOC ของแบบสอบถามดังกล่าว = 0.67 - 1.00 โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี ้
   คะแนน 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
   คะแนน 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 
   คะแนน 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
   คะแนน 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย 
   คะแนน 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
 ใช้เกณฑ์การประเมินผลโดยการหาค่าเฉลี่ย แบ่งระดับออกเป็น 5 ระดับช้ัน โดยการหาช่องกว้างของอันตรภาคช้ัน 
(คะแนน 1 - 5) และค านวณจากสูตรดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2544) การแปลผลค าถามแบบประเมินค่า (Rating Scale) 
โดยวิธีค่าเฉลี่ย ( x ) 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 ได้ค่าความเช่ือมั่นด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970) มีค่าเท่ากับ 
0.99 
 ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแบบปลายเปิดของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการจัดตั้ง
องค์กรบริหารจัดการซะกาต กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส จ านวน 1 ข้อ คือ ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับแนวทางการจัดตั้งองค์กร
บริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส เพราะเหตุใด 
 2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม 
วิเคราะห์สรุปประเด็นได้เป็นแนวค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก และผ่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ปรับแก้ตาม
ค าแนะน า เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษา แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์จะประกอบด้วยข้อค าถาม แบ่งออกเป็น 2 
ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นค าถามลักษณะแบบเลือกตอบ (Check-list) จ านวน 4 ข้อ 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด (ด้านอิสลามศึกษา และด้านสามัญศึกษา) และอาชีพ  
 ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาต กรณีศึกษา จังหวัด
นราธิวาส ซึ่งได้ก าหนดลักษณะค าถามเป็นแบบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ โดยได้น าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อ
พิจารณาหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือได้ค่า IOC ของแบบสอบถามดังกล่าว = 0.67 - 1.00 จ านวน 5 ข้อ คือ 

 1) ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับแนวทางการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส เพราะเหตุใด 
 2) อะไรคือปัจจัยส าคัญต่อการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส 
 3) ท่านคิดว่าหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการซะกาต คือหน่วยงานใด เพราะเหตุใด 
 4) ท่านคิดว่าการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส จะสามารถสร้างรากฐานทางสังคมได้อย่างไร 
 5) ท่านคิดว่าการบริหารจัดการซะกาตที่ดี ควรประกอบด้วยฝ่าย หรือบุคคลใดบ้าง เพราะเหตุใด 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ดังนี้ 
 1) ด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
ด้วยตนเอง 
 2) ผู้วิจัยตรวจน าแบบสอบถามที่บันทึกเสร็จแล้วมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เก็บ
เรียบร้อยท้ังหมดเพื่อเตรียมน ามาวิเคราะห์ผล 

 3) ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ตามแบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลัก และเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยจะเป็นผู้สัมภาษณด์้วยตนเอง เพื่อสามารถจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกได้อยา่งครบถ้วนสมบูรณแ์ละ
ถูกต้องส าหรับการวิเคราะห์ และตอบวัตถุประสงค์การวิจัยต่อไป 
 4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาผลของการศึกษาแนวทางการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาต กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส  ผู้วิจัยท า
การวิเคราะห์ข้อมูล 2 ส่วน ดังนี ้
 1) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
  1.1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าร้อยละ 
  1.2) วิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการจัดตั้งองค์กร
บริหารจัดการซะกาต กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  1.3) วิเคราะห์ผลของข้อค าถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษา
แนวทางการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาต กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส โดยใช้การสรุป และน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวมาอธิบายต่อไป 
 2) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
  2.1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ โดยใช้ค่าร้อยละในแต่ละรายการ 
  2.2) วิเคราะห์ผลข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์และการสังเกตเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการจัดตั้งองค์กร
บริหารจัดการซะกาต กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส แล้วน าข้อมูลมาจัดกลุ่ม วิเคราะห์ด้วยกระบวนการเชิงอุปนัย (Inductive 
Data Analysis) หาข้อสรุป และน าเสนอข้อมูลดังกล่าวอธิบายเชิงพรรณนาต่อไป 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย (Results and Discussion)  
 ผลการวิจัย (Results) 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาต กรณีศึกษา จังหวัด
นราธิวาส โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 400 คน และแบบสัมภาษณ์ จ านวน 5 คน รวมจ านวน
ทั้งหมด 405 คน สามารถสรุปได้ 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 มี

อายุมากกว่า 35 ปี มีจ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาด้านอิสลามศึกษาในระดับ
ซานาวีย์ จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.25 ส าเร็จการศึกษาด้านสามัญศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 177 
คน คิดเป็นร้อยละ 44.25 และประกอบอาชีพเป็นคณาจารย์ (ครู/ วิทยากรอิสลามศึกษา) จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.50 ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

รายการประเมิน
กลุ่มตัวอย่าง ประเภทการประเมิน จ านวน  

(400 คน) 
ร้อยละ 

(100%) 
เพศ 1. ชาย 

2. หญิง 
178 
222 

44.50 
55.50 

อาย ุ 1. 18-25 ปี 
2. 26-30 ปี 
3. 31-35 ปี 
4. มากกว่า 35 ปี 

82 
101 
105 
112 

20.50 
25.25 
26.25 
28.00 

ระดับการศึกษาด้าน
อิสลามศึกษา 
 

1. อิบติดาอีย์ 
2. มูตาวัซซิฏ 
3. ซานาวีย ์  

30 
63 
145 

7.50 
15.75 
36.25 
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ด้านสามัญศึกษา 

4. สถาบันปอเนาะ (น้อยกว่า 5 ปี) 
5. สถาบันปอเนาะ (มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป) 
6. ปริญญาตรี 
7. สูงกว่าปริญญาตรี 

28 
49 
59 
26 

7.00 
12.25 
14.75 
6.50 

1. ประถมศึกษา 
2. มัธยมศึกษาตอนต้น 
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย 
4. ปริญญาตร ี
5. สูงกว่าปริญญาตร ี

39 
54 
177 
91 
39 

9.75 
13.50 
44.25 
22.75 
9.75 

อาชีพ 1. นักศึกษา 
2. คณาจารย์ (ครู/ วิทยากรอิสลามศึกษา) 
3. นักวิชาการ/ ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
4. ผู้น าชุมชน 
5. ผู้น าทางศาสนา (อีหม่าม) 
6. ประชาชนมุสลมิผูส้นใจ 
7. คณะกรรมการอสิลามประจ าจงัหวัด 

60 
102 
48 
31 
55 
74 
30 

15.00 
25.50 
12.00 
7.75 
13.75 
18.50 
7.50 

 
1.2) แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการจัดต้ังองค์กรบริหารจัดการ 

ซะกาต กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส 
จากการศึกษาแบบสอบถามระดับความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการซะกาตในอิสลาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

( x  = 3.86, S.D. = .94) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ระบุว่า ตระหนักต่อหน้าที่ และความรับผิดชอบในการจ่ายซะกาต  
( x  = 4.07, S.D. = .79) ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนบัญญัติว่าด้วยซะกาต 
( x  = 4.03, S.D. = .79) ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ และหลักการจัดเก็บ - รวบรวม 
และแจกจ่ายซะกาต ( x  = 3.98, S.D. = .91) ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

ส่วนการศึกษาแบบสอบถามระดับความคิดเห็นด้านแนวทางการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาต กรณีศึกษา 
จังหวัดนราธิวาส โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.02, S.D. = .87) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ระบุว่า การจัดตั้งองค์กร
บริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส สามารถสร้างคุณภาพชีวิตของสังคมที่ดีได้ ( x  = 4.27, S.D. = .75) ความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การจัดท าโครงสร้างขององค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส จะสร้างความ
น่าเช่ือถือ และเป็นที่ยอมรับได้ โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดคอยก ากับดูแล ( x  = 4.16, S.D. = .78) ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก และการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส สามารถสร้างความเท่าเทียม และเสมอ
ภาคทางสังคมได้ ( x  = 4.03, S.D. = .80) ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ดังตารางที่ 2  
ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาต กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส 

รายการประเมิน x  S.D. ระดับ 
ระดับความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการซะกาตในอิสลาม 
1. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนบัญญัติว่าด้วยซะกาต 4.03 .79 มาก 
2. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ และหลักการ 
   จัดเก็บ - รวบรวม และแจกจ่ายซะกาต 

3.98 .91 มาก 

3. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภท และผู้มสีิทธ์ิ 
   รับซะกาต 

3.81 .99 มาก 

4. ตระหนักต่อหนา้ที ่และความรบัผิดชอบในการ 
   จ่ายซะกาต 

4.07 .79 มาก 
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ด้านสามัญศึกษา 

4. สถาบันปอเนาะ (น้อยกว่า 5 ปี) 
5. สถาบันปอเนาะ (มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป) 
6. ปริญญาตร ี
7. สูงกว่าปริญญาตรี 

28 
49 
59 
26 

7.00 
12.25 
14.75 
6.50 

1. ประถมศึกษา 
2. มัธยมศึกษาตอนต้น 
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย 
4. ปริญญาตร ี
5. สูงกว่าปริญญาตร ี

39 
54 
177 
91 
39 

9.75 
13.50 
44.25 
22.75 
9.75 

อาชีพ 1. นักศึกษา 
2. คณาจารย์ (ครู/ วิทยากรอิสลามศึกษา) 
3. นักวิชาการ/ ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
4. ผู้น าชุมชน 
5. ผู้น าทางศาสนา (อีหม่าม) 
6. ประชาชนมุสลมิผูส้นใจ 
7. คณะกรรมการอสิลามประจ าจงัหวัด 

60 
102 
48 
31 
55 
74 
30 

15.00 
25.50 
12.00 
7.75 
13.75 
18.50 
7.50 

 
1.2) แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการจัดต้ังองค์กรบริหารจัดการ 

ซะกาต กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส 
จากการศึกษาแบบสอบถามระดับความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการซะกาตในอิสลาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

( x  = 3.86, S.D. = .94) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ระบุว่า ตระหนักต่อหน้าที่ และความรับผิดชอบในการจ่ายซะกาต  
( x  = 4.07, S.D. = .79) ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนบัญญัติว่าด้วยซะกาต 
( x  = 4.03, S.D. = .79) ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ และหลักการจัดเก็บ - รวบรวม 
และแจกจ่ายซะกาต ( x  = 3.98, S.D. = .91) ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

ส่วนการศึกษาแบบสอบถามระดับความคิดเห็นด้านแนวทางการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาต กรณีศึกษา 
จังหวัดนราธิวาส โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.02, S.D. = .87) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ระบุว่า การจัดตั้งองค์กร
บริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส สามารถสร้างคุณภาพชีวิตของสังคมที่ดีได้ ( x  = 4.27, S.D. = .75) ความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การจัดท าโครงสร้างขององค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส จะสร้างความ
น่าเช่ือถือ และเป็นที่ยอมรับได้ โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดคอยก ากับดูแล ( x  = 4.16, S.D. = .78) ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก และการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส สามารถสร้างความเท่าเทียม และเสมอ
ภาคทางสังคมได้ ( x  = 4.03, S.D. = .80) ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ ดังตารางที่ 2  
ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาต กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส 

รายการประเมิน x  S.D. ระดับ 
ระดับความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการซะกาตในอิสลาม 
1. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนบัญญัติว่าด้วยซะกาต 4.03 .79 มาก 
2. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ และหลักการ 
   จัดเก็บ - รวบรวม และแจกจ่ายซะกาต 

3.98 .91 มาก 

3. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภท และผู้มสีิทธ์ิ 
   รับซะกาต 

3.81 .99 มาก 

4. ตระหนักต่อหนา้ที ่และความรบัผิดชอบในการ 
   จ่ายซะกาต 

4.07 .79 มาก 

5. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทลงโทษของผู้ทีไ่ม่จ่ายซะกาต 3.82 .97 มาก 
6. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการซะกาตใน  
   สมัยศาสดามฮุัมมดั (ศ.ล.) 

3.89 
 

.96 
 

มาก 

7. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการซะกาตในสมยั  
   บรรดาคลูาฟาอฺทั้งสี ่

3.58 1.01 มาก 

8. ท่านได้ปฏิบัตติามหลักการบริหารจัดการซะกาตในสมยัศาสดา 
   มุฮัมมัด (ศ.ล.) และบรรดาคลูาฟาอฺทั้งสี่อย่างเคร่งครัด 

3.70 1.07 มาก 

โดยรวม 3.86 .94 มาก 
ระดับความคิดเห็นด้านแนวทางการจัดต้ังองค์กรบริหารจัดการซะกาต 
กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส 
9. รูปแบบสวัสดิการซะกาตจะเปน็ส่วนส าคญัต่อการผลักดันให้ม ี
   การจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัด 

3.89 .96 มาก 

10. การมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดว่าด้วยซะกาตจะเป็นการ 
   พัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน 

3.91 
 

.93 
 

มาก 

11. การจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส  
   สามารถสร้างคุณภาพชีวิตของสังคมที่ดีได้ 

4.27 
 

.75 
 

มากที่สุด 
 

12. การจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส  
   สามารถสร้างความเท่าเทียม และเสมอภาคทางสังคมได้ 

4.03 .80 มาก 
 

13. การจัดท าโครงสร้างขององค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัด 
   นราธิวาส จะสร้างความน่าเช่ือถือ และเป็นที่ยอมรับได้ โดยมี 
   คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดคอยก ากับดูแล 

4.16 
 

.78 
 

มาก 
 

14. การด าเนินขององค์กรบริหารจัดการซะกาตที่ดี สามารถลด 
   ปัญหาทางสังคม และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ 

3.86 1.00 มาก 

โดยรวม 4.02 .87 มาก 
1.3) ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง 
เป็นผลของข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดข้อค าถาม จ านวน 1 ข้อ คือ ด้าน

ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาสของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ พบว่า เห็นด้วย
อย่างยิ่งกับแนวคิดต่อการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส เพราะจะเป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการ
ซะกาต ทั้งการบริการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ผู้ที่มีสิทธิ์รับซะกาต และประชาชนมุสลิมทั่วไปได้รับการบริการ 
ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นองค์กรที่จะมีบทบาทส าคัญต่อการบริหารจัดเก็บและ
แจกจ่ายซะกาตให้ดียิ่งข้ึนอย่างมีระบบ 
ส่วนที่ 2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ 
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีอายุ

มากกว่า 35 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60 มีช่วงอายุระหว่าง 31-35 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40 กลุ่มตัวอย่าง
ส าเร็จการศึกษาด้านอิสลามศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 สถาบันปอเนาะ (มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป) 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ส าเร็จการศึกษาด้านสามัญศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 5 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 100 และประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40 คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด จ านวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และคณาจารย์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ตามล าดับ 

2.2 ผลการสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 5 คน เกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการจัดตั้ง

องค์กรบริหารจัดการซะกาต กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส โดยก าหนดข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อ คือ 
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1. ผลการสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักด้านแนวคิดต่อการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส
พบว่า “...เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะในสมัยอดีตนั้นยังไม่มีองค์กรบริหารจัดการซะกาตอย่างชัดเจน เพียงมีผู้พิพากษา  (กอฎี)  
อีหม่าม และผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าท่ีจากอีหม่าม (อามิล) เป็นผู้จัดเก็บและด าเนินตามขั้นตอนการปฏิบัติ...” 
                   (ผู้ใหข้้อมูลหลักคนท่ี 1, 8 พฤศจิกายน 2561) 

“...เห็นด้วย ผู้มีหน้าที่ในการจัดเก็บซะกาตในปัจจุบัน คือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้น าทางศาสนาที่ มอบหมายให้
บรรดาอีหม่ามจากมัสยิดต่างๆ (อามิลีน) แล้วบริหารการจัดเก็บ-จ่ายซะกาตให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของอิสลามอย่าง
เคร่งครัด...” 

              (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 2 และคนที่ 3, 8 พฤศจิกายน 2561) 
“...เห็นด้วยท่ีจะจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาต เพราะในสังคมปัจจุบัน การจัดเก็บซะกาตในระดับหมู่บ้านนั้น คือ 

อีหม่าม คอเต็บ หรือคนใดคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจ ามัสยิด หลังจากนั้นก็ได้น าไปแจกจ่ายให้กับ 8 
จ าพวกท่ีสมควรได้รับซะกาต...” 

              (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 4 และคนท่ี 5, 9 พฤศจิกายน 2561) 
2. ผลการสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักด้านปัจจัยส าคัญต่อการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส 

พบว่า “...ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญคือ จ าเป็นต้องมีบุคลากรด้านวิชาการ เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านนี้ อีกทั้ง
จ าเป็นต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการซะกาต ข้ันตอนด าเนินการเก็บ – จ่ายซะกาตอย่างถูกต้อง และควรท าการศึกษาผล
การจัดเก็บที่ผ่านมาซึ่งมีจ านวนน้อยกว่าจ านวนความต้องการของมีสิทธิ์รับซะกาต เพื่อสามารรถน าไปปฏิบัติและแจกจ่ายให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีสิทธิร์ับซะกาตตามจ านวนที่ได้รวบรวมอย่างทั่วถึง และต้องให้ให้ครบตามจ านวนบุคคลที่ควรได้รับ ใน 
8 จ าพวกอีกด้วย...” 

           (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 1 และคนท่ี 4, 8-9 พฤศจิกายน 2561) 
“...ปัจจัยส าคัญคือ จ าเป็นต้องย้อนกลับไปดูกลุ่มคนผู้ซึ่งที่สมควรได้รับซะกาต หรือผู้ที่ยากจนและยากไร้จริงๆ ดังที่

ปรากฏในโองการของอัลกุรอานท่ีระบุประเภทกลุ่มคนที่มีสิทธ์ิรับในซะกาต...” 
                  (ผู้ใหข้้อมูลหลักคนท่ี 2, 8 พฤศจิกายน 2561) 
“...ปัจจัยที่ส าคัญคือ มีการวางแผนและมอบหมายหน้าท่ีให้แก่ผูร้ับผดิชอบโดยตรง และก าหนดขั้นตอนการแก้ปัญหา 

กล่าวคือ 1) ควรมีกระบวนการส่งเสริมสรา้งความตระหนักตอ่การจ่ายซะกาตให้มากขึ้น 2) จ าเป็นต้องจ่ายซะกาตให้แก่ผู้มีสิทธ์ิ
รับซะกาตจริงๆ เท่านั้น...” 

             (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 3, 8 พฤศจิกายน 2561)
 “...ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญคือ การเข้าถึงกลุ่มผู้มีสิทธิ์รับซะกาต ซึ่งในกรณีซะกาตที่ได้จัดเก็บมีจ านวนน้อยกว่าจ านวน
ความต้องการ ก็ควรมีการแจกจ่ายไปอย่างจ ากัด และทั่วถึงทุกคน โดยอาจเลือกคนเดือดร้อนในจ านวนผู้ที่มีสิทธิ์รับ 
ซะกาตก่อน แล้วคอยทยอยให้ครบตามล าดับ เพราะการแจกจ่ายให้อย่างทั่วถึงนั้น ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือแล้วส่วนหนึ่ง...”  

                  (ผู้ใหข้้อมูลหลักคนท่ี 5, 9 พฤศจิกายน 2561) 
3) ผลการสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักด้านหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการซะกาตของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 

พบว่า “...1) องค์กรหรือหน่วยงานทางศาสนา โดยเฉพาะอย่างย่ิงคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด ส านักจุฬาราชมนตรี 
และอื่นๆ 2) สถาบันทางการศึกษา และสถาบันการเงิน 3) หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง...” 

         (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 1 – คนท่ี 5, 8-9 พฤศจิกายน 2561) 
4) ผลการสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักด้านการจัดต้ังองค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส จะสามารถ

สร้างรากฐานทางสังคม พบว่า “...การจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาสจะสามารถพัฒนาระบบซะกาต 
และสร้างรากฐานหลักทางสังคมได้ ดังมีระเบียบใช้ในประเทศบรูไน อินโดนีเซีย ผู้ที่ออกซะกาตแล้วไม่ต้องจ่ายภาษี...” 
                   (ผู้ใหข้้อมูลหลักคนท่ี 1, 8 พฤศจิกายน 2561) 

“...การจัดตั้งองค์กรการบริหารจัดการซะกาต สามารถสร้างรากฐานทางสังคมได้ เพราะจะท าให้มีกองทุนซะกาต 
และมีบุคลากรที่รับผิดชอบหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อคอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ยากไร้ และเป็นการลดปัญหาทางสังคมใน
ปัจจุบันอีกทางหนึ่งด้วย...” 
                (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 2 และคนท่ี 4, 8-9 พฤศจิกายน 2561) 

“...การจัดตั้งองค์กรการบริหารจัดการซะกาต สามารถน าซะกาตท่ีได้รวบรวมไปแจกจ่ายให้กับผู้ท่ีมีสิทธิ์รับซะกาต 
ถือว่าเป็นการพัฒนาสังคมควบคู่ไปด้วย...” 
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1. ผลการสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักด้านแนวคิดต่อการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส
พบว่า “...เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะในสมัยอดีตนั้นยังไม่มีองค์กรบริหารจัดการซะกาตอย่างชัดเจน เพียงมีผู้พิพากษา  (กอฎี)  
อีหม่าม และผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าท่ีจากอีหม่าม (อามิล) เป็นผู้จัดเก็บและด าเนินตามขั้นตอนการปฏิบัติ...” 
                   (ผู้ใหข้้อมูลหลักคนท่ี 1, 8 พฤศจิกายน 2561) 

“...เห็นด้วย ผู้มีหน้าที่ในการจัดเก็บซะกาตในปัจจุบัน คือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้น าทางศาสนาที่ มอบหมายให้
บรรดาอีหม่ามจากมัสยิดต่างๆ (อามิลีน) แล้วบริหารการจัดเก็บ-จ่ายซะกาตให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของอิสลามอย่าง
เคร่งครัด...” 

              (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 2 และคนที่ 3, 8 พฤศจิกายน 2561) 
“...เห็นด้วยท่ีจะจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาต เพราะในสังคมปัจจุบัน การจัดเก็บซะกาตในระดับหมู่บ้านนั้น คือ 

อีหม่าม คอเต็บ หรือคนใดคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจ ามัสยิด หลังจากนั้นก็ได้น าไปแจกจ่ายให้กับ 8 
จ าพวกท่ีสมควรได้รับซะกาต...” 

              (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 4 และคนท่ี 5, 9 พฤศจิกายน 2561) 
2. ผลการสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักด้านปัจจัยส าคัญต่อการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส 

พบว่า “...ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญคือ จ าเป็นต้องมีบุคลากรด้านวิชาการ เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านนี้ อีกทั้ง
จ าเป็นต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการซะกาต ข้ันตอนด าเนินการเก็บ – จ่ายซะกาตอย่างถูกต้อง และควรท าการศึกษาผล
การจัดเก็บที่ผ่านมาซึ่งมีจ านวนน้อยกว่าจ านวนความต้องการของมีสิทธิ์รับซะกาต เพื่อสามารรถน าไปปฏิบัติและแจกจ่ายให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีสิทธิร์ับซะกาตตามจ านวนที่ได้รวบรวมอย่างทั่วถึง และต้องให้ให้ครบตามจ านวนบุคคลที่ควรได้รับ ใน 
8 จ าพวกอีกด้วย...” 

           (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 1 และคนท่ี 4, 8-9 พฤศจิกายน 2561) 
“...ปัจจัยส าคัญคือ จ าเป็นต้องย้อนกลับไปดูกลุ่มคนผู้ซึ่งที่สมควรได้รับซะกาต หรือผู้ที่ยากจนและยากไร้จริงๆ ดังที่

ปรากฏในโองการของอัลกุรอานท่ีระบุประเภทกลุ่มคนที่มีสิทธ์ิรับในซะกาต...” 
                  (ผู้ใหข้้อมูลหลักคนท่ี 2, 8 พฤศจิกายน 2561) 
“...ปัจจัยที่ส าคัญคือ มีการวางแผนและมอบหมายหน้าท่ีให้แก่ผูร้ับผดิชอบโดยตรง และก าหนดขั้นตอนการแก้ปัญหา 

กล่าวคือ 1) ควรมีกระบวนการส่งเสริมสรา้งความตระหนักตอ่การจ่ายซะกาตให้มากขึ้น 2) จ าเป็นต้องจ่ายซะกาตให้แก่ผู้มีสิทธ์ิ
รับซะกาตจริงๆ เท่านั้น...” 

             (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 3, 8 พฤศจิกายน 2561)
 “...ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญคือ การเข้าถึงกลุ่มผู้มีสิทธิ์รับซะกาต ซึ่งในกรณีซะกาตที่ได้จัดเก็บมีจ านวนน้อยกว่าจ านวน
ความต้องการ ก็ควรมีการแจกจ่ายไปอย่างจ ากัด และทั่วถึงทุกคน โดยอาจเลือกคนเดือดร้อนในจ านวนผู้ที่มีสิทธิ์รับ 
ซะกาตก่อน แล้วคอยทยอยให้ครบตามล าดับ เพราะการแจกจ่ายให้อย่างทั่วถึงนั้น ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือแล้วส่วนหนึ่ง...”  

                  (ผู้ใหข้้อมูลหลักคนท่ี 5, 9 พฤศจิกายน 2561) 
3) ผลการสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักด้านหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการซะกาตของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 

พบว่า “...1) องค์กรหรือหน่วยงานทางศาสนา โดยเฉพาะอย่างย่ิงคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด ส านักจุฬาราชมนตรี 
และอื่นๆ 2) สถาบันทางการศึกษา และสถาบันการเงิน 3) หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง...” 

         (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 1 – คนท่ี 5, 8-9 พฤศจิกายน 2561) 
4) ผลการสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักด้านการจัดต้ังองค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส จะสามารถ

สร้างรากฐานทางสังคม พบว่า “...การจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาสจะสามารถพัฒนาระบบซะกาต 
และสร้างรากฐานหลักทางสังคมได้ ดังมีระเบียบใช้ในประเทศบรูไน อินโดนีเซีย ผู้ที่ออกซะกาตแล้วไม่ต้องจ่ายภาษี...” 
                   (ผู้ใหข้้อมูลหลักคนท่ี 1, 8 พฤศจิกายน 2561) 

“...การจัดตั้งองค์กรการบริหารจัดการซะกาต สามารถสร้างรากฐานทางสังคมได้ เพราะจะท าให้มีกองทุนซะกาต 
และมีบุคลากรที่รับผิดชอบหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อคอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ยากไร้ และเป็นการลดปัญหาทางสังคมใน
ปัจจุบันอีกทางหนึ่งด้วย...” 
                (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 2 และคนท่ี 4, 8-9 พฤศจิกายน 2561) 

“...การจัดต้ังองค์กรการบริหารจัดการซะกาต สามารถน าซะกาตที่ได้รวบรวมไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่มีสิทธิ์รับซะกาต 
ถือว่าเป็นการพัฒนาสังคมควบคู่ไปด้วย...” 

             (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 3, 8 พฤศจิกายน 2561)
  “...การจัดตั้งองค์กรบริหารซะกาต สามารถสร้างรากฐานที่ดีให้สังคมได้ โดยมีโครงสร้าง ภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างมีระบบ จะเป็นหน่วยงานที่สามารถเสริมสร้างสังคมให้เกิดความอยากจะจ่ายซะกาต ให้ความร่วมมือ  ร่วมใจ 
และสร้างความสามัคคีต่อกัน...” 

                  (ผู้ใหข้้อมูลหลักคนท่ี 5, 9 พฤศจิกายน 2561) 
5) ผลการสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักด้านการบริหารจัดการซะกาตที่ดี ควรประกอบด้วยฝ่าย หรือบุคคลใด พบว่า 

“...ควรประกอบด้วยผู้น าศาสนา ผู้น าการบริหารทั้งภาครัฐ และเอกชน นักวิชาการ และประชาชน...” 
            (ผู้ใหข้้อมูลหลักคนท่ี 1, 8 พฤศจิกายน 2561)  

“...การบริหารจัดการซะกาตที่ดีต้องประกอบด้วยหลายๆ ฝ่าย เพื่อการประสานงานที่ดี และให้เกิดการบริหารงานที่
ดีขึ้น รวมถึงเจ้าหน้าท่ีต้องมีความย าเกรง มีความรับผิดชอบต่อการจัดเก็บและบริหารซะกาต...” 

              (ผู้ให้ข้อมูลหลักคนท่ี 2 และคนท่ี 3, 8 พฤศจิกายน 2561) 
“...การบริหารระบบซะกาตที่ดีควรประกอบด้วย ฝ่ายจัดเก็บ และฝ่ายบริหาร เพราะจะท าให้การปฏิบัติมีความ

สะดวกมากยิ่งข้ึน...” 
            (ผู้ใหข้้อมูลหลักคนท่ี 4, 9 พฤศจิกายน 2561) 

“...การบริหารระบบซะกาตจะต้องประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ซะกาต หรือบุคคลท่ีมีอามานะฮฺ ความไว้วางใจ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อการจัดเก็บซะกาต เพราะผู้คนเหล่านั้น เป็นผู้คนที่เช่ือถือ และนับถือได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาภายภาค
หน้า...” 

            (ผู้ใหข้้อมูลหลักคนท่ี 5, 9 พฤศจิกายน 2561) 
 
อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) 
ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาแนวทางการจัดตั้งองค์กรบรหิารจดัการซะกาต กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาสในครั้ง

นี้ ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวจิัยที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
1. ผลจากการศึกษาข้อมูลแบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการจัดต้ังองค์กรบริหาร

จัดการซะกาต กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส 
จากการศึกษาแบบสอบถามระดับความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการซะกาตในอิสลาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

( x  = 3.86, S.D. = .94) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่า ตระหนักต่อหน้าที่ และความรับผิดชอบในการจ่ายซะกาต  
( x  = 4.07, S.D. = .79) ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของอาหามะ กือจิ (2560) เรื่องการจัดการ
ซะกาตของชุมชนมุสลิมในจังหวัดกระบี่ ระบุว่า คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด ซึ่งท า
หน้าที่ดูแลประชาชนมุสลิมในพื้นที่ ต้องให้ความส าคัญในการให้ความตระหนัก และให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชน
เก่ียวกับความส าคัญของการจ่ายซะกาต รองลงมาคือ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนบัญญัติว่าด้วยซะกาต ( x  = 4.03, 
S.D. = .79) ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ และหลักการจัดเก็บ -รวบรวม และแจกจ่าย
ซะกาต ( x  = 3.98, S.D. = .91) ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของศุภชัย สมันตรัฐ (2548) เรื่อง
การพัฒนาการบริหารสวัสดกิารซะกาตของชาวไทยมุสลิมจังหวัดสตูล ระบุว่า คณะกรรมการบรหิารซะกาต ควรมีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องระบบการบริหารซะกาตควบคู่ไปกับการให้ความส าคัญด้านความถูกต้องและสอดคล้องกับหลักการศาสนา 
โดยเฉพาะกระบวนการจัดเก็บ และการจัดสรรซะกาต ควรให้ความรู้แก่มุสลิมในชุมชนเพิ่มเติมในเรื่องหลักการค านวณซะกาต 
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการซะกาตในสมยัศาสดามฮุัมมัด (ศ.ล.) ( x  = 3.89, S.D. = .96) ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทลงโทษของผู้ทีไ่ม่จ่ายซะกาต ( x  = 3.82, S.D. = .97) ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภท และผู้มีสิทธ์ิรับซะกาต ( x  = 3.81, S.D. = .99) ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จึงมีความ
จ าเป็นต่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการซะกาตจะต้องมีพื้นฐานความรู้ศาสนาเป็นหลัก (รอมลี โต๊ะตันหยง, 2549) ท่านได้
ปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการซะกาตในสมัยศาสดามุฮัมมัด (ศ.ล.) และบรรดาคูลาฟาอฺทั้งสี่อย่างเคร่งครัด  ( x  = 3.70, 
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S.D. = 1.07) ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการซะกาตในสมัยบรรดาคูลาฟาอฺทั้ง
สี่ ( x  = 3.58, S.D. = 1.01) ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

ส่วนการศึกษาแบบสอบถามระดับความคิดเห็นด้านแนวทางการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาต กรณีศึกษา 
จังหวัดนราธิวาส โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.02, S.D. = .87) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ระบุว่า การจัดตั้งองค์กร
บริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส สามารถสร้างคุณภาพชีวิตของสังคมที่ดีได้ ( x  = 4.27, S.D. = .75) ความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด ดังที่ระบบสวัสดิการสังคมอิสลามนั้นมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ และยกระดับคุณภาพการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ด้วยกัน การประกันให้มนุษย์มีชีวิตอยู่อย่างสงบสุข มั่นคงในอุดมการณ์ ชีวิตและทรัพย์สิน มีความ
ปลอดภัย เพื่อสู่การมีชีวิตที่สุขสมบูรณ์ (อับดุลรอชีด เจะมะ และคณะ, 2545) รองลงมาคือ การจัดท าโครงสร้างขององค์กร
บริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส จะสร้างความน่าเช่ือถือ และเป็นที่ยอมรับได้ โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจ า
จังหวัดคอยก ากับดูแล ( x  = 4.16, S.D. = .78) ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งหน่วยงานอย่างส านักจุฬาราชมนตรี 
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด คณะกรรมการมัสยิด นักวิชาการ
มุสลิม และสถาบันทางการเงินตลอดจนตัวแทนองค์กรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ควรเร่งด าเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบซะกาต เช่น 
จัดให้มีองค์กรกลาง และบัยตุลมาล (กองทุนซะกาต) ในระดับชุมชน จังหวัด และในระดับประเทศ เป็นต้น โดยการมีส่วนร่วม
ขององค์กรภาคประชาสังคม (แวอัมแร  แวปา, 2556) และการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส สามารถ
สร้างความเท่าเทียม และเสมอภาคทางสังคมได้ ( x  = 4.03, S.D. = .80) ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในจังหวัดว่าด้วยซะกาตจะเป็นการพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน ( x  = 3.91, S.D. = .93) ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของศุภชัย สมันตรัฐ (2548) เรื่องการพัฒนาการบริหารสวัสดิการซะกาตของชาวไทยมุสลิมจังหวัด
สตูล ระบุว่า ควรเปิดโอกาสและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาการบริหารซะกาตและ
รูปแบบการจัดสวัสดิการซะกาตที่เหมาะสม ต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้มีสิทธ์ิรับซะกาตและต้อง
มีการติดตามประเมินผลการจัดสรรซะกาต รูปแบบสวัสดิการซะกาตจะเป็นส่วนส าคัญต่อการผลักดันให้มีการจัดตั้งองค์กร
บริหารจัดการซะกาตในจังหวัด ( x  = 3.89, S.D. = .96) ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และการด าเนินขององค์กรบริหาร
จัดการซะกาตที่ดี สามารถลดปัญหาทางสงัคม และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได ้( x  = 3.86, S.D. = 1.00) ความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ตามล าดับ  

2. ผลการศึกษาข้อมูลจากข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง 
ส าหรับการศึกษาข้อมูลจากข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างในข้อประเด็นค าถาม จ านวน 1 ข้ อ 

สามารถอภิปรายผลได้ คือ 
ด้านแนวทางการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาสของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ผลปรากฏคือ เห็น

ด้วยอย่างยิ่งกับแนวคิดต่อการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส เพราะจะเป็นศูนย์กลางของการบริหาร
จัดการซะกาต ทั้งการบริการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ผู้ที่มีสิทธิ์รับซะกาต และประชาชนมุสลิมทั่วไปได้รับการ
บริการ ได้รับประโยชน์ และได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นองค์กรที่จะมีบทบาท
ส าคัญต่อการบริหารจัดเก็บและแจกจ่ายซะกาตให้ดียิ่งขึ้นอยา่งมีระบบ เป็นการบริการสู่ชุมชนอย่างแท้จริง สอดคล้องกับการ
ศึกษาวิจัยของรอมลี โต๊ะตันหยง (2549) เรื่องการจัดการซะกาตของคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด และคณะกรรมการ
อิสลามประจ ามัสยดิในสามจังหวัดชายแดนภาคใตข้องไทย ระบุว่า การพัฒนาและการปรับปรุงองค์กรจัดการซะกาต การจัดตั้ง
กองทุนซะกาตจะท าให้การด าเนินงานเกี่ยวกับซะกาตสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
  3. ผลการศึกษาข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ของผู้ใหข้้อมูลหลัก 

ส าหรับผลการศึกษาข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักในข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อ สามารถอภิปรายผลได้
ดังนี้  

1. ด้านแนวทางการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส ผลปรากฏคือ เห็นด้วยอย่างยิ่งกับแนว
ทางการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส เนื่องในอดีตมีเพียงผู้พิพากษา  (กอฎี) อีหม่าม และผู้ที่ได้รับ
มอบหมายหน้าที่ท่ีเป็นคณะกรรมการประจ ามัสยิดจากอีหม่าม (อามิล) ท าหน้าที่เป็นผู้จัดเก็บ-จ่ายซะกาตที่ด าเนินตามขั้นตอน
การปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของอิสลามว่าด้วยซะกาตแล้วน าไปแจกจ่ายให้กับ 8 จ าพวกกลุ่มที่ถูกก าหนดไว้ในโองการอัลกุรอาน 
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S.D. = 1.07) ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการซะกาตในสมัยบรรดาคูลาฟาอฺทั้ง
สี่ ( x  = 3.58, S.D. = 1.01) ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

ส่วนการศึกษาแบบสอบถามระดับความคิดเห็นด้านแนวทางการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาต กรณีศึกษา 
จังหวัดนราธิวาส โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.02, S.D. = .87) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ระบุว่า การจัดตั้งองค์กร
บริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส สามารถสร้างคุณภาพชีวิตของสังคมที่ดีได้ ( x  = 4.27, S.D. = .75) ความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด ดังที่ระบบสวัสดิการสังคมอิสลามนั้นมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ และยกระดับคุณภาพการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ด้วยกัน การประกันให้มนุษย์มีชีวิตอยู่อย่างสงบสุข มั่นคงในอุดมการณ์ ชีวิตและทรัพย์สิน มีความ
ปลอดภัย เพื่อสู่การมีชีวิตที่สุขสมบูรณ์ (อับดุลรอชีด เจะมะ และคณะ, 2545) รองลงมาคือ การจัดท าโครงสร้างขององค์กร
บริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส จะสร้างความน่าเช่ือถือ และเป็นที่ยอมรับได้ โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจ า
จังหวัดคอยก ากับดูแล ( x  = 4.16, S.D. = .78) ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซึ่งหน่วยงานอย่างส านักจุฬาราชมนตรี 
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด คณะกรรมการมัสยิด นักวิชาการ
มุสลิม และสถาบันทางการเงินตลอดจนตัวแทนองค์กรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ควรเร่งด าเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบซะกาต เช่น 
จัดให้มีองค์กรกลาง และบัยตุลมาล (กองทุนซะกาต) ในระดับชุมชน จังหวัด และในระดับประเทศ เป็นต้น โดยการมีส่วนร่วม
ขององค์กรภาคประชาสังคม (แวอัมแร  แวปา, 2556) และการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส สามารถ
สร้างความเท่าเทียม และเสมอภาคทางสังคมได้ ( x  = 4.03, S.D. = .80) ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในจังหวัดว่าด้วยซะกาตจะเป็นการพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน ( x  = 3.91, S.D. = .93) ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของศุภชัย สมันตรัฐ (2548) เรื่องการพัฒนาการบริหารสวัสดิการซะกาตของชาวไทยมุสลิมจังหวัด
สตูล ระบุว่า ควรเปิดโอกาสและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาการบริหารซะกาตและ
รูปแบบการจัดสวัสดิการซะกาตที่เหมาะสม ต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้มีสิทธ์ิรับซะกาตและต้อง
มีการติดตามประเมินผลการจัดสรรซะกาต รูปแบบสวัสดิการซะกาตจะเป็นส่วนส าคัญต่อการผลักดันให้มีการจัดตั้งองค์กร
บริหารจัดการซะกาตในจังหวัด ( x  = 3.89, S.D. = .96) ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และการด าเนินขององค์กรบริหาร
จัดการซะกาตที่ดี สามารถลดปัญหาทางสงัคม และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได ้( x  = 3.86, S.D. = 1.00) ความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ตามล าดับ  

2. ผลการศึกษาข้อมูลจากข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง 
ส าหรับการศึกษาข้อมูลจากข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างในข้อประเด็นค าถาม จ านวน 1 ข้ อ 

สามารถอภิปรายผลได้ คือ 
ด้านแนวทางการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาสของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ผลปรากฏคือ เห็น

ด้วยอย่างยิ่งกับแนวคิดต่อการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส เพราะจะเป็นศูนย์กลางของการบริหาร
จัดการซะกาต ท้ังการบริการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ผู้ที่มีสิทธิ์รับซะกาต และประชาชนมุสลิมทั่วไปได้รับการ
บริการ ได้รับประโยชน์ และได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นองค์กรที่จะมีบทบาท
ส าคัญต่อการบริหารจัดเก็บและแจกจ่ายซะกาตให้ดียิ่งขึ้นอยา่งมีระบบ เป็นการบริการสู่ชุมชนอย่างแท้จริง สอดคล้องกับการ
ศึกษาวิจัยของรอมลี โต๊ะตันหยง (2549) เรื่องการจัดการซะกาตของคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด และคณะกรรมการ
อิสลามประจ ามัสยดิในสามจังหวัดชายแดนภาคใตข้องไทย ระบุว่า การพัฒนาและการปรับปรุงองค์กรจัดการซะกาต การจัดตั้ง
กองทุนซะกาตจะท าให้การด าเนินงานเกี่ยวกับซะกาตสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
  3. ผลการศึกษาข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ของผู้ใหข้้อมูลหลัก 

ส าหรับผลการศึกษาข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักในข้อค าถาม จ านวน 5 ข้อ สามารถอภิปรายผลได้
ดังนี้  

1. ด้านแนวทางการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส ผลปรากฏคือ เห็นด้วยอย่างยิ่งกับแนว
ทางการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส เนื่องในอดีตมีเพียงผู้พิพากษา  (กอฎี) อีหม่าม และผู้ที่ได้รับ
มอบหมายหน้าที่ท่ีเป็นคณะกรรมการประจ ามัสยิดจากอีหม่าม (อามิล) ท าหน้าที่เป็นผู้จัดเก็บ-จ่ายซะกาตที่ด าเนินตามขั้นตอน
การปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของอิสลามว่าด้วยซะกาตแล้วน าไปแจกจ่ายให้กับ 8 จ าพวกกลุ่มที่ถูกก าหนดไว้ในโองการอัลกุรอาน 

อย่างเคร่งครัด และด้วยในพ้ืนท่ีนี้ปัจจุบันยังไม่มีองค์กรใดที่ดูแลบริหารจัดการซะกาตโดยตรง นอกจากการจัดเก็บซะกาตฟิฏรฺ
จากคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดเท่านั้น สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของอุมา แขวงบู (2553) เรื่องการบริหารจัดการ
ซะกาต กรณีศึกษาชุมชนมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ระบุว่า ควรแต่งตั้งองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อบังคับให้ด าเนินตามหลัก
ศาสนาท่ีได้ก าหนดไว้ และเพื่อสามารถก าหนดนโยบายเป็นหลักปฏิบัติที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องซะกาตและแนวทางการบริหาร
จัดการขององค์กรต่างๆ ที่มีการจัดตั้งขึ้น โดยให้เป็นรูปธรรมและเอกภาพมากกว่าในปัจจุบัน  ทั้งนี้ได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
องค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการด าเนิน
บริหารงานดังกล่าว ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของผู้มีสิทธ์ิรับซะกาตตามเจตนารมณ์ดังโองการที่ระบุไว้ในอัลกุรอาน ความ
ว่า "แท้จริงทานบริจาค (ซะกาต) ทั้งหลายนั้น ส าหรับบรรดาผู้ที่ยากจน บรรดาผู้ที่ขัดสน บรรดาเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมมัน 
บรรดาผู้ที่มีจิตใจเลื่อมใสในอิสลาม ในการไถ่ทาส บรรดาผู้ที่มีหนี้สินล้นตัวในหนทางของอัลลอฮฺ   (ซ.บ.)  และบรรดาผู้ที่อยู่ใน
ระหว่างเดินทาง..." (ซูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ, 9 : 60) และสามารถบริหารจัดการซะกาตอย่างมีระบบ สอดคล้องกับหลักการ 
ซะกาตในยุคสมัยท่านนบี (ศ.ล.) และบรรดาคูลาฟาอฺ พร้อมบูรณาการ และประยุกต์อย่างเหมาะสมกับบริบทในสังคมร่วมสมัย 
ทั้งนีม้ีนัยต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคม เป็นการเสริมสร้างโอกาส และลดปัญหาความยากจน อีกทั้งเป็นการสร้างชุมชน
ให้มีชีวิตประจ าวันท่ีดีขึ้นอีกด้วย 

2. ด้านปัจจัยส าคัญต่อการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส ผลปรากฏคือ 1) ศึกษาถึงสภาพ
ปัญหา อุปสรรค และความน่าเช่ือถือ ความไว้วางใจขององค์กรที่จะจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในพื้นที่ เพื่อทราบข้อมูล
พื้นฐาน และสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการด าเนินบริหารจัดการซะกาตได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับการศึกษาวิจัยของตัรมีซี สาและ (2562) เรื่อง ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการจัดระบบซะกาตในสังคมร่วม
สมัย กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส ระบุว่า ระดับความคิดเห็นด้านปัญหา และอุปสรรคการพัฒนาการจัดระบบซะกาตในสังคม
ร่วมสมัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.69, S.D. = .97) และขาดองค์กรจัดเก็บซะกาต และการบริหารระบบซะกาตที่
น่าเชื่อถือ ( x  = 4.06, S.D. = .77) ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ขาดความไว้วางใจต่อผู้จัดเก็บ-จ่ายซะกาตในปัจจุบัน ( x  = 
3.75, S.D. =1.03) ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของอับดุลรอชีด เจะมะ และคณะ (2545) เรื่อง
ระบบสวัสดิการในชุมชนมุสลิม กรณีจ่ายซะกาตในกลุ่มออมทรัพย์อิสลาม ระบุว่า ผู้ที่ท าหน้าท่ีจัดเก็บซะกาตจะต้องเป็นมุสลิม 
เพราะซะกาตเป็นกิจการดา้นศาสนาอิสลาม ดังนั้นผู้ที่จัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงต้องเป็นมุสลมิ และเป็นผู้ที่บรรลุศานภาวะและมี
สติปัญญาสมบูรณ์ รวมทั้งเป็นผู้ที่ได้รับการไว้วางใจในความความซื่อสัตย์ด้วย 2) จ าเป็นต้องมีบุคลากรด้านวิชาการ และ
เจ้าหน้าท่ีที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางในการท างาน (อาบู อูบัยดฺ อัลกอเซ็ม บิน สลาม, 2007) เพื่อสามารถขับเคลื่อน
องค์กรและการบริหารจัดการซะกาตอย่างมีประสิทธิภาพ 3) ศึกษาขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดการซะกาต และวิธีการด าเนินการ
เก็บ – จ่ายซะกาตตามบทบัญญัติอิสลามที่ได้ก าหนดไว ้ด้วยเจ้าหน้าที่ท่ีมีหน้าที่จัดเก็บซะกาตดังกล่าวขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในด้านนี้ สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของตัรมีซี สาและ (2562) เรื่อง ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการจัดระบบ 
ซะกาตในสังคมร่วมสมัย กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส ระบุว่า ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบัญญัติอิสลามว่าด้วยการ
จัดเก็บ-จ่ายซะกาต ( x  = 4.05, S.D. =.79) ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 4) จัดท าข้อมูลหรือบัญชีกลุ่มผู้ยากจน ผู้ยากไร้ และ
กลุ่มคนท่ีมีสิทธ์ิรับซะกาต โดยการตรวจสอบและเลือกผู้มีสิทธ์ิได้รับซะกาตแบบจริงจังให้ถูกต้องตามหลักศาสนา เพื่อสามารถ
เข้าถึงสภาพของผู้มีสิทธ์ิได้รับซะกาตได้ (อุมา แขวงบู, 2553) และสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของสุนทร วงศ์หมัดทอง (2556) 
เรื่องระบบซะกาฮ และการประยุกต์ใช้ในสังคมมุสลิม อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา –ซึ่งค าว่าซะกาต จะสะกดด้วยพยัญชนะ 
ฮ (ซะกาฮ) ตามที่ปรากฏในวิจัย- ระบุว่า ระบบซะกาฮที่ดีต้องประกอบด้วย (1) หัวหน้าฝ่ายและกรรมการบริหารซะกาฮ  
(2) การจัดเก็บซะกาฮทั้งที่เป็นทรัพย์ชัดเจนและไม่ชัดเจน (3) แจกจ่ายซะกาฮให้แก่ผู้มีสิทธ์รับเท่านั้น และ (4) มีบัญชีบันทึก
รายละเอียด 5) ศึกษาผลการจัดเก็บซะกาฮที่ผ่านมา ด้วยเพราะมีจ านวนน้อยกว่าจ านวนความต้องการของมีสิทธิ์รับ 
ซะกาต เพื่อสามารรถน าไปปฏิบัติและแจกจ่ายให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีสิทธิ์รับซะกาตอย่างแท้จริง  6) วางแผนและ
มอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้รับผิดชอบโดยตรง และก าหนดขั้นตอนการแก้ปัญหาดังกล่าว สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของอาหามะ 
กือจิ (2560) เรื่องการจัดการซะกาตของชุมชนมุสลิมในจังหวัดกระบี่ ระบุว่า ควรมีการแต่งตั้งผู้จัดเก็บซะกาตทุกๆ มัสยิด และ
ทุกๆ ชุมชน ควรสร้างความเข้าใจ และมีองค์กรที่จัดเก็บซะกาตที่เป็นเอกเทศและเป็นระบบ 

3. ด้านหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการซะกาต ผลปรากฏคือ 1) องค์กรหรือหน่วยงานทางศาสนา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด ส านักจุฬาราชมนตรี และอื่นๆ ด้วยคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดที่นับเป็น
หน่วยงานหลักและเป็นศูนย์กลางทางศาสนาประจ าจังหวัดรวมถึงการบริหารจัดการซะกาต ท่ีสามารถเข้าถึ งข้อมูลต่างๆ ได้
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อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง สามารถประสานงานกับคณะกรรมการประจ ามัสยิดทุกๆ มัสยิดสู่ชุมชน อีกทั้งสามารถด าเนินงานบริหาร
จัดการซะกาตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคมในพื้นที่  ซึ่งคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด นักวิชาการ  
อีหม่าม และผู้น าชุมชนจะต้องศึกษาท าความเข้าใจเรื่องซะกาตอย่างถ่องแท้ พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้า
เกี่ยวกับซะกาตให้กับชุมชนเกิดความตระหนักและมุ่งปฏิบัติอย่างจริงจัง (แวอัมแร  แวปา, 2556) 2) สถาบันทางการศึกษา 
และสถาบันการเงิน ที่เป็นตัวสอดรับของการบริหารจัดการซะกาตให้มีความคล่องตัว สอดคล้องกับข้อคิดเห็นของอภิสิทธิ์  
เจ๊ะเด็ง เรื่องรูปแบบการบริหารจัดการซะกาตในสังคมยุคใหม่ระบุว่า ยินดีน าข้อมูลที่ได้รับเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้บุคคล
ทั่วไปทราบ สู่ภาคการปฏิบัติในฐานะเป็นตัวแทนการเงิน การคลัง (ธนาคารอิสลาม) และอยากเห็นการน าหลักการซะกาตมา
ศึกษา ที่ผนวกกับสถาบันการเงินโดยก าหนดแนวนโยบายซะกาตให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกต่อการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง   
(ตัรมีซี สาและ, 2556) 3) หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4) ด้านการจัดตั้งองค์กรบริหารจดัการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส จะสามารถสร้างรากฐานทางสังคมได้ ผลปรากฏคือ 
การจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาสจะสามารถพัฒนาระบบซะกาต และสร้างรากฐานหลักทางสังคมได้ 
เนื่องจากจะมีกองทุนซะกาตที่มีโครงสร้าง ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างมีระบบ คอยให้ความช่วยเหลือและแจกจ่ายให้แก่
ผู้ที่มีสิทธ์ิรับซะกาต และเป็นการลดปัญหาทางสังคมในปัจจุบันอีกทางหนึ่งด้วย จะเป็นหน่วยงานที่สามารถเสริมสร้างสังคมให้
เกิดความอยากจะจ่ายซะกาต ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ และสร้างความสามัคคีต่อกัน สอดคล้องกับข้อคิดเห็นของอัศวมันต์   
บินยูโซะ เรื่องรูปแบบการบริหารจัดการซะกาตในสังคมยุคใหม่ระบุว่า ปัญหาส าคัญในการด าเนินการบริหารจัดการซะกาตคือ 
ผู้รู้ได้ละเลยต่อหน้าที่ ไม่ถือปฏิบัติ ซึ่งภาคประชาชน หรือสังคมทั่วไป ขาดความร่วมมือ ไม่มีส่วนร่วม อีกทั้งผู้รู้ยังขาดความ
เข้าใจท่ีสามารถน ามาปฏิบัติในแนวทางเดียวกันได้ ฉะนั้นควรก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน (ตัรมีซี สาและ, 2556)     
 5) ด้านการจัดการบริหารระบบซะกาตที่ดี ควรประกอบด้วยฝ่าย หรือบุคคลใด ผลปรากฏคือ 1) นักวิชาการ 2) ผู้น า
ทางศาสนา (อีหม่าม) และผู้น าชุมชนและประชาชน 3) สถาบันทางการศึกษา และสถาบันการเงิน 4) หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ที่ท าหน้าที่ด้านการบริหารระบบซะกาตนั้นจ าเป็นต้องมีความย าเกรง มีความ
รับผิดชอบ ได้รับความไว้วางใจ มีความน่าเช่ือถือ มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการจัดเก็บซะกาต และบริหารซะกาต ซึ่งองค์กร
บริหารจัดการซะกาตที่จะประสบความส าเร็จควรประกอบด้วย 5 หน่วยงานหลัก หรือบุคคลหลัก คือ 1) บรรดานักวิชาการ  
อีหม่าม (ผู้น าศาสนา) ผู้รู้ 2) นักพัฒนาสังคม 3) ผู้น าชุมชน 4) ศูนย์การศึกษา และ 5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ส านัก
จุฬาราชมนตรี คณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด อื่นๆ)  (มูฮัมมัด ฆอซาลี  
ฮารูน อัล-ฟาฏอนีย์, 2556) และจากการสังเกตของผู้วิจัย พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความสนใจ และมีความยินดีที่จะให้
ความร่วมมือ และคอยสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อันเป็นหลักการหนึ่ง
ที่ส าคัญของอิสลาม พร้อมยินดีให้ความช่วยเหลือ และร่วมพัฒนา องค์กรบริหารจัดการซะกาตอย่างเป็นระบบ โดยมี
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดคอยดูแล และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่คู่คุณภาพชีวิตที่ดี
ของเพื่อนมนุษย์ได้อย่างยั่งยืน และมีความเท่าเทียมกันในสังคมได้ต่อไป 

 
สรุปผลการวิจัย (Conclusion) 

ในอดีตการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บ รวบรวม และแจกจ่ายซะกาตในพื้นที่มักเกิดปัญหาหลายประการเป็น
ประจ าทุกปี ผนวกกับในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังไม่มีองค์กรในการจัดเก็บซะกาตโดยตรงในการแก้ปัญหาดังกล่าว ดังนั้นเพื่อ
สร้างหลักสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้มีความมั่งคงสู่ชุมชน การจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจึงเป็น
ส่วนส าคัญที่มุสลิมทุกคนต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักการ และเจตนารมณ์ของอิสลามไม่ว่าจะอยู่ในประเทศอิสลาม
หรือไม่ก็ตาม ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า ระดับความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการซะกาตในอิสลาม โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย ( x ) รวม เท่ากับ 3.86 พบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น ผลปรากฏว่า ตระหนักต่อหน้าที่ และความ
รับผิดชอบในการจ่ายซะกาต มีค่าเฉลี่ย ( x ) สูงสุด เท่ากับ 4.07 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ศาสนบัญญัติว่าด้วยซะกาต มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.03 อยู่ในระดับมาก และระดับความคิดเห็นด้านแนวทางการจัดตั้งองค์กร
บริหารจัดการซะกาต กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x ) รวม เท่ากับ 4.02 เมื่อพิจารณา
เป็นรายประเด็น ผลปรากฏว่า การจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส สามารถสร้างคุณภาพชีวิตของสังคม
ที่ดีได้ มีค่าเฉลี่ย ( x ) สูงสุด เท่ากับ 4.27 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การจัดท าโครงสร้างขององค์กรบริหารจัดการ 
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อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง สามารถประสานงานกับคณะกรรมการประจ ามัสยิดทุกๆ มัสยิดสู่ชุมชน อีกทั้งสามารถด าเนินงานบริหาร
จัดการซะกาตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคมในพื้นที่  ซึ่งคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด นักวิชาการ  
อีหม่าม และผู้น าชุมชนจะต้องศึกษาท าความเข้าใจเรื่องซะกาตอย่างถ่องแท้ พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้า
เกี่ยวกับซะกาตให้กับชุมชนเกิดความตระหนักและมุ่งปฏิบัติอย่างจริงจัง (แวอัมแร  แวปา, 2556) 2) สถาบันทางการศึกษา 
และสถาบันการเงิน ที่เป็นตัวสอดรับของการบริหารจัดการซะกาตให้มีความคล่องตัว สอดคล้องกับข้อคิดเห็นของอภิสิทธิ์  
เจ๊ะเด็ง เรื่องรูปแบบการบริหารจัดการซะกาตในสังคมยุคใหม่ระบุว่า ยินดีน าข้อมูลที่ได้รับเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้บุคคล
ทั่วไปทราบ สู่ภาคการปฏิบัติในฐานะเป็นตัวแทนการเงิน การคลัง (ธนาคารอิสลาม) และอยากเห็นการน าหลักการซะกาตมา
ศึกษา ที่ผนวกกับสถาบันการเงินโดยก าหนดแนวนโยบายซะกาตให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกต่อการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง   
(ตัรมีซี สาและ, 2556) 3) หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4) ด้านการจัดตั้งองค์กรบริหารจดัการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส จะสามารถสร้างรากฐานทางสังคมได้ ผลปรากฏคือ 
การจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาสจะสามารถพัฒนาระบบซะกาต และสร้างรากฐานหลักทางสังคมได้ 
เนื่องจากจะมีกองทุนซะกาตที่มีโครงสร้าง ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างมีระบบ คอยให้ความช่วยเหลือและแจกจ่ายให้แก่
ผู้ที่มีสิทธ์ิรับซะกาต และเป็นการลดปัญหาทางสังคมในปัจจุบันอีกทางหนึ่งด้วย จะเป็นหน่วยงานที่สามารถเสริมสร้างสังคมให้
เกิดความอยากจะจ่ายซะกาต ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ และสร้างความสามัคคีต่อกัน สอดคล้องกับข้อคิดเห็นของอัศวมันต์   
บินยูโซะ เรื่องรูปแบบการบริหารจัดการซะกาตในสังคมยุคใหม่ระบุว่า ปัญหาส าคัญในการด าเนินการบริหารจัดการซะกาตคือ 
ผู้รู้ได้ละเลยต่อหน้าที่ ไม่ถือปฏิบัติ ซึ่งภาคประชาชน หรือสังคมทั่วไป ขาดความร่วมมือ ไม่มีส่วนร่วม อีกทั้งผู้รู้ยังขาดความ
เข้าใจท่ีสามารถน ามาปฏิบัติในแนวทางเดียวกันได้ ฉะนั้นควรก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน (ตัรมีซี สาและ, 2556)     
 5) ด้านการจัดการบริหารระบบซะกาตที่ดี ควรประกอบด้วยฝ่าย หรือบุคคลใด ผลปรากฏคือ 1) นักวิชาการ 2) ผู้น า
ทางศาสนา (อีหม่าม) และผู้น าชุมชนและประชาชน 3) สถาบันทางการศึกษา และสถาบันการเงิน 4) หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ที่ท าหน้าที่ด้านการบริหารระบบซะกาตนั้นจ าเป็นต้องมีความย าเกรง มีความ
รับผิดชอบ ได้รับความไว้วางใจ มีความน่าเช่ือถือ มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการจัดเก็บซะกาต และบริหารซะกาต ซึ่งองค์กร
บริหารจัดการซะกาตที่จะประสบความส าเร็จควรประกอบด้วย 5 หน่วยงานหลัก หรือบุคคลหลัก คือ 1) บรรดานักวิชาการ  
อีหม่าม (ผู้น าศาสนา) ผู้รู้ 2) นักพัฒนาสังคม 3) ผู้น าชุมชน 4) ศูนย์การศึกษา และ 5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ส านัก
จุฬาราชมนตรี คณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด อื่นๆ)  (มูฮัมมัด ฆอซาลี  
ฮารูน อัล-ฟาฏอนีย์, 2556) และจากการสังเกตของผู้วิจัย พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความสนใจ และมีความยินดีที่จะให้
ความร่วมมือ และคอยสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อันเป็นหลักการหนึ่ง
ที่ส าคัญของอิสลาม พร้อมยินดีให้ความช่วยเหลือ และร่วมพัฒนา องค์กรบริหารจัดการซะกาตอย่างเป็นระบบ โดยมี
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดคอยดูแล และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่คู่คุณภาพชีวิตที่ดี
ของเพื่อนมนุษย์ได้อย่างยั่งยืน และมีความเท่าเทียมกันในสังคมได้ต่อไป 

 
สรุปผลการวิจัย (Conclusion) 

ในอดีตการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บ รวบรวม และแจกจ่ายซะกาตในพื้นที่มักเกิดปัญหาหลายประการเป็น
ประจ าทุกปี ผนวกกับในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังไม่มีองค์กรในการจัดเก็บซะกาตโดยตรงในการแก้ปัญหาดังกล่าว ดังนั้นเพื่อ
สร้างหลักสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้มีความมั่งคงสู่ชุมชน การจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจึงเป็น
ส่วนส าคัญที่มุสลิมทุกคนต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักการ และเจตนารมณ์ของอิสลามไม่ว่าจะอยู่ในประเทศอิสลาม
หรือไม่ก็ตาม ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า ระดับความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการซะกาตในอิสลาม โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย ( x ) รวม เท่ากับ 3.86 พบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น ผลปรากฏว่า ตระหนักต่อหน้าที่ และความ
รับผิดชอบในการจ่ายซะกาต มีค่าเฉลี่ย ( x ) สูงสุด เท่ากับ 4.07 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ศาสนบัญญัติว่าด้วยซะกาต มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.03 อยู่ในระดับมาก และระดับความคิดเห็นด้านแนวทางการจัดตั้งองค์กร
บริหารจัดการซะกาต กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x ) รวม เท่ากับ 4.02 เมื่อพิจารณา
เป็นรายประเด็น ผลปรากฏว่า การจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาตในจังหวัดนราธิวาส สามารถสร้างคุณภาพชีวิตของสังคม
ที่ดีได้ มีค่าเฉลี่ย ( x ) สูงสุด เท่ากับ 4.27 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การจัดท าโครงสร้างขององค์กรบริหารจัดการ 

ซะกาตในจังหวัดนราธิวาส จะสร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับได้ โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดคอยก ากับ
ดูแล มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.16 อยู่ในระดับมาก และผลการศึกษาวิจัยช้ีให้เห็นว่า การจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการซะกาต 
อย่างมีระบบนั้น โดยอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้มีสิทธิ์รับซะกาตอย่าง
ทั่วถึง เป็นกลาง รวมถึงเป็นการเสริมสร้างหลักสวัสดิการสังคมพื้นฐานท่ีดี และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตทางสังคมได้อย่าง
ยั่งยนืต่อไป 
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บทน า 
วิสาหกิจชุมชนเป็นนโยบายของรัฐบาลไทยที่ก าหนดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร [1] โดยมีหลัก

คิดว่าหากประชาชนน าทรัพยากรต่าง ๆ ในชุมชน มาท าให้เกิดมูลค่าก็สามารถสร้างรายได้ อาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน และขจัด
ปัญหาความยากจนได้ในที่สุด วิสาหกิจชุมชนเกิดจากการน าแนวทางเศรษฐกิจชุมชนหรือแนวทางเศรษฐกิจพอพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาพัฒนาต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ เป็นกิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า 
การให้บริการโดยคนในชุมชนที่มีความผูกพันและมีวิถีชีวิตร่วมกัน โดยใช้ทุนของชุมชน ได้แก่ ทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ 
ภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคม มาใช้ในการด าเนินกิจการอย่างสร้างสรรค์เพื่อพึ่งพาตนเอง [2] ในปี พ.ศ. 
2548 รัฐบาลไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ  
เกิดการพึ่งตนเอง เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดอย่างสมดุล เน้นการผลิตเพื่อบริโภคอย่างเพียงพอ สนับสนุน
การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัดการ การตลาด องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น 
การพัฒนามาตรฐานสินค้า พัฒนาผู้น ากลุ่ม และการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพของกลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีความหลากหลาย
ในชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ [3] ปัจจุบันมีการประกอบการในลักษณะของวิสาหกิจชุมชนกระจายในทุก
จังหวัดของประเทศไทย จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร [4] พบว่า ในปี พ.ศ. 2561 มีวิสาหกิจชุมชนท่ีจดทะเบียน
ท้ังสิ้นจ านวน 86,288 กลุ่มทั่วประเทศ ซึ่งเพิ่มจากเดิมในปี พ.ศ. 2558 ที่มี 66,986 แห่ง โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.81  
อย่างไรก็ตามยังมีหลายวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความล้มเหลวและหยุดการด าเนินงานเป็นจ านวนมากด้วยเช่นกัน วิสาหกิจ
ชุมชนถูกประเมินศักยภาพอยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุงส่วนใหญ่จะขาดความรู้ในด้านการบริหารจัดการ การผลิตสินค้าให้ได้
มาตรฐาน การบริหารจัดการทุน การบัญชีและการตลาด ตลอดจนวิสาหกิจชุมชนยังมีระบบคิดแบบพึ่งพิงแบบให้เปล่า มี
การผลิตสินค้าท่ีลอกเลียนแบบ ขาดอัตลักษณ์ของชุมชน พ่ึงพิงวัตถุดิบ และการตลาดภายนอกชุมชน [5] ดังนั้นการศึกษา
ความส าเร็จในการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเพื่อน าไปปรับใช้ให้วิสาหกิจชุมชนสามารถ
ด าเนินการได้ต่อไป 

วิธีการวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงส ารวจวิสาหกิจชุมชนตามรายชื่อที่จดทะเบียนในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

ซึ่งมีวิสาหกิจที่จดทะเบียนจ านวน 75 กลุ่ม [4] เพื่อตรวจเช็คสถานภาพด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสมในการให้
ข้อมูลได้ ได้แก่ มีสถานที่ด าเนินการที่เข้าถึงได้ ยังคงมีการด าเนินการอยู่ ณ เวลาที่ไปส ารวจ และตอบรับการให้สัมภาษณ์
ข้อมูล จากน้ันใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามกึ่งโครงสร้างที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงกับผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 
ท่าน แบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด ผู้ตอบค าถามจะต้องเป็นประธานหรือสมาชิกที่มีต าแหน่งในการด าเนินงานของกลุ่ม 
แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นลักษณะการด าเนินงานของกลุ่ม ประกอบด้วย การจดทะเบียน ที่ตั้ง 
ผลผลิต/สินค้าของกลุ่ม ระยะเวลาในการจัดตั้งกลุ่ม จ านวนสมาชิก จุดเริ่มต้นการเป็นกลุ่ม ลักษณะการด าเนินงาน สถานะ
ทางการเงิน ทุนเรือนหุ้น และรายได้ของกลุ่ม ตอนที่ 2 เป็นการประเมินตนเองตามปัจจัยแห่งความส าเร็จของวิสาหกิจ
                                                           
1 ผศ.ดร., ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 
2 ผู้ช่วยวิจยั, ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 90112 
1Assist. Prof. Dr., Department of Agricultural Development, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University, 
90112, THAILAND 
2Researcher assistant, Department of Agricultural Development, Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla 
University, 90112, THAILAND 
*Corresponding author Tel: 0819597443, e-mail address: pilaiwan.p@psu.ac.th 



710

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ชุมชน จ านวน 8 ด้าน [6, 7] ข้อค าถาม 102 ข้อ ตรวจสอบความเช่ือมั่นของข้อค าถามเจตคติโดยทดสอบค่าอัลฟ่าของ
ครอบบาค กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง 3 กลุ่ม รวมจ านวนสมาชิกที่ทดสอบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน 
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน โดยน าค่าคะแนนสูงสุดและต่ าสุดมาจัดท าอันตรภาคช้ันจ านวน 5 ช้ัน 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
อ าเภอหาดใหญ่ มีจ านวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 75 กลุ่ม ถือเป็นอ าเภอท่ีมี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมากเป็นอันดับ 2 ในจังหวัดสงขลา รองจากอ าเภอสะทิงพระ (83 กลุ่ม) การลงพื้นที่ส ารวจเพื่อค้นหา
กลุ่มวิสาหกิจตามรายช่ือที่ขึ้นทะเบียน พบว่า หลายกลุ่มได้หยุดด าเนินการทั้งเป็การหยุดแบบช่ัวคราวอย่างไม่มีก าหนด
ด าเนินการใหม่ (ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวิสาหกิจยางพารา) และการหยุดแบบถาวร แต่ยังไม่ได้ไปถอนการจดทะเบียนกลุ่ม บาง
กลุ่มไม่สามารถค้นหาต าแหน่งที่ตั้งของกลุ่มตามที่แจ้งไว้ตอนลงทะเบียน ผลการส ารวจได้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียน
และยังคงมีการด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน และมีความยินดีให้สัมภาษณ์ทั้งหมดจ านวน 30 กลุ่ม ซึ่งถือว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เหล่านี้ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานท่ีผ่านมา ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ที่ต าบลพะตง (ร้อยละ 
30) รองลงมาเป็นต าบลท่าข้าม และต าบลทุ่งต าเสา (ร้อยละ 20 และ 16.7 ตามล าดับ) สินค้าและบริการท่ีกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผลิต ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.3 เป็นสินค้าแปรรูปบริโภค รองลงมาเป็นสินค้าอุปโภค สินค้าสุรา ผลิตภัณฑ์ยางพารา และ
การเลี้ยงสัตว์ อยู่ในสัดส่วนท่ีเท่ากัน คือ ร้อยละ 10 ท่ีเหลือจะเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ย และกลุ่มออมทรัพย์ ร้อยละ 3.3 เท่ากัน 

จุดเริ่มต้นของการเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.7 มาจากการรวมตัวกันของสมาชิกเอง เพื่อ
ต้องการรายได้เสริม และจัดสรรการใช้ทรัพยากรในชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ ที่เหลือร้อยละ 33.3 มีหน่วยงานภาครัฐเข้า
มาสนับสนุน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการแปรรูปสนิค้าบรโิภค สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุปราณี [8] และ
เสาวลักษณ์ [9] ที่พบว่าการก่อตั้งของวิสาหกิจชุมชนเกิดจากชุมชนเองเป็นอันดับแรก รองลงมาเกิดจากการส่งเสริมของ
ภาครัฐ โดยหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือ ได้แก่ ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ ส านักงานพัฒนาชุมชน 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และภาคเอกชน ในประเด็นนี้จะพบว่าวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสุราเป็นกลุ่มเดียวที่จะไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ร้อยละ 50 มีจ านวนสมาชิกเฉลี่ยอยู่ที่ 35 คน มากที่สุด 140 คน 
และน้อยที่สุด 5 คน กลุ่มที่มีสมาชิกมากกว่า 70 คน ข้ึนไป จะเป็นกลุ่มออมทรัพย์  

สถานะทางการเงินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 70 ด าเนินงานด้วยเงิน
ของตัวเอง อีกร้อยละ 30 มีการผ่อนช าระเงินกู้ในระบบ การด าเนินงานของกลุ่มส่วนใหญ่ร้อยละ 77 ไม่มีหนี้สิน เนื่องจาก
วิสาหกิจชุมชนจะมีระบบทุนเรือนหุ้นเป็นเงินส ารองตลอดเวลา เมื่อพิจารณาทุนเรือนหุ้นเริ่มต้นและทุนเรือนหุ้นปัจจุบัน 
พบว่า วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.7 มีทุนปัจจุบันสูงกว่าทุนเริ่มต้น และอีกร้อยละ 33.3 กลับมีทุนปัจจุบันต่ ากว่า
ทุนเริ่มต้น ทั้งนี้ เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่มีความต้องการปันผลก าไรมากกว่าเก็บไว้ในรูปแบบทุน โดยทุนเริ่มต้นเฉลี่ยอยู่ที่ 
39,553.33 บาท/กลุ่ม ทุนเริ่มต้นมากที่สุด 300,000 บาท/กลุ่ม และทุนเริ่มต้นน้อยที่สุด 1,500 บาท/กลุ่ม ทุนปัจจุ บัน
เฉลี่ยอยู่ที่ 39,066.67 บาท/กลุ่ม โดยมีทุนปัจจุบันมากที่สุด 500,000 บาท/กลุ่ม และน้อยท่ีสุด 3,000 บาท/กลุ่ม 

 
ภาพที่ 1 เปรียบเทียบทุนปัจจุบันกับทุนเริ่มต้นของวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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รายได้เฉลี่ยของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอยู่ที่ 17,416.67 บาท/เดือน โดยมีรายได้มากท่ีสุดอยู่ที่ 50,000 บาท/เดือน/
กลุ่ม และรายได้น้อยที่สุดอยู่ที่ 30,000 บาท/เดือน/กลุ่ม รายได้ที่มากที่สุดเป็นรายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตสุรา 
ส าหรับเงินออม วิสาหกิจชุมชนร้อยละ 63.3 ใม่มีเงินออม แต่จะมีการส ารองเงินบางส่วนไว้เป็นทุนด าเนินการมากกว่าเก็บ
เป็นเงินออม 

ผลการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ได้ท าการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ไว้ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้น า ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วม ด้าน
แรงงาน และด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการกระจายข้อมูลข่าวสาร พบว่า ความส าเร็จในการด าเนินการของ
วิสาหกิจชุมชนในอ าเภอหาดใหญ่อยู่ในระดับมาก ( X = 3.66) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยแห่งความส าเร็จส่วน
ใหญ่ของวิสาหกิจชุมชนมีระดับความส าเร็จในการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับดังนี้ ด้านผู้น า ด้านการเงิน ด้าน
การผลิต ด้านแรงงาน ด้านการบริหารจัดการ และด้านการมีส่วนร่วม ส่วนอีก 2 ปัจจัย ได้แก่ ด้านการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ และการกระจายข้อมูลข่าวสาร และด้านการตลาดนั้น มีระดับความส าเร็จอยู่ในระดับปานกลาง (ตารางที่ 1) 
ตารางที่ 1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน จ าแนกตามปัจจัยแห่งความส าเร็จ  (n=30) 

ปัจจัยความส าเร็จ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลความหมาย 
1. ด้านผู้น า 3.95 0.0644701 มาก 
2. ด้านการเงิน 3.91 0.39083 มาก 
3. ด้านการผลิต 3.87 0.44156 มาก 
4. ด้านแรงงาน 3.82 0.49003 มาก 
5. ด้านการบริหารจดัการ 3.76 0.43929 มาก 
6. ด้านการมสี่วนร่วม 3.58 0.46711 มาก 
7. ด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการกระจายข้อมูลข่าวสาร 3.23 0.68476 ปานกลาง 
8. ด้านการตลาด 3.14 0.63269 ปานกลาง 

รวม 3.66 0.492544 มาก 
 ทั้งนี้เมื่อพิจารณารายข้อของแต่ละปัจจัยแห่งความส าเร็จ รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านผู้น า เป็นปัจจัยอันดับแรกที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ประสบความส าเร็จในระดับมาก ผู้น าของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการประเมินความส าเร็จมากที่สุดในด้านเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับงานของกลุ่มเป็นอย่างดี ( X = 
4.30 ระดับมากที่สุด) เป็นผู้น าให้วิสาหกิจชุมชนสามารถไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ ( X = 4.27 ระดับมากท่ีสุด) ส่วนรายการ
ประเมินรายข้ออ่ืนๆ ท่ีเหลือ พบว่า ด้านผู้น า ได้รับการประเมินอยู่ในระดับมากทุกรายข้อ ดังแสดงในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ระดับความส าเร็จของผู้น าในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา    (n=30) 

ปัจจัยความส าเร็จด้านผู้น า ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

ก. ความฉลาดทางจิตวิญญาณ    
1. เป้าหมายสูงสุดของวิสาหกจิชุมชน คือ สามารถพึงตนเองได้ 4.27 0.73968 มากที่สุด 
2. สร้างกฎเกณฑ์ของกลุม่ เพื่อการอยู่ร่วมกัน 4.17 0.79148 มาก 
3. สร้างวิสาหกิจชุมชนจากภูมิปญัญาท้องถิ่น 4.00 0.98261 มาก 
4. น าความรู้มาถ่ายทอดให้สมาชิกและชาวบ้าน 3.83 0.74664 มาก 

ข. ความสามารถในการด าเนินการ    
1. มีความรู้เกี่ยวกับงานของกลุม่เป็นอย่างดี 4.30 0.65126 มากที่สุด 
2. รู้จักใช้อ านาจในทางที่ถูกต้อง 4.07 0.44978 มาก 
3. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วม 4.03 0.66868 มาก 
4. มีความสามารถในการบริหารองค์กร 3.87 0.7303 มาก 

ค. ความสามารถในการปฏิบัติงาน    
1. เป็นผู้ประสานงานท่ีด ี 4.13 0.57135 มาก 
2. สร้างขวัญ และก าลังใจใหส้มาชิกในการท างาน 3.87 0.57135 มาก 

ชุมชน จ านวน 8 ด้าน [6, 7] ข้อค าถาม 102 ข้อ ตรวจสอบความเช่ือมั่นของข้อค าถามเจตคติโดยทดสอบค่าอัลฟ่าของ
ครอบบาค กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพัทลุง 3 กลุ่ม รวมจ านวนสมาชิกที่ทดสอบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน 
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน โดยน าค่าคะแนนสูงสุดและต่ าสุดมาจัดท าอันตรภาคช้ันจ านวน 5 ช้ัน 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
อ าเภอหาดใหญ่ มีจ านวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 75 กลุ่ม ถือเป็นอ าเภอท่ีมี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมากเป็นอันดับ 2 ในจังหวัดสงขลา รองจากอ าเภอสะทิงพระ (83 กลุ่ม) การลงพื้นที่ส ารวจเพื่อค้นหา
กลุ่มวิสาหกิจตามรายช่ือที่ขึ้นทะเบียน พบว่า หลายกลุ่มได้หยุดด าเนินการทั้งเป็การหยุดแบบช่ัวคราวอย่างไม่มีก าหนด
ด าเนินการใหม่ (ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวิสาหกิจยางพารา) และการหยุดแบบถาวร แต่ยังไม่ได้ไปถอนการจดทะเบียนกลุ่ม บาง
กลุ่มไม่สามารถค้นหาต าแหน่งที่ตั้งของกลุ่มตามที่แจ้งไว้ตอนลงทะเบียน ผลการส ารวจได้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียน
และยังคงมีการด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน และมีความยินดีให้สัมภาษณ์ทั้งหมดจ านวน 30 กลุ่ม ซึ่งถือว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เหล่านี้ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานท่ีผ่านมา ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ที่ต าบลพะตง (ร้อยละ 
30) รองลงมาเป็นต าบลท่าข้าม และต าบลทุ่งต าเสา (ร้อยละ 20 และ 16.7 ตามล าดับ) สินค้าและบริการที่กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผลิต ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.3 เป็นสินค้าแปรรูปบริโภค รองลงมาเป็นสินค้าอุปโภค สินค้าสุรา ผลิตภัณฑ์ยางพารา และ
การเลี้ยงสัตว์ อยู่ในสัดส่วนท่ีเท่ากัน คือ ร้อยละ 10 ท่ีเหลือจะเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ย และกลุ่มออมทรัพย์ ร้อยละ 3.3 เท่ากัน 

จุดเริ่มต้นของการเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.7 มาจากการรวมตัวกันของสมาชิกเอง เพื่อ
ต้องการรายได้เสริม และจัดสรรการใช้ทรัพยากรในชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ ที่เหลือร้อยละ 33.3 มีหน่วยงานภาครัฐเข้า
มาสนับสนุน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการแปรรูปสนิค้าบรโิภค สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุปราณี [8] และ
เสาวลักษณ์ [9] ที่พบว่าการก่อตั้งของวิสาหกิจชุมชนเกิดจากชุมชนเองเป็นอันดับแรก รองลงมาเกิดจากการส่งเสริมของ
ภาครัฐ โดยหน่วยงานท่ีเข้ามาช่วยเหลือ ได้แก่ ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ ส านักงานพัฒนาชุมชน 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และภาคเอกชน ในประเด็นนี้จะพบว่าวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสุราเป็นกลุ่มเดียวที่จะไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ร้อยละ 50 มีจ านวนสมาชิกเฉลี่ยอยู่ที่ 35 คน มากที่สุด 140 คน 
และน้อยที่สุด 5 คน กลุ่มที่มีสมาชิกมากกว่า 70 คน ข้ึนไป จะเป็นกลุ่มออมทรัพย์  

สถานะทางการเงินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 70 ด าเนินงานด้วยเงิน
ของตัวเอง อีกร้อยละ 30 มีการผ่อนช าระเงินกู้ในระบบ การด าเนินงานของกลุ่มส่วนใหญ่ร้อยละ 77 ไม่มีหนี้สิน เนื่องจาก
วิสาหกิจชุมชนจะมีระบบทุนเรือนหุ้นเป็นเงินส ารองตลอดเวลา เมื่อพิจารณาทุนเรือนหุ้นเริ่มต้นและทุนเรือนหุ้นปัจจุบัน 
พบว่า วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.7 มีทุนปัจจุบันสูงกว่าทุนเริ่มต้น และอีกร้อยละ 33.3 กลับมีทุนปัจจุบันต่ ากว่า
ทุนเริ่มต้น ทั้งนี้ เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่มีความต้องการปันผลก าไรมากกว่าเก็บไว้ในรูปแบบทุน โดยทุนเริ่มต้นเฉลี่ยอยู่ที่ 
39,553.33 บาท/กลุ่ม ทุนเริ่มต้นมากที่สุด 300,000 บาท/กลุ่ม และทุนเริ่มต้นน้อยที่สุด 1,500 บาท/กลุ่ม ทุนปัจจุ บัน
เฉลี่ยอยู่ที่ 39,066.67 บาท/กลุ่ม โดยมีทุนปัจจุบันมากที่สุด 500,000 บาท/กลุ่ม และน้อยท่ีสุด 3,000 บาท/กลุ่ม 

 
ภาพที่ 1 เปรียบเทียบทุนปัจจุบันกับทุนเริ่มต้นของวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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ปัจจัยความส าเร็จด้านผู้น า ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

3. เป็นผู้ร่วมพัฒนาระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่น 3.50 0.62972 มาก 
ง. ความฉลาดทางอารมณ์    

1. มีทักษะในการพูดและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.07 0.36515 มาก 
2. สามารถความคุมอารมณ์ตนเองได้ 3.83 0.59209 มาก 
3. สามารถประเมินตนเองได ้ 3.57 0.67891 มาก 

จ. ความรับผิดชอบต่อชุมชน    
1. มีสามญัส านึกรับผดิชอบสูง 3.90 0.48066 มาก 
2. เห็นคุณคา่ของการท าประโยชน์เพือ่สังคม 3.87 0.62881 มาก 
3. อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.87 0.68145 มาก 

รวม 3.95 0.064470 มาก 
 จะเห็นได้ว่าความฉลาดทางด้านจิตวิญญาณของผู้น ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอหาดใหญ่มีค่าสูงสุด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรเทพ และประสารโชค [10] ที่พบว่าผู้น าวิสาหกิจชุมชนภาคใต้ตอนบนมีคุณลักษณะด้านจิต
วิญญาณสูงสุดด้วยเช่นเดียวกัน 
 2. ด้านการเงิน 

กิจกรรมด้านการเงินเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้เกิดการไว้วางใจของสมาชิกในกลุ่ม วิสาหกิจที่มีระบบการบริหาร
การเงินที่ดีจะสามารถน าเงินไปลงทุน ท าการผลิต ท าการค้า ได้รายได้กลับมาเป็นเงินก้อนใหญ่กว่าเดิม ท าให้วิสาหกิจ
ชุมชนมีโอกาสเติบโตได้ดีกว่า การศึกษาครั้งนี้พบว่าวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอหาดใหญ่ระดับความส าเร็จด้านการเงินอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.39) โดยความส าเร็จที่อยู่ในระดับมากที่สุดคือ มีผู้รับผิดชอบในการจัดท าบัญชีอย่างเป็นระบบและมี
ความถูกต้อง (ตารางที่ 3) 
ตารางที่ 3 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการเงินของวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา    (n=30) 

ปัจจัยด้านการเงิน ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

1. มีผู้รับผิดชอบในการจัดท าบัญชอีย่างเป็นระบบและมคีวามถูกต้อง  4.33 .54667 มากที่สุด 
2. การจัดท าบัญชีรายรับ รายจ่ายของกลุ่มอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได ้ 4.13 .62881 มาก 
3. การระดมเงินทุนจากการออมทรัพย์ของสมาชิกเพื่อน ามาจดัการกลุ่ม 3.97 .55605 มาก 
4. การก าหนดวิธีการแบ่งปันผลก าไรแกส่มาชิก 3.90 .80301 มาก 
5. การก าหนดแนวทางในการจัดการด้านการเงิน 3.70 .70221 มาก 
6. การไดร้ับเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ/ท้องถิ่น 3.43 1.07265 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.91 .39083 มาก 
 3. ด้านการผลิต  

การจะผลิตอะไร ผลิตอย่างไร ต้องผ่านการวิเคราะห์ทั้งอุปสงค์และอุปทานในตลาด ความช านาญของวิสาหกิจ
ชุมชนในการผลิตเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญพอๆ กับโอกาสทางการตลาด วิสาหกิจชุมชนที่ผลิตโดยใช้วัตถุดิบในชุมชนที่มีมี
ต้นทุนการผลิตไม่สูง พร้อมกับผู้ผลิตมีความรู้ ทักษะ ความช านาญ สามารถได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพและสามารถแข่งขันใน
ตลาดได้ การศึกษาครั้งนี้พบว่าวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอหาดใหญ่มีความส าเร็จในด้านการผลิตอยู่ในระดับมาก ( X = 3.87) 
(ตารางที่ 4) โดยการควบคุมคุณภาพสินค้าหรือบริการ การก าหนดขั้นตอนในกระบวนการผลิต และการวางแผนการผลิต
สินค้าและบริการ มีความส าเร็จในการด าเนินงานอยู่ในอันดับต้นๆ 
ตารางที่ 4 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการผลติของวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  (n=30) 

  ปัจจัยด้านการผลิต ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

1. การควบคุมคณุภาพสินค้าหรือบริการ 4.27 .58329 มาก 
2. การก าหนดขั้นตอนในกระบวนการผลิต 4.17 .74664 มาก 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ปัจจัยความส าเร็จด้านผู้น า ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

3. เป็นผู้ร่วมพัฒนาระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่น 3.50 0.62972 มาก 
ง. ความฉลาดทางอารมณ์    

1. มีทักษะในการพูดและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.07 0.36515 มาก 
2. สามารถความคุมอารมณ์ตนเองได้ 3.83 0.59209 มาก 
3. สามารถประเมินตนเองได ้ 3.57 0.67891 มาก 

จ. ความรับผิดชอบต่อชุมชน    
1. มีสามญัส านึกรับผดิชอบสูง 3.90 0.48066 มาก 
2. เห็นคุณคา่ของการท าประโยชน์เพือ่สังคม 3.87 0.62881 มาก 
3. อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.87 0.68145 มาก 

รวม 3.95 0.064470 มาก 
 จะเห็นได้ว่าความฉลาดทางด้านจิตวิญญาณของผู้น ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอหาดใหญ่มีค่าสูงสุด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรเทพ และประสารโชค [10] ที่พบว่าผู้น าวิสาหกิจชุมชนภาคใต้ตอนบนมีคุณลักษณะด้านจิต
วิญญาณสูงสุดด้วยเช่นเดียวกัน 
 2. ด้านการเงิน 

กิจกรรมด้านการเงินเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้เกิดการไว้วางใจของสมาชิกในกลุ่ม วิสาหกิจที่มีระบบการบริหาร
การเงินที่ดีจะสามารถน าเงินไปลงทุน ท าการผลิต ท าการค้า ได้รายได้กลับมาเป็นเงินก้อนใหญ่กว่าเดิม ท าให้วิสาหกิจ
ชุมชนมีโอกาสเติบโตได้ดีกว่า การศึกษาครั้งนี้พบว่าวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอหาดใหญ่ระดับความส าเร็จด้านการเงินอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.39) โดยความส าเร็จที่อยู่ในระดับมากที่สุดคือ มีผู้รับผิดชอบในการจัดท าบัญชีอย่างเป็นระบบและมี
ความถูกต้อง (ตารางที่ 3) 
ตารางที่ 3 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการเงินของวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา    (n=30) 

ปัจจัยด้านการเงิน ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

1. มีผู้รับผิดชอบในการจัดท าบัญชอีย่างเป็นระบบและมคีวามถูกต้อง  4.33 .54667 มากที่สุด 
2. การจัดท าบัญชีรายรับ รายจ่ายของกลุ่มอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได ้ 4.13 .62881 มาก 
3. การระดมเงินทุนจากการออมทรัพย์ของสมาชิกเพื่อน ามาจดัการกลุ่ม 3.97 .55605 มาก 
4. การก าหนดวิธีการแบ่งปันผลก าไรแกส่มาชิก 3.90 .80301 มาก 
5. การก าหนดแนวทางในการจัดการด้านการเงิน 3.70 .70221 มาก 
6. การไดร้ับเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ/ท้องถิ่น 3.43 1.07265 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.91 .39083 มาก 
 3. ด้านการผลิต  

การจะผลิตอะไร ผลิตอย่างไร ต้องผ่านการวิเคราะห์ทั้งอุปสงค์และอุปทานในตลาด ความช านาญของวิสาหกิจ
ชุมชนในการผลิตเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญพอๆ กับโอกาสทางการตลาด วิสาหกิจชุมชนที่ผลิตโดยใช้วัตถุดิบในชุมชนที่มีมี
ต้นทุนการผลิตไม่สูง พร้อมกับผู้ผลิตมีความรู้ ทักษะ ความช านาญ สามารถได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพและสามารถแข่งขันใน
ตลาดได้ การศึกษาครั้งนี้พบว่าวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอหาดใหญ่มีความส าเร็จในด้านการผลิตอยู่ในระดับมาก ( X = 3.87) 
(ตารางที่ 4) โดยการควบคุมคุณภาพสินค้าหรือบริการ การก าหนดขั้นตอนในกระบวนการผลิต และการวางแผนการผลิต
สินค้าและบริการ มีความส าเร็จในการด าเนินงานอยู่ในอันดับต้นๆ 
ตารางที่ 4 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการผลติของวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  (n=30) 

  ปัจจัยด้านการผลิต ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

1. การควบคุมคณุภาพสินค้าหรือบริการ 4.27 .58329 มาก 
2. การก าหนดขั้นตอนในกระบวนการผลิต 4.17 .74664 มาก 

  ปัจจัยด้านการผลิต ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

3. การวางแผนการผลิตสินค้าหรือบริการ  3.93 .69149 มาก 
4. ความสะดวกในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 3.87 .57135 มาก 
5. ความเพียงพอของปัจจัยการผลติ 3.70 .53498 มาก 
6. การน าภูมิปญัญาท้องถิ่นมาประยุกต์เพื่อพัฒนาสินค้า 3.67 .75810 มาก 
7. ปัจจัยการผลิตหาได้จากในชุมชน 3.67 .80230 มาก 
8. การก าหนดจ านวนการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด 3.67 .88409 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.87 .44156 มาก 
4. ด้านแรงงาน 
แรงงานในวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่เป็นประเภทท างานให้ตัวเอง (Self - employed) นั่นคือใช้แรงงานของ

สมาชิกในกลุ่ม ดังนั้น ก าลังการผลิตจึงขึ้นอยู่กับจ านวนสมาชิกในกลุ่ม หากจ าเป็นต้องผลิตมาก จะใช้การจ้างแรงงานแบบ
ไม่เต็มเวลา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนในครอบครัวของสมาชิกกลุ่มหรือชาวบ้านในชุมชน  ความส าเร็จการด าเนินงานด้าน
แรงงานวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอหาดใหญ่อยู่ในระดับมาก ( X = 3.82) รายการความส าเร็จเรียงล าดับจากมากไปน้อย 
ได้แก่ มีชาวบ้านในชุมชนเป็นแรงงานหลัก มีแรงงานเพียงพอต่อการผลิต มีแรงงานที่มีทักษะเฉพาะทาง มีแรงงานที่มี
ประสบการณ์ มีค่าจ้างแรงงานท่ีเหมาะสม และมีจ านวนช่ัวโมงการท างานท่ีเหมาะสมกับจ านวนแรงงาน (ตารางที่ 5) 
ตารางที่ 5 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานด้านแรงงานของวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา    (n=30) 

 5. ด้านการบริหารจัดการ 
 การด าเนินงานด้านบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนครอบคลุมการบริหารระบบงานและระบบบุคลากร พบว่า มี
การจัดแบ่งระบบงานอย่างชัดเจน ส่วนระบบบุคลากรไม่มีสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจน เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่
เป็นสมาชิก และเป็นคณะกรรมการในคราวเดียวกัน ไม่มีระบบเงินเดือน (มีค่าจ้างตามวันที่มาท างาน) การให้คุณให้โทษจึง
ไม่มี ความส าเร็จของวิสาหกิจจึงขึ้นอยู่กับผู้น า สัจจะ คุณธรรม และความเสียสละ ของสมาชิกในกลุ่ม ความส าเร็จในการ
ด าเนินงานด้านบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอหาดใหญ่ พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X = 3.76) ดังแสดงในตาราง
ที่ 6 การปฎิบัติที่ส าเร็จอันดับต้นๆ ได้แก่ การแบ่งหน้าท่ีอย่างชัดเจน การสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี ตามล าดับ 
ตารางที่ 6 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา     

(n=30) 

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

1. การแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกแต่ละคนให้มีหน้าที่รับผิดชอบภายในกลุ่มอย่างชัดเจน 4.10 .54772 มาก 
2. การสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีให้สมาชิก ทุกคนได้รับทราบ 4.07 .58329 มาก 
3. การมีความพร้อมในการจัดการกลุ่มได้อย่างชัดเจนตรวจสอบได้ 3.70 .59596 มาก 
4. การประชุมกับสมาชิกเพื่อร่วมกันวางแผนอย่างสม่ าเสมอ 3.60 .81368 มาก 
5. การพัฒนาทักษะความรู้ให้แกส่มาชิกอย่างต่อเนื่อง 3.53 .93710 มาก 
6. การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสมาชิกกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ 3.53 .50742 มาก 

ปัจจัยด้านแรงงาน ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

1. มีชาวบ้านในชุมชน เป็นแรงงานหลัก 4.20 .76112 มาก 
2. มีแรงงานเพียงพอต่อการผลิต 4.00 .74278 มาก 
3. มีแรงงานท่ีมีทักษะเฉพาะทาง 3.80 .71438 มาก 
4. มีค่าจ้างแรงงานท่ีเหมาะสม 3.77 .56832 มาก 

  5. มีจ านวนช่ัวโมงการท างานท่ีเหมาะสมกับจ านวนแรงงาน 3.70 .53498 มาก 
6. มีแรงงานท่ีมีประสบการณ ์ 3.43 .81720 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.82 .49003 มาก 
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

รวมเฉลี่ย 3.76 .43929 มาก 
 
6. ด้านการมีส่วนร่วม 
พบว่า ความส าเร็จการด าเนินงานดา้นการมสี่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอหาดใหญ่อยู่ในระดับมาก ( X = 

3.58) ซึ่งจะเห็นได้ว่าสมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง การวางแผน การด าเนินงาน การติดตามและการ
ประเมินผล อยู่ในอันดับต้นๆ ส่วนอันดับหลังๆ จะเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองด้านต่างๆ (ตารางที่ 7)  
ตารางที่ 7 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (n=30) 

ปัจจัยด้านการมสี่วนร่วมของสมาชิก ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 3.83 .69893 มาก 
2. สมาชิกร่วมกันคิดและก าหนดวสิัยทัศน ์ 3.77 .56832 มาก 
3. มีส่วนร่วมในการติดตาม และตรวจสอบผลการด าเนินงาน 3.63 .61495 มาก 
4. มีส่วนร่วมในการวเิคราะห์ วางแผน การรวมกลุ่มกันท ากิจกรรม 3.60 .49827 มาก 
5. มีส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อผลประโยชน์และข้อผดิพลาดร่วมกัน 3.50 .62972 มาก 
6. ร่วมกันคิดและเสนอความเห็นในการหาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง 3.47 .62881 มาก 
7. ร่วมกันวางแผน ก าหนดแนวทางการพัฒนาตนเองของสมาชิก 3.47 .68145 มาก 
8. ร่วมกันสนบัสนนุใหส้มาชิกไดร้ับการพัฒนาตนเองตามแนวทางที่ก าหนด 3.37 .55605 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.58 .46711 มาก 
7. ด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการกระจายข้อมูลข่าวสาร 
การศึกษาครั้งนี้ได้จ าแนกการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการกระจายข้อมูลข่าวสารเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การ

สื่อสารฯ ภายในกลุ่ม และการสื่อสารฯ ภายนอกกลุ่ม พบว่า วิสาหกิจชุมชนในอ าเภอหาดใหญ่ มีความส าเร็จในการสื่อสารฯ 
ภายในกลุ่มอยู่ในระดับมาก ( X = 3.48) ในขณะที่การสื่อสารฯ ภายนอกกลุ่ม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.94) ท าให้
ระดับความส าเร็จการด าเนินงานด้านการสื่อสารฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.23) ดังแสดงในตารางที่ 8  
ความส าเร็จอันดับต้นๆ ของการสื่อสารฯ ภายในกลุ่ม ได้แก่ มีการสื่อสารภายในกลุ่มสมาชิกอย่างเป็นประจ า มีการใช้
เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสาร และมีการจัดประชุมกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ ส าหรับการสื่อสารฯ ภายนอกกลุ่ม
ที่ประสบความส าเร็จเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ การเผยแพร่สินค้าให้กับภายนอก และการประชาสัมพันธ์สินค้าอย่างต่อเนื่อง 
ตารางที่ 8 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการกระจายข้อมูลข่าวสารของวิสาหกิจ

ชุมชนในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (n=30) 

ปัจจัยด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการกระจายข้อมลูข่าวสาร ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

1. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และกระจายข้อมลูภายในกลุ่ม 3.48 .76605 มาก 
- มีการสื่อสารภายในกลุ่มสมาชิกอย่างเป็นประจ า 3.93 .69149 มาก 
- มีการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ ไลน์ เฟสบุค๊ 3.60 .72397 มาก 
- มีการจัดประชุมกลุม่อย่างสม่ าเสมอ 3.50 .73108 มาก 
- มีการจัดส่งสมาชิกไปอบรมเพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์ 3.47 .86037 มาก 
- มีการจัดเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานอย่างสม่ าเสมอ 3.37 .71840 มาก 
- มีการจัดบอรด์เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ 3.00 .87099 ปานกลาง 

2. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และกระจายข้อมลูสูภ่ายนอก 2.94 1.0365 ปานกลาง 
- การเผยแพรส่ินคา้ของทางกลุ่มใหก้ับหน่วยงานราชการ ร้านค้า และเอกชน 3.13 .97320 ปานกลาง 
- การประชาสมัพันธ์สินค้าของกลุม่อย่างต่อเนื่อง 3.10 .95953 ปานกลาง 
- การส่งข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไปยังลูกค้า 2.93 1.01483 ปานกลาง 
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

รวมเฉลี่ย 3.76 .43929 มาก 
 
6. ด้านการมีส่วนร่วม 
พบว่า ความส าเร็จการด าเนินงานดา้นการมสี่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอหาดใหญ่อยู่ในระดับมาก ( X = 

3.58) ซึ่งจะเห็นได้ว่าสมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง การวางแผน การด าเนินงาน การติดตามและการ
ประเมินผล อยู่ในอันดับต้นๆ ส่วนอันดับหลังๆ จะเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองด้านต่างๆ (ตารางที่ 7)  
ตารางที่ 7 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (n=30) 

ปัจจัยด้านการมสี่วนร่วมของสมาชิก ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 3.83 .69893 มาก 
2. สมาชิกร่วมกันคิดและก าหนดวสิัยทัศน ์ 3.77 .56832 มาก 
3. มีส่วนร่วมในการติดตาม และตรวจสอบผลการด าเนินงาน 3.63 .61495 มาก 
4. มีส่วนร่วมในการวเิคราะห์ วางแผน การรวมกลุ่มกันท ากิจกรรม 3.60 .49827 มาก 
5. มีส่วนร่วมในการรับผดิชอบต่อผลประโยชน์และข้อผดิพลาดร่วมกัน 3.50 .62972 มาก 
6. ร่วมกันคิดและเสนอความเห็นในการหาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง 3.47 .62881 มาก 
7. ร่วมกันวางแผน ก าหนดแนวทางการพัฒนาตนเองของสมาชิก 3.47 .68145 มาก 
8. ร่วมกันสนบัสนนุใหส้มาชิกไดร้ับการพัฒนาตนเองตามแนวทางที่ก าหนด 3.37 .55605 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.58 .46711 มาก 
7. ด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการกระจายข้อมูลข่าวสาร 
การศึกษาครั้งนี้ได้จ าแนกการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการกระจายข้อมูลข่าวสารเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การ

สื่อสารฯ ภายในกลุ่ม และการสื่อสารฯ ภายนอกกลุ่ม พบว่า วิสาหกิจชุมชนในอ าเภอหาดใหญ่ มีความส าเร็จในการสื่อสารฯ 
ภายในกลุ่มอยู่ในระดับมาก ( X = 3.48) ในขณะที่การสื่อสารฯ ภายนอกกลุ่ม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.94) ท าให้
ระดับความส าเร็จการด าเนินงานด้านการสื่อสารฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.23) ดังแสดงในตารางที่ 8  
ความส าเร็จอันดับต้นๆ ของการสื่อสารฯ ภายในกลุ่ม ได้แก่ มีการสื่อสารภายในกลุ่มสมาชิกอย่างเป็นประจ า มีการใช้
เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสาร และมีการจัดประชุมกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ ส าหรับการสื่อสารฯ ภายนอกกลุ่ม
ที่ประสบความส าเร็จเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ การเผยแพร่สินค้าให้กับภายนอก และการประชาสัมพันธ์สินค้าอย่างต่อเนื่อง 
ตารางที่ 8 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการกระจายข้อมูลข่าวสารของวิสาหกิจ

ชุมชนในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (n=30) 

ปัจจัยด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการกระจายข้อมลูข่าวสาร ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

1. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และกระจายข้อมลูภายในกลุ่ม 3.48 .76605 มาก 
- มีการสื่อสารภายในกลุ่มสมาชิกอย่างเป็นประจ า 3.93 .69149 มาก 
- มีการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ ไลน์ เฟสบุค๊ 3.60 .72397 มาก 
- มีการจัดประชุมกลุม่อย่างสม่ าเสมอ 3.50 .73108 มาก 
- มีการจัดส่งสมาชิกไปอบรมเพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์ 3.47 .86037 มาก 
- มีการจัดเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานอย่างสม่ าเสมอ 3.37 .71840 มาก 
- มีการจัดบอรด์เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ 3.00 .87099 ปานกลาง 

2. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และกระจายข้อมลูสูภ่ายนอก 2.94 1.0365 ปานกลาง 
- การเผยแพรส่ินคา้ของทางกลุ่มใหก้ับหน่วยงานราชการ ร้านค้า และเอกชน 3.13 .97320 ปานกลาง 
- การประชาสมัพันธ์สินค้าของกลุม่อย่างต่อเนื่อง 3.10 .95953 ปานกลาง 
- การส่งข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไปยังลูกค้า 2.93 1.01483 ปานกลาง 

ปัจจัยด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการกระจายข้อมลูข่าวสาร ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

- การออกบูธจ าหน่ายสินค้าตามงานและเทศกาลต่างๆ 2.83 1.14721 ปานกลาง 
- การสร้างเว็บไซตเ์พื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่ม 2.70 1.08755 ปานกลาง 
รวมเฉลี่ย 3.23 .68476 ปานกลาง 

 
8. ด้านการตลาด 
พบว่า วิสาหกิจชุมชนประสบความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.14) 

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานทั้งหมด พบว่า มีค่าเฉลี่ยความส าเร็จต่ าที่สุด นั่นคือการ
ด าเนินงานด้านการตลาดยังคงเป็นปัญหาส าหรับวิสาหกิจชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Promsaka Na Sakolnakorn 
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แปล
ความหมาย 
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6. การพัฒนาพนักงานแนะน าสินค้าให้ลูกค้ารูจ้ัก/เข้าใจสินค้า 3.17 .98553 ปานกลาง 
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สรุปผลการวิจัย 

วิสาหกิจชุมชน เป็นรูปแบบกลุ่มองค์กรที่มุ่งเน้นให้สมาชิกในชุมชนรวมกันเพื่อบริหารจัดการทุนทรัพยากรใน
ชุมชนให้เกิดมูลค่า สร้างรายได้ สร้างอาชีพ และสร้างความเข้มแข็งในการเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการแข่งขันใน
ตลาด การศึกษาในครั้งนี้ช้ีให้เห็นว่าวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอหาดใหญ่มีศักยภาพในการด าเนินกิจการ โดยมีความส าเร็จใน
การด าเนินงานตามปัจจัยแห่งความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชนท้ัง 8 ปัจจัย อยู่ในระดับมาก ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่า ผู้น า การเงิน 
การผลิต และการบริหารจัดการ เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญในการด าเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนที่วิสาหกิจชุมชนใน
อ าเภอหาดใหญ่ท าได้อยู่ในระดับดีมาก (ภาพท่ี 2) และค่าคะแนนในรายประเด็นย่อยอยู่ในทิศทางที่ดีทุกรายการ อย่างไรก็
ตาม รายการที่วิสาหกิจชุมชนยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถใน 3 ด้านนี้อีก ได้แก่ การเป็นผู้ร่วมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่น การพยายามจัดหาเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครฐั การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์เพื่อพัฒนาสินค้า 
การจัดหาแรงงานท่ีมีประสบการณ์ในกรณีผลิตสินค้าไม่ทันความต้องการของตลาด เป็นต้น 
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 การศึกษาครั้งนี้ นอกจากจะเห็นถึงรายละเอียดของปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนประสบ

ความส าเร็จแล้ว ยังได้เห็นถึงรายละเอียดของปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีหน่วยงานควรให้ความส าคัญในการช่วยเหลือ ได้แก่ 
ด้านการมีส่วนร่วม การสื่อสาร และการตลาด เมื่อพิจารณารายข้อย่อยในแต่ละด้าน พบว่าแนวทางในการพัฒนาและหรือ
แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน คือ ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดแนวทางการพัฒนาตนเองและได้รับการพัฒนา
ตนเองตามแนวทางที่ก าหนด มีการจัดบอร์ดเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ (ทั้งนี้ ปัจจุบันการสื่อสารใช้สื่อสังคมมาก
ยิ่งข้ึน ท าให้ละเลยการสื่อสารที่จับต้องได้) การสร้างเว็บไซต์ของกลุ่มเพื่อเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์ การจัดประเภทสินค้า
เป็นชุดตามเทศกาลต่างๆ การเพิ่มรูปแบบการส่งเสริมการขาย และการจ้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนารูปลักษณ์
สินค้าอย่างมืออาชีพ ทั้งนี้ เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนมีค่าระดับความส าเร็จในการด าเนินงานสูงขึ้น เป็นเครื่องมือในการ
แก้ปัญหาความยากจน และแหล่งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ของสมาชิกในชุมชนได้ต่อไป  
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กำรบริหำรจัดกำรที่ยั่งยืนของกำรท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี อ�ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

รัชนีวรรณ แดงวิไลลักษณ์1* จิราพร หาญกลับ2 และศศิดารา เจริญศิริ3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : จากนโยบายของรฐับาล ในการด�าเนนิโครงการชมุชนท่องเทีย่ว OTOP นวตัวถิ ีซึง่ต้องการลดความเหลือ่มล�า้ของสงัคมและ

มุ่งสร้างรายได้และความเจริญความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ไม่สามารถกระจายเศรษฐกิจฐานรากได้ทั่วถึง และยังขาดแนวทางการ

บริหารจัดการที่ยั่งยืน

วตัถปุระสงค์ : เพือ่พฒันาการบรหิารจัดการทีย่ัง่ยนืของการท่องเทีย่วชมุชน OTOP นวตัวถิ ีอ�าเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร ให้เกดิความ

ยั่งยืน 

วิธีกำรศึกษำ : ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม เข้าร่วมระดมความคิด เพื่อใช้ในการ

พัฒนาการบริหารจัดการที่ยั่งยืนของการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี อ�าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

ผลกำรศึกษำ : การพัฒนาการบริหารจัดการที่ยั่งยืนของการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี อ�าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร สรุปผลการ

วิเคราะห์ในแต่ละด้านมาจากการวิเคราะห์ข้อมูล ระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยได้น�าผลมาวิเคราะห์ ได้เป็นตัวแบบ หรือ Model ที่

ชื่อว่า “การบริหารจัดการที่ยั่งยืนของการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี อ�าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร” ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี ให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป ตามผลการวิจัย 3 องค์ประกอบ 

 1. ด้านการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว 

 2. ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ยั่งยืนของการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี 

 3. ด้านการสื่อสารการตลาดด้วยสื่อดิจิทัล

วิจำรณ์และสรุป : การบริหารจัดการที่ยั่งยืนของการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี อ�าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ควรมีการเชื่อมโยง

ระหว่างอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งต้นน�้า กลางน�้าและปลายน�้า โดยใช้ผลการวิจัยทั้ง 3 องค์ประกอบ เพื่อให้เกิดความครบถ้วนของ

กระบวนการธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

ค�ำส�ำคัญ : การบริหารจัดการที่ยั่งยืน, การท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี, อ�าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
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Sustainable Management of Community Tourism

OTOP Nawatwithi, Pathiu District, Chumphon Province

Ratchaneewan Dangwilailux1* Jiraporn Harnklap2 and Sasidara Charoensiri3 

Abstract

Introduction : From government policy in the implementation of the OTOP tourism community project, which 

wants to reduce social inequality and focus on income and prosperity, economic strength, still lack a sustainable 

management approach

Objective : The purpose of this study is to develop sustainable management of tourism in the community 

OTOP Nawatwithi, Pathiu District, Chumphon Province 

Methods : Using qualitative research regulations with in-depth interviews and group discussions Participate in 

brainstorming as much as possible to use in the development of sustainable management of tourism in the 

community OTOP Nawatwithi, Pathiu District, Chumphon Province 

Results : The results showed that Development of sustainable management of tourism in the community OTOP 

Nawatwithi, Pathiu District, Chumphon Province from the analysis results, each side comes from data analysis 

between expert groups The researchers analyzed the results. And can be synthesized as a model or model 

that the researcher named “Sustainable Management of Tourism Community OTOP Nawatwithi, Pathiu District, 

Chumphon Province”. Therefore should be coordinated more closely In order for all concerned parties to 

participate in the development of tourism communities OTOP to achieve sustainability forever. There are 3 

components : 

1. Services of tourist attractions 

2. Participation in sustainable management of community tourism OTOP Nawatwithi 

3. Digital marketing communication 

Conclusion : Sustainable management of tourism in the community OTOP Nawatwithi, Pathiu District, Chum-

phon Province. Should have both upstream links Midstream and downstream, by using the results of all 3 el-

ements to ensure the completeness of the sustainable tourism business process.

Key words : Sustainable Management, Community Tourism OTOP Nawatwithi, Pathiu District, Chumphon Prov-

ince
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บทนํา 
 ชุมชนทองเท่ียว OTOP นวัตวิถี เปนนโยบายของรัฐบาล ท่ีจะลดความเหล่ือมลํ้าของสังคมและมุงสรางรายไดและ

ความเจริญ ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ โดยใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน ม่ันคง ม่ังค่ัง 

ย่ังยืน สอดคลองกับการดําเนินงานโครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) ในทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ และยกระดับผลิตภัณฑ 

รวมท้ังพัฒนาชองทางการตลาดดวยการใชส่ือจากเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัยเพ่ือใหขายสินคาไดมากท่ีสุด (Claudia Jurowski and 

Desmond Omotayo Brown, 2001: 355-370) ยกระดับธุรกิจการคาสูสากล ผลักดันขายสินคา OTOP ของชุมชน ตามความ

ตองการของนักทองเท่ียวจากท่ัวโลกและมีการจําหนายสินคาท่ีมีคุณคาใหกับผูมาเย่ียมเยือนและใชจายเงินในทุกกิจกรรมของ

ชุมชน สงผลใหเกิดการกระจายรายไดอันเปนการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและเปนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยาง

แทจริง(โรจนันท ทรงอยู, 2556: 2-3) การสงเสริมชุมชนทองเท่ียว OTOP นวัตวิถี ตองเรงทําการประชาสัมพันธใหเขาถึง

กลุมเปาหมายตลอดจนสรางการรับรูสูผูซ้ือท่ัวโลกจากการทําตลาดดวยส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล (OTOP นวัตวิถี, 2562) 

 การบริหารจัดการท่ีย่ังยืนของการทองเท่ียวชุมชน OTOP นวัตวิถี ซ่ึงเปนการใชภูมิปญญาและวิถีชีวิต ในการเพ่ิม

รายไดของชุมชนสงเสริมใหมีความเขมแข็งไดอยางย่ังยืน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2562: 1-3) วิธีการดําเนินการชุมชนทองเท่ียว 

OTOP นวัตวิถี ส่ิงสําคัญคือการใชสินคาโอทอปท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสูง จากท่ัวประเทศ รวมท้ังมีการใชส่ือจากเทคโนโลยี

ดิจิทัลทุกประเภท (Lee, Jae-hyuck& Yong-hoon Son, 2016: 931-951) ในการส่ือสารทางการตลาดสนับสนุนใหการขายสินคาของ

ชุนชนอันเปนการสรางรายไดเพ่ิมและนําเสนหจากภูมิปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสรางสรรคมาประยุกตใชใหเกิด

เปนรายได กระจายอยูภายในชุมชน สรางความเขมแข็ง ใหกับทุกครอบครัว ทําใหสมาชิกในชุมชนไมตองออกไปหารายไดจาก

ภายนอกซ่ึงแตกตางจาก OTOP เดิม ท่ีตองนําสินคาออกไปขายขางนอกและทุกอยางข้ึนกับภาคสวนอ่ืนๆ(Aline Chiabai, 

KrassimiraPaskaleva and Patrizia Lombardi, 2011) 

 ชุมชนทองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จะมาจากการคัดเลือกชุมชนท่ีมีศักยภาพในจังหวัด ท้ังจํานวนนักทองเท่ียว ตนทุนทาง

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ศิลปะและวัฒนธรรมและพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียว มีการเช่ือมโยงของ 22 เมืองหลัก แหลง

ทองเท่ียวรอง คือ 55 เมืองรอง สรางการมีสวนรวมและความเขาใจกับชุมชน มีการวิเคราะห เสนห วิถีชีวิต ภูมิปญญา 

วัฒนธรรมของชุมชน กําหนดเสนทางทองเท่ียว ตองมีการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑท่ีตรงกับความตองการของ

นักทองเท่ียว (Rene van der Duim and MarliesWillemijn van Hal, 2007: 106) รวมท้ังชุมชนทองเท่ียวตองมีกิจกรรม สถานท่ี

ทองเท่ียวหลายแหงท่ีสงเสริมกัน ตอยอดจากหมูบาน OTOP เพ่ือการทองเท่ียวได แตตองเนนการจําหนายผลิตภัณฑโอทอป ให

เปนจุดขายท่ีมีเสนห เชน ลักษณะทางธรรมชาติ แมนํ้า ภูเขา ประวัติหรือตํานาน สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนมีการจัดทํา

แผนธุรกิจ ท่ีจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางท่ัวถึง (Thomas, Pigozzi and Sambrook, 2005: 46) กระตุนเศรษฐกิจและ

สังคมภายในประเทศใหมีความเขมแข็ง จัดทําปฏิทินทองเท่ียวของชุมชนเพ่ือใหเกิดความย่ังยืน 

 การบริหารจัดการท่ีย่ังยืนของการทองเท่ียวชุมชน OTOP นวัตวิถี อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ตองมีการดําเนินการ

เตรียมความพรอมตามนโยบายน้ีของรัฐบาลควรยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการนําเสนอผลงานในดานตางๆ  อาทิเชน 

ประเพณีตีคลีชายหาด(เทศกาลสงกรานต) การทําบุญสลากภัต การประกวดธิดาฟกทอง หรือเทศกาลซดหอย แหเทียนพรรษา

รอบเกาะ แหพระพิฆเนศลงทะเล เปนตน ใหมีความโดดเดน มีความพรอมบนอัตลักษณของชุมชน รวมท้ังสรางและพัฒนา

บุคลากร ผูประกอบการ และผูท่ีเก่ียวของใหมีขีดความสามารถในการคิดเชิงสรางสรรค และนํามาตอยอดการบริหารจัดการ
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ชุมชนไดอยางเหมาะสม  (Seba, 2012: 88) ท่ีจะสงผลตอเปาหมาย ท่ีตองการใหประชาชนไดรับการพัฒนาอาชีพ มีรายได

เพ่ิมข้ึน สรางรอยย้ิม คืนความสุขเพ่ือประชาชนทุกคน 

 จากท่ีกลาวมาถึงความสําคัญในเรื่องน้ี ผูวิจัยจึงมีความประสงคท่ีจะศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการท่ีย่ังยืนของการ

ทองเท่ียวชุมชน OTOP นวัตวิถี อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร” ใน 5 ชุมชน ประกอบดวย ชุมชนท่ี 1 บานแหลมแทน  ต.ชุมโค    

อ.ปะทิว จ.ชุมพร ชุมชนท่ี 2 บานเกาะเสม็ด ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพรถ่ิน ชุมชนท่ี 3 บานชายทะเล ต.สะพลี ชุมชนท่ี 4 บาน

ทาแอต และชุมชนท่ี 5 บานหนาทับ  เพ่ือคนหาเรื่องเลา(story) สรางองคความรูในการทําใหท้ัง 5 ชุมชนหมูบานตางๆ มีความ

นาอยู เตรียมความพรอมรับนักทองเท่ียวท่ีจะเขามาสูชุมชน พรอมกับการพัฒนาสินคา OTOP ใหพรอมขายควบคูกัน เพ่ือสราง

รายไดสูงสุด มีการประชาสัมพันธและทําการตลาดท่ีจะนํานักทองเท่ียวไปสูชุมชนผานการบูรณาการรวมกันของทุกฝายให    

ทุกคนมีสวนรวม ท้ังการเปนเจาบานท่ีดีในการตอนรับนักทองเท่ียว นําไปสูเปาหมายการลดความเหล่ือมลํ้า กระจายรายไดสู

เศรษฐกิจฐานราก พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ทุกคนมีความสุข ตลอดจนสรางชุมชนเขมแข็งอยางย่ังยืนใหเปนจริงตอไป 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการท่ีย่ังยืนของการทองเท่ียวชุมชน OTOP นวัตวิถี อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพรให

เกิดความย่ังยืน ผูวิจัยไดคนควาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและผลงานท่ีเก่ียวของถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบในการ

บริหารจัดการท่ีย่ังยืนของการทองเท่ียวชุมชน OTOP นวัตวิถี อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพรนํามาบูรณาการเพ่ือสรุปเปนกรอบ

แนวคิดของการวิจัยตามภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง “พัฒนาการบริหารจัดการท่ีย่ังยืนของการทองเท่ียวชุมชน OTOP นวัตวิถี อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร” 

ใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) ดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูเช่ียวชาญ และ

ใชการสนทนากลุม (Focus Groups) อันเปนเทคนิควิจัยเพ่ือหาขอมูลเชิงลึก เพ่ือประเมินวาแนวทางท่ีพึงประสงคจะเกิดข้ึนจริง

โดยใชหลักเกณฑการเลือกผูเช่ียวชาญจากผูมีประสบการณตรงท้ังน้ีเพ่ือใหมาทําการตรวจสอบ และประเมินอนาคตภาพโดยใช

เทคนิคการสนทนาอิงผูเช่ียวชาญ ในการระดมความเห็นและขอเสนอแนะโดยมีข้ันตอนการวิจัยดังตอไปน้ี  

การทบทวนวรรณกรรมจากขอมลู

ทุติยภูมิ เพ่ือใหได แนวคิด ทฤษฎี

และงานวิจัยที่เกี่ยวของนํามาใช

เปนแนวทางในการพัฒนาการ

บริหารจัดการที่ยั่งยืนของการ

ทองเท่ียวชุมชน OTOP นวัตวิถี 

อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

ดานการใหบริการ

ของแหลงทองเที่ยว 

ดานการมีสวนรวม

ของการทองเที่ยว

ชุมชน OTOP  

นวัตวิถี 

กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ

ท่ีย่ังยืนของการทองเท่ียวชุมชน OTOP นวัตวิถี อําเภอ 

ปะทิว จังหวัดชุมพรโดยแบงเปน 2 ข้ันตอน ไดแก 

ข้ันตอนท่ี 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชเทคนิคการ

สัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสราง โดยเก็บขอมูลกับ

ผูเช่ียวชาญ จํานวน 20 คน 

ข้ันตอนท่ี 2 การสนทนากลุม (Focus Groups) กับกลุม

ผูเช่ียวชาญ จํานวน 20 คน มาทําการตรวจสอบ ประเมิน

เสนอแนะความเหมาะสมและเปนไปไดท่ีมีประสิทธิผล

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีย่ังยืนของการ

ทองเท่ียวชุมชน OTOP นวัตวิถี อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 



722

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5 

 

  ข้ันตอนท่ี 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาองคประกอบในการพัฒนายุทธศาสตร

พัฒนาการบริหารจัดการท่ีย่ังยืนของการทองเท่ียวชุมชน OTOP นวัตวิถี อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพ่ือใหไดแนวทางท่ี

เหมาะสม โดยการสัมภาษณเชิงลึกจากผูเช่ียวชาญ ประกอบดวย เจาหนาท่ีหนวยงานภาครัฐ ผูนําชุมชน ผูประกอบการ และ

ประชาชน เพ่ือใหไดองคความรูเก่ียวกับการพัฒนาเปนการเก็บขอมูลภาคสนามแบบมีสวนรวม และการสังเกตเพ่ือสนับสนุน

ความสมบูรณของผลการวิจัย และนําผลสัมภาษณเชิงลึกท่ีไดไปใชเปนขอมูลท่ีสําคัญ สําหรับเคร่ืองมือท่ีใชคือขอคําถามเชิงลึก

ในการสัมภาษณดวยการพูดคุย สัมภาษณ สังเกตการณ เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีครอบคลุมและเช่ือถือไดจํานวน 20 คน โดยมี

หลักเกณฑในทางเทคนิคท่ีใชการขอความคิดเห็นจากผูมีประสบการณตรง เปนวิธีการข้ันตอนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล

จากผูท่ีมีประสบการณเฉพาะดาน หรือจากผูมีประสบการณตามคุณสมบัติตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ นํามาทําการแยกแยะ

เน้ือหาและจัดหมวดหมูตามวัตถุประสงคโดยเทียบเคียงตามแนวคิดและทฤษฎี เพ่ือใหการนําเสนอเน้ือหาเกิดความสมบูรณและ

ชัดเจนเปนรูปธรรมเพ่ือสรางขอสรุป และสามารถปฏิบัติไดจริง มีการเช่ือมโยง ผลท่ีมีลักษณะเปนนามธรรมในการพัฒนาการ

บริหารจัดการท่ีย่ังยืนของการทองเท่ียวชุมชน OTOP นวัตวิถี อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพรตอไป 

 ข้ันตอนท่ี 2 การสนทนากลุม (Focus Groups) ผูวิจัยจะดําเนินการกับทุกฝายท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวชุมชน 

OTOP นวัตวิถี อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มารวมกระบวนการใหมีความชัดเจนและครอบคลุม รวมท้ังลงลึกในการวิเคราะห

จํานวน 20 คน เขารวมระดมความคิดใหครบท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได และเปนผูมีสวนรวมในการใชสถานการณ  ทุกภาพเปน

หลังฉากแสดงอนาคตตางๆ ท่ีเปนจริงได โดยเปนวิธีการท่ีไดผลท่ีสุด เพราะไมไดท้ิงสถานการณภาพหน่ึงภาพใดไป ยังเหตุ

ปจจัยทุกอยางไดครบถวน ภายใตทรัพยากรจํากัด เพ่ือขยายผลส่ิงท่ีพึงประสงค และปองกันส่ิงท่ีไมพึงประสงค  มิใหเกิดข้ึน 

วิสัยทัศนท่ีผูมีสวนรวมทุกฝายกําหนดข้ึน เปนเปาหมายท่ีตองใชในการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีย่ังยืนของการทองเท่ียวชุมชน 

OTOP นวัตวิถี อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ดวย 
 

ผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย 

 ในสวนของการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีย่ังยืนของการทองเท่ียวชุมชน OTOP นวัตวิถี อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

จากสรุปผลการวิเคราะหในแตละดานมาจากการวิเคราะหขอมูล ระหวางกลุมผูเช่ียวชาญผูวิจัยไดนําผลมาวิเคราะห และ

สังเคราะหไดเปน ตัวแบบ หรือ Model ท่ีผูวิจัย ใหช่ือวา “การบริหารจัดการท่ีย่ังยืนของการทองเท่ียวชุมชน OTOP นวัตวิถี 

อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร” ดังภาพท่ี 2 

  
ภาพท่ี 2  ตัวแบบ หรือ Model “การบริหารจัดการท่ีย่ังยืนของการทองเท่ียวชุมชน OTOP นวัตวิถี อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร   

             ท่ีย่ังยืน” 

การบริหารจัดการท่ี
ยั่งยืนของการทองเที่ยว
ชุมชน OTOP นวัตวิถี 
อําเภอปะทิว จังหวัด

ชุมพรอยางยั่งยืน

เทคโนโลยี
การสื่อสาร

ดิจิทัล 

การมีสวนรวม
เพื่อใหเกิดการ
รวมคิดรวมทํา

รวมรับ
ผลประโยชน 

การใหบริการ
ของแหลง
ทองเที่ยว 
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6 

 

  จากการวิเคราะหและสรุปผล ดังท่ีไดกลาวมาแลวน้ัน ตัวแบบ หรือ Model“การบริหารจัดการท่ีย่ังยืนของการ

ทองเท่ียวชุมชน OTOP นวัตวิถี อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มีรายละเอียด ตอไปน้ี 

1. ดานการใหบริการของแหลงทองเท่ียว 

  การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีย่ังยืนของการทองเท่ียวชุมชน OTOP นวัตวิถี อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพรตองมุงไปสู

การพัฒนาทางการทองเท่ียวท่ีเกิดความย่ังยืน โดยเนนในเรื่องการพัฒนาแหลงทองเท่ียวและการบริการดานการทองเท่ียว

เพ่ือใหเกิดการเจริญเติบโตอยางตอเน่ืองและย่ังยืนซ่ึงจะมีรูปแบบของกิจกรรมท่ีจะสามารถดํารงอยูได อันเปนการพัฒนาขีด

ความสามารถของธุรกิจทองเท่ียวชุมชนใหสรางรายไดเพ่ิมข้ึนตองเนนการพัฒนากิจกรรมท่ีสรางคุณคา มีการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานส่ิงอํานวยความสะดวก ตลอดจนปจจัยสนับสนุนใหมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ฟนฟูแหลงทองเท่ียวใหมี

ศักยภาพสรางความสมดุลระหวางการใชประโยชนทรัพยากรทองเท่ียวควบคูไปกับการอนุรักษวิถีชีวิตของชุมชน เตรียมความ

พรอมของภาคบริการใหมีความพรอมในการรองรับการเปล่ียนแปลงและทรัพยากรการทองเท่ียว โดยอาจใชเอกลักษณเดน

เฉพาะตัวเปนหลัก ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานและประชาคมตางๆท้ังภาครัฐ เอกชนและชุมชน รวมท้ังการอนุรักษ

วัฒนธรรมทองถ่ินและภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือสรางสินคาการทองเท่ียวใหแกธุรกิจการทองเท่ียวผลักดันใหเปนแหลงทองเท่ียว

ของตลาดทองเท่ียวโลกอีกดวย ท้ังน้ีตองมีการส่ือสารใหครบองคประกอบของแหลงทองเท่ียว ซ่ึงประกอบดวย แหลงทองเท่ียว 

การเขาถึงกิจกรรมประกอบและส่ิงอํานวยความสะดวก ในการทองเท่ียวชุมชน OTOP นวัตวิถี จะเริ่มจากกระบวนการทาง

ความคิด และการตัดสินใจในเรื่องของการบริการตางๆ เพ่ิมบทบาทในการส่ือสารการตลาดดวยส่ือดิจิทัลเพ่ือสงเสริมระดับ

พ้ืนท่ีขององคกรทองถ่ิน และชุมชนทําใหวิถีชีวิตของคนเปล่ียนไป สรางความรูความเขาใจในเร่ืองการทองเท่ียวอยางย่ังยืน  

 2. ดานการมีสวนรวมในการบริหารจัดการที่ยั่งยืนของการทองเท่ียวชุมชน OTOP นวัตวิถี  

 การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีย่ังยืนของการทองเท่ียวชุมชน OTOP นวัตวิถี อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพ่ือเปนท่ี

ดึงดูดใจเขาถึงแหลง และอํานวยความสะดวกกับนักทองเท่ียวในการเขามาเท่ียวแลวเสนอธุรกิจบริการทองเท่ียวท่ีจะตอบสนอง

ความตองการ และสรางความประทับใจ จําแนกไดเปน ธุรกิจการคมนาคมขนสง ผูประกอบการธุรกิจนําเท่ียว ธุรกิจอาหาร 

และเครื่องด่ืม รานอาหาร ธุรกิจท่ีพัก ธุรกิจจําหนายสินคาของท่ีระลึก และธุรกิจนันทนาการ รวมท้ังการอนุรักษ ปกปกรักษา 

เปนอีกกิจกรรมท่ีตองคํานึงถึง และใหความสําคัญโดยเฉพาะแหลงทองเท่ียวท่ีจะตองรักษาคุณภาพความเปนของด้ังเดิมไมให

เส่ือมสภาพ และคํานึงถึงการใชอยางรูคุณคาของแหลงทองเท่ียวโดยถือเปนสินคาหลักของการทองเท่ียว จึงตองดูแลรักษาเพ่ือ

เกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือรักษาความมีคุณคา รักษาสมบัติ วัฒนธรรมทองถ่ินใหยาวนานท่ีสุด และเปนเรื่องท่ีทุกฝายจะตองให

ความรวมมือ ในการจัดการส่ิงแวดลอม การควบคุมมลภาวะอยางเชน ขยะ มลพิษทางอากาศ เปนส่ิงท่ีทําใหคุณคาของแหลง

ทองเท่ียวนาสนใจมากข้ึน ซ่ึงตองใชการประสานงานท่ีดี จากหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน และชุมชน ทําใหเกิดการ

ประสานงาน การเขาใจในระบบงาน และความสําคัญ จึงทําใหเกิดเอกภาพในการบริหารท่ีมีความชัดเจนท้ัง บทบาท กําลังคน

และงบประมาณท่ีมีการจัดทําแผนแมบทรวมกัน ท่ีผานมาหนวยงานภาครัฐจะเปนฝายดําเนินงาน จัดทําแผนแมบทจาก

ภาคเอกชนหรือประชาคม คนในชุมชน ทําใหเกิดความรูสึกรวมหรือความเขาใจกับชาวบาน สังคม ชุมชน หนวยงานท่ีเก่ียวของ

ตางๆ มาระดมสมองในการจัดทํารวมกัน ซ่ึงจะชวยสงเสริมศักยภาพไดอยางแทจริงและจะตองหาแนวทางในการดําเนินการ

แกไขเพ่ือใหเกิดความย่ังยืน 
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 3. ดานการสื่อสารการตลาดดวยสื่อดิจิทัล 

 การส่ือสารการตลาดดวยส่ือดิจิทัล เพ่ือสงเสริมท่ีไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานเปนแผนงานหลัก ไดแก การ

ปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหลัก สภาพแวดลอมและภูมิทัศน ดํารงคุณคา และเอกลักษณอันโดดเดน เพ่ือ

ใหบริการทางการทองเท่ียวชุมชน OTOP นวัตวิถี ไดอยางย่ังยืน ดวยการโฆษณาประชาสัมพันธ จากทรัพยากรทองเท่ียว         

ท่ีเปนจุดดึงดูดนักทองเท่ียวภายในชุมชนท่ีมีเอกลักษณทางประวัติศาสตรและมีความโดดเดนสวยงาม สรางความมีช่ือเสียงใน

การเปนแหลงทองเท่ียว และควรมีการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ นอกจากน้ันยังตองมีการสรางกิจกรรมท่ีเปน

เทศกาล มหกรรม งานประเพณีในชุมชนการแสดงกิจกรรมเทศกาลงานประเพณีหลักสวนทรัพยากรทองเท่ียวเทศกาลงาน

ประเพณีคือ ประเพณีลอยกระทงตามประทีป และงานประเพณีสงกรานต ซ่ึงจะพัฒนาการประชาสัมพันธ โฆษณาและเผยแพร

ในดานการเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญภายในชุมชนการทองเท่ียวชุมชน OTOP นวัตวิถี เปนอุตสาหกรรมบริการท่ีมี

ความสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาเศรษฐกิจ มีการลงทุนท่ีตํ่าแตใหผลตอบแทนสูง สามารถสรางงานและรายได ซ่ึงสงผลตอการ

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ซ่ึงเปนภาคสนับสนุน และนําเสนอสินคา และบริการดานการทองเท่ียว จึงควรมีการประสานงานกันอยาง

ใกลชิดมากข้ึน เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของทุกฝายไดมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเท่ียวชุมชน OTOP นวัตวิถี ใหเกิดความย่ังยืน 

 รวมถึงองคประกอบดานตางๆ ควรเนนยํ้าใหมีความสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในอนาคต โดยคงไวซ่ึงอัตลักษณ

ของแหลงทองเท่ียว การนําประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินเขาสูแผนขับเคล่ือนเชิงยุทธศาสตร ท้ังน้ีในภาพรวมควรเนนยํ้าให

การทองเท่ียวในเขตพัฒนาการทองเท่ียวเปนสวนสําคัญในวิถีชีวิตท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม อันเปนการสราง

มูลคาเพ่ิมใหกับวิถีชุมชนและอัตลักษณของแตละทองถ่ิน  รวมท้ังตองมีการพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวชุมชน OTOP    

นวัตวิถีใหเปนนักเลาเรื่องท่ีดี และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาการทองเท่ียว ท่ีประชุมมีความเห็น

ตรงกันวา ทรัพยากรมนุษยดานการทองเท่ียวและการสรางการมีสวนรวมในกับประชาชน ถือเปนปจจัยสําคัญของการ

พัฒนาการทองเท่ียวชุมชน OTOP นวัตวิถี โดยควรเนนการยกระดับทักษะและคุณภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียว โดยเฉพาะในภาคการศึกษาและอาชีวศึกษาต้ังแตเยาววัย เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรปจจุบันและดึงดูดบุคลากรท่ีมี

คุณภาพ ควรมีการสรางความต่ืนตัวของการมีสวนรวมจากภาคประชาชน สรางจิตสํานึกและความหวงแหนในแหลงทองเท่ียว 

เพ่ือใหเห็นถึงประโยชนท่ีจะสรางความย่ังยืนในการพัฒนา สังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาครวมในอนาคตตอไป 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช 

 1. จากผลการวิจัยพบวาการบริหารจัดการท่ีย่ังยืนของการทองเท่ียวชุมชน OTOP นวัตวิถี อําเภอปะทิว จังหวัด

ชุมพร ควรมีการประชาสัมพันธผานส่ือมวลชนใหมากท่ีสุดโดยเฉพาะทุกส่ือดิจิทัล ดังน้ัน ทางผูท่ีเก่ียวของควรใชชองทางน้ีเปน

สําคัญเน่ืองจากจะการประชาสัมพันธดานการทองเท่ียวไดมากกวาส่ืออ่ืน  

 2. ควรมีการส่ือสารแบบบูรณาการ เพ่ือสงเสริมแหลงทองเท่ียวการบริหารจัดการท่ีย่ังยืนของการทองเท่ียวชุมชน 

OTOP นวัตวิถี ในดานการปกปกรักษา ดานการมีสวนรวม และการอนุรักษดานการจัดการส่ิงแวดลอม และปรับปรุงอยาง

ตอเน่ือง จะสงผลใหการทองเท่ียวชุมชนจะเปนไปอยางย่ังยืน 

  3. ควรมีการส่ือสารถึงการปรับปรุงปจจัยพ้ืนฐานท่ีเปนส่ิงอํานวยความสะดวก หองสุขา สถานท่ีจอดรถ ทางเดินริมนํ้า 

ท่ีรองรับขยะ และส่ิงปฏิกูล ปายบอกทางหรือปายส่ือความหมายท่ีสวยงามและเหมาะสม ท่ีน่ังพักผอนสําหรับนักทองเท่ียวให

เหมาะสมกับปริมาณนักทองเท่ียว เพ่ือสนองตอบตอความตองการของนักทองเท่ียวเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจมากย่ิงข้ึน 
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 4. หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของควรจัดทําเอกสารเผยแพรขาวสารขอมูลประชาสัมพันธท่ีเก่ียวกับการทองเท่ียวชุมชน 

OTOP นวัตวิถี ผานส่ือนิตยสาร วารสารทางการทองเท่ียว และส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ไมวาจะเปนอินเตอรเน็ต 

โทรศัพทมือถือ ส่ือสังคมออนไลน อยางตอเน่ือง และจัดทําเอกสารท่ีเก่ียวกับประวัติความเปนมา แนะนําสถานท่ีทองเท่ียว 

สินคาท่ีจําหนายสินคา และบริการสถานท่ี และกิจกรรมการทองเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว และผูสนใจ 

 5. องคการบริหารสวนจังหวัดควรมีการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน ในการ

กําหนดเปาหมาย กําหนดแผนงานในการส่ือสารการตลาดดวยส่ือดิจิทัลเพ่ือสงเสริมการบริหารจัดการท่ีย่ังยืนของการทองเท่ียว

ชุมชน OTOP นวัตวิถี และเนนการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาการทองเท่ียวรักษาแหลงทองเท่ียว

เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวใหเพ่ิมมากข้ึน 

 6. การบริหารจัดการท่ีย่ังยืนของการทองเท่ียวชุมชน OTOP นวัตวิถี อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพรควรสรางใหเปน

มาตรฐานเดียวกันในทุกภาคของประเทศไทย ควรมีการพัฒนาอยางจริงจังในหลายๆ ดาน เพ่ือเปนแนวทางในการขับเคล่ือน

การดําเนินงานภาคบริการของประเทศไทยตามมาตรฐานสากล รวมกันสงเสริมและผลักดันพัฒนางานวิจัยทางดานการพัฒนา

ในทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กรมการทองเท่ียว การทองเท่ียวแหงประเทศไทย และตํารวจ

ทองเท่ียว กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงสมาคมทางดานการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 

 7. การบริหารจัดการท่ีย่ังยืนของการทองเท่ียวชุมชน OTOP นวัตวิถี อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพรควรมีการจัดทําคูมือ

ดานการทองเท่ียวเปนภาษาตาง  ๆใหมีความหลากหลาย นักทองเท่ียวสามารถดาวนโหลดออนไลน หรือมีแอปพลิเคช่ันท่ีมีการ

อัพเดทขอมูลอยูเสมอเพ่ืองายตอการเขาถึง เชน คูมือการเดินทางดวยรถโดยสารประจําทางหรือรถทัศนาจรท่ีปลอดภัยและได

มาตรฐาน การปฏิบัติตัวในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญทางศาสนา มารยาทไทยในแตละทองถ่ิน  
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บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้น�าเสนอความคิดเห็นด้านธรรมาภิบาลของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ซึ่งมีบทบาทในฐานะผู้น�า

สูงสุดของฝ่ายข้าราชการประจ�า ในด้านการบริหารงานของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่ึงต้องอาศัยธรรมาภิบาลในการขับ

เคลื่อนบริหารงานในทุกด้านเพื่อไปสู่เป้าหมายสูงสุดขององค์กรและ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

ในการวิจัยผู้ให้ข้อมูลหลักจ�านวน 120 คน โดยการจัดประชุมกลุ่มย่อย ผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสัมภาษณ์เก็บ

ข้อมูลเชิงลึก จ�านวน 20 คน และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า 

1) ด้านนิติธรรมอยู่ในระดับมาก เพราะมีการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด 2) ด้านการมีส่วนร่วมอยู่ใน

ระดบัน้อยทีส่ดุ เพราะขาดการมส่ีวนร่วมกับชมุชนในทกุด้าน 3) ด้านความโปร่งใสอยูใ่นระดบัน้อย เพราะไม่เปิดเผยข้อมลูทางราชการ

ทีส่ามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมาย 4) ด้านความรบัผดิชอบอยูใ่นระดบัมาก เพราะปฏิบตัตินเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการท�างานให้บคุลากร

ในองค์กร 5) ด้านความคุ้มค่าอยู่ในระดับมาก เพราะมีการบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กรอย่างเป็นระบบ 6) ด้านคุณธรรมอยู่ใน

ระดับน้อย เพราะไม่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ธรรมาภิบาลด้าน
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Attitude of local Assistant District officers toward Good governance, Songkhla Province

Wilasinee Thanapitak1*

Abstract

This research aimed at presenting opinions on good governance of the local administrative organization of 

Songkhla Province, which has its role as the highest leader of a public official in the managerial role within the 

local administrative organization. There is the requirement of good governance to drive managerial work in all 

aspects to reach an ultimate goal of the organization and to be able to response to the real need of the peo-

ple. The researcher utilized focus group interviewed with 120 interviewees, in-depth interviewed with 20 inter-

viewees, and participatory observation using content analysis techniques in data analysis. The study found that 

Good Governance in term of 1) rule of law was high due to strict of law and regulations enforcement 2) Partic-

ipation was the lowest due to lack of the participation with the communities in all aspects 3) Transparency was 

low due to the disclosure of the government information to public under the law 4) Responsibility was high 

due to being good role models for other within the organization 5) Value was high due to a systematic resource 

management within the organization 6) Moral aspect was low because did not perceive as good role model by 

the subodinates.

Keywords : good governance, chief administrator of local administrative organization, Songkhla province
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3 
 

 
บทน า 

 ระบบราชการไทยได้มีการน าหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาเป็นแนวคิดส าคัญในการบริหารงานของข้าราชการทุกภาคส่วนในปัจจุบัน 
ได้แก่ หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(GG Framework) ซึ่งประกอบด้วย 4 หลักการส าคัญ และ 10 
หลักการย่อย ดังนี้ 1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New.Public.Management) ประกอบด้วย หลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) หลักประสิทธิผล (Effective) และหลักการตอบสนอง (Responsive) 2) ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic 
Value) ประกอบ ด้วยหลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบ ได้  (Accountability) หลักความเปิดเผย/โปร่งใส 
(Transparency) หลักนิติธรรม (Rule of Law) และหลัก ความเสมอภาค (Equity) 3) ประชารัฐ (Participatory State) 
ประกอบด้ วยหลั กการกระจายอ า นาจ  (Decentralization) และ  หลั กการมี ส่ วนร่ วม /การมุ่ ง เ น้ น ฉันทามติ  
(Participation/Consensus Oriented) 4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบด้วย
หลักคุณธรรม/ จริยธรรม (Morality/Ethics) ส าหรับความหมายของหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (GG 
Framework) ทั้ง 4 หลักการส าคัญ และ 10 หลักการย่อย มีดังน้ี  

1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบด้วย  
ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อ

การลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้ต้องมีการลดขั้นตอนและ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออ านวยความ
สะดวก และลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจท่ีล้าสมัยและ ไม่มีความจ าเป็น  

ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อ ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุ  วัตถุประสงค์ขององค์การ มีการ
วางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาด หวัง  ของประชาชน สร้างกระบวนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้น ผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

การตอบสนอง (Responsiveness) หมาย ถึง ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้  อย่างมีคุณภาพ 
สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วาง ใจ รวมถึง  ตอบสนองตามความคาดหวัง/
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม  

2) ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบด้วย  
ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้อง สามารถตอบค าถาม

และช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและ ผลสัมฤทธ์ิตามเป้า หมาย ที่ก าหนดไว้
ต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณ ให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา
และผลกระทบใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น  

เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงานด้วยความ  ซื่อสัตย์สุจริต 
ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเช่ือถือได้ให้ประชาชนได้ รับทราบ  อย่างสม่ าเสมอ 
ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย  

หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ฝ่ายต่าง ๆ  

ความเสมอภาค (Equity) หมาย ถึง ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย
หญิง ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความ
เชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอื่น ๆ อีกทั้งยังต้องค านึงถึงโอกาสความ เท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของ 
กลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย  

3) ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วย  
การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ(Participation/Consensus Oriented) หมายถึง ในการปฏิบัติ

ราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้  ท าความเข้าใจ ร่วมแสดง
ทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมใน กระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงานและ
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1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบด้วย  
ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อ

การลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้ต้องมีการลดขั้นตอนและ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออ านวยความ
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ต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุ  วัตถุประสงค์ขององค์การ มีการ
วางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาด หวัง  ของประชาชน สร้างกระบวนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้น ผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

การตอบสนอง (Responsiveness) หมาย ถึง ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้  อย่างมีคุณภาพ 
สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วาง ใจ รวมถึง  ตอบสนองตามความคาดหวัง/
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม  

2) ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบด้วย  
ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้อง สามารถตอบค าถาม

และช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและ ผลสัมฤทธ์ิตามเป้า หมาย ที่ก าหนดไว้
ต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณ ให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา
และผลกระทบใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น  

เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงานด้วยความ  ซื่อสัตย์สุจริต 
ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเช่ือถือได้ให้ประชาชนได้ รับทราบ  อย่างสม่ าเสมอ 
ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย  

หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ฝ่ายต่าง ๆ  

ความเสมอภาค (Equity) หมาย ถึง ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย
หญิง ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความ
เชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอื่น ๆ อีกทั้งยังต้องค านึงถึงโอกาสความ เท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของ 
กลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย  

3) ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วย  
การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ(Participation/Consensus Oriented) หมายถึง ในการปฏิบัติ

ราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้  ท าความเข้าใจ ร่วมแสดง
ทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมใน กระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงานและ
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ร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ต้องมีความพยายามในการ แสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มี ส่วน
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ โดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ  

การกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบอ านาจ และกระจายความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและ การด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่าง เหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถ่าย
บทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคม  

4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบด้วย  
คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีจิตส านึกความ รับผิดชอบในการปฏิบัติ

หน้าที่ให้เป็น ไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมท้ัง  ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการ เมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวล จริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ตลอดจน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบราชการไทย 8  ประการ (I AM READY) ได้แก่ 

I - Integrity ซื่อสัตย์และกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  
A - Activeness ท างานเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริการ  
M - Morality มีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม  
R - Responsiveness ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นท่ีตั้ง  
E - Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ  
A - Accountability ตรวจสอบได้  
D - Democracy ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย  
Y - Yield มุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
หากข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจ าทุกหน่วยงานน าหลักธรรมาภิบาลมายึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

ย่อมจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการท างาน และเป็นการน าคุณธรรมและจริยธรรมเข้ามาสู่ระบบการเมืองการปกครอง และสามารถ
เสริมสร้างภาวะผู้น าที่ดีให้แก่ผู้บริหารอย่างแท้จริง 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแหล่งสรา้งผู้น าทางการเมือง และการบรหิารของประเทศในอนาคต ผู้บรหิาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองต้องอาศัยความรู้ความสามารถด้านการจัดการจากฝา่ยข้าราชการ
ประจ า ซึ่งผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายข้าราชการประจ า คือ ปลัดองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรองปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หัวหน้าส านักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยหลักในการบริหารงาน โดยจดัการในเรื่องงานบุคลากร 
งานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ งานงบประมาณ ฯลฯ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงถือเป็นบุคลากรทีส่ าคญัใน
องค์กร ซึ่งต้องบริหารงานโดยยดึมัน่ในหลักธรรม เพื่อให้เกิดความสามัคคี การมสี่วนร่วม ความคุม้ค่า ความยุติธรรม โปร่งใส อัน
น าไปสู่ความสุขในองค์กร ส่งผลใหก้ารท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสดุบรรลเุป้าหมายขององค์กร  

ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญเร่งด่วนเพื่อหาปัจจัยส่งเสริมธรรมาภิบาลของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัย
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคณุภาพจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชน ในประเด็นความคิดเห็นด้านปญัหาธรรมาภิบาลปลดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และปัจจัยสง่เสริมการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานในองค์กร เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใกล้เคียง และเพื่อบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง 

 
วิธีด าเนินการ 

 การศึกษาเรื่องความคิดเห็นด้านธรรมาภิบาลของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ใช้วิธีการวิจัยในเชิงคุณภาพ 
(Documentary Research) พื้นที่เป้าหมาย แบ่งเก็บข้อมูลตามโซนการบริหารงานของจังหวัดสงขลาที่แบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่ 
1) โซนเศรษฐกิจ กรณีศึกษา อ าเภอเมืองสงขลา 2) โซนคาบสมุทรสทิงพระ กรณีศึกษา อ าเภอสิงหนคร 3) โซนเร่งรัดพัฒนา 
กรณีศึกษา อ าเภอควนเนียง 4) โซนความมั่นคง กรณีศึกษา อ าเภอจะนะ ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้  1) การศึกษาค้นคว้าจาก
แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วกับธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) เก็บรวบรวมข้อมลู และวิเคราะห์ข้อมลูจาก
ปรากฏการณต์่างๆที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ศึกษาด้วยรูปแบบการสังเกต การเข้าร่วมประชุม และท ากิจกรรมต่างๆในพ้ืนท่ี 3) การ
สัมภาษณ์เชิงลึกความคิดเห็นด้านธรรมาภิบาลของปลัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจังหวัดสงขลา โดยใช้เครือ่งมือแบบสัมภาษณ์ ผู้ให้
ข้อมูลส าคญั คือ หัวหน้าส านักงานปลัด และหัวหนา้ส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ท างานเกี่ยวข้องโดยตรงต่อ
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ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 16 คน 4) การจัดเวทีกลุม่ย่อยระดมความคิดเห็น (Focus Group) จ านวน  4 ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจ านวน 120 คน ในพ้ืนท่ี 4 อ าเภอ โดยผู้ที่เข้าร่วมได้รับผลกระทบโดยตรงจากธรรมาภิบาลของปลดัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา แล้วน าขอ้มูลเชิงคุณภาพที่ไดร้ับมาวเิคราะห์ข้อความ และเสนอผลรายงานการวิจัย 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการด าเนินการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยส่งเสริมการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา” สรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี  
 1) ด้านคุณธรรม จัดอยู่ในระดับน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่เป็นองคก์รขนาดเล็ก
ระดับองค์การบริหารส่วนต าบล ลกัษณะการบริหารงานในองค์กรจึงเป็นในรูปแบบเครือญาต ิ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มักไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องคณุธรรม ความยุติธรรม และความเสมอภาค ยังยึดถือประโยชน์ของพวกพ้องเป็นใหญ่ เน้นระบบอุปถัมภ์
ภายในองค์กร แต่มีความเคร่งครัดในเรื่องระเบียบวินัยในองค์กร  
 2.  ด้านนิติธรรม จัดอยู่ในระดับมาก ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบเคร่งครัด เพื่อ
ป้องกันข้อบกพร่องเมื่อได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ องค์กรอิสระต่างๆ การบริหารงานขาดความยืดหยุ่น ซึ่ง
บ่อยครั้งสรา้งความกดดันในการท างานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บรหิารท้องถิ่น และส่งผลต่อการบริการสาธารณะที่ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ในส่วนของความรู้ด้านกฎหมายปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่
สามารถตีความกฎหมาย และเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับผู้ใต้บงัคับบัญชาได้ เพราะขาดความรู้และยังไม่มีความแม่นย าใน
เรื่องข้อกฎหมาย ส่งผลให้ขาดความเช่ือถือจากลูกน้อง และหน่วยงานเสียผลประโยชน์อันพึงได้รับ 
 3.  ด้านความคุ้มค่า จัดอยู่ในระดับมาก ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ปฏิบัตติามนโยบายรัฐที่ให้มาใน
เรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า เช่น การใช้กระดาษ 2 หน้า การปดิ-เปิดแอรเ์ป็นเวลา การใช้รถหลวงในราชการเท่าน้ัน การใช้
รถหลวงร่วมกันตามช่วงเวลาที่ก าหนด การเปดิวัสดสุ านักงานมาใช้เป็นกองกลาง ฯลฯ แต่ในหน่วยงานบางแห่งปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่สามารถควบคุมความต้องการใช้ทรัพยากรของฝ่ายบริหารท้องถิ่นได้ ท าให้ประสิทธิภาพด้านความ
คุ้มค่าลดลง  
 4.  ด้านความโปร่งใส จัดอยู่ในระดับน้อย ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาดการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้
บุคลากรทราบเพื่อช้ีแจงความชัดเจน เช่น การอนุมัติงบประมาณ การอนุมัติไปอบรม การปรับระดับขั้น ฯลฯ  ซึ่งในปัจจุบัน 
พนักงานของรัฐ ภาคประชาชน ฯลฯ มีความตระหนักและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และการตรวจสอบการ
ท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น รวมทั้งองค์กรอิสระ เช่น ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.) 
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ฯลฯ ให้ความส าคัญกับการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเข้มข้น เพื่อ
เป็นแรงผลักดันและกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการบริหารงานอย่างแท้จริง เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด  
 5.ด้านมีส่วนร่วม จัดอยู่ในระดับน้อยที่สุด ซึ่งการมีส่วนร่วมถือวา่มีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในสังคมประชาธิปไตย 
เพราะประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองที่ว่าด้วย สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค การมสี่วนร่วม และการฟังเสียงข้างมากแตไ่ม่
ละเลยเสียงข้างน้อย ปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังให้ความส าคัญกับการมสี่วนร่วมน้อยมาก ทัง้การมีส่วนร่วมในองค์กร 
และชุมชน เนื่องจากคิดเห็นว่าตนเองเป็นข้าราชการประจ ามาจากการแต่งตั้งจากรัฐ ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน 
ฐานคะแนนเสยีงของประชาชน ไม่ได้มผีลต่อการคงอยู่ของต าแหนง่ตน รวมทั้งขาดความตระหนักวา่การบริหารงานท้องถิ่นที่
ประสบความส าเรจ็นั้นความร่วมมอืจากบุคลากรในองค์กร และประชาชนในพ้ืนท่ี ซึ่งการมีส่วนร่วมนัน้ คือ การร่วมรับรู้ ร่วมคดิ 
ร่วมท า ร่วมรับผดิชอบ 
 6.  ด้านความรับผดิชอบ จัดอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าทีเ่ป็นอย่างดี เช่น ด้านการ
บริหาร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุครุภณัฑ์ ฯลฯ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในด้านการปฏิบัตติามกฎระเบียบ
ที่เคร่งครัด ด้านการบริหารงานในองค์กรเน้นความถูกต้องตามระเบยีบ เป็นท่ีปรึกษาท่ีดีในด้านการท างานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 จากผลการวิจัยที่พบว่า การปฏิบตัิตามหลักธรรมาภิบาลของปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสงขลาที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ยึดหลักธรรมาภิบาลน้อย เห็นได้จากผลการวจิัย ข้อมูลจากผูเ้ข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus group)
สอดคล้องกับข้อมลูจากการสัมภาษณ์เชิงลึก   ซึ่งมผีลในเชิงลบในด้านธรรมาภิบาล 3 ข้อ มเีพียงด้านคณุธรรม ด้านความโปร่งใส
และ ด้านการมสี่วนร่วม ทีผู่้ให้ข้อมูลแสดงความเห็นว่า เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่เป็นรูปแบบ
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ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 16 คน 4) การจัดเวทีกลุม่ย่อยระดมความคิดเห็น (Focus Group) จ านวน  4 ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจ านวน 120 คน ในพ้ืนท่ี 4 อ าเภอ โดยผู้ที่เข้าร่วมได้รับผลกระทบโดยตรงจากธรรมาภิบาลของปลดัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา แล้วน าขอ้มูลเชิงคุณภาพที่ไดร้ับมาวเิคราะห์ข้อความ และเสนอผลรายงานการวิจัย 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการด าเนินการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยส่งเสริมการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา” สรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี  
 1) ด้านคุณธรรม จัดอยู่ในระดับน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่เป็นองคก์รขนาดเล็ก
ระดับองค์การบริหารส่วนต าบล ลกัษณะการบริหารงานในองค์กรจึงเป็นในรูปแบบเครือญาต ิ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มักไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องคณุธรรม ความยุติธรรม และความเสมอภาค ยังยึดถือประโยชน์ของพวกพ้องเป็นใหญ่ เน้นระบบอุปถัมภ์
ภายในองค์กร แต่มีความเคร่งครัดในเรื่องระเบียบวินัยในองค์กร  
 2.  ด้านนิติธรรม จัดอยู่ในระดับมาก ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบเคร่งครัด เพื่อ
ป้องกันข้อบกพร่องเมื่อได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ องค์กรอิสระต่างๆ การบริหารงานขาดความยืดหยุ่น ซึ่ง
บ่อยครั้งสรา้งความกดดันในการท างานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บรหิารท้องถิ่น และส่งผลต่อการบริการสาธารณะที่ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ในส่วนของความรู้ด้านกฎหมายปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่
สามารถตีความกฎหมาย และเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับผู้ใต้บงัคับบัญชาได้ เพราะขาดความรู้และยังไม่มีความแม่นย าใน
เรื่องข้อกฎหมาย ส่งผลให้ขาดความเช่ือถือจากลูกน้อง และหน่วยงานเสียผลประโยชน์อันพึงได้รับ 
 3.  ด้านความคุ้มค่า จัดอยู่ในระดับมาก ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ปฏิบัตติามนโยบายรัฐที่ให้มาใน
เรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า เช่น การใช้กระดาษ 2 หน้า การปดิ-เปิดแอรเ์ป็นเวลา การใช้รถหลวงในราชการเท่าน้ัน การใช้
รถหลวงร่วมกันตามช่วงเวลาที่ก าหนด การเปดิวัสดสุ านักงานมาใช้เป็นกองกลาง ฯลฯ แต่ในหน่วยงานบางแห่งปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่สามารถควบคุมความต้องการใช้ทรัพยากรของฝ่ายบริหารท้องถิ่นได้ ท าให้ประสิทธิภาพด้านความ
คุ้มค่าลดลง  
 4.  ด้านความโปร่งใส จัดอยู่ในระดับน้อย ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาดการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้
บุคลากรทราบเพื่อช้ีแจงความชัดเจน เช่น การอนุมัติงบประมาณ การอนุมัติไปอบรม การปรับระดับขั้น ฯลฯ  ซึ่งในปัจจุบัน 
พนักงานของรัฐ ภาคประชาชน ฯลฯ มีความตระหนักและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และการตรวจสอบการ
ท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น รวมทั้งองค์กรอิสระ เช่น ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.) 
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ฯลฯ ให้ความส าคัญกับการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเข้มข้น เพื่อ
เปน็แรงผลักดันและกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการบริหารงานอย่างแท้จริง เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด  
 5.ด้านมีส่วนร่วม จัดอยู่ในระดับน้อยที่สุด ซึ่งการมีส่วนร่วมถือวา่มีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในสังคมประชาธิปไตย 
เพราะประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองที่ว่าด้วย สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค การมสี่วนร่วม และการฟังเสียงข้างมากแตไ่ม่
ละเลยเสียงข้างน้อย ปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังให้ความส าคัญกับการมสี่วนร่วมน้อยมาก ทัง้การมีส่วนร่วมในองค์กร 
และชุมชน เนื่องจากคิดเห็นว่าตนเองเป็นข้าราชการประจ ามาจากการแต่งตั้งจากรัฐ ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน 
ฐานคะแนนเสยีงของประชาชน ไม่ได้มผีลต่อการคงอยู่ของต าแหนง่ตน รวมทั้งขาดความตระหนักวา่การบริหารงานท้องถิ่นที่
ประสบความส าเรจ็นั้นความร่วมมอืจากบุคลากรในองค์กร และประชาชนในพ้ืนท่ี ซึ่งการมีส่วนร่วมนัน้ คือ การร่วมรับรู้ ร่วมคดิ 
ร่วมท า ร่วมรับผดิชอบ 
 6.  ด้านความรับผดิชอบ จัดอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าทีเ่ป็นอย่างดี เช่น ด้านการ
บริหาร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุครุภณัฑ์ ฯลฯ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในด้านการปฏิบัตติามกฎระเบียบ
ที่เคร่งครัด ด้านการบริหารงานในองค์กรเน้นความถูกต้องตามระเบยีบ เป็นท่ีปรึกษาท่ีดีในด้านการท างานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 จากผลการวิจัยที่พบว่า การปฏิบตัิตามหลักธรรมาภิบาลของปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสงขลาที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ยึดหลักธรรมาภิบาลน้อย เห็นได้จากผลการวจิัย ข้อมูลจากผูเ้ข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus group)
สอดคล้องกับข้อมลูจากการสัมภาษณ์เชิงลึก   ซึ่งมผีลในเชิงลบในด้านธรรมาภิบาล 3 ข้อ มเีพียงด้านคณุธรรม ด้านความโปร่งใส
และ ด้านการมสี่วนร่วม ทีผู่้ให้ข้อมูลแสดงความเห็นว่า เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่เป็นรูปแบบ
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องค์กรขนาดเล็กระดบัองค์การบรหิารส่วนต าบล ส่งผลให้การบริหารงานเป็นรูปแบบเครือญาติ โดยใช้ระบบอุปถัมภ์เข้ามาเป็น
กลไกหลักในการบรหิารงาน ขาดการค านึงถึงคุณธรรม ความยตุิธรรม ความเสมอภาค เท่าเทียม ของบุคคลทั้งในองค์กร และใน
ชุมชน จึงก่อให้เกิดความขัดแย้งในองค์กรและในชุมชนเสมอมา 
  งานวิจัยช้ินนี้ไม่สอดคล้องกับการวจิัยของสิริกาญจน์เอี่ยม  อาจหาญและคณะ (2554) จากการศึกษาวิจัย เรื่อง
การน านโยบายธรรมาภิบาลไปปฏบิัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : วิเคราะห์กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบรุี ผลการศึกษาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรมีีการด าเนินการตามปัจจัยใน
การบริหารงานท่ีก าหนดทุกด้าน ซึ่งได้แก่การใช้หลักนติิธรรม คณุธรรมความโปร่งใสการมสี่วนร่วมความรับผิดชอบ และความ
คุ้มค่าอยู่ในระดับมาก ซึ่งงานวิจัย เรื่อง “ปัจจัยส่งเสริมการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา” นั้นผลการศึกษาพบว่า ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา มีธรรมาภิบาลเพียง  ข้อที่เด่นชัด คือ ธรรมาภิบาลด้านนิติธรรม ด้านความคุ้มค่า และด้านความ
รับผิดชอบ ท าให้เราทราบว่าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่งมีความแตกต่างในด้านธรรมาภิบาลที่ปรากฏเด่นชัด 
น ามาซึ่งการหาแนวทางส่งเสรมิธรรมาภิบาลที่แตกต่างกันไป ข้อมูลบางประการที่ได้จากการวิจัยเชิงคณุภาพโดยการสัมภาษณ ์
พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ใหเ้หตผุลท านองเดียวกันว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่กระบวนการ (Process) มีส่วน
ร่วมโดยไม่ค่อยมองผลลัพธ์ (Outcome) เพราะว่ากระบวนการวัดเป็นรูปธรรมได้ง่ายกว่า หรือในกรณีของด้านนิติธรรมว่าหาก
ได้ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีกฎหมายหรือระเบียบก าหนดครบถ้วน ก็ถือว่าเข้าเกณฑ์ธรรมาภบิาลดา้นนิติธรรมแล้ว ในขณะที่
การวัดผลลัพธ์หรือผลกระทบค่อนข้างยาก หรืออาจจะเกรงว่าผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรอืเป้าหมายหรือไม่เป็นไป
ตามความคาดหวังของสังคม จึงมกัหลีกเลี่ยงการประเมินผลลัพธ์ ซึง่บ่อยครั้งการประเมินผลลัพธ์มักโยงไปถึงการประเมินด้าน
ความคุ้มค่าหรือการประเมินประสทิธิภาพของผลงาน ต้องเกี่ยวข้องกับการประเมินผลผลติ (Output) เปรียบเทียบกับปัจจัย
น าเข้า (Input) ให้ทราบว่ามีการใช้จ่ายทรัพยากรไปอย่างประหยัดหรือคุ้มค่าเพียงใด ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักให้ความ
สนใจน้อยกว่า แต่อย่างไรก็ตามใน 4 อ าเภอที่เป็นกรณีศึกษาก็ยังมีความแตกต่างกันในลักษณะเด่นของมิติธรรมาภิบาลแต่ละด้าน 
เนื่องจากมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องหลายตัวแปรหากพิจารณาจังหวัดสงขลาในภาพรวม พบว่าในภาพรวมของธรรมาภิบาลปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับนอ้ย 

1. ด้านนิติธรรม ในประเด็นนี้จากการประชุมกลุ่มย่อย และผู้ให้สมัภาษณ์ให้เหตผุลวา่ ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง กฎระเบียบ ข้อบัญญัติ อยา่งเคร่งครัด และสามารถตีความกฎหมาย และเป็นท่ีปรึกษา
ด้านกฎหมายแก่ผู้บริหาร และผู้ใต้บังคับบัญชา ความคดิเห็นด้านธรรมาภิบาลประเด็นนี้ จึงอยู่ในระดับมาก แตม่ีปลดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนค านึงถึงพวกพ้องในองค์กร และญาตพิี่น้อง จึงมุ่งเน้นให้บริการ และช่วยเหลือแก่กลุ่มคนบางกลุม่
สร้างความไมเ่สมอภาคในชุมชนน ามาสู่ความแตกแยกในชุมชนและความเสื่อมศรัทธาในตัวผู้น า 

2. ด้านความรบัผิดชอบ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคญักับการประชุม สมัมนา อบรมภายใน และ
ภายนอกหน่วยงานเพื่อการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความคดิเห็นด้านธรรมาภิบาลประเด็นนี้ จึงอยู่ในระดับ
มาก และยังเป็นแบบอยา่งที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในด้านระเบยีบวินัย ความตรงต่อเวลา การปฏิบัติงานท่ีเคร่งครัด ความ
คิดเห็นดา้นธรรมาภิบาลประเด็นนี ้ จึงอยู่ในระดับมาก แต่ในการลงพื้นที่พบปะชุมชนร่วมกับผู้บรหิารมีน้อย การร่วมกิจกรรม
ต่างๆของชุมชนก็เช่นเดียวกันปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการมีส่วนร่วม  

3. ความคุ้มค่าในประเด็นนี้จากการประชุมกลุม่ย่อย และสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ให้เหตผุลว่าปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สามารถบริหารจัดการทรัพยากรอยา่งคุ้มค่า ความคิดเห็นด้านธรรมาภิบาลประเด็นนี้ จึงอยู่ในระดับมาก เช่น การ
ปิด-เปิดไฟ เป็นเวลาตามนโยบายของรัฐ การใช้รถหลวงเฉพาะในราชการเท่านั้น การประหยัดน้ ามันรถหลวงด้วยการ
ก าหนดเวลาในการส่งเอกสารต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ จัดส่งเอกสารพร้อมกัน ประหยดัเวลาและน้ ามันในการเดินทาง การ
ใช้กระดาษ 2 ด้าน การใช้วัสดสุ านักงานร่วมกัน ฯลฯ เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างคุ้มค่า 

4. ด้านการมสี่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่น่าจะตั้งข้อสังเกตว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเชน่นั้น การ
ประชุมกลุม่ย่อย และจากการสัมภาษณ์ ให้เหตผุลว่าปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการประจ ามาจากการแต่งตั้ง
จากรัฐ จึงไม่ค านึงถึงการมสี่วนร่วมในชุมชน เพราะไม่มีฐานคะแนนเสียงท่ีต้องการดูแล ท าให้ขาดความสนิทสนม รู้จักมักคุ้นกับ
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คนในชุมชน ด้านการบริหารงานในองค์กรปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้บริหารระดับสูงในฝา่ยข้าราชการประจ า จึงมัก
ตัดสินใจโดยไม่ถามความคดิเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งผลต่อการท างานท่ีขาดประสิทธิภาพ ไร้ประสิทธิผล 

5. ด้านความโปร่งใสอยู่ในระดับน้อย ในประเด็นนี้จากการประชุมกลุม่ย่อย และการสัมภาษณผ์ู้ให้สมัภาษณ์ให้
เหตุผลว่าปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลาส่วนใหญบ่ริหารงานด้วยความโปร่งใส ถกูต้อง ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ สามารถใหภ้าคประชาชน และองค์กรอิสระเข้าตรวจสอบได ้ แต่ในด้านการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ยังขาดความ
โปร่งใส ในการชี้แจง ข้อมูลเหตผุลต่างๆ ใหผู้้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจ เช่น การอนุมัตไิปราชการ การอนมุัติงบประมาณ การจัดซื้อ
จัดจ้าง การประเมินเลื่อนขั้น ฯลฯ ท าให้เกิดความขัดแย้งในองค์กรบอ่ยครั้ง 

6. ด้านคุณธรรมอยู่ในระดับน้อย ในประเด็นนี้จากการประชุมกลุ่มย่อย และการสมัภาษณ์ผู้ใหส้ัมภาษณ์ให้เหตผุล
ว่าปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา ส่วนใหญไ่ม่สามารถเป็นแบบอยา่งด้านคณุธรรมแกผู่้ใต้บังคับบัญชาได ้
เนื่องจาก การบรหิารงานท่ีขาดความยุติธรรม และความเสมอภาค ได้แก่ การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ที่ค านึงถึงพวก
พ้องเป็นส าคัญ และเน้นระบบอุปถัมภ์ การบริหารงานคลังและพัสด ุที่อนุมัติงบประมาณ และเบิกจ่ายพัสดุในแต่ละฝา่ยอย่างไม่
เท่าเทียม การบริหารงานด้านนโยบาย และแผน ที่ก าหนดนโยบายและร่างแผนงานโดยขาดการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร และ
ชุมชน ในด้านการให้บริการสาธาณะที่ค านึงถึงพวกพ้องญาติพี่น้องตนเอง ขาดความเสมอภาค สร้างความไม่พอใจให้แก่
ประชาชนผู้รับบริการ 

จากข้อมูลงานวิจัยของพระสวัสดิ ์ ชินว โส (2555) เรื่อง “การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของ
เทศบาลต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร” พบว่า 1. การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจดัการของ
เทศบาลต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารโดยรวมทัง้ 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก  ซึ่งไมส่อดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง 
“ปัจจัยส่งเสริมการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา” ในประเด็นเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ธรรมาภิบาลด้านนิติธรรม ด้านคุ้มค่า และด้าน
ความรับผิดชอบ มีในระดับมาก ธรรมาภิบาลด้านหลักคุณธรรม ด้านโปร่งใส และด้านการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับน้อย  2. ผลการ
เปรียบเทยีบการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบรหิารจดัการของเทศบาลต าบลดง หลวง อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
โดยจ าแนกตามเพศ อายุและระดบัการศึกษา พบว่าผู้บริหารและ บคุลากรผู้มสี่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลดงหลวง มีน าหลัก
ธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจดัการของ เทศบาลโดยรวมทั้ง 6 ด้าน ไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 3. จาก
การรวมรวมข้อเสนอแนะของผู้บรหิารและบุคลากรผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลดง หลวง พบว่า ประโยชน์จากการ
ด าเนินงานหรือโครงการต่างๆ ควรถึงประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่เพือ่ ผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม การตรวจสอบงบประมาณ
ต่างๆ ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ด้วย ควรเปดิโอกาสให้ประชาชนได้ถามและแสดงความคดิเห็นและการ
ท างานควรยึดหลักคุณธรรมมีความ ซื่อสัตยต์่อหน้าท่ีของตนเอง   

 ซึ่งเมื่อศึกษาตามรายอ าเภอ ทั้ง 4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอสิงหนคร อ าเภอจะนะ อ าเภอควน
เนียง พบว่า เมื่อสรุปรวมทั้ง 4 อ าเภอ ที่เป็นกรณีศึกษาแล้วพบว่าแนวทางส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านความรับผิดชอบควรส่งเสริมมาก
ที่สุดเพราะประชาชนคิดเห็นว่าผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง และขาดการเป็นแบบอย่างที่ดีใน
ทุกด้าน การส่งเสริมความรับผิดชอบมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของ
ตนเองให้มากที่สุด เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชน ควรอุทิศเวลาเพื่อส่วนรวมเป็นหลัก และดูแลทรัพย์สินของ
ส่วนรวมให้ดีที่สุด เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพท้องถิ่นเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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คนในชุมชน ด้านการบริหารงานในองค์กรปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้บริหารระดับสูงในฝา่ยข้าราชการประจ า จึงมัก
ตัดสินใจโดยไม่ถามความคดิเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งผลต่อการท างานท่ีขาดประสิทธิภาพ ไร้ประสิทธิผล 

5. ด้านความโปร่งใสอยู่ในระดับน้อย ในประเด็นนี้จากการประชุมกลุม่ย่อย และการสัมภาษณผ์ู้ให้สมัภาษณ์ให้
เหตุผลว่าปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลาส่วนใหญบ่ริหารงานด้วยความโปร่งใส ถกูต้อง ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ สามารถใหภ้าคประชาชน และองค์กรอิสระเข้าตรวจสอบได ้ แต่ในด้านการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ยังขาดความ
โปร่งใส ในการชี้แจง ข้อมูลเหตผุลต่างๆ ใหผู้้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจ เช่น การอนุมัตไิปราชการ การอนมุัติงบประมาณ การจัดซื้อ
จัดจ้าง การประเมินเลื่อนขั้น ฯลฯ ท าให้เกิดความขัดแย้งในองค์กรบอ่ยครั้ง 

6. ด้านคุณธรรมอยู่ในระดับน้อย ในประเด็นนี้จากการประชุมกลุ่มย่อย และการสมัภาษณ์ผู้ใหส้ัมภาษณ์ให้เหตผุล
ว่าปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา ส่วนใหญไ่ม่สามารถเป็นแบบอยา่งด้านคณุธรรมแกผู่้ใต้บังคับบัญชาได ้
เนื่องจาก การบรหิารงานท่ีขาดความยุติธรรม และความเสมอภาค ได้แก่ การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ที่ค านึงถึงพวก
พ้องเป็นส าคัญ และเน้นระบบอุปถัมภ์ การบริหารงานคลังและพัสด ุที่อนุมัติงบประมาณ และเบิกจ่ายพัสดุในแต่ละฝา่ยอย่างไม่
เท่าเทียม การบริหารงานด้านนโยบาย และแผน ที่ก าหนดนโยบายและร่างแผนงานโดยขาดการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร และ
ชุมชน ในด้านการให้บริการสาธาณะที่ค านึงถึงพวกพ้องญาติพี่น้องตนเอง ขาดความเสมอภาค สร้างความไม่พอใจให้แก่
ประชาชนผู้รับบริการ 

จากข้อมูลงานวิจัยของพระสวัสดิ ์ ชินว โส (2555) เรื่อง “การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการของ
เทศบาลต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร” พบว่า 1. การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจดัการของ
เทศบาลต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารโดยรวมทัง้ 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก  ซึ่งไมส่อดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง 
“ปัจจัยส่งเสริมการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา” ในประเด็นเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ธรรมาภิบาลด้านนิติธรรม ด้านคุ้มค่า และด้าน
ความรับผิดชอบ มีในระดับมาก ธรรมาภิบาลด้านหลักคุณธรรม ด้านโปร่งใส และด้านการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับน้อย  2. ผลการ
เปรียบเทยีบการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบรหิารจดัการของเทศบาลต าบลดง หลวง อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
โดยจ าแนกตามเพศ อายุและระดบัการศึกษา พบว่าผู้บริหารและ บคุลากรผู้มสี่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลดงหลวง มีน าหลัก
ธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจดัการของ เทศบาลโดยรวมทั้ง 6 ด้าน ไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 3. จาก
การรวมรวมข้อเสนอแนะของผู้บรหิารและบุคลากรผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลดง หลวง พบว่า ประโยชน์จากการ
ด าเนินงานหรือโครงการต่างๆ ควรถึงประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่เพือ่ ผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม การตรวจสอบงบประมาณ
ต่างๆ ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ด้วย ควรเปดิโอกาสให้ประชาชนได้ถามและแสดงความคดิเห็นและการ
ท างานควรยึดหลักคุณธรรมมีความ ซื่อสัตยต์่อหน้าท่ีของตนเอง   

 ซึ่งเมื่อศึกษาตามรายอ าเภอ ทั้ง 4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอสิงหนคร อ าเภอจะนะ อ าเภอควน
เนียง พบว่า เมื่อสรุปรวมทั้ง 4 อ าเภอ ที่เป็นกรณีศึกษาแล้วพบว่าแนวทางส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านความรับผิดชอบควรส่งเสริมมาก
ที่สุดเพราะประชาชนคิดเห็นว่าผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง และขาดการเป็นแบบอย่างที่ดีใน
ทุกด้าน การส่งเสริมความรับผิดชอบมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของ
ตนเองให้มากที่สุด เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชน ควรอุทิศเวลาเพื่อส่วนรวมเป็นหลัก และดูแลทรัพย์สินของ
ส่วนรวมให้ดีที่สุด เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพท้องถิ่นเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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ปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา ผูบ้ริหารท้องถิ่น ลูกจ้างท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเครือข่าย ผู้น า
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การประชุมกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคญัจ านวน 200 คน ในพื้นที่กรณีศึกษาแบ่งเป็น 4 โซนการพัฒนาของจังหวัด
สงขลา ได้แก่ 1) โซนเศรษฐกิจ กรณีศึกษา อ าเภอเมืองสงขลา 2) โซนคาบสมุทรสทิงพระ กรณีศึกษา อ าเภอสิงหนคร 3) โซนเร่งรัด
พัฒนา กรณีศึกษา อ าเภอควนเนียง 4) โซนความมั่นคง กรณีศึกษา อ าเภอจะนะ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาด้านธรรมาภบิาลที่เด่นชัด  
ประกอบกับการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า  1) ธรรมาภิบาลดา้นนิติธรรมอยู่ในระดับมาก เพราะมีการ
บังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคับ อย่างเคร่งครดั 2) ธรรมมาภิบาลด้านการมสี่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยที่สุด เพราะขาดการมสี่วน
ร่วมกับชุมชน และหน่วยงานภายนอกในทุกด้าน  3) ธรรมาภิบาลด้านความโปร่งใสอยู่ในระดับน้อย เพราะไม่เปิดเผยข้อมลูการพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติของพนักงาน  การอนุมัติงบประมาณในโครงการ  การอนุมัติหนังสือราชการ ฯลฯ และขาดการประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารที่ท่ัวถึงให้แก่ประชาชน 4) ธรรมาภิบาลดา้นความรับผดิชอบอยู่ในระดับมาก เพราะปฏิบัตตินตามกฎระเบียบขอ้บังคับขององค์กรอยู่
เสมอ  และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนตามระเบียบของหน่วยงาน 5) ธรรมาภิบาลดา้นความคุม้ค่าอยู่ในระดับมาก เพราะปฏิบัติตาม
แนวทางการประหยดัพลังงานของรัฐบาล แตม่ีประเด็นข้อเสนอแนะดา้นทรัพยากรบุคคลที่ไมคุ่้มค่า เพราะมอบหมายงานไม่ตรงกับ
ความสามารถของบุคคล และมอบหมายงานอย่างไมเ่ท่าเทียม ไม่เป็นธรรม และไม่สามารถควบคมุฝ่ายบริหารในการใช้งานทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า 6) ธรรมาภิบาลด้านคุณธรรมอยู่ในระดับน้อย เพราะขาดความยตุิธรรม ขาดความจริงใจ ขาดความเมตตา  และขาดมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีทั้งในองค์กร และชุมชน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ไดร้ับทุนสนับสนุนจากทนุยุทธศาสตร์  จากมหาวิทยาลัยทกัษิณ และไดร้ับการปรึกษา และตรวจเครื่องมือ

จากผู้ทรงคณุวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี หยีมะ พจ.อ.ดร.สาคร สิทธิศักดิ์ และรศ.พรชัยลิขิตธรรมโรจน์ 
ขอขอบคุณบุคคล หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้องที่ ท้องถิ่น องค์กรเครือข่าย และชุมชน ผู้ให้ข้อมูลอันเป็น
ประโยชนส์ูงสุดในการท างานวิจัยครั้งนี้ ท าให้ผลการวิจัยเกดิประสทิธิภาพสูงสุด และหน่วยงานที่เกีย่วข้องสามารถน าไปใช้
ประโยชน์อันก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
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กำรยกเลิกโทษประหำรชีวิตในประเทศไทยตำมหลักสิทธิมนุษยชนสำกล

ธีรยุทธ ปักษา1*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : โทษประหารชวีติเป็นการบงัคบัโทษทางอาญาทีเ่ก่าแก่และรนุแรงทีสุ่ดตัง้แต่สมยัโบราณ แต่ด้วยวตัถปุระสงค์ของการลงโทษ

ในปัจจุบันนั้นมุ่งแก้ไขเยียวยาผู้กระท�าความผิดแทนการแก้แค้นทดแทนในอดีตส่งผลให้ในหลายประเทศยกเลิกโทษประหารชีวิตไป

เป็นจ�านวนมากอันเป็นการสอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

วัตถุประสงค์ : เพ่ือศึกษาถึงความเป็นมา แนวคิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโทษประหารชีวิตทั้งต่างประเทศและประเทศไทย 

ตลอดจนหลักการและเหตุผลทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและคัดค้านโทษประหารชีวิตเพื่อให้เกิดการวิพากษ์ในเชิงสร้างสรรค์

วธิกีำรศกึษำ : งานวจิยันีเ้ป็นการวจิยัทางนติศิาสตร์ โดยเป็นการวจิยัเชงิคณุภาพด้วยวธิกีารวจิยัเอกสาร (Documentary Research) 

โดยค้นคว้าจากต�ารา บทความ ตวับทกฎหมาย งานวจิยั และการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) ของบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง

กับงานราชทัณฑ์

ผลกำรศึกษำ : ในอดีตการลงโทษนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้แค้นทดแทน (retributive) และการข่มขู่ยับยั้งผู้ที่กระท�าความผิด (de-

terrence) แต่ในปัจจบุนัภารกจิของงานราชทณัฑ์นัน้มุง่เน้นการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมผูก้ระท�าความผดิด้วยการบ�าบดัฟ้ืนฟดู้านจติใจ

และพฤติกรรม (correction) ซึ่งจะเห็นได้ว่าโทษประหารชีวิตน้ันไม่สามารถจะบรรลุตามวัตถุประสงค์การลงโทษในยุคปัจจุบันได้

เลย อีกทั้งยังไม่เป็นการสอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
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The Abolition of Death Penalty of Thailand under the Universal Human Rights Principles

Teerayut Paksa1*

Abstract

Introduction part : it can be said that capital punishment has been the oldest and the most violent criminal 

penalty since the ancient time until today. Nevertheless, one of the purposes of punishment at the present 

day aims at providing remedy rather than to get revenge against an offender. As a result, there are several 

countries around the world have abolished such punishment. This trend also accords with the core principle 

of international human rights standard.

Objectives of the study : this study intends to present the history and relevant laws not only at national 

level but also at international regarding the death penalty. Moreover, it will focus on critically criticize of the 

death penalty from the view of supporters and opponents. 

Research methodology : this research is based on doctrinal legal research. Some significant legal documents 

will be chosen to analysis namely textbooks, criminal codes and related research. In order to obtain further 

information, conducting an in-depth interview will be applied. The interviewees will be comprised of specialists 

from the department of correction.

The results of the study : Normally, the punishment demands retribution (victim’ s perspective) and being a 

deterrent against a defendant a defendant. However, nowadays the correction department has used rehabili-

tation programs. The study also illustrates that applying the death penalty is not only outdated, but it does 

not in accord with International human rights standards.

Conclusion part : if capital punishment is abolished, it leads the Thai Correctional Act to be well-recognized 

by other states and conform to International human rights instruments.

Keywords: Death Penalty and or Capital Punishment, Punishment, Human Rights.
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บทน า 
รัฐมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลประชาชนในสังคมเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย ไม่มีรัฐใดที่ปรารถนาจะไปบังคับโทษ

เอาแก่ประชาชน แต่หากมีบุคคลกระท าความผิดทางอาญาเกิดขึ้นในสังคมก็จะต้องน าผู้กระท าความผิดนั้นเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาเพื่อด าเนินการลงโทษ เมื่อบุคคลใดได้กระท าความผิดลงไป ก็ย่อมมีการลงโทษบุคคลดังกล่าวนั้นให้ได้รับ
โทษตามผลแห่งการกระท าที่ได้ก่อขึ้นซึ่งการลงโทษถือเป็นมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสังคมอย่างหนึ่ง  ทั้งนี้ การ
ลงโทษ หมายถึง การกระท าใดๆ ก็ดีที่ก่อให้เกิดผลร้ายแก่ผู้กระท าความผิด ไม่ว่าจะเป็นผลร้ายแก่ชีวิต ร่างกาย ตลอดจน
ทรัพย์สิน อย่างไรก็ดี การลงโทษแก่ผู้กระท าความผิดนั้นก็คงมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม เช่น ในอดีต 
การลงโทษอาจเป็นการแก้แค้นทดแทนกันระหว่างคู่พิพาทและอาจเข้าท านองพวกลากมากไป ต่อมาอาจเป็นหน้าที่ของผู้น าชุม
ชุนและรัฐในการมีหน้าที่ลงโทษตามล าดับ ซึ่งรูปแบบการลงโทษนั้นมักจะมีลักษณะที่รุนแรงและโหดร้าย เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของคนในสังคมที่อยากให้ผู้กระท าความรับโทษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสังคมให้สงบเรียบร้อยและให้คนในสังคม
เกิดความเคารพย าเกรงต่อกฎหมายบ้านเมือง ทั้งนี้ มีการอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการลงโทษอันได้แก่ การลงโทษเพื่อแก้
แค้นทดแทนความผิด การลงโทษแบบอรรถประโยชน์ การลงโทษเพื่อแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิด และการลงโทษเพื่อปกป้อง
คุ้มครองสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้ [1] 

 1. การลงโทษเพ่ือแก้แค้นทดแทนความผิด  

 การลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทนความผิดนับว่าเป็นการลงโทษที่มุ่งแก้แค้นผู้กระท าความผิดให้สาสมกับการกระท า
ความผิดที่ได้ท าลงไป โดยมุ่งเน้นการลงโทษผู้กระท าความผิดให้เกิดความเข็ดหลาบ ทดแทนกับความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ
จากการกระท าของผู้กระท าความผิด ท าให้ประชาชนมีความมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมของประเทศนั้นๆ อนึ่ง การลงโทษ
เพื่อแก้แค้นทดแทนความผิดนั้นมีความเป็นมาที่ยาวนาน ปรากฏพบในกฎหมายฮัมมูราบี (Hummurabi Code) ซึ่งเป็น
กฎหมายเก่าแก่ราว 1,800 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งการลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทนความผิดนั้นมีวิธีการลงโทษท่ีค่อนข้างโหดร้ายป่า
เถื่อน เป็นการลงโทษตามแบบโบราณ เช่น การประหารชีวิต , การต้มในน้ าเดือด , การตัดแขน-ตัดมือ , การทรมาน เป็นต้น 
ทั้งนีเ้ป็นไปตามหลักตาต่อตา ฟันต่อฟัน (an eye for an eye , a tooth for a tooth) 

 2. การลงโทษแบบอรรถประโยชน์ 

 การลงโทษแบบอรรถประโยชน์มีความเช่ือว่า การที่มนุษย์กระท าการใดๆ ไป มนุษย์ได้เลือกแล้วว่าผลที่ตนจะได้รับ
นั้นก่อให้เกิดผลดีหรือผลร้าย และแม้จะเกิดผลร้ายซึ่งต้องได้รับโทษ โทษที่จะได้รับนั้นมีมากน้อยเพียงใด ซึ่งเจเรอมี เบ็นแธม 
(Jerermy Bentham) นักอาชญาวิทยาชาวอังกฤษ เชื่อว่า มนุษย์นั้นถือเป็นสัตว์โลกที่ระมัดระวังการแสวงหาความเพลิดเพลิน
และหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด กล่าวคือ ความเพลิดเพลินใจและความเจ็บปวดเป็นพื้นฐานที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจของมนุษย์ ดังนั้น 
เบ็นแธม จึงเห็นว่า การลงโทษน้ันจะต้องมีความรวดเร็ว แน่นอน เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม 

 3. การลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิด 

การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิดได้รับอิทธิพลแนวคิดมาจากส านักคิดอาชญาวิทยาแนววิทยาศาสตร์ ซึ่งมี
ความเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนท่ีเกิดมาบนโลกไม่ได้ถือปืนหรือมีดมาตั้งแต่เกิด ปัจจัยต่างๆ ในสังคมเป็นกลไกหล่อหลอมพฤติกรรม 
ผู้กระท าความผิดหรืออาชญากรจึงเปรียบเสมือนผู้ป่วยในสังคม ดังนั้น การลงโทษหรือการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดหรือ
อาชญากรนั้นจะต้องมีการศึกษา วิเคราะห์ จึงจะสามารถแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการลงโทษไม่ได้เป็น
การลบล้างความผิดแต่เป็นการฟื้นฟูไม่ให้กลับมากระท าความผิดซ้ าอีก ท้ังนี้ แนวความคิดในการลงโทษของส านักนี้ได้รับความ
นิยมและมีอิทธิพลอย่างมากในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการรอการลงโทษ การคุมประพฤติ การพักการลงโทษ การฝึกวิชาชีพ 
เป็นต้น 

 4. การลงโทษเพ่ือปกป้องคุ้มครองสังคม 
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 การลงโทษเพื่อปกป้องคุ้มครองสังคมมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองให้สังคมเกิดความปลอดภัยด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อ
ความสงบเรียบร้อยและเสถียรภาพของสังคม ท้ังนี้ เป็นการป้องกันอาชญากรรมไม่ให้เกิดขึ้นหรือไม่ให้ผู้กระท าความผิดกลับมา
กระท าความผิดซ้ า เช่น การตัดผู้กระท าความผิดหรืออาชญากรออกจากสังคม ไม่ว่าจะเป็นการตัดออกแบบถาวรหรือช่ัวคราว 
เช่น การประหารชีวิต การจ าคุก การกักขัง เป็นต้น 

โดยในอดีตจะเห็นได้ว่า ในหลายๆ ประเทศนิยมบังคับใช้โทษประหารชีวิตค่อนข้างมาก ซึ่งในแถบตะวันตกและ
ตะวันออกมีวิธีการประหารชีวิตด้วยวิธีการต่างๆ มากมาย แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ยุคสมัย มุ่งหาวิธีการท าให้ตายด้วยวิธีการ
ต่างๆ ได้แก่ การตัดศีรษะ การเผาทั้งเป็นให้ตาย การใช้ม้าแยกร่าง การแขวนคอ การปาหิน เป็นต้น แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่
ค่อยปรากฏช่ือนักคิดหรือนักทฤษฎีที่ออกแบบหรือคิดค้นเครื่องมือหรือวิธีการประหารชีวิตมากนักเนื่องจากในบางมุมมองนั้น
ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรภาคภูมิใจมากนัก 

ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการใช้บังคับโทษประหารชีวิตนั้นมีอิทธิพลมาจากแนวความคิดในหนังสือ อาชญากรรม
และการลงโทษ (on crimes and punishment) ของซีซาร์ เบ็คคาเรีย (Cesare Beccaria) นักอาชญาวิทยาชาวอิตาเลียน 
ของส านักคิดอาชญาวิทยาดั้งเดิมที่เกิดขึ้นช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ซึ่งอาจเรียกยุคนี้ได้ว่า ยุคแสงสว่างทางภูมิปัญญา 
(enlightenment) โดยใจความของหนังสือดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการต่อต้านโทษประหารชีวิต โดยวัตถุประสงค์ในการลงโทษ
จะต้องกระท าไปเพื่อการป้องกันอาชญากรรม ไม่ใช่กระท าไปเพื่อแก้แค้นทดแทนหรือความพึงพอใจของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้น 
การลงโทษที่โหดร้ายและป่าเถื่อนโดยเฉพาะการทรมานก่อให้เกิดผลเสียแก่บุคคลที่ไม่ได้กระท าความผิด และได้อธิบายให้เห็น
ถึงการป้องกันอาชญากรรมนั้นดีกว่าการลงโทษอาชญากรภายหลังจากที่ได้ประกอบอาชญากรรม ทั้งนี้ แนวความคิดดังกล่าว
ได้รับการยอมรับเป็นวงกว้างมากขึ้นเรื่อยและน ามาสู่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของแถบภาคพื้นยุโรป [2] 

ต่อมา องค์การสหประชาชาติ (UN) เล็งเห็นถึงความส าคัญในการลงโทษประหารชีวิตกับประเด็นสิทธิมนุษยชนเป็น
อย่างมากจึงได้มีความพยายามในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสนับสนุนให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตผ่านทางอนุสัญญา
หรือพิธีสารต่างๆ เรื่อยมา เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 พิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ค.ศ. 1989 มาตรการปกป้องคุ้มครองและหลักประกันในสิทธิของผู้ที่จะได้รับโทษประหารชีวิต ค.ศ.  1984 อนุสัญญาต่อต้าน
การทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย่ ายีศักดิ์ศรี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่ง
สหประชาชาติ ค.ศ. 1989 พิธีสารแห่งอนุสัญญาอเมริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1990 สนธิสัญญาต้นแบบว่าด้วยการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 1990 เป็นต้น โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี ้

1. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  ค.ศ.1948 (Universal Declaration of Human Rights) โดยใน
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ขององค์การสหประชาชาตินั้นได้มีการบัญญัติถึงหลักการส าคัญเอาไว้ใน มาตรา 
5 ท่ีว่า “บุคคลใดๆ จะถูกทรมานหรือได้รับผลปฏิบัติหรือการลงโทษที่ทารุณ โหดร้าย ผิดมนุษยธรรม หรือต่ าช้าไม่ได้” ซึ่งเป็น
การแสดงออกถึงการต่อต้าน คัดค้านการลงโทษผู้กระท าความผิดที่โหดร้ายทารุณ  อย่างไรก็ดี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนนั้นไม่มีสภาพบังคับหรือก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายแก่ประเทศสมาชิกแต่อย่างใด 

ส าหรับประเทศไทยนั้นได้ออกเสียงสนับสนุนปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และ เมื่อพิจารณาถึงแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 – 2561) ที่ประเทศไทยได้จัดท าและก าลังด าเนินการอยู่ขณะนี้จะเห็นว่าได้มีการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าวเพื่อให้อยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งขั้นตอนการด าเนินการที่ส าคัญก็คือ การผลักดันให้
ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีในพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ค.ศ. 1989 มุ่งให้มกีารยกเลิกโทษประหารชีวิตให้เสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นประเด็นท่ีต้องติดตามอย่างใกล้ชิด 

 2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 (International Covenant on 
Civil and Political Rights) เป็นสนธิสัญญาพหุภาคีที่ให้ค ามั่นสัญญาว่าจะเคารพสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของ
บุคคลในด้านต่างๆ เช่น สิทธิในชีวิตร่างกาย สิทธิในการชุมนุม สิทธิในการพูด เป็นต้น ซึ่งกติการะหว่างประเทศฯ นี้มีผลใช้
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 การลงโทษเพื่อปกป้องคุ้มครองสังคมมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองให้สังคมเกิดความปลอดภัยด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อ
ความสงบเรียบร้อยและเสถียรภาพของสังคม ท้ังนี้ เป็นการป้องกันอาชญากรรมไม่ให้เกิดขึ้นหรือไม่ให้ผู้กระท าความผิดกลับมา
กระท าความผิดซ้ า เช่น การตัดผู้กระท าความผิดหรืออาชญากรออกจากสังคม ไม่ว่าจะเป็นการตัดออกแบบถาวรหรือช่ัวคราว 
เช่น การประหารชีวิต การจ าคุก การกักขัง เป็นต้น 

โดยในอดีตจะเห็นได้ว่า ในหลายๆ ประเทศนิยมบังคับใช้โทษประหารชีวิตค่อนข้างมาก ซึ่งในแถบตะวันตกและ
ตะวันออกมีวิธีการประหารชีวิตด้วยวิธีการต่างๆ มากมาย แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ยุคสมัย มุ่งหาวิธีการท าให้ตายด้วยวิธีการ
ต่างๆ ได้แก่ การตัดศีรษะ การเผาทั้งเป็นให้ตาย การใช้ม้าแยกร่าง การแขวนคอ การปาหิน เป็นต้น แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่
ค่อยปรากฏช่ือนักคิดหรือนักทฤษฎีที่ออกแบบหรือคิดค้นเครื่องมือหรือวิธีการประหารชีวิตมากนักเนื่องจากในบางมุมมองนั้น
ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรภาคภูมิใจมากนัก 

ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการใช้บังคับโทษประหารชีวิตนั้นมีอิทธิพลมาจากแนวความคิดในหนังสือ อาชญากรรม
และการลงโทษ (on crimes and punishment) ของซีซาร์ เบ็คคาเรีย (Cesare Beccaria) นักอาชญาวิทยาชาวอิตาเลียน 
ของส านักคิดอาชญาวิทยาดั้งเดิมที่เกิดขึ้นช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ซึ่งอาจเรียกยุคนี้ได้ว่า ยุคแสงสว่างทางภูมิปัญญา 
(enlightenment) โดยใจความของหนังสือดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการต่อต้านโทษประหารชีวิต โดยวัตถุประสงค์ในการลงโทษ
จะต้องกระท าไปเพื่อการป้องกันอาชญากรรม ไม่ใช่กระท าไปเพื่อแก้แค้นทดแทนหรือความพึงพอใจของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้น 
การลงโทษที่โหดร้ายและป่าเถื่อนโดยเฉพาะการทรมานก่อให้เกิดผลเสียแก่บุคคลที่ไม่ได้กระท าความผิด และได้อธิบายให้เห็น
ถึงการป้องกันอาชญากรรมนั้นดีกว่าการลงโทษอาชญากรภายหลังจากที่ได้ประกอบอาชญากรรม ทั้งนี้ แนวความคิดดังกล่าว
ได้รับการยอมรับเป็นวงกว้างมากขึ้นเรื่อยและน ามาสู่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของแถบภาคพื้นยุโรป [2] 

ต่อมา องค์การสหประชาชาติ (UN) เล็งเห็นถึงความส าคัญในการลงโทษประหารชีวิตกับประเด็นสิทธิมนุษยชนเป็น
อย่างมากจึงได้มีความพยายามในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสนับสนุนให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตผ่านทางอนุสัญญา
หรือพิธีสารต่างๆ เรื่อยมา เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 พิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ค.ศ. 1989 มาตรการปกป้องคุ้มครองและหลักประกันในสิทธิของผู้ที่จะได้รับโทษประหารชีวิต ค.ศ.  1984 อนุสัญญาต่อต้าน
การทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย่ ายีศักดิ์ศรี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่ง
สหประชาชาติ ค.ศ. 1989 พิธีสารแห่งอนุสัญญาอเมริกาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1990 สนธิสัญญาต้นแบบว่าด้วยการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 1990 เป็นต้น โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี ้

1. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  ค.ศ.1948 (Universal Declaration of Human Rights) โดยใน
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ขององค์การสหประชาชาตินั้นได้มีการบัญญัติถึงหลักการส าคัญเอาไว้ใน มาตรา 
5 ท่ีว่า “บุคคลใดๆ จะถูกทรมานหรือได้รับผลปฏิบัติหรือการลงโทษที่ทารุณ โหดร้าย ผิดมนุษยธรรม หรือต่ าช้าไม่ได้” ซึ่งเป็น
การแสดงออกถึงการต่อต้าน คัดค้านการลงโทษผู้กระท าความผิดที่โหดร้ายทารุณ  อย่างไรก็ดี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนนั้นไม่มีสภาพบังคับหรือก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายแก่ประเทศสมาชิกแต่อย่างใด 

ส าหรับประเทศไทยนั้นได้ออกเสียงสนับสนุนปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และ เมื่อพิจารณาถึงแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 – 2561) ที่ประเทศไทยได้จัดท าและก าลังด าเนินการอยู่ขณะนี้จะเห็นว่าได้มีการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าวเพื่อให้อยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งขั้นตอนการด าเนินการที่ส าคัญก็คือ การผลักดันให้
ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีในพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
ค.ศ. 1989 มุ่งให้มกีารยกเลิกโทษประหารชีวิตให้เสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นประเด็นท่ีต้องติดตามอย่างใกล้ชิด 

 2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 (International Covenant on 
Civil and Political Rights) เป็นสนธิสัญญาพหุภาคีที่ให้ค ามั่นสัญญาว่าจะเคารพสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของ
บุคคลในด้านต่างๆ เช่น สิทธิในชีวิตร่างกาย สิทธิในการชุมนุม สิทธิในการพูด เป็นต้น ซึ่งกติการะหว่างประเทศฯ นี้มีผลใช้

บังคับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 โดยประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกของกติการะหว่างประเทศฯนี้ในปี พ.ศ. 2540 โดยไม่ได้ตั้งข้อสงวน 
(Reservation) ใดๆ เอาไว ้ซึ่งสาระส าคัญของกติกาฯ นี้ได้บัญญัติเอาไว้ในข้อ 6 และข้อ 7 ดังนี ้

 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 ข้อ 6  

1. มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตมาแต่ก าเนิด สิทธินี้ต้องได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย บุคคลจะต้องไม่ถูกท าให้
เสียชีวิตโดยอ าเภอใจ 

 2. ในประเทศที่ยังมิได้ยกเลิกโทษประหารชีวิต การลงโทษประหารชีวิตอาจกระท าได้เฉพาะคดีอุกฉกรรจ์ที่สุดตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับในขณะกระท าความผิด และไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกติกานี้ และต่ออนุสัญญาวาด้วยการป้องกันและลงโทษ
อาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์ การลงโทษเช่นว่าน้ีจะกระท าได้แต่โดยค าพิพากษาถึงที่สุดของศาลที่มีอ านาจ 

 3. ในกรณีที่การท าให้เสียชีวิตมีลักษณะเป็นอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์ ย่อมเป็นที่เข้าใจว่าข้อนี้มิได้ให้อ านาจรัฐภาคีใด
แห่งกติกานี้ในอันท่ีจะเลี่ยงจากพันธกรณีใดท่ีมีตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและการลงโทษอาชญากรรมล้าง
เผ่าพันธุ ์

 4. บุคคลใดต้องค าพิพากษาประหารชีวิต ย่อมมีสิทธิขออภัยโทษหรือลดหย่อนผ่อนโทษตามค าพิพากษา การนิรโทษ
กรรม การอภัยโทษ หรือการลดหย่อนผ่อนโทษตามค าพิพากษาประหารชีวิตอาจให้ได้ในทุกกรณี 

 5. บุคคลอายุต่ ากว่า 18 ปี กระท าความผิดจะถูกพิพากษาประหารชีวิตมิได้ และจะด าเนินการประหารชีวิตสตรีขณะ
มีครรภ์มิได้ 

 6. รัฐภาคีใดแห่งกติกานี้จะยกข้อนี้ข้ึนอ้างเพื่อประวิง หรือขัดขวางการยกเลิกโทษประหารชีวิตนี้มิได้ 

 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 ข้อ 7  

บุคคลจะถูกทรมาน หรือได้รับการปฏิบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือต่ าช้ามิได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
บุคคลจะถูกใช้ในการทดลองทางการแพทย์ หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยปราศจากความยินยอมอย่างเสรีของบุคคลนั้นมิได้ 

 อย่างไรก็ดี พิธีสารระหว่างประเทศที่มุ่งยกเลิกโทษประหารชีวิตโดยสิ้นเชิงนั้นปรากฏอยู่ในพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 
แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1989 ว่าด้วยการยกเลิกโทษประหารชีวิต ที่บัญญัติ
ว่า จะไม่มีบุคคลใดที่อยู่ภายใต้อ านาจศาลของประเทศสมาชิกถูกลงโทษประหารชีวิต และประเทศสมาชิกจะต้องด าเนิน
มาตรการใดๆ เพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิต ซึ่งประเทศไทยมิได้เข้าเป็นภาคีในพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ดังกล่าวเนื่องจากพิธีสาร
ฯ ฉบับน้ีไม่อนุญาตให้มีการตั้งข้อสงวนเกี่ยวกับการบังคับใช้โทษประหารชีวิตในยามสงครามและอาชญากรรมสงคราม 

3. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 1989 (Convention on the Rights of the Child) ได้มี
การก าหนดไว้ในข้อ 37 ว่าจะไม่มีเด็กคนใดถูกทรมานหรือลงโทษที่โหดร้ายป่าเถื่อนไร้มนุษยธรรม และจะไม่ถูกลงโทษประหาร
ชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิต อนึ่ง ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเน้นย้ าว่าการลงโทษประหารชีวิตเป็นการปฏิเสธสิทธิ
มนุษยชนข้ันพ้ืนฐานในเรื่องสิทธิในการมีชีวิตอยู่จึงได้มีมติให้ทุกประเทศทั่วโลกงดเว้นโทษประหารชีวิต จนกระทั่งปี พ.ศ. 2555 
มีประเทศสมาชิกของสหประชาชาติได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตส าหรับความผิดทางอาญาทั่วไปและทุกประเภทไปแล้วกว่า 140 
ประเทศหรืออาจกล่าวได้ว่ามีประเทศมากกว่า 2 ใน 3 ของประเทศทั่วโลกได้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้ว ไม่ว่าจะโดย
ทางกฎหมายหรือในทางปฏิบัติ 

อย่างไรก็ดี ในรายงานเรื่อง “สถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิตในปี 2560” (Death Sentences 
and Executions in 2017) ขององค์กรแอมเนสตี้ อินเตอร์เนช่ันแนล ระบุว่าการประหารชีวิตส่วนใหญ่ในโลกเกิดขึ้นใน
ประเทศจีน อิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย อิรักและปากีสถานตามล าดับ โดยมีวิธีการประหารชีวิตที่แตกต่างกันออกไป เช่น การยิง
เป้า (Firing Squad) การแขวนคอ (Hanging) การฉีดสารเคมี เ ข้าสู่ ร่างกาย (Lethal Injection) การนั่ งเก้าอี้ ไฟฟ้า 
(Electrocution) เป็นต้น ทั้งนี้ ส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียนนั้นพบว่ามีทั้งประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้ว เช่น 
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศกัมพูชา ประเทศที่ยังมีโทษประหารชีวิตแต่ไม่ได้บังคับใช้โทษประหารชีวิต เช่น ประเทศลาว 
ประเทศพม่า และประเทศบรูไน ส่วนประเทศสมาชิกที่เหลือนอกจากนี้คือกลุ่มประเทศที่ยังบังคับโทษประหารชีวิตอยู่ใน
ปัจจุบัน 

ส าหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เคยบัญญัติคุ้มครองอยู่ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ยังคงได้รับการคุ้มครอง
ตามเดิม แต่บทบัญญัติในส่วนสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงโทษประหารชีวิตนั้นมีการบัญญัติไว้ใน
มาตรา 28 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และวรรคสามยังบัญญัติให้ การทรมาน หรือการ
ลงโทษด้วยวิธีโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระท ามิได้ ดังนั้น เป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
อันเป็นกฎหมายสูงสุดนั้นต้องการที่จะให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิต นอกจากนั้นในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ยัง
ได้มีการผลักดันกฎหมายที่มีอัตราโทษประหารชีวิตให้เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเพื่อให้เปลี่ยนเป็นโทษจ าคุกตลอดชีวติซึง่ถอื
เป็นการเตรียมเข้าสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิต [3] 

ทั้งนี้ โทษทางอาญาของประเทศไทยในปัจจุบันน้ันมี 5 สถาน ได้แก่ 1. ริบทรัพย์สิน 2. ปรับ 3. กักขัง 4. จ าคุก และ 
5. การประหารชีวิต ซึ่งโทษประหารชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศว่า
สมควรที่จะมีการบังคับใช้ต่อไปหรือไม่ เนื่องจากโทษประหารชีวิตนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย กล่าวคือ โทษประหารชีวิตเป็นการ
ตัดผู้กระท าความผิดผู้นั้นออกไปจากสังคมเป็นการถาวรที่ได้ผลชัดเจนท่ีสุด แต่ในทางกลับกัน หากผู้โดนลงโทษประหารชีวิตนั้น
ไม่ได้กระท าความผิดเนื่องจากเกิดความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม เช่นนี้คงไม่มีทางปลุกชีพฟื้นวิญญาณผู้ได้รับโทษ
ดังกล่าวได้เลย ทั้งนี้ ในอดีตการลงโทษนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้แค้นทดแทน (retributive) และการข่มขู่ยับยั้งผู้ที่กระท า
ความผิด (deterrence) แต่ในปัจจุบันภารกิจของงานราชทัณฑ์นั้นมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระท าความผิดด้วยการ
บ าบัดฟื้นฟูด้านจิตใจและพฤติกรรม (correction) ซึ่งจะเห็นได้ว่าโทษประหารชีวิตนั้นไม่สามารถจะบรรลุตามวัตถุประสงค์การ
ลงโทษในยุคปัจจุบันได้เลย งานวิจัยนี้จึงมุ่งที่จะน าเสนอให้เห็นถึงความเป็นมาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของโทษประหารชีวิตท้ัง
ต่างประเทศและในประเทศไทย ตลอดจนกระแสวิพากษ์ทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและคัดค้านโทษประหารชีวิต 

 

วิธีด าเนินการ 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยทางนิติศาสตร์ โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary 

Research) โดยค้นคว้าจากต ารา บทความ ตัวบทกฎหมาย งานวิจัย และการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ของ
บุคคลทีม่ีความเกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงการประหารชีวิตด้วยวิธีการตัดศีรษะเป็นการยิงเป้าในปี 2477 โดยพระราชบัญญัติแก้ไข

เพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา ฉบับที่ 6 พ.ศ.2477 และเปลี่ยนจากวิธีการยิงเป้ามาเป็นการฉีดหรือสารพิษในปี 2546 โดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 16) พ.ศ.2546 มาตรา 4  โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 
ตุลาคม พ.ศ.2546 ทั้งนี้ โทษประหารชีวิต มิให้น ามาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งกระท าความผิดในขณะที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 วรรค 2 และในกรณีผู้ซึ่งกระท าความผิด ในขณะที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปี ได้กระท า
ความผิดที่มีระวางโทษประหารชีวิต ให้ถือว่าระวางโทษดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นระวางโทษจ าคุกห้าสิบปีตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 18 วรรค 3 ซึ่งการบังคับโทษประหารชีวิตเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง จึงอาจสรุปเหตุผลของ
ทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่คัดค้านได้ ดังนี ้
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศกัมพูชา ประเทศที่ยังมีโทษประหารชีวิตแต่ไม่ได้บังคับใช้โทษประหารชีวิต เช่น ประเทศลาว 
ประเทศพม่า และประเทศบรูไน ส่วนประเทศสมาชิกที่เหลือนอกจากนี้คือกลุ่มประเทศที่ยังบังคับโทษประหารชีวิตอยู่ใน
ปัจจุบัน 

ส าหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เคยบัญญัติคุ้มครองอยู่ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ยังคงได้รับการคุ้มครอง
ตามเดิม แต่บทบัญญัติในส่วนสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงโทษประหารชีวิตนั้นมีการบัญญัติไว้ใน
มาตรา 28 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และวรรคสามยังบัญญัติให้ การทรมาน หรือการ
ลงโทษด้วยวิธีโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระท ามิได้ ดังนั้น เป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
อันเป็นกฎหมายสูงสุดนั้นต้องการที่จะให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิต นอกจากนั้นในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ยัง
ได้มีการผลักดันกฎหมายที่มีอัตราโทษประหารชีวิตให้เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเพื่อให้เปลี่ยนเป็นโทษจ าคุกตลอดชีวติซึง่ถอื
เป็นการเตรียมเข้าสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิต [3] 

ทั้งนี้ โทษทางอาญาของประเทศไทยในปัจจุบันน้ันมี 5 สถาน ได้แก่ 1. ริบทรัพย์สิน 2. ปรับ 3. กักขัง 4. จ าคุก และ 
5. การประหารชีวิต ซึ่งโทษประหารชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศว่า
สมควรที่จะมีการบังคับใช้ต่อไปหรือไม่ เนื่องจากโทษประหารชีวิตนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย กล่าวคือ โทษประหารชีวิตเป็นการ
ตัดผู้กระท าความผิดผู้นั้นออกไปจากสังคมเป็นการถาวรที่ได้ผลชัดเจนท่ีสุด แต่ในทางกลับกัน หากผู้โดนลงโทษประหารชีวิตนั้น
ไม่ได้กระท าความผิดเนื่องจากเกิดความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม เช่นนี้คงไม่มีทางปลุกชีพฟื้นวิญญาณผู้ได้รับโทษ
ดังกล่าวได้เลย ทั้งนี้ ในอดีตการลงโทษนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้แค้นทดแทน (retributive) และการข่มขู่ยับยั้งผู้ที่กระท า
ความผิด (deterrence) แต่ในปัจจุบันภารกิจของงานราชทัณฑ์นั้นมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระท าความผิดด้วยการ
บ าบัดฟื้นฟูด้านจิตใจและพฤติกรรม (correction) ซึ่งจะเห็นได้ว่าโทษประหารชีวิตนั้นไม่สามารถจะบรรลุตามวัตถุประสงค์การ
ลงโทษในยุคปัจจุบันได้เลย งานวิจัยนี้จึงมุ่งที่จะน าเสนอให้เห็นถึงความเป็นมาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของโทษประหารชีวิตท้ัง
ต่างประเทศและในประเทศไทย ตลอดจนกระแสวิพากษ์ทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและคัดค้านโทษประหารชีวิต 

 

วิธีด าเนินการ 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยทางนิติศาสตร์ โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary 

Research) โดยค้นคว้าจากต ารา บทความ ตัวบทกฎหมาย งานวิจัย และการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ของ
บุคคลทีม่ีความเกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงการประหารชีวิตด้วยวิธีการตัดศีรษะเป็นการยิงเป้าในปี 2477 โดยพระราชบัญญัติแก้ไข

เพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา ฉบับที่ 6 พ.ศ.2477 และเปลี่ยนจากวิธีการยิงเป้ามาเป็นการฉีดหรือสารพิษในปี 2546 โดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 16) พ.ศ.2546 มาตรา 4  โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 
ตุลาคม พ.ศ.2546 ทั้งนี้ โทษประหารชีวิต มิให้น ามาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งกระท าความผิดในขณะที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 วรรค 2 และในกรณีผู้ซึ่งกระท าความผิด ในขณะที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปี ได้กระท า
ความผิดท่ีมีระวางโทษประหารชีวิต ให้ถือว่าระวางโทษดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นระวางโทษจ าคุกห้าสิบปีตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 18 วรรค 3 ซึ่งการบังคับโทษประหารชีวิตเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง จึงอาจสรุปเหตุผลของ
ทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่คัดค้านได้ ดังนี ้

เหตุผลของฝ่ายที่สนับสนุน 

1. โทษประหารชีวิตเป็นโทษที่จ าเป็นต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เป็นการแก้แค้นทดแทนและรักษาความ
ยุติธรรมแก่ผู้ที่ได้รับผลร้ายของอาชญากร หากมีโทษประหารชีวิต อาชญากรย่อมเกรงกลัวต่อกฎหมายเนื่องจากโดยธรรมชาติ
แล้วมนุษย์ทุกคนย่อมรักและหวงแหนชีวิตตน นอกจากนั้นประเทศไทยยังคงมีปัญหาอาชญากรรมที่รุนแรงอยู่ การมีโทษ
ประหารชีวิตจึงยังคงเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการป้องกันปราบปราม อนึ่ง โทษประหารชีวิตแสดงถึงความเป็นอารยะ กล่าวคือ รู้จัก
การฆ่าเป็นการลงโทษเหมือนท่ีอารยชนใช้อาวุธในทางที่เป็นประโยชน์ [4] 

2. โทษประหารชีวิตสามารถยับยั้งอาชญากรรมได้ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าการลงโทษประหารชีวิตนั้นเป็นการตัด
ผู้กระท าความผิดออกไปจากสังคมอย่างเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่ท าให้อาชญากรผู้นั้นมีโอกาสกระท าความผิด
ซ้ าอีกโดยเฉพาะอาชญากรกรร้ายแรงที่ไม่สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อีกต่อไปอันเป็นการปกป้องคุ้มครองชีวิตของผู้บริสุทธ์ิ 

3. รัฐไม่ควรใช้งบประมาณเพื่อดูแลสงเคราะห์ผู้ต้องโทษประหารชีวิต ซึ่งงบประมาณเหล่านั้นคือภาษีของประชาชน 
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สรุปผลการวิจัย 
เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลของทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่คัดค้านแล้วนั้นจะเห็นได้ ว่าแม้มีความเห็นแตกต่างกันอยู่ก็

ตาม แต่ต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลที่มีน้ าหนักในเชิงวิชาการ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังคงไม่เห็นด้วยกับ
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ยกเลิกโทษประหารชีวิตในขณะนี้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตในอนาคต เนื่องจากมีปัจจัยต่างๆ 
มากมายทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการยกเลิกโทษประหารชีวิต หากวันหนึ่งมีการยกเลิกโทษประหารชีวิตก็จ าต้องมี
มาตรการบังคับโทษอย่างอื่นท่ีดีมาทดแทน อย่างไรก็ดี นอกจากประเด็นเรื่องโทษประหารชีวิตที่ยังคงต้องช่วยกันสนับสนุนให้
เกิดการวิพากษ์และน าไปสู่การท าประชาพิจารณ์แล้วนั้น ประเด็นที่ต้องช่วยกันต่อไปคือการสนับสนุนสิทธิของผู้ต้องขังและ
บริหารงานเรือนจ าให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามแนวทางที่ก าหนดเอาไว้ใน
ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของสหประชาชาติ ค.ศ. 1955 (Standard Minimum Rules For the 
Treatment of Prisoners) ซึ่งประเทศไทยเป็น 1 ใน 17 ประเทศท่ีได้เสนอและให้การสนับสนุน “ร่างข้อก าหนดมาตรฐานข้ัน
ต่ าส าหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของสหประชาชาติ” ดังนั้น หากในอนาคตมีการยกเลิกโทษประหารชีวิตและมีการแก้ไขบทบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังก็จะส่งผลให้กฎหมายราชทัณฑ์ไทยเป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับหลักสิทธิ
มนุษยชนสากล ผู้ต้องขังมีคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและร่างกายที่ดีขึ้นและกลับสู่สังคมได้อย่างปกติสุขอีกครั้ง  

 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยการสนับสนุนและการให้ความอนุเคราะห์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย และจะส าเร็จ
ลงไม่ได้เลยหากไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
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วิธีกำรศึกษำ : เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการส�ารวจ การสังเกต 

ประกอบด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์อย่างเจาะลึก การสนทนากลุ่ม ได้แก่ คณะ

กรรมการตลาด 12 คน แม่ค้า 28 คน นักท่องเที่ยว 40 คน เครือข่ายกินดีมีสุข 3 คน พาณิชย์จังหวัดพัทลุง 1 คน 

ผลกำรศึกษำ : พบว่าตลาดป่าไผ่ฯ กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างตลาดอาหารพื้นบ้าน มีล�าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. การ

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกันชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนสร้างตลาดป่าไผ่สร้างสุข 2. การมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน ชุมชน

ร่วมกันสร้างตลาด ร่วมกันคิดรูปแบบการจัดการเกี่ยวกับตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย 3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ โดย

ชาวบ้านน�าสิ่งที่มีอยู่จากบ้านมาขาย สร้างรายได้ครัวเรือนให้เพิ่มขึ้น 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีการประชุมวันพฤหัสบดี

แรกของทุกเดือน เพื่อรับทราบปัญหา แล้วน�ามาปรับปรุง

 วิจำรณ์และสรุป : หน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่งเสริมตลาดท้องถิ่น อาหารปลอดภัย 

เน้นสร้างความสุขให้ทั้งคนซื้อ คนขาย และสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษ์โลก 

ค�ำส�ำคัญ : การมีส่วนร่วมของชุมชน อาหารพื้นบ้าน ตลาดป่าไผ่สร้างสุข
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Papai-Sangsuk : the participation of community to create a local food market

: Khuan Khanun district, Phatthalung Province

Athinee Boonwong1* and Utit Sungkharat2

Abstract

Introduction : The study shows the improve Thailand 4.0 which acts as an economic model that aims to fulfill 

the core objective such as economic prosperity, Create will being and environment protection, by Amazing 

Thailand Go Local campaign to create CBT in Thailand.

Object : To investigate the participation of community to create a local food market in Phattalung Province

 Methods : This qualitative research investigates the participation of community to create a local food market. 

Several sources of data include related scholarly papers, participant observation, non- participant observation, 

in-depth interview, and focus group discussion. A total of 84 people participated in this research – 12 marketing 

boards, 28 merchants, 40 tourists, 3 Kin Dee Mee Suk representatives and one from Provincial Social Security Office. 

Results : The reveal four processes addressed in the community participation in establishing a local food mar-

ket 1.The community participated in consideration of planning to create a local food market. 2. The commu-

nity participates in establishing the market, managing the safe foods market. 3. The community benefits from 

the market. People make money by selling their own products. 4. The community participates in evaluating 

the market by arranging the meeting on every first Thursday of each month. They indicate the problems and 

improve of them.

Conclusion : The government was able to corporate with community and TAT support the local market will 

regards to food safety. Moreover, both tourist and sellers were happy and they were able to conserve the 

culture and protect the environment.

Keywords : The participation of community, local food, Papai-Sangsuk market
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บทน ำ 

 การท่องเที่ยวได้มีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเมื่อรัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
อตุสาหกรรมทอ่งเที่ยวประเทศไทยเป็นมหานครทอ่งเที่ยวแหง่เอเชีย (Tourism capital of Asia) เมื่อปีพทุธศกัราช 2544 ซึง่
เป็นแนวคิดท่ีให้การท่องเที่ยวเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในช่วงเวลานัน้ (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2560) นอกจากนีแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 12 (2560 - 2564) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลกั
ของการพฒันาประเทศ และเป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทัง้การปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสูย่ทุธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยมีธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นเคร่ืองมือกระตุ้นเศรษฐกิจชมุชนแทบ
ทกุมิติ ทัง้ด้านสินค้าและบริการโดยมีแนวคิดการด าเนินงานซึง่ประกอบด้วยอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ ทนุวฒันธรรมและภมูิ
ปัญญา และแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการบูรณาการร่วมกนัระหว่างหน่วยงานรัฐกับคนในชุมชน เพื่อเติมเต็มองค์
ความรู้ให้กบัทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง และเพื่อพฒันาถ่ินที่อยู่อาศยัให้กลายเป็นแหลง่ท่องเที่ยวและแหลง่ท ากินของคนในพืน้ท่ี
สืบต่อไป นอกจากนีย้งัได้น้อมน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงของพระราชามาใช้ในการพฒันาหมู่ บ้านที่ “มัน่คง มัง่คัง่ และ
ยัง่ยืน” ตามหลกั 7 ประการคือ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการผลิตท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบัความสามารถในการบริหาร
จัดการ ไม่โลภไม่เห็นแก่ก าไรระยะสัน้ มีความซ่ือสตัย์สุจริตในการประกอบการ การกระจายความเสี่ยงด้วยการสร้าง
ผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย บริหารความเสี่ยงต ่าไมก่่อหนีจ้นเกินขีดบริหาร และรู้ใช้เสนห์่ท้องถ่ินให้เป็นแรงขบัเคลื่อน (ไทยรัฐ, 2560 ) 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประกาศให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ยัง่ยืน สมัผสัวิถีไทย เติมความสุขใจ สร้าง
รายได้ ใสร่อยยิม้ 
 การมีส่วนร่วมเป็นสิ่งส าคญัส าหรับการด าเนินชีวิตมนุษย์บนโลกใบนี ้ เพราะมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสงัคม ต่าง
พึ่งพาอาศยักันและต่างต้องมีบทบาทภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบตามวาระโอกาสที่มาถึง บทบาทหน้าท่ีที่ได้รับจากการ
ยอมรับ บทบาทที่สร้างขึน้ด้วยตนเองเช่น การรับหน้าที่เป็นพ่อแม่ เป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นผู้ ใหญ่บ้าน ผู้น าหมู่บ้าน 
ประชาชนในหมูบ้่าน ความส าคญัของบทบาทหน้าที่ การงานต้องมีกฎระเบียบและองค์การที่มัน่คงคอยช่วยรับนโยบายให้
สอดคล้องกบักฎหมายของบ้านเมือง แต่ทัง้นีก้ารมีสว่นร่วมนัน้รวมถึงการร่วมด้วยช่วยกนัในด้านความคิดเห็น การบริหาร
จดัการ ตลอดจนการเสยีสละเวลา อาคารสถานท่ี ปัจจยัอื่น ๆ ในการด าเนินกิจกรรม เพื่อบรรลเุป้าหมาย (ยพุาพร รูปงาม, 
2545) 
 การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) นบัเป็นการท่องเที่ยวทางเลือกอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความ
สนใจจากนานาประเทศ แหลง่ท่องเที่ยวทัว่โลกจ านวนมากต่างใช้อาหารท้องถ่ินเป็นเคร่ืองมือสง่เสริมให้นกัท่องเที่ยวมา
เยือนแหลง่ทอ่งเที่ยวนัน้ ๆ  เนื่องจากอาหารท้องถ่ินมีความเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองและมีการสบืทอดตอ่กนัมานานนบัร้อย
ปี มีความส าคญัต่อวิถีการด าเนินชีวิตและวฒันธรรมของคนในชุมชน ซึ่งเป็นสิ่ งส าคัญในการน าเสนอเอกลกัษณ์และ
วฒันธรรมตามจดุหมายปลายทางของนกัท่องเที่ยว อนัเป็นสิ่งกระตุ้นความสนใจที่จะให้นกัท่องเที่ยวมาเยือนเป็นครัง้แรก 
เกิดความประทบัใจในรสชาติของอาหาร และอยากจะกลบัมาเยือนอีกในครัง้ต่อไป ดงันัน้หากประเทศไทยส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวด้วยอาหารไทยพืน้บ้าน ก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงรุกอีกด้านหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลท่ีให้ความส าคญัในการพฒันาอาหารควบคู่กับการท่องเที่ยว รวมทัง้การประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัอาหารไทยของ
ภาครัฐที่ขยายออกไปสูร่ะดบัสากล 
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 พทัลงุเมืองเก่าแก่โบราณเมืองหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ได้ช่ือว่าเป็นเมืองขนุเขาอกทะลซุึง่อยูบ่ริเวณกลาง
เมืองเป็นจุดเด่นประจ าจงัหวดั อีกทัง้จงัหวดัพทัลงุเป็นเมืองต้นก าเนิดศิลปะการแสดงของไทยที่ขึน้ช่ืออย่างมโนราห์และ
หนงัตะลงุซึง่ตกทอดเป็นมรดกทางวฒันธรรมของภาคใต้มาอยา่งเนิ่นนานและเป็นจงัหวดัที่คนพดูถงึการทอ่งเที่ยวน้อยมาก 
พทัลงุเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่ระบบทุนนิยมเข้าถึงน้อยมาก เนื่องด้วยเหตุที่ทุนนิยมเข้าถึงน้อย จงัหวดัพทัลงุจึงเป็นจังหวดัที่
ยงัคงอตัลกัษณ์วฒันธรรมท้องถ่ินหลงเหลือให้ชนรุ่นหลงัได้สืบทอด (เครือข่ายวิจยัภาคใต้ตอนลา่ง , 2551) นอกจากนีแ้ล้ว
พทัลงุยงัมีแหล่งธรรมชาติที่ส าคญัระดับประเทศอย่างทะเลน้อยซึ่งอยู่ในเขตห้ามล่าสตัว์ป่าทะเลน้อย พืน้ที่ชุ่มน า้และ
ทะเลสาบน า้จืดที่เป็นแหล่งอาศยัของนกน า้หลากหลายพนัธ์ุ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2560) ทะเลน้อยตัง้อยู่ใน
อ าเภอควนขนนุ เดิมเรียกว่า อ าเภออุดร มีทัง้หมด 12 ต าบล อาชีพหลกั ได้แก่ ท านา ท าสวน ประมง อาชีพเสริม ได้แก่ 
หตัถกรรม เลีย้งสตัว์ ค้าขาย อตุสาหกรรมขนาดเลก็ ผลติภณัฑ์ OTOP อาทิ ผลติภณัฑ์กระจดู หตัถกรรมกะลามะพร้าว ผ้า
ทอแพรกหา (ศนูย์บริการข้อมลูอ าเภอควนขนนุ, 2560) ไมว่า่จะเป็นทะเลน้อย หรือตลาดป่าไผส่ร้างสขุ(ตลาดชมุชนของคน
หวัใจสเีขียว) การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทยได้จดัให้เป็น 7 แหลง่ที่เที่ยวต้องห้ามพลาดเมื่อไปพทัลงุในปี 2560  
 โครงการกินดีมีสขุจงัหวดัพทัลงุเป็นอีกหนึง่เครือขา่ยความมัน่คงทางอาหาร ที่ท างานขบัเคลือ่นสร้างพืน้ท่ีอาหาร
ปลอดภยั ให้คนในชมุชนเข้าถึงได้ ป่าไผ่สร้างสขุ เป็นรูปธรรมที่ผู้บริโภคทัง้ใกล้ไกลตา่งได้ไปใช้เวลาหยอ่นใจกบัวฒันธรรม
พืน้บ้าน ธรรมชาติสงบร่มเย็น และอาหารพืน้บ้าน - ประยุกต์ที่อร่อย จากวัตถุดิบที่สดใหม่ ปลอดภัย ผลิตในชุมชน 
สนบัสนนุชุมชน อาหารพืน้บ้าน ได้แก่ แกงน า้เคยยอดหวาย ปลาดกุร้า คัว่เนือ้หวัขา่ออ่น ข้าวหมกไก่บ้าน ไตปลาแห้ง ผดั
ไทยโบราณ ด้วงคัว่เกลือ ข้าวย าสมนุไพร เส้นขนมจีนข้าวสงัข์หยดสาคตู้นน า้กะทิ ปากหม้อแป้งสาคตู้น สาคไูส้ปลา ข้าว
หมากเหนียวด า มะมว่งหิมพานต์ผดัน า้ตาล  
 ชาวบ้านอ าเภอควนขนุนมีความตื่นตัวจากแคมเปญการท่องเที่ยว 12 เมืองต้องห้ามพลาด plus ของการ
ทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย โดยตลาดป่าไผเ่ป็นตลาดที่เกิดจากการมีสว่นร่วมของชมุชน สนิค้าปลอดภยั อนรัุกษ์ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน รักษ์โลก เน้นสร้างความสขุให้ทัง้คนซือ้คนขาย และสิ่งแวดล้อม ตัง้อยู่ที่ อ าเภอควนขนนุ จงัหวดัพทัลงุ ห่างจาก
โรงพยาบาลควนขนุน 500 เมตร  ห่างจากตัวเมืองพัทลุง 17 กิโลเมตร  เปิดตลาดอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ 28 
มกราคม 2560 ก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม ตลาดป่าไผ่สร้างสุข เกิดจากการร่วมมือกันของเครือข่ายกินดี มีสขุ 
จงัหวดัพทัลงุ และสวนไผข่วญัใจ โดยการสนบัสนนุจากการทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทยด้วยแนวคดิ “อิ่มกาย สบายใจ สขุอยู่
ที่พอ”  นัดแบ่งปันสุขกันทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. พืน้ที่ประมาณ 30 ไร่ ที่เขียวชอุ่มให้ความร่มเย็นทัง้ปี 
บรรยากาศเย็นสบาย เย็นตา เย็นใจ มีเสียงดนตรีทัง้เสียงกีตาร์ ไวโอลิน เสียงซอ  เสียงวงดนตรีพืน้บ้านจากนกัดนตรี
ท้องถ่ินขบักล่อมให้ได้ยินทัว่ตลาด รวมถึงการร ามโนราห์ของนกัเรียน มีร้านค้ากว่า  100 ร้าน ภาชนะใส่อาหารเป็นวสัดุ
ธรรมชาติที่หาง่ายในท้องถ่ิน และยอ่ยสลายได้ หลกีเลีย่งการใช้โฟมและพลาสติก มีผกัผลไม้พืน้บ้านสด ๆ ปลอดสารพิษให้
เลือกซือ้ อาหารต ารับพืน้บ้าน มีพืน้ที่เผยแพร่วฒันธรรมท้องถ่ิน ทัง้การแสดง งานฝีมือสิ่งประดิษฐ์ หตัถกรรมจากวสัดุ
ท้องถ่ิน ทัง้ไผ ่กระจูด งานทอผ้าและย้อมสธีรรมชาติด้วยฝีมือคนในท้องถ่ิน  เป็นการสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน โดย
ประชาชนอยา่งแท้จริง (การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย, 2560) 

ดงันัน้ผู้วิจยัจึงเกิดความสนใจที่จะศกึษาตลาดป่าไผส่ร้างสขุกบัการมีสว่นร่วมของชมุชนในการสร้างตลาดอาหาร
พืน้บ้าน อ าเภอควนขนุน จังหวดัพทัลงุ เพื่อจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการปรับปรุง และพฒันาแหลง่
ท่องเท่ียว ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้สอดคล้อง หรือตอบสนองความต้องการของนกัท่องเที่ยว และเป็น
แนวทางในการเสริมกิจกรรมด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเที่ ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพ่ือ
ก่อให้เกิดรายได้แก่ชมุชนในท้องถ่ินอยา่งยัง่ยืน 
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 พทัลงุเมืองเก่าแก่โบราณเมืองหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ได้ช่ือว่าเป็นเมืองขนุเขาอกทะลซุึง่อยูบ่ริเวณกลาง
เมืองเป็นจุดเด่นประจ าจงัหวดั อีกทัง้จงัหวดัพทัลงุเป็นเมืองต้นก าเนิดศิลปะการแสดงของไทยที่ขึน้ช่ืออย่างมโนราห์และ
หนงัตะลงุซึง่ตกทอดเป็นมรดกทางวฒันธรรมของภาคใต้มาอยา่งเนิ่นนานและเป็นจงัหวดัที่คนพดูถงึการทอ่งเที่ยวน้อยมาก 
พทัลงุเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่ระบบทุนนิยมเข้าถึงน้อยมาก เนื่องด้วยเหตุที่ทุนนิยมเข้าถึงน้อย จงัหวดัพทัลงุจึงเป็นจังหวดัท่ี
ยงัคงอตัลกัษณ์วฒันธรรมท้องถ่ินหลงเหลือให้ชนรุ่นหลงัได้สืบทอด (เครือข่ายวิจยัภาคใต้ตอนลา่ง , 2551) นอกจากนีแ้ล้ว
พทัลงุยงัมีแหล่งธรรมชาติที่ส าคญัระดับประเทศอย่างทะเลน้อยซึ่งอยู่ในเขตห้ามล่าสตัว์ป่าทะเลน้อย พืน้ที่ชุ่มน า้และ
ทะเลสาบน า้จืดที่เป็นแหล่งอาศยัของนกน า้หลากหลายพนัธ์ุ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2560) ทะเลน้อยตัง้อยู่ใน
อ าเภอควนขนนุ เดิมเรียกว่า อ าเภออุดร มีทัง้หมด 12 ต าบล อาชีพหลกั ได้แก่ ท านา ท าสวน ประมง อาชีพเสริม ได้แก่ 
หตัถกรรม เลีย้งสตัว์ ค้าขาย อตุสาหกรรมขนาดเลก็ ผลติภณัฑ์ OTOP อาทิ ผลติภณัฑ์กระจดู หตัถกรรมกะลามะพร้าว ผ้า
ทอแพรกหา (ศนูย์บริการข้อมลูอ าเภอควนขนนุ, 2560) ไมว่า่จะเป็นทะเลน้อย หรือตลาดป่าไผส่ร้างสขุ(ตลาดชมุชนของคน
หวัใจสเีขียว) การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทยได้จดัให้เป็น 7 แหลง่ที่เที่ยวต้องห้ามพลาดเมื่อไปพทัลงุในปี 2560  
 โครงการกินดีมีสขุจงัหวดัพทัลงุเป็นอีกหนึง่เครือขา่ยความมัน่คงทางอาหาร ที่ท างานขบัเคลือ่นสร้างพืน้ท่ีอาหาร
ปลอดภยั ให้คนในชมุชนเข้าถึงได้ ป่าไผ่สร้างสขุ เป็นรูปธรรมที่ผู้บริโภคทัง้ใกล้ไกลตา่งได้ไปใช้เวลาหยอ่นใจกบัวฒันธรรม
พืน้บ้าน ธรรมชาติสงบร่มเย็น และอาหารพืน้บ้าน - ประยุกต์ที่อร่อย จากวัตถุดิบที่สดใหม่ ปลอดภัย ผลิตในชุมชน 
สนบัสนนุชุมชน อาหารพืน้บ้าน ได้แก่ แกงน า้เคยยอดหวาย ปลาดกุร้า คัว่เนือ้หวัขา่ออ่น ข้าวหมกไก่บ้าน ไตปลาแห้ง ผดั
ไทยโบราณ ด้วงคัว่เกลือ ข้าวย าสมนุไพร เส้นขนมจีนข้าวสงัข์หยดสาคตู้นน า้กะทิ ปากหม้อแป้งสาคตู้น สาคไูส้ปลา ข้าว
หมากเหนียวด า มะมว่งหิมพานต์ผดัน า้ตาล  
 ชาวบ้านอ าเภอควนขนุนมีความตื่นตัวจากแคมเปญการท่องเท่ียว 12 เมืองต้องห้ามพลาด plus ของการ
ทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย โดยตลาดป่าไผเ่ป็นตลาดที่เกิดจากการมีสว่นร่วมของชมุชน สนิค้าปลอดภยั อนรัุกษ์ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน รักษ์โลก เน้นสร้างความสขุให้ทัง้คนซือ้คนขาย และสิ่งแวดล้อม ตัง้อยู่ที่ อ าเภอควนขนนุ จงัหวดัพทัลงุ ห่างจาก
โรงพยาบาลควนขนุน 500 เมตร  ห่างจากตัวเมืองพัทลุง 17 กิโลเมตร  เปิดตลาดอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ 28 
มกราคม 2560 ก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม ตลาดป่าไผ่สร้างสุข เกิดจากการร่วมมือกันของเครือข่ายกินดี มีสขุ 
จงัหวดัพทัลงุ และสวนไผข่วญัใจ โดยการสนบัสนนุจากการทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทยด้วยแนวคดิ “อิ่มกาย สบายใจ สขุอยู่
ที่พอ”  นัดแบ่งปันสุขกันทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. พืน้ท่ีประมาณ 30 ไร่ ท่ีเขียวชอุ่มให้ความร่มเย็นทัง้ปี 
บรรยากาศเย็นสบาย เย็นตา เย็นใจ มีเสียงดนตรีทัง้เสียงกีตาร์ ไวโอลิน เสียงซอ  เสียงวงดนตรีพืน้บ้านจากนกัดนตรี
ท้องถ่ินขบักล่อมให้ได้ยินทัว่ตลาด รวมถึงการร ามโนราห์ของนกัเรียน มีร้านค้ากว่า  100 ร้าน ภาชนะใส่อาหารเป็นวสัดุ
ธรรมชาติที่หาง่ายในท้องถ่ิน และยอ่ยสลายได้ หลกีเลีย่งการใช้โฟมและพลาสติก มีผกัผลไม้พืน้บ้านสด ๆ ปลอดสารพิษให้
เลือกซือ้ อาหารต ารับพืน้บ้าน มีพืน้ที่เผยแพร่วฒันธรรมท้องถ่ิน ทัง้การแสดง งานฝีมือสิ่งประดิษฐ์ หตัถกรรมจากวสัดุ
ท้องถ่ิน ทัง้ไผ ่กระจูด งานทอผ้าและย้อมสธีรรมชาติด้วยฝีมือคนในท้องถ่ิน  เป็นการสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน โดย
ประชาชนอยา่งแท้จริง (การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย, 2560) 

ดงันัน้ผู้วิจยัจึงเกิดความสนใจที่จะศกึษาตลาดป่าไผส่ร้างสขุกบัการมีสว่นร่วมของชมุชนในการสร้างตลาดอาหาร
พืน้บ้าน อ าเภอควนขนุน จังหวดัพทัลงุ เพื่อจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการปรับปรุง และพฒันาแหลง่
ท่องเที่ยว ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้สอดคล้อง หรือตอบสนองความต้องการของนกัท่องเท่ียว และเป็น
แนวทางในการเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ ยวเชิงเกษตร และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ เพื่อ
ก่อให้เกิดรายได้แก่ชมุชนในท้องถ่ินอยา่งยัง่ยืน 
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
เพื่อศึกษาตลาดป่าไผ่สร้างสุขกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างตลาดอาหารพืน้บ้าน อ าเภอควนขนุน 

จงัหวดัพทัลงุ  
   

นิยำมศัพท์  
1. กำรมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การที่คนในชุมชนควนขนุนร่วมกันสร้างตลาด ซึ่งเป็นตลาดอาหาร

พืน้บ้านช่ือวา่ ตลาดป่าไผส่ร้างสขุ 
2. อำหำรพืน้บ้ำน หมายถึง อาหารท้องถ่ินที่ชุมชนควนขนนุมีการท าตัง้แต่อดีต และมาจ าหน่ายในตลาดป่าไผ่

สร้างสขุ ได้แก่ อาหารคาว - หวาน ขนม เคร่ืองดื่มเพื่อสขุภาพ ผกัสดและผลไม้  
3.ตลำดป่ำไผ่สร้ำงสุข หมายถงึ ตลาดสเีขียวของชมุชนควนขนนุ จงัหวดัพทัลงุ ตัง้อยูใ่นสวนไผท่ี่เขียวชอุม่ 

จ าหนา่ยอาหารพืน้บ้าน ผลติภณัฑ์ชมุชน ใช้วสัดธุรรมชาติที่หางา่ยในท้องถ่ิน และยอ่ยสลายได้ หลกีเลีย่งการใช้โฟมและ
พลาสติก  
 

วิธีด ำเนินกำร 
การวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสารงานวจิยั

ที่เก่ียวข้อง โดยการส ารวจ การสงัเกต (Observation) ประกอบด้วยการสงัเกตแบบมีสว่นร่วม (Participant Observation) 
และการสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม(Non-Participant Observation) การสมัภาษณ์อย่างเจาะลึก (Indepth Interview) การ
สนทนากลุม่(Focus Group Discussion) ได้แก่ คณะกรรมการตลาด 12 คน แม่ค้า 28 คน นกัท่องเที่ยว 40 คน เครือข่าย
กินดีมีสขุ 3 คน พาณิชย์จงัหวดัพทัลงุ 1 คน  
 

ผลกำรวิจัยและอภปิรำยผลกำรวิจัย 
 

ผลกำรวิจัย 
 ผลการวิจยัพบวา่ จากการสมัภาษณ์การมีสว่นร่วมของชมุชนมีลกัษณะส าคญั 5 ประการ ดงันี ้
 1. จดัขึน้ตามความต้องการของชุมชน เร่ิมต้นการสร้างตลาดโดยเกิดจากการร่วมมือกันของเครือข่ายกินดีมีสขุ 
จงัหวดัพทัลงุ และสวนไผ่ขวญัใจ โดยการสนบัสนนุจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แกนน าคือ คณุขวญัใจ กลบัสกุใส 
อดีตข้าราชการกรมการพฒันาชุมชน ปัจจุบนัเป็นเกษตรกร โดยปลกูไผ่มาเป็นระยะเวลา 10 ปี ก่อนเปิดตลาด สวนไผ่ได้
เป็นศนูย์เรียนรู้ จากนัน้ก็ได้เกิดแนวคิดวา่นา่จะมีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัคนในชมุชนโดยการน าสนิค้าเกษตรปลอด
สารพิษท่ีปลกูเองขาย อาหารพืน้บ้าน และอาหารเพื่อสขุภาพ ตลาดเปิดอย่างเป็นทางการในวนัเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 
ตัง้แต่เวลา 09.00 - 18.00 น. โดยมีคณะกรรมการตลาดทัง้หมด 12 คน ถือหุ้นคนละ 5,000 บาท ร้านค้าหุ้นละ 500 บาท 
คณะกรรมการมีการคดัเลอืกผู้จะเข้ามาขายของโดยต้องเป็น Green & Clean food เทา่นัน้  
 2. ชุมชนผู้ ได้รับประโยชน์หรือผู้ที่เก่ียวข้องมีสว่นร่วมในการจดัจนส าเร็จ  โดยการเข้ามามีสว่นร่วมตัง้แต่ต้นโดย
เร่ิมจากการนดัวนั เวลาและสถานท่ีให้มาประชุมร่วมกนั เพื่อวางแผนก าหนดวตัถปุระสงค์ ขัน้ตอนวิธีการด าเนินงานตา่ง ๆ 
ให้ส าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี  
 3. ได้รับความร่วมมือจากชุมชนด้วยความสมคัรใจ โดยค านึงถึงขีดความสามารถของชาวบ้านที่รับด าเนินการ
ต่อไปได้โดยไม่ต้องพึ่งพาภายนอก ซึ่งชาวบ้านชุมชนควนขนนุก็ได้ให้ความร่วมมือกนัอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ และ
เข้ามามีสว่นร่วมกนัตามหน้าที่ด้วยพละก าลงัของชาวบ้านเทา่ที่มี 
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 4. การใช้ทรัพยากรในการสร้างตลาดป่าไผส่ร้างสขุ ใช้ทรัพยากรในชมุชนให้เกิดประโยชน์มากที่สดุ สอดคล้องกบั
สภาพแวดล้อมความพร้อมกบัชมุชน สอดคล้องกบัขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมชมุชน ท าให้ชาวบ้านเกิดความ
ส านกึเป็นเจ้าของ และสามารถด าเนินการตอ่ไปได้  
 5. ด าเนินการโดยลกัษณะกลุม่ มีการรับผิดชอบร่วมกนั สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกกลุม่ โดยการปลกูฝัง
ทศันคติ และพฤติกรรมที่เห็นแก่สว่นรวม ชาวบ้านท างานด้วยความเสยีสละเพื่อประโยชน์สว่นรวม 
ขัน้ตอนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรสร้ำงตลำดอำหำรพืน้บ้ำน 
 กระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชนในการสร้างตลาดอาหารพืน้บ้าน ต้องอาศยัหลกัการที่วา่กิจกรรมที่มนษุย์สร้าง
ขึน้เป็นกระบวนการที่แบ่งได้หลายขัน้ตอน และการเข้ามามีสว่นร่วมในแตล่ะขัน้ตอนนัน้มีความส าคญัแตกตา่งกนัไปตาม
ลกัษณะของแตล่ะขัน้ตอน ซึง่สรุปได้ดงันี ้โคเฮน และอพัฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1977) 
ขัน้ตอนที่ 1 กำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจร่วมกันวำงแผน 
 ชมุชนมีสว่นร่วมตัง้แตต้่นในการวางแผนสร้างตลาดป่าไผซ่ึง่มีลกัษณะส าคญั 5 ประการ ดงันี ้
  1. จดัขึน้ตามความต้องการของชาวบ้าน เร่ิมต้นการสร้างตลาดโดยคณุขวญัใจ กลบัสกุใส 
 2. ชาวบ้านผู้ได้รับประโยชน์หรือผู้ที่เก่ียวข้องมีสว่นร่วมในการจดัจนส าเร็จ โดยการเข้ามามีสว่นร่วมตัง้แตต้่นโดย
เร่ิมจากการนดัวนั เวลาและสถานท่ีให้มาประชมุร่วมกนั เพื่อวางแผนก าหนดวตัถปุระสงค์ ขัน้ตอนวิธีการด าเนินงานตา่ง ๆ 
ให้ส าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี  
 3. ได้รับความร่วมมือจากชุมชนด้วยความสมคัรใจ โดยค านึงถึงขีดความสามารถของชาวบ้านที่รับด าเนินการ
ต่อไปได้โดยไม่ต้องพึ่งพาภายนอก ซึ่งชาวบ้านชุมชนควนขนนุก็ได้ให้ความร่วมมือกนัอย่างเต็มท่ี เต็มความสามารถ และ
เข้ามามีสว่นร่วมกนัตามหน้าที่ด้วยพละก าลงัของชาวบ้านเทา่ที่มี 
 4. การใช้ทรัพยากรในการสร้างตลาดป่าไผส่ร้างสขุ ใช้ทรัพยากรในชมุชนให้เกิดประโยชน์มากที่สดุ สอดคล้องกบั
สภาพแวดล้อมความพร้อมกบัชุมชน สอดคล้องกบัขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมชุมชน ท าให้คนในชุมชนเกิด
ความส านกึเป็นเจ้าของ และสามารถด าเนินการตอ่ไปได้  
 5. ด าเนินการโดยลกัษณะกลุม่ มีการรับผิดชอบร่วมกนั สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกกลุม่ โดยการปลกูฝัง
ทศันคติ และพฤติกรรมที่เห็นแก่สว่นรวม คนในชมุชนท างานด้วยความเสยีสละเพื่อประโยชน์สว่นรวม  
ขัน้ตอนที่ 2 กำรมีส่วนร่วมในขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 
 จากการศกึษาพบวา่ คนในชุมชนให้ความร่วมมือในการสร้างตลาดอาหารพืน้บ้านตลาดสีเขียวของชุมชน โดยมี
แนวคิดว่า "อ่ิมกาย บายใจ สขุอยู่ท่ีพอ" โดยมีป่าไผ่สีเขียว ณ สวนไผ่ขวญัใจ บนพืน้ที่กว่า 30 ไร่ เป็นพืน้ที่ในการสร้าง
ความสขุ ซึ่งมีการแบ่งพืน้ที่ออกเป็น 5 โซนหลกั ๆ ด้วยกนั คือ โซนตลาดป่าไผ่สร้างสขุ โซนพืน้ที่นัง่พกัผ่อน  โซนกิจกรรม
ส าหรับเด็ก ๆ โซนการเรียนรู้ของสวนไผ่ขวญัใจ และป่าไผ่สดุร่มร่ืน  ในโซนตลาดป่าไผ่สร้างสขุแบ่งพืน้ที่อาหารพืน้บ้าน
ออกเป็นอาหาร ขนม เคร่ืองดื่มเพื่อสขุภาพ ผกัสดและผลไม้ พร้อมทัง้หตัถกรรมมาจ าหนา่ยในราคาสดุย่อมเยา เร่ิมต้นท่ี 1 
บาทเท่านัน้ ร้านค้ามีการบริหารจดัการที่ดีมีการจ าหน่ายอาหารใน 2 แบบ คือ แบบพอดีค า เพื่อลองชิม และซือ้กลบับ้าน
 คณะกรรมการ แม่ค้า และผู้ เก่ียวข้อง มีการประชุมปรึกษาหารือและเสนอความคิดเห็นในการจัดสถานที่
(ชาวบ้านช่วยกนัจดัสถานที่) ประเภทของอาหาร การรักษาความสะอาด การใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม นดั
แบง่ปันสขุกนัทกุวนัเสาร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. ตลาดเปิดอยา่งเป็นทางการเมื่อวนัเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 ตลาดป่าไผ่
สร้างสขุ เป็นตลาดอาหารต ารับพืน้บ้านอาหารคาวหวาน  เช่น เส้นขนมจีนข้าวสงัข์หยด ขนมจีนรวมมิตร น า้ยาป ูน า้ยาป่า 
น า้ยากะทิ  น า้ย า  คัว่เนือ้ข่าอ่อน  แกงน า้เคยยอดหวาย(แกงไตปลา)  ข้าวนึ่ง ข้าวต้มธัญพืช  ปลามงต้มส้ม ข้าวหมกไก่
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 4. การใช้ทรัพยากรในการสร้างตลาดป่าไผส่ร้างสขุ ใช้ทรัพยากรในชมุชนให้เกิดประโยชน์มากที่สดุ สอดคล้องกบั
สภาพแวดล้อมความพร้อมกบัชมุชน สอดคล้องกบัขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมชมุชน ท าให้ชาวบ้านเกิดความ
ส านกึเป็นเจ้าของ และสามารถด าเนินการตอ่ไปได้  
 5. ด าเนินการโดยลกัษณะกลุม่ มีการรับผิดชอบร่วมกนั สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกกลุม่ โดยการปลกูฝัง
ทศันคติ และพฤติกรรมที่เห็นแก่สว่นรวม ชาวบ้านท างานด้วยความเสยีสละเพื่อประโยชน์สว่นรวม 
ขัน้ตอนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรสร้ำงตลำดอำหำรพืน้บ้ำน 
 กระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชนในการสร้างตลาดอาหารพืน้บ้าน ต้องอาศยัหลกัการที่วา่กิจกรรมที่มนษุย์สร้าง
ขึน้เป็นกระบวนการที่แบ่งได้หลายขัน้ตอน และการเข้ามามีสว่นร่วมในแตล่ะขัน้ตอนนัน้มีความส าคญัแตกตา่งกนัไปตาม
ลกัษณะของแตล่ะขัน้ตอน ซึง่สรุปได้ดงันี ้โคเฮน และอพัฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1977) 
ขัน้ตอนที่ 1 กำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจร่วมกันวำงแผน 
 ชมุชนมีสว่นร่วมตัง้แตต้่นในการวางแผนสร้างตลาดป่าไผซ่ึง่มีลกัษณะส าคญั 5 ประการ ดงันี ้
  1. จดัขึน้ตามความต้องการของชาวบ้าน เร่ิมต้นการสร้างตลาดโดยคณุขวญัใจ กลบัสกุใส 
 2. ชาวบ้านผู้ได้รับประโยชน์หรือผู้ที่เก่ียวข้องมีสว่นร่วมในการจดัจนส าเร็จ โดยการเข้ามามีสว่นร่วมตัง้แตต้่นโดย
เร่ิมจากการนดัวนั เวลาและสถานท่ีให้มาประชมุร่วมกนั เพื่อวางแผนก าหนดวตัถปุระสงค์ ขัน้ตอนวิธีการด าเนินงานตา่ง ๆ 
ให้ส าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี  
 3. ได้รับความร่วมมือจากชุมชนด้วยความสมคัรใจ โดยค านึงถึงขีดความสามารถของชาวบ้านท่ีรับด าเนินการ
ต่อไปได้โดยไม่ต้องพึ่งพาภายนอก ซึ่งชาวบ้านชุมชนควนขนนุก็ได้ให้ความร่วมมือกนัอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ และ
เข้ามามีสว่นร่วมกนัตามหน้าที่ด้วยพละก าลงัของชาวบ้านเทา่ที่มี 
 4. การใช้ทรัพยากรในการสร้างตลาดป่าไผส่ร้างสขุ ใช้ทรัพยากรในชมุชนให้เกิดประโยชน์มากที่สดุ สอดคล้องกบั
สภาพแวดล้อมความพร้อมกบัชุมชน สอดคล้องกบัขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมชุมชน ท าให้คนในชุมชนเกิด
ความส านกึเป็นเจ้าของ และสามารถด าเนินการตอ่ไปได้  
 5. ด าเนินการโดยลกัษณะกลุม่ มีการรับผิดชอบร่วมกนั สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกกลุม่ โดยการปลกูฝัง
ทศันคติ และพฤติกรรมที่เห็นแก่สว่นรวม คนในชมุชนท างานด้วยความเสยีสละเพื่อประโยชน์สว่นรวม  
ขัน้ตอนที่ 2 กำรมีส่วนร่วมในขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 
 จากการศกึษาพบวา่ คนในชุมชนให้ความร่วมมือในการสร้างตลาดอาหารพืน้บ้านตลาดสีเขียวของชุมชน โดยมี
แนวคิดว่า "อิ่มกาย บายใจ สขุอยู่ท่ีพอ" โดยมีป่าไผ่สีเขียว ณ สวนไผ่ขวญัใจ บนพืน้ที่กว่า 30 ไร่ เป็นพืน้ท่ีในการสร้าง
ความสขุ ซึ่งมีการแบ่งพืน้ที่ออกเป็น 5 โซนหลกั ๆ ด้วยกนั คือ โซนตลาดป่าไผ่สร้างสขุ โซนพืน้ที่นัง่พกัผ่อน  โซนกิจกรรม
ส าหรับเด็ก ๆ โซนการเรียนรู้ของสวนไผ่ขวญัใจ และป่าไผ่สดุร่มร่ืน  ในโซนตลาดป่าไผ่สร้างสขุแบ่งพืน้ที่อาหารพืน้บ้าน
ออกเป็นอาหาร ขนม เคร่ืองดื่มเพื่อสขุภาพ ผกัสดและผลไม้ พร้อมทัง้หตัถกรรมมาจ าหนา่ยในราคาสดุย่อมเยา เร่ิมต้นท่ี 1 
บาทเท่านัน้ ร้านค้ามีการบริหารจดัการที่ดีมีการจ าหน่ายอาหารใน 2 แบบ คือ แบบพอดีค า เพื่อลองชิม และซือ้กลบับ้าน
 คณะกรรมการ แม่ค้า และผู้ เก่ียวข้อง มีการประชุมปรึกษาหารือและเสนอความคิดเห็นในการจัดสถานท่ี
(ชาวบ้านช่วยกนัจดัสถานที่) ประเภทของอาหาร การรักษาความสะอาด การใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม นดั
แบง่ปันสขุกนัทกุวนัเสาร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. ตลาดเปิดอยา่งเป็นทางการเมื่อวนัเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 ตลาดป่าไผ่
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บ้าน ปลาดกุร้า ไตปลาแห้ง ผดัไทยโบราณ ข้าวย าสมนุไพร สาคตู้นน า้กะทิ ปากหม้อแป้งสาคตู้น สาคไูส้ปลา  ขนมขีม้อด
สด  ขนมโค  ข้าวหมากเหนียวด า มะมว่งหิมพานต์ผดัน า้ตาล  ขนมคนที ขนมม้า และอื่น ๆ อีกมากมาย 
ขัน้ตอนที่ 3 กำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรได้รับผลประโยชน์ แบ่งผลประโยชน์ 
 จากการศึกษาพบว่า คนในชุมชนได้พบปะพูดคุยมีปฏิสมัพนัธ์ที่ดีต่อนักท่องเที่ยว มีรายได้เพิ่มขึน้จากอาชีพ
เกษตรกร ชาวบ้านภาคภมูิใจข้าวสงัข์หยดข้าวที่มากคณุค่าทางอาหารเป็นพืช GI น าข้าวสงัข์หยดมาแปรรูปเป็นการเพิ่ม
มูลค่าให้กับผลิตภณัฑ์ชุมชน สร้างความเป็นกนัเองแบบพี่น้องผ่านการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยเผยแพร่วิถีชีวิต
ความเป็นอยูท่ี่เรียบง่าย 
ขัน้ตอนที่ 4 กำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรประเมินผล 
 ตลาดป่าไผ่สร้างสขุมีการประชุมวนัพฤหสับดีแรกของทกุเดือน โดยน าเสนอปัญหา ประเมินผลในการให้บริการ
ของแมค้่า รสชาติอาหาร ความหลากหลายของอาหาร อปุกรณ์ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม เช่น เตาถ่าน แก้วน า้จากกระบอก
ไม้ไผ ่ใบตองหอ่ขนม 
 

สรุปผลกำรวิจัย 
 

 ตลาดป่าไผส่ร้างสขุกบัการมีสว่นร่วมของชมุชนในการสร้างตลาดอาหารพืน้บ้าน อ าเภอควนขนนุ จงัหวดัพทัลงุ มี
ขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้คือ ขัน้ตอนการมีส่วนร่วมในการริเร่ิมโครงการ ร่วมตดัสินใจ ขัน้ตอนการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ด าเนินงาน ขัน้ตอนมีสว่นร่วมในการได้รับผลประโยชน์ แบ่งผลประโยชน์ และขัน้มีสว่นร่วมในกระบวนการประเมินผลการ
จดังาน ทัง้ 4 ขัน้ตอนนีช้าวบ้านได้มีสว่นร่วมทกุขัน้ตอน ในการขายอาหารพืน้เมืองแต่ครัง้มีการประชุมก่อนเสมอ โดยท า
ความเข้าใจกบัชาวบ้านในเร่ืองความสะอาด การมีจิตอาสา การใช้วสัดุธรรมชาติที่หาง่ายในท้องถ่ิน และย่อยสลายได้ 
หลกีเลีย่งการใช้โฟม และพลาสติก ไมเ่ป็นภาระให้สิง่แวดล้อม เช่น ใบตอง  ใบเตย  กะลามะพร้าว  แก้วน า้ใช้กระบอกไม้ไผ ่
และไม่มีหลอด การน าภมูิปัญญาท้องถ่ินมาใช้สามารถพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เป็นสินค้า OTOP ได้ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวโน้ม
ของการท่องเท่ียวในปัจจุบนันกัท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะเรียนรู้ถึงวฒันธรรมในเร่ืองของอาหารพืน้บ้านมากขึน้ การ
สง่เสริมการทอ่งเที่ยวผา่นอาหารพืน้บ้านเป็นโอกาสที่ดีที่ประชาชนในท้องถ่ินจะช่วยฟืน้ฟ ูและอนรัุกษ์อาหารพืน้บ้าน 
ข้อเสนอแนะ 
1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยและกำรน ำไปใช้ 

1.1 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องกบัการสง่เสริมการท่องเที่ยวจงัหวดัพทัลงุ ควรจดัท าระบบ Mobile 
Application เพื่อให้นกัทอ่งเที่ยวเข้าถึงข้อมลูได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว 

1.2 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัตลาดอาหารปลอดภยั ก าหนดนโยบายและวางแผนในการสร้างตลาดอาหารปลอด
สารพิษ โดยใช้ตลาดป่าไผส่ร้างสขุเป็นต้นแบบตลาดปลอดสารพิษ และตลาดอาหารพืน้บ้าน 

1.3 ก าหนดนโยบายในการใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
 

2. ข้อเสนอแนะส ำหรับงำนวิจัยครัง้ต่อไป 
2.1 ควรศกึษาวิจยัเปรียบเทียบความพงึพอใจของตลาดอาหารพืน้บ้านปลอดสารพิษกบัตลาดอาหารทัว่ไป  
2.2 ควรมีการศกึษาถึงผลกระทบของตลาดป่าไผต่อ่ชมุชนในหลากหลายมิติ เช่น สงัคม วฒันธรรม ระบบนิเวศ 
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บทสรุป 
กระบวนการการมีสว่นร่วมทัง้ 4 ขัน้ตอนท่ีกลา่วมานัน้ ชมุชนมีสว่นร่วมทกุขัน้ตอนไมว่า่จะเป็นทางตรงโดยการลง

มือปฏิบตัิ และโดยทางอ้อมผา่นตวัแทนชาวบ้าน ในการสร้างตลาดอาหารพืน้บ้านชมุชนร่วมกบัเครือขา่ยกินดี มีสขุ จงัหวดั
พทัลงุ โดยการสนบัสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตลาดป่าไผ่เป็นตลาดต้องชม จากกระทรวงพาณิชย์ สินค้า
ปลอดภยั อนรัุกษ์ภมูิปัญญาท้องถ่ิน รักษ์โลก เน้นสร้างความสขุให้ทัง้คนซือ้ คนขาย และสิง่แวดล้อม นอกจากโซนตลาดสี
เขียว(อาหารพืน้บ้าน) แล้วก็ยงัมีพืน้ท่ีกิจกรรมของเด็ก ๆ ให้ได้เรียนรู้ในเร่ืองของดนตรี การท าผ้าทอสธีรรมชาติ ฯลฯ และยงั
มีศนูย์การเรียนรู้การเพาะปลกู การขยายพนัธุ์ และการท าของตกแตง่บ้านจากไผ่ส าหรับผู้ที่สนใจ รวมไปถึงยงัมีพืน้ท่ีป่าไผ่
สีเขียวสดุร่มร่ืนให้ได้เที่ยวชม และนัง่เล่นพกัผ่อน ซึ่งก็เหมาะส าหรับการมาปิกนิก และสงัสรรค์กับครอบครัว อีกทัง้ยงั
สามารถใช้เป็นพืน้ที่แลกเปลี่ยนความรู้ที่น่าสนใจซึ่งกนัและกนั ทัง้นีน้กัทอ่งเที่ยวสามารถนัง่คยุแลกเปลี่ยนความรู้ ความ
คิดเห็นกบัชาวบ้านและคนในชมุชน 

 
กิตตกิรรมประกำศ 

 

บทความฉบบันีไ้ด้ด าเนินการส าเร็จลลุว่งสมบรูณ์ด้วยความกรุณาและค าชีแ้นะให้ค าปรึกษาจาก ดร.อทุิศ สงัขรัตน์ ซึง่ได้
สละเวลาให้ค าปรึกษา ให้ความชว่ยเหลอืที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงบทความฉบบันีใ้ห้สมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

ขอขอบคณุแกนน าในการสร้างตลาดอาหารพืน้บ้าน คณะกรรมการตลาด และชมุชนควนขนนุ จงัหวดัพทัลงุ ที่ให้
การต้อนรับ ให้ความชว่ยเหลอืในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นอยา่งดี 
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กำรใช้สำรสนเทศเพื่องำนวิจัยของบุคลำกรในสังกัดสถำบันกำรพลศึกษำ

อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์1

บทคัดย่อ

บทน�ำ : สารสนเทศเป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีมคีวามจ�าเป็นและสะท้อนถงึคณุภาพของงานวจิยัสบืเนือ่งจากกระบวนการวจิยัทีด่�าเนนิการ

ตามหลักวิทยาการวิจัยล้วนต้องอาศัยการวิเคราะห์สังเคราะห์แนวคิด/ทฤษฏีจากสารสนเทศประเภทต่างๆ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศและความคาดหวังการบริการ

สารสนเทศเพื่องานวิจัยของบุคลากรในสังกัดสถาบันการพลศึกษา

วิธีกำรศึกษำ : เป็นการส�ารวจพฤติกรรมการใช้สารสนเทศบุคลากรในสังกัดสถาบันการพลศึกษา 17 วิทยาเขตที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

จ�านวน 510 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยนี้เป็นแบบสอบถามจ�านวน 1 ฉบับ การตรวจสอบความเชื่อมั่น

ของแบบสอบถามใช้วิธีครอนบาซแอลฟา ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาทั้งฉบับอยู่ที่ระดับ 0.81 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลกำรศกึษำ : บคุลากรในสงักัดสถาบนัการพลศกึษาใช้แหล่งสารสนเทศเพ่ือค้นคว้าข้อมลูและใช้ทรพัยากรสารสนเทศในการท�าวจิยั

อยู่ในระดับใช้เป็นส่วนน้อย( X = 1.99; SD = 0.82; / X = 2.17; SD = 1.07) วัตถุประสงค์และลักษณะการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

เพือ่งานวจิยัอยูใ่นระดบัปานกลาง( X = 3.01; SD = 0.99; / X = 3.02; SD = 0.85) ส่วนความคาดหวงัของการจดับรกิารสารสนเทศ

เพื่อการวิจัยในระดับมากคือ การจัดบริการ E-book ภายในศูนย์วิทยบริการและสามารถใช้งานได้จากโทรศัพท์มือถือ

( X =3.84; SD = 1.00)

วจิำรณ์และสรปุ :การค้นคว้าสารสนเทศส่วนใหญ่สบืค้นจากอนิเทอร์เนต็เพราะสะดวกและมคีวามหลากหลาย ทรัพยากรสารสนเทศ

ที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นส่ือสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ซ่ึงสอดคล้องกับธรรมชาติในสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เน้นทักษะ

และใช้สารสนเทศเพื่อเรียบเรียงเป็นเนื้อหาและเพิ่มความน่าเชื่อถือของงานวิจัย  

ค�ำส�ำคัญ : สารสนเทศเพื่อการวิจัย พฤติกรรมการใช้สารสนเทศ สถาบันการพลศึกษา

1 ผศ, คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร 89160
1 Assist. Prof., Faculty of Liberal Arts Institute of Physical Education, Chumphon Campus. 86190, Thailand
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Use of Information for Research of Personnel at the Institute of Physical Education

Uraiwan Volrakulrungsan

Abstract

Introduction: Information is a fundamental factor that is necessary and reflects the researchs’quality of because 

the research process that is conducted in accordance with research principles requires analysis, synthesis, con-

cept / theory from various types of information.

Objective: To study information usage behavior from information sources and information resources and ex-

pectations of information services for the research of personnel in the Institute of Physical Education.

Methods : It was a survey of information usage behaviors of personnel in the Institute of Physical Education, 

17 campuses which were sample groups of 510 persons. The tools used for data collection in this research 

were a questionnaire, number 1, questionnaire reliability examination. Using the Cronbach Alpha method The 

whole alpha coefficient was at the level of 0.81. The statistics used for data analysis were percentage distribu-

tion, mean and standard deviation.

Results : type of information source and information resources used in the research were a low level

( X = 1.99; SD = 0.82; / X = 2.17; SD = 1.07). The behavior and problems of using information sources and in-

formation resources were using information resources to produce research reports at a moderate level ( X = 

3.01; SD = 0.99), and the use of information for research at a moderate level ( X = 3.02; SD = 0.85). The overall 

expectation of the research information service at the high level was to provide the E-book service in the Re-

source Center and to use it from mobile phones ( X = 3.84; SD = 1.00).

Conclusion : Most of personnel in the institute of Physical Education rearched information from internet because 

it is comvenient and diverse and used print media and visual media which are consistent with nature in the 

field of physical education and sports science that focuses on skills and uses information to be compiled into 

content and increased the credibility of research.

Keywords : Research Information, Behaviors of Information usage, Institute of Physical Education.
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บทน า 
วิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ที่เป็นระบบเพ่ือค้นพบสารสนเทศที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ ส าหรับการน าไปใช้

ประโยชน์ในด้านต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของนักวิจัย ความส าคัญของการวิจัยปรากฏอยู่ในวงการวิชาการด้านต่างๆ ทั้งในระบบ
การศึกษาโดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาท่ีก าหนดให้นักศึกษาต้องท าวิจัยในสาขาท่ีศึกษาลักษณะของงานวิจัยดังกล่าวเป็นที่รู้จัก
ในช่ือต่างๆ ที่หลากหลายไปตามข้อก าหนดของแต่ละสถาบัน เช่น วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ การศึกษาค้นคว้า
อิสระ เป็นต้น นอกจากน้ี วิจัยยังมีบทบาทส าคัญต่อการปฏิบัติงานด้านงานในสายวิชาการที่ผู้ปฏิบัติต้องมีผลงานวิจัยเพ่ือ
ประกอบการท างานโดยเฉพาะผู้สอนในระดับอุดมศึกษาที่ต้องท าวิจัยควบคู่ไปกับการสอนอันเป็นหน้าที่หลักของบุคลากรใน
สังกัดอุดมศึกษา และยังส่งผลทางอ้อมในการสะท้อนให้เห็นคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีงานวิจัยเป็นหน่ึงในองค์ประกอบ
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในรวมถึงเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน
โดยก าหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานด้านวิชาการควบคู่กับการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน 
อย่างไรก็ตาม คุณภาพของผลงานวิจัยในแต่ละเร่ืองนอกเหนือจากการด าเนินการที่ถูกต้องตามวิทยาการวิจัยแล้ว การน าเสนอ
เน้ือหาสาระในผลการวิจัยจ าเป็นต้องอาศัยสารสนเทศที่เกิดจากการสืบค้นในแหล่งสารสนเทศประเภทต่างๆ ควบคู่กับการ
วิเคราะห์เน้ือหาจากสื่อบันทึกข้อมูล ความรู้ ที่ รู้จักกันในนามของทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่นๆ ท่ีแตกต่างกันไปตามลักษณะทางกายภาพ เช่น ต้นฉบับตัวเขียน จดหมายเหตุ จารึก หรือแม้ตัว
บุคคลที่เป็นผู้ให้ข้อมูล จากการสังเคราะห์งานวิจัยที่เป็นผลงานของบุคลากรในสังกัดสถาบันการพลศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษาระหว่างปีพ.ศ. 2549 – 2558 จ านวน 222 บทความพบว่า พฤติกรรมการใช้สารสนเทศท่ี
น ามาใช้ในงานวิจัย 3 อันดับแรกคือ หนังสือภาษาไทย วิทยานิพนธ์ภาษาไทย และเว็บไซต์ โดยไม่ปรากฎข้อมูลฐานข้อมูลซึ่งมี
บทบาทส าคัญในการติดตามวิทยาการใหม่ๆ การศึกษาคร้ังน้ีจีงเป็นการส ารวจเพ่ือสะท้อนพฤติกรรมการใช้สารสนเทศท่ี
ครอบคลุมต้ังแต่แหล่งสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ และความคาดหวังในการใช้สารสนเทศเพ่ืองานวิจัยอันเป็นการยกรดับ
คุณภาพของงานวิจัย 

วิธีด าเนินการ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ บุคลากรในสังกัดสถาบันการพลศึกษา 17 วิทยาเขต  โดยกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาจ านวน 510 คน ใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามหลักเกณฑ์ส าหรับใช้ในการศึกษาวิจัยซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ดังน้ี 

 1. เป็นผู้ปฎิบัติงานภายในสังกัดสถาบันการพลศึกษา 17 วิทยาเขต 
 2. เป็นผู้มี/ไม่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยทั้งที่เป็นเจ้าของโครงการวิจัยหรือผู้วิจัยร่วม 
 3. กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส าหรับการได้มาซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นไปตามที่สถาบันการพล

ศึกษาแต่ละวิทยาเขตเป็นผู้ด าเนินการแจกจ่ายและยินดีให้ความร่วมมือในการศึกษาวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยพัฒนาแบบสอบถามด้วยตนเองเพ่ือใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมีทั้งหมด 3 ตอน ประกอบด้วย 
 ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไป ประเภทแหล่งสารสนเทศ จ านวน 5 รายการและ

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 20 รายการ ค าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ คือ ใช้ทุกคร้ัง(1)  ใช้เป็นส่วน
ใหญ่ (2) ใช้เป็นส่วนน้อย (3) ไม่ใช้เลย (4) 

เกณฑ์ในการแปลผลข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ยจากมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับดังน้ี 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.00    หมายถึง ใช้ทุกคร้ัง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50    หมายถึง ใช้เป็นส่วนใหญ่ 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50    หมายถึง ใช้เป็นส่วนน้อย 

คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 1.50  หมายถึง ไม่ใช้เลย 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและปัญหาการใช้แหล่งสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ 

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย พฤติกรรมการใช้แหล่งสารสนเทศ พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลจากทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 7 ข้อ 
ลักษณะของการใช้ข้อมูล จ านวน 6  ข้อ และปัญหาของการใช้แหล่งสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 9 

ข้อ  
ค าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด (1)  มาก (2) ปานกลาง (3) น้อย (4) ไม่ใช้ (5) 
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคาดหวังของการจัดบริการสารสนเทศข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ค าตอบเป็น

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด (1)  มาก (2) ปานกลาง (3) น้อย (4) ไม่ใช้ (5) 
เกณฑ์ในการแปลผลข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ยจากข้อมูลในตอนที่ 2 และ 3 แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับดังน้ี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00   หมายถึง มากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50    หมายถึง มาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50    หมายถึง ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50    หมายถึง น้อย 
คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 1.50  หมายถึง ไม่ใช้/ไม่เป็นปัญหา 
 การหาคุณภาพของเครื่องมือ ใช้การหาค่าดัชนีความเที่ยงตรง (content validity) โดยผู้เช่ียวชาญ

ตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือน าไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ ด้วยการหาค่า IOC ( Index 
of item objective congruence)ทั้งน้ีแบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัยน้ีมีค่า IOC ดังน้ี 

 แบบสอบถามด้านข้อมูลทั่วไป มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 
 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและปัญหาการใช้แหล่งสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศทั้ง 3 ด้าน 

ได้แก่ 
  พฤติกรรมการใช้แหล่งสารสนเทศ มีค่า IOC เท่ากับ 0.67 
  พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 
  ปัญหาของการใช้แหล่งสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ  มีค่า IOC เท่ากับ 0.67 
  แบบสอบถามด้านความคาดหวังของการจัดบริการสารสนเทศ มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 
 
            การตรวจสอบความเชื่อมั่น (reliability testing) ของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยน้ีได้แบบสอบถามไป

ทดสอบคุณภาพโดยทดลองใช้ (try out) กับบุคลากรในสังกัดสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร ที่มีบริบทใกล้เคียงกับกลุ่ม
ทดลองจ านวน 30 คน แล้วน าแบบสอบถามท่ีได้จากการทดลองใช้ มาทดสอบโดยวิธีครอนบาซแอลฟา (Cronbach's Alpha 
coefficient) เพ่ือวัดคุณภาพความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถามว่าแต่ละข้อค าถามมีความสอดคล้องกันหรือไม่ โดย
ก าหนดเกณฑ์ยอมรับค่าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือมั่นอยู่ที่ 0.80 ข้ึนไป  

 ส าหรับแบบสอบถามท่ีน าไปทดลองใช้ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาทั้งฉบับอยู่ที่ระดับ 0.81 สามารถน าไปใช้
เก็บข้อมูลได้ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล มีข้ันตอนด าเนินการ ดังน้ี 
 1. ขออนุมัติจริยธรรมในการด าเนินการเก็บข้อมูล จากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนของสถาบันการ
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คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 1.50  หมายถึง ไม่ใช้เลย 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและปัญหาการใช้แหล่งสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ 

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย พฤติกรรมการใช้แหล่งสารสนเทศ พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลจากทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 7 ข้อ 
ลักษณะของการใช้ข้อมูล จ านวน 6  ข้อ และปัญหาของการใช้แหล่งสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 9 

ข้อ  
ค าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด (1)  มาก (2) ปานกลาง (3) น้อย (4) ไม่ใช้ (5) 
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคาดหวังของการจัดบริการสารสนเทศข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ค าตอบเป็น

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด (1)  มาก (2) ปานกลาง (3) น้อย (4) ไม่ใช้ (5) 
เกณฑ์ในการแปลผลข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ยจากข้อมูลในตอนที่ 2 และ 3 แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับดังน้ี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00   หมายถึง มากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50    หมายถึง มาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50    หมายถึง ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50    หมายถึง น้อย 
คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 1.50  หมายถึง ไม่ใช้/ไม่เป็นปัญหา 
 การหาคุณภาพของเครื่องมือ ใช้การหาค่าดัชนีความเที่ยงตรง (content validity) โดยผู้เช่ียวชาญ

ตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือน าไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ ด้วยการหาค่า IOC ( Index 
of item objective congruence)ทั้งน้ีแบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัยน้ีมีค่า IOC ดังน้ี 

 แบบสอบถามด้านข้อมูลทั่วไป มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 
 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและปัญหาการใช้แหล่งสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศทั้ง 3 ด้าน 

ได้แก่ 
  พฤติกรรมการใช้แหล่งสารสนเทศ มีค่า IOC เท่ากับ 0.67 
  พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 
  ปัญหาของการใช้แหล่งสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ  มีค่า IOC เท่ากับ 0.67 
  แบบสอบถามด้านความคาดหวังของการจัดบริการสารสนเทศ มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 
 
            การตรวจสอบความเชื่อมั่น (reliability testing) ของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยน้ีได้แบบสอบถามไป

ทดสอบคุณภาพโดยทดลองใช้ (try out) กับบุคลากรในสังกัดสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร ที่มีบริบทใกล้เคียงกับกลุ่ม
ทดลองจ านวน 30 คน แล้วน าแบบสอบถามที่ได้จากการทดลองใช้ มาทดสอบโดยวิธีครอนบาซแอลฟา (Cronbach's Alpha 
coefficient) เพ่ือวัดคุณภาพความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถามว่าแต่ละข้อค าถามมีความสอดคล้องกันหรือไม่ โดย
ก าหนดเกณฑ์ยอมรับค่าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือมั่นอยู่ที่ 0.80 ข้ึนไป  

 ส าหรับแบบสอบถามที่น าไปทดลองใช้ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาทั้งฉบับอยู่ที่ระดับ 0.81 สามารถน าไปใช้
เก็บข้อมูลได้ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล มีข้ันตอนด าเนินการ ดังน้ี 
 1. ขออนุมัติจริยธรรมในการด าเนินการเก็บข้อมูล จากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนของสถาบันการ
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 2. ท าหนังสือช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูลผ่านรองอธิการบดี สถาบันการพล
ศึกษาวิทยาเขตชุมพร ถึงรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา 17 วิทยาเขต 

 3. เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนของสถาบันการพลศึกษาแล้ว ได้ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยเก็บข้อมูลด้วยการจัดส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีย์พร้อมแนบซองเอกสารเพ่ือส่งกลับ 

 4. ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนก่อนน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สถิติต่อไป 
โดยจ านวนแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากสถาบันการพลศึกษา 17 วิทยาเขตจ านวน 510 ฉบับ  โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บ
ข้อมูลต้ังแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2561 รวมระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 4  เดือน 

             การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผล และจัดท าตารางวิเคราะห์ผลทางสถิติ เพ่ือ
เสนอข้อมูลและสรุปผลวิจัย โดยใช้สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา  ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาคร้ังน้ีพบว่า บุคลากรในสังกัดสถาบันการพลศึกษาใช้แหล่งสารสนเทศเพ่ือค้นคว้าข้อมูลในการท าวิจัยใน

ระดับใช้เป็นส่วนน้อย ( X = 1.99; SD = 0.82)  โดยค้นคว้าในศูนย์วิทยบริการของสถาบันฯเป็นส่วนใหญ่ ( X = 2.56; SD = 
0.94)   ส าหรับประเภททรัพยากรสารสนเทศที่ใช้ในงานวิจัยอยู่ในระดับใช้เป็นส่วนน้อย ( X = 2.17; SD = 1.07)  โดย
ทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ได้แก่  หนังสือ/ต าราภาษาไทย วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ภาษาไทย จุลสารและ            
สื่อโสตทัศน์  ( X = 2.72; SD = 0.69 / X = 2.85; SD = 0.81/ X = 2.59; SD = 0.88/ X = 2.85; SD = 1.83) 

ข้อค้นพบดังกล่าวเป็นภาพสะท้อนของการใช้สารสนเทศในงานวิจัยที่ได้จากบุคลากรในสังกัดสถาบันการพลศึกษา
ทั้ง 17 วิทยาเขต ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ท่ีมีอายุการท างานระหว่าง 5-10 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่เคย/มีประสบการณ์การท าวิจัยเพียง
ร้อยละ 69.80 โดยมีการค้นคว้าสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศอยู่ในระดับน้อย ประเภทของแหล่งสารสนเทศที่ใช้เป็นส่วน
ใหญ่คือ การสืบค้นสารสนเทศจากเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมสารสนเทศตามหลักการ Zipf’s 
Principle of least effort คือ ผู้ใช้สารสนเทศมักมีความพยายามแสวงหาสารสนเทศให้น้อยที่สุด หาแบบง่ายๆ ด้วยวิธี
สะดวกสบาย แม้สารสนเทศที่ได้อาจมีคุณภาพด้อยก็ตาม(http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/    
resourcediscovery/googlegen.aspx) เช่นเดียวกับงานวิจัยของวัชรี เพ็ชรวงษ์ และกุลธิดา ท้วมสุข (2555) ท่ีพบว่า
พฤติกรรมการใช้สารสนเทศในการท าวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นักวิจัย
ส่วนใหญ่นิยมใช้แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต และข้อค้นพบของภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์ และมาลี กาบมาลา (2557) ที่
วิเคราะห์การแสวงหาและการใช้สารสนเทศของผู้ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง พบว่าส่วนใหญ่ใช้แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ตมาก
ที่สุด เช่นกัน ส่วนทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้ในงานวิจัยเป็นส่วนใหญ่ได้แก่ หนังสือ/ต าราภาษาไทย วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ภาษาไทย จุลสาร ซึ่งจัดเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ยังคงมีบทบาทต่อการศึกษาค้นคว้าในบริบทของสังคมไทยอันเป็นข้อค้นพบที่สอดรับ
กับงานวิจัยของเกวลิน จริยารัตนกูล (2557) ท่ีพบว่า นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มี
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศในระดับมาก 3 ประเภทได้แก่ วิทยานิพนธ์ หนังสือต าราภาษาไทย และหนังสือพิมพ์ภาษาไทย 
และเป็นพฤติกรรมของการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเช่นเดียวกับนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท่ีใช้ทรัพยากร
สารสนเทศคือ ต ารา บทความวิจัย และวิทยานิพนธ์ (วัชรี เพ็ชรวงษ์ และกุลธิดา ท้วมสุข. 2555) ในขณะที่การใช้ทรัพยากร
สารสนเทศที่ใช้มากเป็นอันดับแรกของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ จะเป็นทรัพยากร
สารสนเทศคือสื่อดิจิทัลประเภทอินเทอร์เน็ต (นฤมล  เกรียงเกษม. 2556) ส่วนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศน์
ในงานวิจัยเป็นลักษณะของการใช้สารสนเทศที่สอดคล้องกับธรรมชาติในสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีมีการ
จัดท าสื่อประเภทดังกล่าวเผยแพร่ความรู้   

ด้านพฤติกรรมและปัญหาของการใช้แหล่งสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ  พบว่า วัตถุประสงค์ในการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือจัดท ารายงานการวิจัยในระดับปานกลาง ( X = 3.01; SD = 0.99)  โดยวัตถุประสงค์ในการใช้

ทรัพยากรสารสนเทศในระดับมากคือ จัดท าเค้าโครงการวิจัยประกอบบทท่ี 1 (บทน า)  และเรียบเรียงเป็นแนวคิด/ทฤษฎี (บท
ที่ 2) ( X = 3.88; SD = 0.79/ X = 3.94 ; SD = 0.78/ X = 3.89 ; SD = 0.83)  ส่วนลักษณะการใช้สารสนเทศเพ่ืองานวิจัย
ในระดับปานกลาง ( X = 3.02; SD = 0.85)  โดยลักษณะการใช้สารสนเทศเพ่ืองานวิจัย ในระดับมากคือ  เพ่ือเรียบเรียงเป็น
เน้ือหาหลักของงานวิจัยและเพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือของเน้ือหาในงานวิจัย ( X = 3.99; SD = 0.82/ X = 3.96 ; SD = 0.85)  
วัตถุประสงค์และลักษณะการใช้สารสนเทศดังกล่าวเป็นไปตามความส าคัญจ าเป็นในการวางแผนและด าเนินงานวิจัย 
 ส่วนความคาดหวังของการจัดบริการสารสนเทศ พบว่าบุคลากรในสังกัดสถาบันการพลศึกษามีความคาดหวังของ
การจัดบริการสารสนเทศเพ่ือการวิจัยในระดับปานกลาง  ( X = 2.76; SD = 0.82)  โดยความคาดหวังของการจัดบริการ
สารสนเทศเพ่ือการวิจัยในระดับมากคือ จัดบริการ E-book ภายในศูนย์วิทยบริการและสามารถใช้งานได้จากโทรศัพท์มือถือ 
( X = 3.84; SD = 1.00) ดังน้ันการน าผลการศึกษาไปใช้ ควรด าเนินการในประเด็นต่อไปดังน้ี 

         1. ศูนย์วิทยบริการของสถาบันฯควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะหนังสือ / 
วารสารวิชาการ รวมท้ังฐานข้อมูลเพ่ือการวิจัยให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้ของบุคลากรเพ่ืองานวิจัยอันเป็นการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับสังคมดิจิทัลและรองรับความเปลี่ยนแปลงของการผลิตทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นดิจิทัลมากข้ึน 

         2. การจัดบริการสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการควรมีการพัฒนารูปแบบในเชิงรุกที่เอื้อต่อการค้นคว้าด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอุปกรณ์เช่ือมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นเคร่ืองมือสื่อสารของคนในปัจจุบัน 

         3. สถาบันโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้ทรัพยากรสารสน เทศ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ รวมถึงกลยุทธ์ในการสืบค้นข้อมูลซึ่งเป็นปัญหาของการใช้แหล่งและทรัพยากรสารสนทศของ
บุคลากร 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยน้ี เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้สารสนเทศเพ่ืองานวิจัยของบุคลากรในสังกัดสถาบันการ

พลศึกษาจ านวน 17 วิทยาเขตโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีผลการวิจัยโดยสรุปดังน้ี 
 
ตารางแสดงข้อมูลสรุปผลการวิจัยของบุคลากรในสังกัดสถาบันการพลศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป (N=510) จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 207 40.59 
หญิง 287 56.27 
ไม่ระบุ 16 3.14 
ต าแหน่ง   
อาจารย์ 217 42.55 
หน่วยงานที่สังกัด   
คณะศึกษาศาสตร์ 147 28.82 
ระดับการศึกษา   
ปริญญาโท 308 60.39 
ประสบการณ์ท าวิจัย   
เคย 356 69.80 
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ทรัพยากรสารสนเทศในระดับมากคือ จัดท าเค้าโครงการวิจัยประกอบบทท่ี 1 (บทน า)  และเรียบเรียงเป็นแนวคิด/ทฤษฎี (บท
ที่ 2) ( X = 3.88; SD = 0.79/ X = 3.94 ; SD = 0.78/ X = 3.89 ; SD = 0.83)  ส่วนลักษณะการใช้สารสนเทศเพ่ืองานวิจัย
ในระดับปานกลาง ( X = 3.02; SD = 0.85)  โดยลักษณะการใช้สารสนเทศเพ่ืองานวิจัย ในระดับมากคือ  เพ่ือเรียบเรียงเป็น
เน้ือหาหลักของงานวิจัยและเพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือของเน้ือหาในงานวิจัย ( X = 3.99; SD = 0.82/ X = 3.96 ; SD = 0.85)  
วัตถุประสงค์และลักษณะการใช้สารสนเทศดังกล่าวเป็นไปตามความส าคัญจ าเป็นในการวางแผนและด าเนินงานวิจัย 
 ส่วนความคาดหวังของการจัดบริการสารสนเทศ พบว่าบุคลากรในสังกัดสถาบันการพลศึกษามีความคาดหวังของ
การจัดบริการสารสนเทศเพ่ือการวิจัยในระดับปานกลาง  ( X = 2.76; SD = 0.82)  โดยความคาดหวังของการจัดบริการ
สารสนเทศเพ่ือการวิจัยในระดับมากคือ จัดบริการ E-book ภายในศูนย์วิทยบริการและสามารถใช้งานได้จากโทรศัพท์มือถือ 
( X = 3.84; SD = 1.00) ดังน้ันการน าผลการศึกษาไปใช้ ควรด าเนินการในประเด็นต่อไปดังน้ี 

         1. ศูนย์วิทยบริการของสถาบันฯควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะหนังสือ / 
วารสารวิชาการ รวมทั้งฐานข้อมูลเพ่ือการวิจัยให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้ของบุคลากรเพ่ืองานวิจัยอันเป็นการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับสังคมดิจิทัลและรองรับความเปลี่ยนแปลงของการผลิตทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นดิจิทัลมากข้ึน 

         2. การจัดบริการสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการควรมีการพัฒนารูปแบบในเชิงรุกที่เอื้อต่อการค้นคว้าด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอุปกรณ์เช่ือมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นเคร่ืองมือสื่อสารของคนในปัจจุบัน 

         3. สถาบันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้ทรัพยากรสารสน เทศ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ รวมถึงกลยุทธ์ในการสืบค้นข้อมูลซึ่งเป็นปัญหาของการใช้แหล่งและทรัพยากรสารสนทศของ
บุคลากร 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยน้ี เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้สารสนเทศเพ่ืองานวิจัยของบุคลากรในสังกัดสถาบันการ

พลศึกษาจ านวน 17 วิทยาเขตโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีผลการวิจัยโดยสรุปดังน้ี 
 
ตารางแสดงข้อมูลสรุปผลการวิจัยของบุคลากรในสังกัดสถาบันการพลศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป (N=510) จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 207 40.59 
หญิง 287 56.27 
ไม่ระบุ 16 3.14 
ต าแหน่ง   
อาจารย์ 217 42.55 
หน่วยงานที่สังกัด   
คณะศึกษาศาสตร์ 147 28.82 
ระดับการศึกษา   
ปริญญาโท 308 60.39 
ประสบการณ์ท าวิจัย   
เคย 356 69.80 
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ประเภทแหล่งสารสนเทศใช้ในการวิจัย X  SD แปลผล 
ค้นคว้าในศูนย์วิทยบริการของสถาบันฯ   (N=358)  2.56 0.94 ใช้เป็นส่วนใหญ่ 
ค้นคว้าในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆ (N=358) 2.06 0.73 ใช้เป็นส่วนน้อย 
ค้นคว้าจากเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต (N=358) 1.66 0.72 ใช้เป็นส่วนน้อย 
ค้นคว้าจากฐานข้อมูลงานวิจัย (N=358) 1.71 0.71 ใช้เป็นส่วนน้อย 
อื่นๆ (N=15) 2.00 1.01 ใช้เป็นส่วนน้อย 
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ(N=358)    
หนังสือ/ต าราภาษาไทย  2.72 0.69 ใช้เป็นส่วนใหญ่ 
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ภาษาไทย 2.85 0.81 ใช้เป็นส่วนใหญ่ 
จุลสาร 2.59 0.88 ใช้เป็นส่วนใหญ่ 
สื่อโสตทัศน์ 2.85 1.83 ใช้เป็นส่วนใหญ่ 
พฤติกรรมการใช้ (N=358) ประกอบด้วย    
วัตถุประสงค์ของการใช้สารสนเทศ    
จัดท าเค้าโครงการวิจัย     3.88 0.79 มาก 
ประกอบ บทที่ 1 (บทน า) 3.94 0.78 มาก 
เรียบเรียงเป็นแนวคิด/ทฤษฎี (บทที่ 2) 3.89 0.83 มาก 
ลักษณะการใช้สารสนเทศ    
เพ่ือเรียบเรียงเป็นเน้ือหาหลักของงานวิจัย 3.99 0.82 มาก 
เพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือของเน้ือหาในงานวิจัย 3.96 0.85 มาก 
ความคาดหวังของการจัดบริการสารสนเทศ (N=510)    
จัดบริการ E-book ภายในศูนย์วิทยบริการและสามารถใช้งาน
ได้จากโทรศัพท์มือถือ 

3.84 1.00 มาก 
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กำรศึกษำพฤติกรรมกำรซื้อครีมบ�ำรุงผิวพรรณและเครื่องส�ำอำง

ของนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์

ธันย์ธิชา กุลเสกข์วรกิตติ์1 สิริกานต์ หัสดง2  และศิริพร จิระชัยประสิทธิ3 

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ปัจจุบันนักศึกษาปริญญาตรีให้ความส�าคัญกับการดูแลตัวเองเป็นอย่างมาก เพราะระดับปริญญาตรีเป็นการเตรียมตัวก่อน

ที่จะเข้าสู่ช่วงของวัยท�างาน ดังนั้นการดูแลความสวยความงามของนักศึกษาปริญญาตรีจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงวัยของการท�างาน 

วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ 2) เพื่อศึกษาปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาด (7P) ที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่าย

วิธีกำรศึกษำ : การศึกษาครั้งนี้เป็นการใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มประชากร (N) นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ�านวนทั้งหมด 2,226 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา (n) จ�านวน 400 คน โดยการ

สุ่มแจกแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ

สมมติฐานโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย Multiple Linear Regress 

ผลกำรศกึษำ : พบว่า นกัศกึษาคณะวทิยาการจดัการให้ความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

( X = 3.93) ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการสร้างและน�าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ด้านส่งเสรมิการตลาด ด้านกระบวนการ

บริการ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และด้านบุคคลหรือพนกังาน ตามล�าดบั และมคีวามคดิเหน็เกีย่วกับพฤติกรรมการตดัสินใจเลอืก

ซื้อครีมบ�ารุงผิวพรรณและเครื่องส�าอางโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.14) ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ ด้านการประเมิน

ทางเลือก และด้านการค้นหาข้อมูล ตามล�าดับ โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อครีมบ�ารุงผิวพรรณของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเฉลี่ย

ต่อเดือนเท่ากับ 881.10 บาท และค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องส�าอางของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 966.72 

บาท 

วิจำรณ์และสรุป : ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7P กับ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อของนักศึกษาพบว่า ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านการสร้างและน�าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรม

การตดัสนิใจซือ้โดยรวมอย่างมีนยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (F = 42.198 : p = 0.000) โดยมค่ีาสัมประสิทธิข์องพยากรณ์ AdjR2  

เท่ากับ 0.420 

ค�ำส�ำคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ เครื่องส�าอาง ครีมบ�ารุงผิวพรรณ 

1 นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2 นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3 อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์



763

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

The study to behavior to buy of skincream and cosmetic  Of student Faculty of Management 

Science Valaya Alongkorn Rajabhat University Royal patronage 

Thanthicha Kulsekworakit1 , Sirikan Hatsadong2 and Siriporn Chirachaiprasit3

Abstract

Introduction : At present, undergraduates pay more attention to self-care. Because the bachelor’s degree is a 

preparation before entering the working age Therefore, caring for the beauty of undergraduates will result in 

the age of work.

Objective : 1) To study the marketing mix factors (7P) that affect the buying decision behavior. 2) To study 

marketing mix factors (7P) that affect costs.

Methods : This study is a quantitative research methodology. By population group (N), Faculty of Management 

Science students Wailai Alongkorn Rajabhat University In the royal patronage, a total of 2,226 people, the sample 

used in the study (n), 400 people, were randomly distributed to the questionnaire. The statistics used in the 

analysis are frequency, percentage, mean, standard deviation. And testing hypotheses using multiple linear 

regress regression coefficients

Results : It was found that the students of the Faculty of Management Science gave opinions about the overall 

marketing mix factors at a high level ( X  = 3.93), ie product, price, creation and presentation of physical 

characteristics. Marketing promotion Service process Distribution channels And persons or employees, respectively, 

and have opinions about the decision-making behavior of choosing to buy the skin and cosmetic cream as a 

whole at a high level ( X  = 4.14), including the perception of needs In the evaluation of options And the search 

for information, respectively, with the cost of buying a skin care cream of the average Faculty of Management 

Science students per month, equal to 881.10 baht and the cost of purchasing cosmetics of the average Faculty of 

Management Science students per month is 966.72 baht

Conclusion : The relationship between the 7P marketing mix and the students’ purchasing decision behavior 

found that Product, price, person or employee In the creation and presentation of physical characteristics There 

was a positive correlation between overall purchasing decision behavior at the level of 0.05 (F = 42.198 

: p = 0.000) with the coefficient of forecast AdjR2 equal to 0.420

Keywords : marketing mix, The decision to buy, cosmetics , skin care cream
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บทน า 
  เครื่องส าอางนับได้ว่าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้รับความนิยมและมีบทบาทที่ส าคัญในการเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของ
การด ารงชีวิตประจ าวันมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มบริโภคที่เป็นเพศหญิง เน่ืองจากพฤติกรรมของผู้บริโภคให้ความส าคัญและมี
ความต้องการสินค้าประเภทเครื่องส าอางมากขึ้น มีส่วนท าให้วัยรุ่น วันท างาน หรือแม้แต่นักเรียน นักศึกษา  ในปัจจุบันให้
ความสนใจและใส่ใจกับตนเองมากขึ้น มีการดูแลความสวยความงาม สุขภาพและรูปลักษณ์ภายนอก รวมไปถึงวิถีชีวิตและ
รูปแบบการด ารงชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปจนเกิดค่านิยมเรื่องความสวยความงามในชีวิตประจ าวันอีกทั้งในปัจจุบันเรื่องของ
ความสวยความงามในหมู่ของนักศึกษามีค่านิยมในการเสริมความงามมากขึ้น การใช้เครื่องส าอางเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ
เฉพาะตัวที่ดูดีน่ามองซ่ึงเป็นการเสริมสร้างความม่ันใจในตนเองในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม (ภัณฑิรา สุขสมนิรันดร:2558) 
  ปัจจุบันนักศึกษาปริญญาตรีให้ความส าคัญกับการดูแลตัวเองเป็นอย่างมาก เพราะระดับปริญญาตรีเป็นการศึกษา
ก่อนท่ีจะเข้าช่วงของวัยท างานจริง ดังน้ันการดูแลความสวยความงามของนักศึกษาปริญญาตรีจะส่งผลต่อเน่ืองไปถึงวัยของ
การท างาน ปัจจุบันเราจะเห็นนักศึกษาปริญญาตรีได้ให้ความส าคัญกับการดูแลความสวยความงามเป็นอย่างมาก เพราะเหตุน้ี
เราจึงได้ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมบ ารุงผิวพรรณและเครื่องส าอางของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

วิธีด าเนินการ 
1. การสร้างแบบสอบถาม 
   1.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการ ก าหนดกรอบ
แนวความคิดในการสร้างแบบสอบถาม และทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบแบบสอบถาม (IOC) เพื่อหาความเหมาะสมของเน้ือหาโดยพบว่า แบบสอบถามรายข้อมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยมีค่าเกิน 0.5 ขึ้นไป 
   1.2 น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง ไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและน า
แบบสอบถามไปทดสอบใช้ (Try Out) กับผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ชุด เพื่อหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ได้เท่ากับ 0.93 แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ และน า
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์และครอบคลุมเน้ือหามากขึ้นและน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   2.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จ านวนทั้งหมด 2,226 คน 
   2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ผู้จัดท าจึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างมา 400 คน 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
   3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
     ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ในการอธิบายลักษณะส่วนบุคคล โดยน าแจกความถี่ (Frequence) หาค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  
   3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
     น าข้อมูลเชิงสถิติมาแจกแจงความถี่ (Frequency) และวิเคราะห์ทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพื่อทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อโดยใช้ค่าสถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความสัมพันธ์ของสัมประ
สิทธ์ถดถอย (Multiple Regression Analysis) 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

  1. ข้อมูลส่วนบุคคล นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ82.8 โดยกลุ่มอายุ 21-23 ปี มีมากที่สุดร้อยละ 43.5
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 7,001-8,001 บาท มีมากที่สุด ร้อยละ 21.5 ที่มาของรายได้มาจากบิดา/มารดา มีมากที่สุดร้อยละ 87.3 
แหล่งที่มาของการซ้ือจากร้านเครื่องส าอางทั่วไป มีมากที่สุดร้อยละ 41.3 ความถี่ในการซ้ือสินค้า 2 ครั้ง/เดือน มีมากที่สุดร้อย
ละ 47.0 ปริมาณในการซ้ือ 1-2ชิ้น/ครั้ง มีมากที่สุดร้อยละ 77.0  
  2. ส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( �̅�𝑥 = 3.93, 
S.D. = 0.49 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด ( �̅�𝑥 = 4.29, S.D. = 0.55 ) ส่วนอีก 6 ด้าน 
อยู่ในระดับมาก ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของนักศึกษา 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด �̅�𝑥 S.D. การแปลผล 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 4.29 0.55 มากที่สุด 
2. ด้านราคา 4.09 0.65 มาก 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.75 0.81 มาก 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.90 0.65 มาก 
5. ด้านบุคคลหรือพนักงาน 3.65 0.82 มาก 
6. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 3.99 0.68 มาก 
7. ด้านกระบวนการบริการ 3.85 0.66 มาก 

รวม 3.93 0.49 มาก 
   
  3. พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมบ ารุงผิวพรรณและเครื่องส าอางโดยรวม มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( �̅�𝑥 = 4.14, S.D. = 0.50 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการรับรู้ถึงความต้องการอยู่ในระดับ
มากที่สุด    ( �̅�𝑥 = 4.21, S.D. = 0.55 ) ส่วนอีก 2 ด้าน อยู่ในระดับมาก ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมบ ารุงผิวพรรณและเครื่องส าอางของ

นักศึกษา  

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือ �̅�𝑥 S.D. การแปลผล 
1. ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ 4.21 0.55 มากที่สุด 
2. ด้านการค้นหาข้อมูล 4.10 0.70 มาก 
3. ด้านการประเมินทางเลือก 4.12 0.60 มาก 

รวม 4.14 0.50 มาก 
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  4. ค่าใช้จ่ายในการซื้อครีมบ ารุงผิวพรรณและเครื่องส าอาง ค่าใช้จ่ายในการซ้ือครีมบ ารุงผิวพรรณ/เดือน ราคาเฉลี่ย
ของค่าใช้จ่ายในการซ้ือครีมบ ารุงผิวพรรณ/เดือน โดยเฉลี่ยมากที่สุด 3,000 บาท และน้อยที่สุด 50 บาท โดยมีราคาเฉลี่ยของ
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือครีมบ ารุงผิวพรรณอยู่ที่ 840.10 บาท มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 508.75 ค่าใช้จ่ายในการซ้ือ
เครื่องส าอาง/เดือน ราคาเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการซ้ือเครื่องส าอาง/เดือน โดยเฉลี่ยมากที่สุด 3 ,000 บาท และน้อยที่สุด 49 
บาท โดยมีราคาเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการซ้ือครีมบ ารุงผิวพรรณอยู่ที่ 923.48 บาท และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 547.38 
ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าใช้จ่ายในการซ้ือครีมบ ารุงผิวพรรณและเครื่องส าอาง/เดือนของนักศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือครีมบ ารุงผิวพรรณและเครื่องส าอาง Min Max �̅�𝑥 S.D. 

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือครีมบ ารุงผิวพรรณ/เดือน 50 3,000 840.10 508.75 

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือครีมบ ารุงผิวพรรณ/เดือน 49 3,000 923.48 547.38 

 

  5. การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์ถดถอยกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อของนักศึกษา ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธ์ิถดถอยกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือของนักศึกษา 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือ  

t 

 

p-value 
สัมประสิทธ์ิการ

ถดถอย 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
ค่าความคงที่  1.236 0.172 7.186 0.000* 
ด้านผลิตภัณฑ์(a) 0.313 0.042 7.512 0.000* 
ด้านราคา(b) 0.139 0.038 3.646 0.000* 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย© 0.039 0.032 1.219 0.224 
ด้านการส่งเสริมการตลาด(d) 0.064 0.043 1.469 0.143 
ด้านบุคคลหรือพนักงาน(e) 0.076 0.029 2.268 0.009* 
ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ(f) 

0.091 0.036 2.553 0.011* 

ด้านกระบวนการบริการ(g) 0.065 0.038 1.732 0.084 
F = 42.198  p = 0.000 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴2= 0.420 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์(a) ด้านราคา(b) ด้านบุคคลหรือพนักงาน(e) ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ(f) ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เป็นปัจจัยที่กระท าอย่างมีเหตุผล มีผลกระทบเชิงบวกต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส าหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือโดยรวม 
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จากน้ันผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณและสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
  เม่ือ  a = ด้านผลิตภัณฑ์ 
     b = ด้านราคา 
     c = ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
     d = ด้านการส่งเสริมการตลาด 
     e = ด้านบุคคลหรือพนักงาน 
     f = ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
     g = ด้านกระบวนการบริการ 
  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด   =  1.236 + 0.313(a) + 0.139(b) + 0.076(e) + 0.091(f) 
 

  ซ่ึงจากสมการที่ได้น้ีสามารถพยากรณ์ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05      
(F = 42.198 : p = 0.000) และค่าสัมประสิทธ์ิของพยากรณ์ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴2  เท่ากับ 0.420 เม่ือน าไปทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระ 

สรุปผลการวิจัย 

  จากผลการศึกษาความคิดเห็นด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P) พบว่า นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได้ให้
ความส าคัญเท่ากับ 3.93 อยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์เท่ากับ 4.29 อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
ด้านราคาเท่ากับ 4.09 ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ เท่ากับ 3.99 ด้านส่งเสริมการตลาดเท่ากับ 3.90 ด้าน
กระบวนการบริการเท่ากับ 3.85 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายเท่ากับ 3.75 และด้านบุคคลหรือพนักงานเท่ากับ 3.65 
ตามล าดับ อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก และได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัลยรัตน์  โตสุขศรี (2552) ศึกษาพฤติกรรมและ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือแชมพูสระผม”แพนทีน โปรวี” ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคโดยรวมให้
ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีค่าเฉลี่ยมาก เรียงล าดับคือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้าน
ราคา ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคให้ความส าคัญ ด้านคุณภาพของ
แชมพูเป็นอันดับ 1 ปัจจัยด้าน ราคา ผู้บริโภคให้ความส าคัญ เรื่องราคาต่อขวดเป็นอันดับ 1 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย
ผู้บริโภคให้ความส าคัญ ด้าน การซ้ือได้สะดวกเป็นอันดับ1 ผู้บริโภคให้ความส าคัญปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายด้านการลด
ราคาเป็นอันดับ 1 

  ส าหรับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมบ ารุงผิวพรรณและเครื่องส าอาง พบว่า นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได้
ให้ความส าคัญเท่ากับ 4.14 อยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญด้านการรับรู้ถึงความต้องการ เท่ากับ 4.21 อยู่ในระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด ด้านการประเมินทางเลือก เท่ากับ 4.12 และด้านการค้นหาข้อมูล เท่ากับ 4.10 ตามล าดับ อยู่ในระดับความ
คิดเห็นมาก และได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐชา ประวาลปัทม์กุล (2555) ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องส าอาง
ของนักศึกษาหญิง ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จากการศึกษา
พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องส าอางได้จ าแนกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการ
ประเมินผลข้อมูล ด้านการตัดสินใจซ้ือ และด้านการประเมินผลหลังการซ้ือ โดยภาพรวมพบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ
เครื่องส าอางเกิดจากการใช้เครื่องส าอางยี่ห้อน้ันเป็นประจ าและแหล่งข้อมูลที่ ได้รับความรู้เพื่อใช้ในการตัดสินใจซ้ือ
เครื่องส าอางส่วนใหญ่มาจากโทรทัศน์ 
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 นักศึกษา ที่มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือโดยรวมแตกต่าง
กัน โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคคลหรือพนักงาน และด้านการสร้างและน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือ ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฏีของ Kotler,1996 Marketing 
Management (อ้างถึงในวิมลศรี แสนสุขและคณะ,2551) ที่ได้กล่าวว่า ความส าคัญกับทางด้านการตลาดโดยนักการตลาดจะ
ประสบผลส าเร็จได้ต้องอาศัยหลักกลยุทธ์ทางการตลาดในการวิเคราะห์  ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือ
การตลาดที่ธุรกิจใช้ร่วมกันในการวางกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภค 
เป็นตัวแปรส าคัญทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ เพื่อการพัฒนาในการตอบสนองความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมาย และ ได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณวรรณ แก้วศิลป์ (2552) ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องส าอางโอเรียลทัลพริ้น
เซส ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง 400 คน ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยการให้ความช่วยเหลือแนะน าของ อาจารย์ภารดี นึกชอบ ซ่ึงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
งานวิจัย และอาจารย์ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธ์ุ อาจารย์ประจ าสาขาการบัญชีที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิจัย อีกทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน  
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.ปริญ วีระพงษ์ ที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในการสอบงานวิจัย ซ่ึงได้กรุณาตรวจ
แก้ไขงานวิจัยฉบับน้ีให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และอาจารย์ภารดี นึกชอบ ที่ให้ค าปรึกษาแนะน าในทุกๆ ด้าน ขอขอบพระคุณ
อาจารย์สาขาบัญชี และอาจารย์ท่านอ่ืนๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่าน ส าหรับข้อแนะน าและความช่วยเหลือในทุกๆ ด้านในการ
จัดท างานวิจัย 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้บริหาร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ที่ให้ความร่วมมือในการช่วยตอบแบบสอบถามงานวิจัย 
 คุณค่าและประโยชน์อันใดอันเกิดจากงานวิจัยฉบับน้ี ผู้วิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดา มารดาและครอบครัว ตลอดจนผู้
มีพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ และน้อมบูชาท่านบูรพาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธ์ิประสาทความรู้ด้วยความรัก
ความเมตตาความดีของงานวิจัยครั้งน้ีได้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี จึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมาไว้ ณ โอกาสน้ีด้วย หากมี
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในงานวิจัยฉบับน้ี ผู้วิจัยกราบขออภัยไว้ ณ ที่น้ี 
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พฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิกสข์องผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา 
พัชรี  ทองช่วย 1*  เจษฎา  นกน้อย2  และสุธี  โง้วศิริ 3 

บทคัดย่อ 

บทนํา : บทความวิจัยนี้ได้นําเสนอผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา เพ่ือ
เป็นข้อมูลแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุท่ีถูกต้อง และเพ่ือให้ผู้ประกอบการผักไฮโดร 
โปนิกส์ในจังหวัดสงขลาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการดําเนินธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเปรียบเทียบการให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผักไฮโดรโปนิกส์ จําแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการบริโภคผัก
ไฮโดรโปนิกส์ของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา 
วิธีการศึกษา : เปรียบเทียบความแตกต่างของการให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผักไฮโดรโปนิกส์ 
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้สถิติแบบที  และการวิเคราะห์ความแปรปรวน  หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคลและพฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา โดยการหาค่าไคสแควร์ และหา
ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา โดยการหาค่าไคสแควร์ 
ผลการศึกษา : พบว่าการวิเคราะห์เปรียบเทียบการให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผักไฮโดร  
โปนิกส์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า อายุ  สถานภาพ และรายได้เฉลี่ย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ี 0.05 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้สูงอายุใน
จังหวัดสงขลา พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้เฉลี่ย และการมีโรคประจําตัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา พบว่า ท้ัง 4 ด้าน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้สูงอายุใน
จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
วิจารณ์และสรุป : ผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลาที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
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Abstract 
Introduction : This research analysed hydroponic vegetable consumption behaviours of the elderly in 
Songkhla province, aiming to provide useful information for promoting appropriate consumption 
behaviours of hydroponic vegetables for the elderly and supporting hydroponic vegetable business in 
Songkhla province.  
Objective : This research aimed to 1) compare attention of the elderly in Songkhla Province given to 
marketing mix factors of hydroponic vegetables based on their different personal factors, 2) explore 
the relationship between the personal factors of the elderly in Songkhla and their consumption 
behavior on hydroponic vegetables, and 3) to examine the relationship between their attention given 
to the marketing mix factors and the consumption behavior. 
Methods : Comparison of differences in the importance of hydroponics vegetable marketing mix 
factors Classified by personal factors By using Independent Samples t-test and Variance Analysis (One-
Way ANOVA) Finding the relationship between personal factors and consumption behavior of 
hydroponics of elderly person in Songkhla province By finding the chi-square value and Find the 
relationship between the importance of marketing mix factors and the consumption behavior of 
hydroponics vegetables of the elderly person in Songkhla province. By finding the chi-square value 
Results : The analysis showed that the elderly’s attention to marketing mix factors was significantly 
different at the level of .05 based on their personal factors of age marital status and average income. 
The study showed the statistically significant relationship at the level .05 between the personal 
factors of gender, age, marital status, education level, average income, and health problems the 
elderly have and their consumption behavior on hydroponic vegetables. The analysis also showed 
that there was a statistically significant relationship at the level of .05 between all four marketing mix 
factors and the elderly’s consumption behavior on hydroponic vegetables.  
Conclusion : Elderly person in Songkhla with different personal factors give importance to different 
marketing mix factors, Personal factors and consumption behavior of hydroponics of elderly person in 
Songkhla province are related and The focus on marketing mix factors And the consumption behavior 
of hydroponics vegetables of the elderly person in Songkhla province is related. 

Keywords : Hydroponics Vegetables, Elderly Person, Consumption Behavior 
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บทนํา 
 จากการดําเนินนโยบายด้านประชากรและการวางแผนครอบครัวของประเทศไทยที่ประสบผลสําเร็จ ตลอดจน
ความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาทางการแพทย์ 
สาธารณสุข และ เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีส่วนสําคัญในการช่วยให้คนไทยมีความรู้และทักษะในการป้องกันและดูแลสุขภาพ
มากข้ึน ทําให้คนไทยมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว จากความสําเร็จดังกล่าวส่งผลทําให้ภาวะเจริญพันธุ์และอัตราการเกิดของ
ประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง (ปราโมทย์ ประสาทกุล และปัทมา วาพัฒนวงศ์, 2555) มีการเปล่ียนแปลงด้านโครงสร้าง
ประชากร คือ ประชากรท่ีอยู่ในวัยสูงอายุ มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ในขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง จาก
การศึกษาขนาดและแนวโน้มของประชากรสูงอายุ จากสํามะโนประชากรประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2503 จนถึง พ.ศ. 
2543 พบว่า ในปี พ.ศ. 2503 ประชากรอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีเพียงร้อยละ 4.9 ของประชากรท้ังประเทศ สัดส่วน
ผู้สูงอายุเริ่มเพิ่มสูงขึ้นด้วยอัตราท่ีเร็วขึ้นระหว่างช่วงปี พ.ศ.2523 ถึง พ.ศ. 2543 โดยเพิ่มจากร้อยละ 6.3 เป็นร้อยละ 9.5 
(สํานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, 2556) และในปี 2555 มีผู้สูงอายุคิด เป็นร้อยละ 12.7 ของจํานวนประชากรท้ังประเทศ 
ซ่ึงตามคํานิยามขององค์การสหประชาชาติ (UN) ท่ีกําหนดไว้ว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป สัดส่วนเกินร้อยละ 
10 ของประชากรท้ังประเทศ ถือว่าประเทศน้ันได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์ (Aged Society) เม่ือสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เพ่ิมเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ ดังนั้น
ประเทศไทยจึงนับว่าได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว ปัจจุบันประเทศไทยมีจํานวนผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้สูงอายุจํานวน
ท้ังสิ้น 8.63 ล้านคน (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2556) และในปี พ.ศ. 2573 จะเพ่ิมข้ึนมากกว่า 2 เท่าตัว อยู่ท่ีร้อยละ 25 
(ประมาณ 1 ใน 4) ของประชากรไทยทั้งประเทศ หรือหากคิดค่าเฉล่ีย คนไทยทุก ๆ 4 คน จะมีจํานวนผู้สูงอายุ 1 คน 
(เจษฎา  นกน้อย. 2560 : 94) 
 นานาประเทศกําลังให้ความสนใจและให้ความสําคัญต่อการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุท้ังในเชิงสังคม 
กฎหมายและธุรกิจโดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศที่มีค่าครองชีพสูง เพราะเป็นภาระหน้าท่ีของรัฐบาลที่ต้องดูแลท้ังด้านที่อยู่
อาศัยเบี้ยบํานาญและสุขภาพของผู้สูงอายุเหล่านี้  ธุรกิจท่ีคาดว่าจะเติบโตชนิดก้าวกระโดดในอนาคตน่าจะเป็นธุรกิจ      
ท่ีเกี่ยวกับการใช้ชีวิต (Life Style) ของผู้สูงอายุ เช่น โรงพยาบาล กิจการดูแลผู้สูงอายุ การศึกษาต่อเนื่องและบันเทิง 
สันทนาการ ความหมายของคําว่า “คนแก่” และ “ผู้สูงอายุ” กําลังเปล่ียนไปอย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ “ผู้ใหญ่     
กลุ่มใหม่” เหล่านี้มีจํานวนมากและกําลังเพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ คนเหล่านี้ร่ํารวยอย่างมหาศาลและยังมีเวลาเหลืออีกหลาย
ทศวรรษที่จะให้จับจ่ายใช้สอย ประมาณการว่ามูลค่าทางธุรกิจ (เฉพาะในอเมริกา) ท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุนี้มีค่านับล้านล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เม่ือกลุ่มคนเหล่านี้มีเวลามากข้ึนและอายุยืนยาวขึ้น ทําให้การบริโภคของคนเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตาม
ตัว  จึงนับเป็นโอกาสทองของการทําธุรกิจกับตลาดของคนสูงอายุเหล่านี้ แต่ถึงแม้ว่าโอกาสจะมีมากแต่ก็มีข้อจํากัดท่ี
เกิดข้ึนในกลุ่มตลาดนี้ ท่ีสําคัญคือข้อจํากัดทางด้านจิตวิทยาการทําการตลาดกับผู้สูงอายุต้องใช้หลักของความรักความ   
เอื้ออาทรเข้าไปมีส่วนช่วยเป็นอย่างมาก  และข้ึนอยู่กับการทําความเข้าใจผู้สูงอายุได้ดีเพียงใด (วรินทร์ญาณ์ พรมวิเศษ. 
2554 : 2) 
 อาหารถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์ ท่ีทําให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงและเป็นพลังงานให้กับร่างกาย ผักถือ
เป็นอาหารท่ีมีความสําคัญอย่างมากต่อมนุษย์เน่ืองจากเป็นแหล่งวิตามินและเกลือแร่ อีกท้ังผักบางชนิดยังเป็นแหล่งของ
โปรตีนและไขมัน ด้วยคุณประโยชน์เหล่านี้ทําให้ความต้องการผักของผู้บริโภคมีมากข้ึนเป็นลําดับ รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของ
ประชากรก็ทําให้มีความต้องการผักเพื่อการบริโภคมากขึ้น อีกท้ังการเลือกซ้ือผักผู้บริโภคมักจะดูจากรูปลักษณ์ท่ีสวยงาม
และคุณภาพของผักแต่ละชนิดเป็นสําคัญ ดังนั้นเพ่ือเพิ่มผลผลิตผักให้พอเพียงต่อความต้องการและรักษารูปลักษณ์ให้
สวยงามปราศจากการรบกวนของแมลง เกษตรกรจําเป็นต้องใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่องเกินความจําเป็นเป็นระยะเวลานาน 
ส่งผลทําให้แมลงศัตรูพืชบางชนิดด้ือยา ทําให้ต้องใช้ยาในปริมาณท่ีมากขึ้น และทําให้เกิดสารพิษตกค้างในผัก ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนผู้บริโภคเป็นอันตรายจากการบริโภคผลผลิตเหล่านั้นเข้าไป  (วิไล ท้วมกลัด. 2543 : 1) จากสาเหตุดังกล่าว 
ทําให้ผู้บริโภคหันมาสนใจพืชผักปลอดจากสารพิษมากขึ้น 
 จากกระแสความต้องการบริโภคผักที่มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารตกค้าง ประกอบกับปัจจุบันคนไทยหันมา
ใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น ทําให้ผู้ผลิตนําระบบการปลูกผักท่ีปราศจากสารเคมีและสารตกค้าง ท่ีเรียกว่า วิธีการปลูกพืชโดย 
ไม่ใช้ดิน หรือการปลูกผักโฮโดรโปนิกส์ มาใช้เพ่ือการค้ากันมากข้ึน  ผักไฮโดรโปนิกส์จึงนับเป็นทางเลือกใหม่สําหรับ
ผู้บริโภค ท่ีกําลังได้รับความนิยมมากข้ึนเรื่อย ๆ (นิรันดร์  แสนขัด. 2552 ) 
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 จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับท่ี 27 ของประเทศ และใหญ่เป็นอันดับ   
ท่ี 3 ของภาคใต้ รองจากจังหวัดสุราษฏร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันจังหวัดสงขลามี 16 อําเภอ (สํานักงาน
สถิติจังหวัดสงขลา, 2560) ซ่ึงมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก รวมท้ังจํานวนผู้สูงอายุก็มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ซ่ึงปัจจุบัน
จังหวัดสงขลามีจํานวนผู้สูงอายุท้ังหมด  195,539  คน (สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา, 2560)  และมีการก่อตั้งชมรม
ผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลาในทุกอําเภอ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมฯ รวมท้ังได้รับความรู้ ตลอดจน
ข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ และจากการศึกษา ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา พบว่า ผู้สูงอายุเกือบสามในสี่เป็นเพศหญิง อายุ เฉลี่ย 67.03 ปี และมีรายได้เฉลี่ย 9,012.27 
บาทต่อเดือน ประมาณคร่ึงหนึ่งมีภาวะโภชนาการเกิน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความรู้และทัศนคติต่อการบริโภคอาหารอยู่ใน
ระดับดี และผู้สูงอายุมากกว่าครึ่งมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ในระดับปานกลาง ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลามีความสัมพันธ์กันเชิงบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณพบว่า ความรู้เก่ียวกับการบริโภคอาหารท่ีมีอิทธิพลต่อการทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (กฤติน  ชุมแก้ว. 
2557 : 17) จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีความรู้ทัศนคติต่อการบริโภคอาหารอยู่ในระดับดี มีอิทธิพล   
ต่อการเลือกบริโภคอาหาร ซ่ึงปัจจุบันท่ีผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้และทัศนคติท่ีดีต่ออาหารเพ่ือสุขภาพ จึงหันมา    
ให้ความใส่ใจกับการเลือกอาหารเพ่ือสุขภาพกันมากขึ้น ซ่ึงการบริโภคผักปลอดสารพิษก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการดูแล
รักษาสุขภาพของผู้สูงอายุ และจากการท่ีสภาพสังคมปัจจุบันกําลังเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุ การดูแลรักษาและ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งท่ีทุกคนให้ความสําคัญมากขึ้น ดว้ยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผัก
ไฮโดรโปนิกส์ของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลาในปัจจุบัน เพื่อทราบถึงความรู้ความเข้าใจ และการเลือกบริโภคผักท่ีส่งผลต่อ
การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ  ซ่ึงผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้สามารถเป็นแนวทางในการดูแลรักษา สุขภาพของผู้สูงอายุ  
ท้ังยังเป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้ท่ีมีความสนใจทําธุรกิจเกี่ยวกับผักไฮโดรโปนิกส์ และเป็นแนวทางในการขยาย   
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ให้กับผู้ที่กําลังประกอบธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์ต่อไป 

วิธีดําเนนิการ 
 การวิจัยนี้เป็นงานงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุในอําเภอเมือง และอําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จํานวน 400 คน ทําการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Specified 
Sampling) เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยดําเนินเก็บรวบรวม
แหล่งข้อมูล (Source of Data) ท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 1) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษา
ค้นคว้าจากข้อมูลท่ีมีผู้รวบรวมไว้ ได้แก่ หนังสือทางวิชาการ วารสารต่าง ๆ บทความ วิทยานิพนธ์ และเอกสารงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องและข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 2) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับ
ผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา จากนั้นดําเนินการรวบรวมคะแนนและนําไปวิเคราะห์ข้อมูลในลําดับต่อไป สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การเปรียบเทียบความแตกต่างของการให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผักไฮโดร 
โปนิกส์จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลใช้สถิติแบบที  และการวิเคราะห์ความแปรปรวน การหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคลและพฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา โดยวิธีการหาค่าไคสแควร์ และการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา ใช้การหาค่าไคสแควร์ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  

 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.50 อายุ 60 - 70 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 52.00 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 73.30 การศึกษาสูงสุดคือมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 
27.30 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 0 - 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.80 และมโีรคประจําตัว คิดเป็นร้อยละ 75.50 

2. พฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผักไฮโดรโปนิกส์ท่ีซ้ือไปบริโภคมากท่ีสุดคือ 

กรีนโอ๊ค คิดเป็นร้อยละ 32.30 รองมาคือ เรดโอ๊ค คิดเป็นร้อยละ 23.50 และน้อยท่ีสุดคือ ผักฮ่องเต้ คิดเป็นร้อยละ 1.50 
บริโภคผักไฮโดรโปนิกส์โดยเฉลี่ยเดือนละ 6 - 10 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 53.00 มีค่าใช้จ่ายในการซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์เฉลี่ยต่อ
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

คร้ังคือ 31 - 60 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.80 ซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์ จากซุปเปอร์มาเก็ต คิดเป็นร้อยละ 53.30 บุคคลท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์คือ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 44.00 สาเหตุท่ีตัดสินใจซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์คือ เป็นผักท่ีสะอาดไม่
มีสารพิษตกค้าง คิดเป็นร้อยละ 48.30 เลือกซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์ ในโอกาสบริโภคท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 69.30 การนําผัก
ไฮโดรโปนิกส์ไปประกอบอาหารในลักษณะของสลัดผัก คิดเป็นร้อยละ 37.00 ช่วงเวลาซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์คือ วันเสาร์ คิด
เป็นร้อยละ 20.00 และช่วงเวลาซ้ือผกัไฮโดรโปนิกส์คือ เวลา 06.01 - 12.00 คิดเป็นร้อยละ 87.80  

3. การให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา 
ระดับการให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา โดย

ภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
โดยอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านราคา (Price) โดยอยู่ในระดับมาก ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยอยู่ใน
ระดับมาก และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) โดยอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพสชนันท์ บุญช่วย (2561) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยและจัดกลุ่มการเลือกบริโภคผักปลอดสารพิษของ
ผู้บริโภคจังหวัดนครปฐม พบว่า ข้อมูลการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค คือ ด้านผลิตภัณฑ์ราคา สถานที่จัดจําหน่าย การส่งเสริม
การตลาด บุคลากรพนักงาน ลักษณะกายภาพ และกระบวนการอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของณิชชมนันท์ ใจคํา 
(2559) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษา ริมปิงซุปเปอร์
มาร์เก็ต ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของไข่มุก สถิตย์สระดู่ (2558) ได้ศึกษาการผลิต การตลาด
และพฤติกรรมผู้บริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ กรุงเทพมหานคร และขอนแก่น พบว่า ด้านการตลาด 
ให้ความสําคัญโดยรวมในด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมากท่ีสุด ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาดในระดับ
มาก 

 4.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผัก
ไฮโดรโปนิกส์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ สถานภาพ การศึกษาสูงสุด และรายได้เฉลี่ยมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนเพศ  การศึกษา และโรคประจําตัวไม่มีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของวชิระ น้อยนารถ (2560) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าเกษตรปลอดสารพิษของผู้บริโภค 
ร้านโกลเด้น เพลซ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับสินค้าเกษตรปลอด
สารพิษ พฤติกรรมการบริโภคท่ีมีต่อสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ      
มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าเกษตรปลอดสารพิษท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 และสอดคล้อง   
กับงานวิจัยของพิมพ์กานต์ดา เทพวงษ์ (2556) ได้ศึกษาการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม การบริโภคผักปลอดสารพิษและ
เปรียบเทียบการรับรู้กับพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษของครูในโรงเรียน สังกัดเทศบาลในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ การศึกษา ตําแหน่ง รายได้และสายวิชาท่ีสอน
ต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ไม่ต่างกัน แต่เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ท่ีต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคต่างกัน และ
ทัศนคติด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยด้านความปลอดภัยและราคา ส่วนการรับรู้ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค   
ผักปลอดสารพิษ 
 5.  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้สูงอายุใน
จังหวัดสงขลา พบว่า  เพศ อายุ สถานภาพ  การศึกษา รายได้เฉลี่ย และการมีโรคประจําตัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  0.05  สอดคล้องกับวชิระ น้อยนารถ 
(2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าเกษตรปลอดสารพิษของผู้บริโภค ร้านโกลเด้น เพลซ สาขา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ในส่วนของสมมติฐานนั้นพบว่า ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับสินค้าเกษตร
ปลอดสารพิษ พฤติกรรมการบริโภคท่ีมีต่อสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ  การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับสินค้าเกษตรปลอด
สารพิษมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าเกษตรปลอดสารพิษท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของกฤติน  ชุมแก้ว (2557) ได้ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัด
สงขลา พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความรู้และทัศนคติต่อการบริโภคอาหารอยู่ในระดับดี และผู้สูงอายุมากกว่าคร่ึงมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ในระดับปานกลาง ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม การบริโภคอาหารของผู้สูงอายุใน
จังหวัดสงขลามีความสัมพันธ์กันเชิงบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า 
ตัวแปรความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มีอิทธิพลต่อการทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารมี 6 ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์
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เชิงบวก คือ ไม่กินอาหารเค็มจัด กินข้าวกล้อง ถั่วเมล็ดแห้งกินแทนเนื้อสัตว์ได้ ไม่ควรกินเนื้อสัตว์ติดมัน กินข้าวเป็นอาหาร
หลัก และกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ และมีเพียงตัวแปรเดียวท่ีมีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ ไม่ควรกิน
อาหารทะเล และ ตัวแปรทัศนคติต่อการบริโภคอาหารท่ีมีอิทธิพลต่อการทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหาร มี 6 ตัวแปรท่ี 
มีความสัมพันธ์เชิงบวก คือ ไม่ควรกินเนื้อสัตว์ติดมัน ควรกินข้าวกล้อง ดื่มนมพร่องมันเนย กินข้าวเป็นอาหารหลัก ไม่ดื่ม
สุรา และไม่กินอาหารเค็มจัด และมี 2 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ หลีกเลี่ยงอาหารท่ีใส่
สารเคมีและดื่มนมเป็นประจํา  

6.  ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการบริโภค
ผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา  พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท้ัง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย (Place) และด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion)        
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
สอดคล้องกับงานวิจัยของณิชชมนันท์ ใจคํา (2559) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษา ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือคือ 
ตัวผู้บริโภคเอง ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีการให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัด
จําหน่ายแตกต่างกัน และผู้บริโภคท่ีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกัน และผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือผักปลอดสารพิษ ด้านประเภทผักปลอดสารพิษท่ีซ้ือมากที่สุด ด้านความถี่ในการรับประทานผักปลอดสารพิษ และ
ด้านค่าใช้จ่ายในการบริโภคผักปลอดสารพิษโดยเฉลี่ยในแต่ละครั้ง แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของกฤติน ชุมแก้ว 
(2557) ได้ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา พบว่า ความรู้ ทัศนคติ 
และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลามีความสัมพันธ์กันเชิงบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 
0.01 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ตัวแปรความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารท่ีมีอิทธิพลต่อการทํานายพฤติกรรม
การบริโภคอาหารมี 6 ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวก คือ ไม่กินอาหารเค็มจัด กินข้าวกล้อง ถั่วเมล็ดแห้งกินแทนเนื้อสัตว์
ได้ ไม่ควรกินเนื้อสัตว์ติดมัน กินข้าวเป็นอาหารหลัก และกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ และมีเพียงตัวแปรเดียวท่ีมีความสัมพันธ์
เชิงลบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ ไม่ควรกินอาหารทะเล และ ตัวแปรทัศนคติต่อการบริโภคอาหารท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหาร มี 6 ตัวแปรท่ี มีความสัมพันธ์เชิงบวก คือ ไม่ควรกินเนื้อสัตว์ติดมัน ควรกินข้าวกล้อง 
ดื่มนมพร่องมันเนย กินข้าวเป็นอาหารหลัก ไม่ดื่มสุรา และไม่กินอาหารเค็มจัด และมี 2 ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์เชิงลบ
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ หลีกเลี่ยงอาหารที่ใส่สารเคมี และดื่มนมเป็นประจํา สอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์กานต์ดา 
เทพวงษ์ (2556) ได้ศึกษาการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ และเปรียบเทียบการรับรู้กับ
พฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษของครูในโรงเรียน สังกัดเทศบาลในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
พบว่า ทัศนคติด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยด้านความปลอดภัยและราคา ส่วนการรับรู้ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคผักปลอดสารพิษ 

สรุปผลการวิจยั 
 ระดับการให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา โดย
ภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) โดย
อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านราคา (Price) อยู่ในระดับมาก ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยอยู่ในระดับมาก 
และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) โดยอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือทําการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างของการให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผักไฮโดรโปนิกส์ จําแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่า อายุ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนเพศ การศึกษา 
และโรคประจําตัวไม่มีความแตกต่างกัน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์
ของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้เฉลี่ย และการมีโรคประจําตัวมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ความสัมพันธ์ระหว่าง
การให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา 
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท้ัง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย (Place) และด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 



776

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา สําเร็จลงด้วยความกรุณาจาก
ท่านประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย ท่านกรรมการท่ีปรึกษา อาจารย์ ดร. สุธี โง้วศิริ  
ผู้ซ่ึงให้คําแนะนําในด้านวิธีการจัดทําการวิจัย และให้คําปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ เสมอมา คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ผู้ซ่ึง
กรุณาให้ความรู้ คําแนะนํา คําปรึกษาและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการทําวิจัยครั้งนี้ ทําให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้
สําเร็จสมบูรณ์ ผู้ทําวิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณ ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้สูงอายุต่าง ๆ ทุกกลุ่มใน อําเภอหาดใหญ่ และอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ท่ี
เสียละเวลากรุณาให้เก็บข้อมูลเพ่ือนํามาประกอบการทําวิจัยนี้ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ทุกคนในกลุ่ม MBA และเพื่อนร่วมงาน สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ท่ีมีน้ําใจและคอยให้การช่วยเหลือ ท้ังให้คําปรึกษา ให้กําลังใจซ่ึงกันและกัน
สําหรับการทํางานวิจัยและการศึกษาร่วมกันมาโดยตลอดจนจบการศึกษาของผู้วิจัย 
 คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงมีของการวิจัยเล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้ บิดามารดา และ   ครูบาอาจารย์ท่ีได้ให้
วิชาความรู้ทุก ๆ ท่าน ขอขอบคุณทุกท่านที่คอยเป็นกําลังใจให้ข้าพเจ้า และให้การสนับสนุนทุกด้านด้วยดีเสมอมา ตลอด
ระยะเวลาท่ีได้ศึกษาจนกระท่ังสําเร็จลุล่วงลงด้วยดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



777

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เอกสารอ้างอิง 

กฤติน  ชุมแก้ว. (2557). “ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา,”วารสาร
เกษตรศาสตร์ (สังคม). 35 (1), 16-29.  

ไข่มุก  สถิตย์สระดู่. (2558). “การศึกษาการผลิต การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ กรณีศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ กรุงเทพมหานคร และขอนแก่น,” การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ
ระดับชาติและนานาชาติ. 1(2), 902. 

เจษฎา  นกน้อย. (2560). “คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา,” วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 
18(3), 94-105. 

ณัฐพล  อารีพงศ์ธรรม. (2552). พฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา. สารนิพนธ์ หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร. สงขลา : 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

ณิชชมนันท์  ใจคํา. (2559). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษา 
ริมปิงซุปเปอร์มาเก็ต ในจังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ. เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

ธิติมา  เทียนไพร. (2550). ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผักปลอดสารพิษของผู้บริโภค ในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

นิรันดร์ แสนขัด. (2552). เอกสารประกอบการบรรยายการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพ่ือสร้างรายได้.  
พสชนันท์  บุญช่วย. (2561). “การวิเคราะห์ปัจจัยและจัดกลุ่มการเลือกบริโภคผักปลอดสารพิษของผู้บริโภค จังหวัด

นครปฐม” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี. 13 (28), 53-63. 
พิมพ์กานต์ดา  เทพวงษ์. (2556).  “การรับรู้และพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร

ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น,” วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มข. 6(1), 41-52. 
วชิระ  น้อยนารถ. (2560). “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าเกษตรปลอดสารพิษของผู้บริโภค ร้านโกลเด้น 

เพลซ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,” วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 35 (1),  136-145. 
วรินทร์ญาณ์  พรมวิเศษ, (2554). การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ผ่านห้างสรรพสินค้า  กรุงเทพมหานคร . 

กา รศึ กษาค้ นค ว้ าอิ ส ร ะ  ปริญญาศิ ลปศาสตรมหาบัณ ฑิต  (ธุ ร กิ จ ก า ร เ กษตร ) .  กรุ ง เทพฯ  : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

วิไล ท้วมกลัด. (2543). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือและพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ ในเขตกรุงเทพมหานคร. 
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร. กรุงเทพฯ. : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา. (2560). รายงานสถิติจังหวัดสงขลา. สงขลา : สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา. 

 



778

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

อิทธิพลของปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนตอคุณภาพชีวิตแรงงานตางดาวในตลาดกลางคาสงสินคาเกษตร

ขนาดใหญในประเทศไทย 

เพ็ชราภรณ ชัชวาลชาญชนกิจ1* ชนพงษ อาภรณพิศาล2 และพรรณรตัน อาภรณพิศาล3 

 

บทคัดยอ 

บทนํา : คุณภาพชีวิตเปนสิ่งท่ีสําคัญในการแสดงถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเปนประเทศท่ีมีการพัฒนา ซึ่งประเทศ

ไทยเปนหน่ึงในประเทศท่ีมีปญหาและใหความสําคัญกับการจัดการเพ่ือแกไขปญหาตาง ๆ  

วัตถุประสงค : เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนตอคุณภาพชีวิตแรงงานตางดาวในตลาดกลางคาสงสินคา

เกษตรขนาดใหญในประเทศไทย  

วิธีการศึกษา : ใชการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางคือ แรงงานตางดาวจํานวน จํานวน 600 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ 

และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา,สถิติเชิงอนุมาน และการวิเคราะหสมการโครงสราง (Structural Equation 

Modeling) 

ผลการศึกษา : พบวาปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตแรงงานตางดาวในตลาดกลางคาสงสินคาเกษตร

ขนาดใหญในประเทศไทยเทากับ 0.83 และ 0.70 ตามลําดับ ปจจัยจูงใจในดานคาตอบแทนและสวัสดิการมีคานํ้าหนัก

องคประกอบมากท่ีสุด 0.98 (λx14= 0.98) และดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานมีคานํ้าหนักองคประกอบนอยท่ีสุด 

0.35(λx12= 0.35) ปจจัยค้ําจุนในดานการไดรับการยอมรับมีคานํ้าหนักองคประกอบมากท่ีสุด 0.94 (λx22= 0.94)  และ

ดานความสําเร็จและความกาวหนามีคานํ้าหนักองคประกอบนอยท่ีสุด 0.66 (λx23= 0.66) คุณภาพชีวิตแรงงานตางดาวใน

ตลาดกลางคาสงสินคาเกษตรขนาดใหญในประเทศไทย พบวา ดานสิ่งแวดลอมมีคานํ้าหนักองคประกอบมากท่ีสุด 0.91 (λy4= 

0.91) และดานจิตใจมีคานํ้าหนักองคประกอบนอยท่ีสุด 0.58  (λy2= 0.58)  

วิจารณและสรุป : ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกและสามารถรวมกันพยากรณคุณภาพชีวิตแรงงานตาง

ดาวในตลาดกลางคาสงสินคาเกษตรขนาดใหญในประเทศไทย ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 
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Influence of motivation factors and supporting factors on quality of life of foreign 

workers in large agricultural wholesale markets in Thailand 

Petcharaporn Chatchawanchanchanakij1* Chanapong Arpornpisal and Pannarat Arpornpisan2  
 

Abstract 

Introduction : Quality of life is important in showing economic stability and being a developed country. 

Thailand is one of many countries that have problems and focus on management to solve various problems. 

Objective :  To the Influence of motivation factors and supporting factors on quality of life of foreign workers 

in large agricultural wholesale markets in Thailand.  

Methods : This quantitative research was the sample size of this survey were 600 workers in large agricultural 

wholesale markets. The descriptive statistics for data analysis, whereas the inferential statistics used to test 

hypothesis of this research was structural equation model analysis.  

Results : The results revealed that Influence of motivation factors and supporting factors on quality of life 

of foreign workers in large agricultural wholesale markets in Thailand at 0.83 and 0.70. In compensation and 

welfare was the most weight of elements at 0.98 (λx14= 0.98) and In relation to colleagues was the least 

weight of elements at 0.35 (λx12=0.35). Sustaining factor In recognition was the most weight of elements 

0.94 (λx22= 0.94) and Success and progress was the least weight of elements at 0.66 (λx23= 0.66). Quality 

of life of foreign workers was the most weight of elements was environmental Indicator at 0.85 (λy3= 0.85) 

and mentality Indicator was the least weight of elements at 0.82 (λy2= 0.82)  

Conclusion : Motivation factors and sustaining factors have a positive direct influence and can be combined 

to predict the quality of life of foreign workers. The statistical significance level of .01 

 

Keywords: motivation, sustaining, quality of life, agricultural products market 
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บทนํา 

การพัฒนาประเทศตามกระแสโลกยุคโลกาภิวัฒนชวง 10 ท่ีผานมาของประเทศไทยพัฒนามาอยางตอเน่ืองท้ังใน

อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ในภาคอุตสาหกรรมน้ันเห็นไดจากการเปลี่ยนผานจากสังคมเกษตรกรรมไปสูภาคอุตสาหกรรรม 

ในขณะท่ีท่ัวโลกมีการแขงขันท่ีสูงข้ึน ดังน้ันรัฐบาลจึงวางแผนการบริหารจัดการเพ่ือกาวเขาสูยุค Thailand 4.0 ใหเปน

เศรษฐกิจใหม (New Engines of Growth) ใหประเทศไทยกลายเปนกลุมประเทศท่ีมีรายไดสูงข้ึนน่ันเอง โดยเฉพาะในภาค

การเกษตรเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสูการเกษตรแบบสมัยใหม ท่ีมีการเนนเรื่องการบริหารจัดการใหประชาชน

สามารถพ่ึงพาตนเองได นําเทคโนโลยีมาใชเพ่ิมผลผลิตและพัฒนาสินคาเกษตรนําพาไปสูการเพ่ิมศักยภาพในการผลิต การ

สงออกและการการแขงขันกับตางประเทศ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรในวัยแรงงานของประเทศมี

สัดสวนท่ีลดลงอยางมากมีคนในวัยทํางานลดลงกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ กอใหเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานเปนอยางมาก  

ผูประกอบการตางจําเปนตองแสวงหาแรงงานเขามาทดแทน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของานประเภท3D ไดแก งานท่ีเสี่ยง 

(Dangerous) งานท่ีหนัก (Difficult) และงานท่ีสกปรก (Dirty) เปนงานท่ีคนไทยสวนใหญไมสนใจจะทํา (ขนิษฐา ฮงประยูร, 

2553) [1] มีการหันมาใชแรงงานตางดาวจากประเทศเพ่ือนบานทดแทนทําใหบทบาทของแรงงานตางดาวในภาคการผลิต

สําหรับงานประเภท 3D ชัดเจนมากยิ่งข้ึน จากเหตุผลดังกลาวแสดงใหเห็นวา คุณภาพชีวิตของแรงงานตางดาว เปนประเด็น

สําคัญในการดํารงชีวิตของแรงงานตางดาวท่ีคาแรงงานในประเทศไทยและยังมีความสําคัญตอการถูกเพงเล็งจากองคกร

ตางชาติอีกดวย อาทิเชน  องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization: ILO) จึงมีความจําเปน

อยางยิ่งท่ีตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการแรงงานตางดาวท่ีเขาทํางานในประเทศใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามสิทธิข้ัน

พ้ืนฐาน ปจจุบันแรงงานตางดาวถูกกฎหมายท่ีเขามาทํางานในประเทศไทยมีหลายประเภท  อาทิ ประเภทตลอดชีพ ประเภท

ท่ัวไป  ประเภทพิสูจนสัญชาติ และประเภท MOU   จากสถิติของกรมการจัดหางาน พบวาในชวง พ.ศ.2555 – พ.ศ.2558 จาก

แรงงานตางดาวประเภทพิสูจนสัญชาติท่ีทํางานในประเทศไทย พ.ศ.2555 –2558  มากกวา 1 ลานคน (กรมการจัดหางาน 

สํานักบริหารแรงงานตางดาว ,2559) [2] โดยเฉพาะตลาดกลางคาสงสินคาเกษตรขนาดใหญซึ่งในประเทศมีอยู 2 แหงคือ  

“ตลาดสี่มุมเมือง (รังสิต)และตลาดไท”  การจางแรงงานตางดาวเปนจํานวนมากทําใหประเทศไทยตองพบกับปญหาการถูกกีด

กันจากนานาชาติในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  จึงเห็นถึงความสําคัญใน

การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของแรงงานตางดาว 

ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาอิทธิพลของปจจัยจูงใจและปจจุยค้ําจุนตอคุณภาพชีวิตแรงงานตางดาวในตลาดกลางคาสง

สินคาเกษตรขนาดใหญในประเทศไทย  เพ่ือประโยชนในการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและเพ่ือเปนแนวทางให

ภาครัฐนําไปกําหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาตอไป 

 

วิธีการดําเนินการ 

การวิจัยครั้งน้ีใชรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณประชากรในการศึกษาคือแรงงานตางดาวท่ีทํางานอยูในตลาดกลาง

เกษตร ไดแกตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท  จังหวัดปทุมธานี ขนาดของกลุมตัวอยางใชการคํานวณของ Hair, Black, Babin, and 

Anderson (2010) [3] ไดกลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น 600 ราย และ Kline [4]  กลาววาการวิเคราะหทางสถิติดวยแบบจําลอง

สมการโครงสรางควรมีจํานวนตัวอยาง 200 ตัวอยางข้ึนไป ดังน้ันในงานวิจัยครั้งน้ีจึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 600 

ราย โดยใชแบบสอบถามท่ีผานการแปลเปนภาษาตางๆ เปนเครื่องมือ ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาและหาคาความเช่ือมั่น 

โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) [5]  ผลการทดสอบความเช่ือมั่นไดคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.85 สุวิมล ติรกานันท [6]  ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอนุมานโดยใชวิธีการวิเคราะหสถิติความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม และ
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ทดสอบสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหสมการโครงสราง โดยมีคาท่ีใชตรวจสอบความกลมกลืนและคาท่ีสอดคลองของโมเดล

สมการโครงสรางกับขอมูลเชิงประจักษ 

 

กรอบแนวคิด 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนตอคุณภาพชีวิตแรงงานตางดาวในตลาดกลางคาสง

สินคาเกษตรขนาดใหญในประเทศไทย” ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวของนํามาซึ่งกรอบ

แนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 

แนวคิดเก่ียวกับการยายถ่ินของแรงงานขามชาติเปนการเสาะแสวงหาพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากร

ธรรมชาติเพ่ือการดํารงชีวิตใหอยูรอดปลอดภัย ซึ่งเปนรูปแบบและแนวทางปฏิบัติการยายจากพ้ืนท่ีหน่ึงไปอยูยังอีกพ้ืนท่ีหน่ึง

เปนการช่ัวคราว หรือเปนระยะเวลายาวนาน และเพ่ือเปนการตั้งถ่ินฐานทํางาน ซึ่งโดยเนนถ่ินท่ีตางๆ น้ัน โดยเฉพาะท่ีท่ีมี

ความอุดมสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการดํารงชีวิต สอดคลองกับ Ravenstein (1889)[7] ไดกลาวถึงกฎแหงการ

อพยพยายถ่ิน (Law of Migration) ซึ่งเปนจุดเริ่มตนในการตั้งทฤษฎีเก่ียวกับการอพยพยายถ่ินในระยะทางท่ีไมไกลจากท่ีอยู

เดิม สวนใหญจะเปนการอพยพไปสูศูนยกลางดานการคาและอุตสาหกรรม ประกอบกับแรงจูงใจดานเศรษฐกิจท่ีมีกฎหมายและ

สิ่งแวดลอมทางสังคมผลักดันไปสูพ้ืนท่ีท่ีดีกวา สงใหเกิดนโยบายและแนวทางดังคํากลาวของ Lasswell and Kaplan 

(1970)[8] ท่ีวาการกําหนดเปาประสงค (goals) คานิยม (values) และการปฏิบัติ (practices) ของโครงการของรัฐบาล เปน

การระบุอยางชัดเจนวา กิจกรรมท่ีเปนแผนงานหรือโครงการของรัฐท่ีเรียกวานโยบายสาธารณะน้ันจะตองสอดคลองกับคานิยม

ของสังคม รวมถึงแนวทางปฏิบัติท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมาย สอดคลองกับทฤษฎีของทฤษฎ ี2 ปจจัยของ Herzberg [9] กลาววา

ปจจัยในการทํางามปีจจัยท่ีเก่ียวของกับความรูสึกพึงพอใจและไมพึงพอใจของพนักงานแบงไดเปน 2 ประเภท คือปจจัยรักษา 

(maintenance factors) หรืออาจเรียกวา ปจจัยค้ําจุน และหรือ ปจจัยสุขอนามัย (hygiene factors) ถือเปนปจจัยท่ีมี

อิทธิพลในการสรางความไมพึงพอใจในการทํางาน และปจจัยการจูงใจ (motivation factors หรือ Motivators) เปนปจจัยท่ีมี

อิทธิพลในการสรางความพึงพอใจในการทํางาน ไดแกปจจัยจูงใจ ประกอบดวย สภาพแวดลอมในการทํางาน ความสัมพันธกับ

เพ่ือนรวมงาน การบริหารจัดการและการควบคุมดูแล คาตอบแทนและสวัสดิการและความมั่นคงในการทํางาน และปจจัยค้ํา

จุน ประกอบดวย งานท่ีทําและความรับผิดชอบ การไดรับการยอมรับ ความสําเร็จและความกาวหนา 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 

 พบวาแรงงานตางดาวสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 323 (รอยละ 53.8) อายุสวนใหญอยูระหวาง 20-25 ป จํานวน 

226 คน(รอยละ 37.7) มีสถานภาพครอบครัวสมรสแลว จํานวน 474 (รอยละ 79.0) ศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา จํานวน 

388 คน (รอยละ 64.7) สวนใหญเชาบาน จํานวน 544 คน(รอยละ 90.7) ชวงระยะเวลาในการทํางาน สวนใหญไมสามารถระบุ

ได  จํานวน 241 คน (รอยละ  40.2)  จํานวนช่ัวโมงในการทํางานตอวัน สวนใหญทํางานตั้งแต 9-12  ช่ัวโมง  จํานวน 369 คน 

(รอยละ 61.5)  รายไดท่ีไดรับตอวันสวนใหญอยูท่ีรายได 301-500 บาทตอวัน จํานวน  466  คน (รอยละ 77.7) และสวนใหญ

เปนแรงงานสัญชาติพมา จํานวน 373 คน (รอยละ 62.2) ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยจูงใจ ภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก (x�=  3.86) โดยตัวช้ีวัดท่ีมีคามากท่ีสุดคือตัวช้ีวัดท่ี 3.5ความมั่นคงในการทํางาน (x�=  3.90) รองลงมาคือตัวช้ีวัดท่ี 3.1 

ปจจัยจูงใจ 

ปจจัยค้ําจุน 

คุณภาพชีวิตแรงงาน

ตางดาว 
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สภาพแวดลอมในการทํางาน (x�=  3.88) รองลงมาตัวช้ีวัดท่ี 3.2 ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน (x�=  3.88) ตัวช้ีวัดท่ี 3.3  

การบริหารจัดการและการควบคุมดูแล(x�=  3.84) และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดตัวช้ีวัดท่ี 3.4 คาตอบแทนและสวัสดิการ (x�=  3.78) 

สวนระดับความคิดเห็นปจจัยค้ําจุนในภาพรวมพบวาคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก(x�=  3.59) เมื่อพิจารณารายตัวช้ีวัด พบวาตัวช้ีวัด

ท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือตัวช้ีวัดท่ี  4.2 การไดรับการยอมรับ (x�=  3.73) รองลงมาตัวช้ีวัดท่ี 4.3 ความสําเร็จและความกาวหนา 

(x�=  3.54)และคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือตัวช้ีวัดท่ี 4.1 งานท่ีทําและความรับผิดชอบ (x�=  3.51) ผลระดับคุณภาพชีวิตแรงงานตาง

ดาวในตลาดกลางคาสงสินคาเกษตรขนาดใหญในประเทศไทย ในภาพรวมพบวาคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x�=  3.55)  เมื่อ

พิจารณาเปนรายตัวช้ีวัดพบวาตัวช้ีวัดท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ตัวช้ีวัดท่ี 2.องคประกอบดานจิตใจ ตัวช้ีวัดท่ี 3.องคประกอบดาน

สังคม และตัวช้ีวัดท่ี 4.องคประกอบดานสิ่งแวดลอม (x�=  3.62) และตัวช้ีวัดท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือตัวช้ีวัดท่ี 1. องคประกอบ

ดานรางกาย และตัวช้ีวัดท่ี 5.องคประกอบภาพรวม (x�=  3.52) เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรสองตัว (Bivariate 

Relationship) ดวยการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

พบวา ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระทุกคาเปนความสัมพันธเชิงบวกและมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคาระหสมการโครงสราง หลังจากปรับตัวโมเดลสมการโครงสรางโดยพิจารณาถึง

ความเปนไปไดในทางทฤษฎีแลว พบวาโมเดลสมการโครงสรางมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมากยิ่งข้ึน  และผานคา

ดัชนีท่ีใชตรวจสอบความเหมาะสมของโมเดลทุกคา ดังแสดงในภาพท่ี 2 

 

 
ภาพท่ี  2 อิทธิพลของปจจัยจูงใจและปจจยัค้ําจุนตอคณุภาพชีวิตแรงงานตางดาวในตลาดกลางคาสงสินคาเกษตรขนาดใหญใน

ประเทศไทย (หลังปรับ) 

  

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมลูจากดัชนีท่ีใชในการตรวจสอบความสอดคลองและความกลมกลืนของตัวแปรกับขอมูลเชิง

ประจักษ (หลังปรบั) 

ลําดับท่ี คา เกณฑ คาท่ีได ผลการพิจารณา 

1 χ2 0.05< ρ <1.00 0.150√ ผานเกณฑ 

2 χ2/df 0.00 <χ2/df≤3 1.231√ ผานเกณฑ 

3 GFI 0.90 < GFI ≤1.00 0.998√ ผานเกณฑ 

4 AGFI 0.90 < AGFI ≤1.00 0.972√ ผานเกณฑ 

5 CFI 0.95 ≤  CFI ≤1.00 0.998√ ผานเกณฑ 

6 NFI 0.90 ≤  NFI ≤  1.00 0.989√ ผานเกณฑ 

หมายเหตุ√หมายถึง ผานเกณฑผลการทดสอบดัชนีท่ีใชในการตรวจสอบความสอดคลองและความกลมกลืนของตัวแปร 

     กับขอมูลเชิงประจักษ (ยุทธ ไกยวรรณ) [10] 

จากตาราง 1 พบวาคาความสอดคลองระหวางแบบจําลองสมการโครงสรางตามสมมติฐานหลังการปรับ (Modified 

Model) มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมากข้ึนโดยพิจารณาไดจากคาดัชนีความสอดคลองGFI = 0.998 , AGFI = 

0.972 ,  CFI = 0.998 , NFI = 0.989 และ RMSEA = 0.020 ซึ่งมีคาผานตามเกณฑทุกคาและ คา valueρ −  มีคาเทากับ 

0.150 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 แสดงวายอมรับสมมติฐานท่ีวาแบบจําลองตามทฤษฎีมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง

ประจักษ 

 เมื่อวิเคราะหอิทธิพลของปจจัยจูงใจ(JJ)ตอคุณภาพชีวิตแรงงานตางดาว(QL) มีคาอิทธิพลเทากับ 0.83 และคา

องคประกอบของปจจัยจูงใจในดานตางๆ  พบวาคาตอบแทนและสวัสดิการ มีคานํ้าหนักองคประกอบ 0.98 มีคาอิทธิพลมาก

ท่ีสุด  รองลงมาคือความมั่นคงในการทํางานมีคานํ้าหนักองคประกอบ0.62 การบริหารจัดการและการควบคุมดูแลมีคานํ้าหนัก

องคประกอบ0.61 สภาพแวดลอมในการทํางานมีคานํ้าหนักองคประกอบ 0.59 องคประกอบท่ีมีอิทธิพลนอยท่ีสุดคือ

ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานมีคานํ้าหนักองคประกอบ0.35 และอิทธิพลของปจจัยค้ําจุน(CJ)ตอคุณภาพชีวิตแรงงานตางดาว

(QL) มีคาอิทธิพลเทากับ 0.70 และคาองคประกอบของปจจัยค้ําจุนในดานตางๆ พบวาการไดรับการยอมรับ มีคานํ้าหนัก

องคประกอบ 0.94 มีคาอิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมาคืองานท่ีทําและความรับผิดชอบมีคานํ้าหนักองคประกอบ 0.81 และคา

อิทธิพลนอยท่ีสุดคือความสําเร็จและความกาวหนามีคานํ้าหนักองคประกอบ 0.66  

ผลการวิจัยองคประกอบคุณภาพชีวิตแรงงานตางดาวในตลาดกลางคาสงสินคาเกษตรขนาดใหญในประเทศไทย(QL) 

ตัวช้ีวัดท่ี1 คือดานรางกาย มีคานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 0.64 ตัวช้ีวัดท่ี2 คือดานจิตใจ มีคานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 

0.58 ตัวช้ีวัดท่ี3 คือดานสังคม มีคานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 0.80 ตัวช้ีวัดท่ี4 คือดานสิ่งแวดลอม มีคานํ้าหนักองคประกอบ

เทากับ 0.91ตัวช้ีวัดท่ี5 คือภาพรวม มีคานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 0.83กลาวโดยสรุปไดวา ตัวช้ีวัดท่ี 4 ดานสิ่งแวดลอมมีคา

นํ้าหนักองคประกอบมากท่ีสุด และตัวช้ีวัดท่ี 1 ดานรางกายมีคานํ้าหนักองคประกอบนอยท่ีสุด ดังน้ันเมื่อวิเคราะหผลการ

ทดสอบสมมติฐานแลวพบวา  สมมติฐานไดรับการยอมรับ ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอคุณภาพชีวิต

แรงงานตางดาวในตลาดกลางคาสงสินคาเกษตรขนาดใหญในประเทศไทยและสามารถรวมกันพยากรณคุณภาพชีวิตแรงงาน

ตางดาวในตลาดกลางคาสงสินคาเกษตรขนาดใหญในประเทศไทยไดถึงรอยละ 77อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาปจจัยจูงใจมีคาอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตแรงงานตางดาว 0.83 เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของ

แรงงานตางดาวมากท่ีสุด องคประกอบในดานคาตอบแทนและสวัสดิการ มีคานํ้าหนักองคประกอบ0.98 มีคาอิทธิพลมากท่ีสุด  

รองลงมาคือความมั่นคงในการทํางาน มีคานํ้าหนักองคประกอบ 0.62 การบริหารจัดการและการควบคุมดูแลมีคานํ้าหนัก

องคประกอบ 0.61 สภาพแวดลอมในการทํางาน มีคานํ้าหนักองคประกอบ 0.59 และองคประกอบท่ีมีอิทธิพลนอยท่ีสุดคือ

ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานมีคานํ้าหนักองคประกอบ 0.35 องคประกอบดานคาตอบแทนและสวัสดิการ มีอิทธิพลมากท่ีสุด

สอดคลองกับสภาพการดํารงชีวิตท่ีเปนจริงของแรงงานตางดาวท่ีเขามาทํางานในประเทศไทยโดยเฉพาะผูท่ีมาขายแรงงานเพ่ือ

ตองการท่ีจะไดรับผลตอบแทนท่ีสูงเปนอันดับแรก จึงยอมยายถ่ินหางบานมาทํางานในประเทศไทยรวมถึงสวัสดิการท่ีจะไดรับ

จากนายจางเพ่ือใหมีรายจายนอยท่ีสุด จะไดมีเงินเหลือมากสงผลใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน นอกจากน้ีความมั่นคงในงานท่ีทํา

สภาพแวดลอมท่ีทํางานเปนสิ่งท่ีแรงงานใหความสําคัญรองลงมาเน่ืองจากองคประกอบเหลาน้ีจะทําใหมีรายไดท่ีแนนอน

ตอเน่ือง ในประเด็นความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานมีคาอิทธิพลนอยท่ีสุด จากการท่ีแรงงานมุงไปท่ีการมีงานทํา มีรายไดท่ีมาก

และแนนอน จึงใหความสําคัญกับเพ่ือนรวมงานนอยลง   

7 RMSEA 0.00 ≤RMSEA ≤0.08 0.020√ ผานเกณฑ 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

หมายเหตุ√หมายถึง ผานเกณฑผลการทดสอบดัชนีท่ีใชในการตรวจสอบความสอดคลองและความกลมกลืนของตัวแปร 

     กับขอมูลเชิงประจักษ (ยุทธ ไกยวรรณ) [10] 

จากตาราง 1 พบวาคาความสอดคลองระหวางแบบจําลองสมการโครงสรางตามสมมติฐานหลังการปรับ (Modified 

Model) มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมากข้ึนโดยพิจารณาไดจากคาดัชนีความสอดคลองGFI = 0.998 , AGFI = 

0.972 ,  CFI = 0.998 , NFI = 0.989 และ RMSEA = 0.020 ซึ่งมีคาผานตามเกณฑทุกคาและ คา valueρ −  มีคาเทากับ 

0.150 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 แสดงวายอมรับสมมติฐานท่ีวาแบบจําลองตามทฤษฎีมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง

ประจักษ 

 เมื่อวิเคราะหอิทธิพลของปจจัยจูงใจ(JJ)ตอคุณภาพชีวิตแรงงานตางดาว(QL) มีคาอิทธิพลเทากับ 0.83 และคา

องคประกอบของปจจัยจูงใจในดานตางๆ  พบวาคาตอบแทนและสวัสดิการ มีคานํ้าหนักองคประกอบ 0.98 มีคาอิทธิพลมาก

ท่ีสุด  รองลงมาคือความมั่นคงในการทํางานมีคานํ้าหนักองคประกอบ0.62 การบริหารจัดการและการควบคุมดูแลมีคานํ้าหนัก

องคประกอบ0.61 สภาพแวดลอมในการทํางานมีคานํ้าหนักองคประกอบ 0.59 องคประกอบท่ีมีอิทธิพลนอยท่ีสุดคือ

ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานมีคานํ้าหนักองคประกอบ0.35 และอิทธิพลของปจจัยค้ําจุน(CJ)ตอคุณภาพชีวิตแรงงานตางดาว

(QL) มีคาอิทธิพลเทากับ 0.70 และคาองคประกอบของปจจัยค้ําจุนในดานตางๆ พบวาการไดรับการยอมรับ มีคานํ้าหนัก

องคประกอบ 0.94 มีคาอิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมาคืองานท่ีทําและความรับผิดชอบมีคานํ้าหนักองคประกอบ 0.81 และคา

อิทธิพลนอยท่ีสุดคือความสําเร็จและความกาวหนามีคานํ้าหนักองคประกอบ 0.66  

ผลการวิจัยองคประกอบคุณภาพชีวิตแรงงานตางดาวในตลาดกลางคาสงสินคาเกษตรขนาดใหญในประเทศไทย(QL) 

ตัวช้ีวัดท่ี1 คือดานรางกาย มีคานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 0.64 ตัวช้ีวัดท่ี2 คือดานจิตใจ มีคานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 

0.58 ตัวช้ีวัดท่ี3 คือดานสังคม มีคานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 0.80 ตัวช้ีวัดท่ี4 คือดานสิ่งแวดลอม มีคานํ้าหนักองคประกอบ

เทากับ 0.91ตัวช้ีวัดท่ี5 คือภาพรวม มีคานํ้าหนักองคประกอบเทากับ 0.83กลาวโดยสรุปไดวา ตัวช้ีวัดท่ี 4 ดานสิ่งแวดลอมมีคา

นํ้าหนักองคประกอบมากท่ีสุด และตัวช้ีวัดท่ี 1 ดานรางกายมีคานํ้าหนักองคประกอบนอยท่ีสุด ดังน้ันเมื่อวิเคราะหผลการ

ทดสอบสมมติฐานแลวพบวา  สมมติฐานไดรับการยอมรับ ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอคุณภาพชีวิต

แรงงานตางดาวในตลาดกลางคาสงสินคาเกษตรขนาดใหญในประเทศไทยและสามารถรวมกันพยากรณคุณภาพชีวิตแรงงาน

ตางดาวในตลาดกลางคาสงสินคาเกษตรขนาดใหญในประเทศไทยไดถึงรอยละ 77อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาปจจัยจูงใจมีคาอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตแรงงานตางดาว 0.83 เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของ

แรงงานตางดาวมากท่ีสุด องคประกอบในดานคาตอบแทนและสวัสดิการ มีคานํ้าหนักองคประกอบ0.98 มีคาอิทธิพลมากท่ีสุด  

รองลงมาคือความมั่นคงในการทํางาน มีคานํ้าหนักองคประกอบ 0.62 การบริหารจัดการและการควบคุมดูแลมีคานํ้าหนัก

องคประกอบ 0.61 สภาพแวดลอมในการทํางาน มีคานํ้าหนักองคประกอบ 0.59 และองคประกอบท่ีมีอิทธิพลนอยท่ีสุดคือ

ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานมีคานํ้าหนักองคประกอบ 0.35 องคประกอบดานคาตอบแทนและสวัสดิการ มีอิทธิพลมากท่ีสุด

สอดคลองกับสภาพการดํารงชีวิตท่ีเปนจริงของแรงงานตางดาวท่ีเขามาทํางานในประเทศไทยโดยเฉพาะผูท่ีมาขายแรงงานเพ่ือ

ตองการท่ีจะไดรับผลตอบแทนท่ีสูงเปนอันดับแรก จึงยอมยายถ่ินหางบานมาทํางานในประเทศไทยรวมถึงสวัสดิการท่ีจะไดรับ

จากนายจางเพ่ือใหมีรายจายนอยท่ีสุด จะไดมีเงินเหลือมากสงผลใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน นอกจากน้ีความมั่นคงในงานท่ีทํา

สภาพแวดลอมท่ีทํางานเปนสิ่งท่ีแรงงานใหความสําคัญรองลงมาเน่ืองจากองคประกอบเหลาน้ีจะทําใหมีรายไดท่ีแนนอน

ตอเน่ือง ในประเด็นความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานมีคาอิทธิพลนอยท่ีสุด จากการท่ีแรงงานมุงไปท่ีการมีงานทํา มีรายไดท่ีมาก

และแนนอน จึงใหความสําคัญกับเพ่ือนรวมงานนอยลง   
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 เห็นไดวาองคประกอบของปจจยัจูงใจมีสวนสาํคัญท่ีทําใหปจจยัจูงใจมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตแรงงานตางดาวมาก

ท่ีสุด ดังจะเห็นไดจาก แนวคิดทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว (Maslow, 1943) [11] แสดงใหเห็นวา การมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีเปนพ้ืนฐานสําคัญของลําดับข้ันความตองการในระดับพ้ืนฐาน โดยเฉพาะความตองการทางกายภาพ และ ความ

ตองการความมั่นคงปลอดภัย ดวยเหตุน้ี การพัฒนาหลักประกันในการดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงานตางดาวจึงเปนสิ่งจําเปน

พ้ืนฐานตอการเสริมสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจในการทํางานของแรงงานตางดาวสอดคลองกับ Alderfer (อางถึงใน สมยศ 

นาวีการ, 2540) [12] ความตองการดํารงชีวิตอยู (Existence needs: E) ความตองการดํารงชีวิตอยูคือ ความตองการทาง

รางกายและความปลอดภัย ความตองการเหลาน้ีเปรียบเทียบไดกับความตองการระดับต่ําท่ีไดถูกกลาวถึงภายในทฤษฎีของมาส

โลว ความตองการรายได สวัสดิการและสภาพแวดลอมการทํางานเปนความตองการพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการทํางานและทฤษฎี 2 

ปจจัย ของเฮิรชเบิรก (Herzberg’s two-factor theory) ท่ีกลาวถึงปจจัยการจูงใจ (Motivation factors หรือ Motivators) 

เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการสรางความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งถือวาเปนปจจัยภายในเหตุท่ีเรียกวาปจจัยปองกันความไม

พอใจ ดังท่ีศราวุฒิ  เหลาสาย (2555) [13]ศึกษาเรื่อง การเขาถึงบริการดานสุขภาพของแรงงานขามชาติชาวพมาในโรงงาน

อุตสาหกรรม ผลการศึกษาพบวาบริบทของแรงงานชาวพมามีการเคลื่อนยายแรงงานมาทํางานในจังหวัดของแกนแนวทางการ

พัฒนาดานสุขภาพพบวา แรงงานพมามีความพึงพอใจในระบบสวัสดิการดานสุขภาพในปจจุบัน ข้ึนกับการเตรียมความพรอม

ดานการดูแลกอนการทํางานและระหวางการทํางานในสถานประกอบการสอดคลองกับกนกวรรณ จิตรโรจนรักษ (2558) [14] 

ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานตางดาวท่ีทํางานรับใชในบาน ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน พบวา ใน

มุมมองแรงงานตางดาวท่ีทํางานรับใชในบานสวนใหญพวกเขารับรูวาตนเองมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี ท้ังในดานสมดลุชีวิต

และการทํางาน ชีวิตความเปนอยูท่ีเหมาะสม คาตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ และอิสระในการติดตอสื่อสารกับภายนอก

พวกเขาตัดสินใจเขามาทํางานเมื่อคาดวาจะมีนายจางท่ีดี มีสถานท่ีทํางานท่ีดี และมีรายไดไปจุนเจือครอบครัวของตน 

 ผลการศึกษาปจจัยค้ําจุนมีคาอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตแรงงานตางดาว 0.70 อิทธิพลของปจจัยค้ําจุนตอคุณภาพชีวิต

แรงงานตางดาวพบวา การไดรับการยอมรับ มีคานํ้าหนักองคประกอบ 0.94 มีคาอิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมาคืองานท่ีทําและ

ความรับผิดชอบมีคานํ้าหนักองคประกอบ 0.81 และคาอิทธิพลนอยท่ีสุดคือความสําเร็จและความกาวหนามีคานํ้าหนัก

องคประกอบ 0.66 องคประกอบดานการไดรับการยอมรับ มีอิทธิพลมากท่ีสุดสอดคลองกับสภาพท่ีเปนจริงของแรงงานตาง

ดาวท่ีเขามาทํางานในประเทศไทยโดยเฉพาะแรงงานท่ีเขามาทํางานเปนระยะเวลานาน เมื่อมีงานท่ีมั่นคงไดรับผลตอบแทนท่ี

พอใจแลว ตองการท่ีจะไดรับการยอมรับหรือไดรับการไววางใจจากนายจางใหเปนหัวหนา ไดรับคําชมเชยสิ่งท่ีตามมาคือหนาท่ี

และงานท่ีตองรับผิดชอบ ทําใหประสบความสําเร็จและกาวหนามากข้ึน แรงงานจะเกิดความภาคภูมิใจ จะเห็นไดวา

องคประกอบทุกดานของปจจัยค้ําจุนตางมีผลสนับสนุนสงเสริมกันในการทําใหแรงงานตางดาวเกิดความมั่นคงในงานไดรับการ

ยอมรับ มีความกาวหนาประสบความสําเร็จ สงผลท่ีดีกับคุณภาพชีวิตของแรงงานสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีลําดับข้ันความ

ตองการของมาสโลว (Maslow, 1943) ท่ีกลาวถึงลําดับข้ันความตองการความตองการในระดับท่ีสูงข้ึนจากความตองการ

พ้ืนฐาน คือไดรับความนับถือยกยอง (Self-esteem needs) เมื่อความตองการไดรับความรักและการใหความรักแกผูอ่ืนเปนไป

อยางมีเหตุผลและทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจแลว พลังผลักดันในช้ันท่ี 3 ก็จะลดลงและมีความตองการในช้ันตอไปมาแทนท่ี 

กลาวคือ  มนุษยตองการท่ีจะไดรับความนับถือยกยองเปนลําดับตอไป ความตองการไดรับความนับถือยกยองออกเปน 2 

ลักษณะ คือ1) ความตองการนับถือตนเอง (Self-respect) คือ ความตองการมีอํานาจมีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความแข็งแรง 

มีความสามารถในตนเอง   มีผลสัมฤทธ์ิ ไมตองพ่ึงพาอาศัยผูอ่ืน และมีความเปนอิสระ ทุกคนตองการท่ีจะรูสึกวา เขามีคุณคา

และมีความสามารถท่ีจะประสบความสําเร็จในงานภารกิจตางๆ และมีชีวิตท่ีเดนดัง 2) ความตองการไดรับความยกยองนับถือ

จากผูอ่ืน (Esteem from other) คือ ความตองการมีเกียรติยศ การไดรับยกยอง ไดรับการยอมรับ ไดรับความสนใจ สถานภาพ

มีช่ือเสียง เปนท่ีกลาวขานและเปนท่ีช่ืนชมยินดี มีความตองการท่ีจะไดรับยกยองชมเชยในสิ่งท่ีเขากระทําซึ่งทําใหรูสึกวาตนเอง

มีคุณคาวาสามารถของเขาไดรับการยอมรับจากผู อ่ืนและสุดทายความตองการประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-

actualization needs) เปนความตองการสูงสุดแตละบุคคล ซึ่งถาบุคคลใดบรรลุความตองการในข้ันน้ีได จะไดรับการยกยอง
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วาเปนบุคคลพิเศษและทฤษฎี 2 ปจจัยของ เฮิรชเบิรก (Herzberg’s two-factor theory) หมายถึง ทฤษฎีการจูงใจซึ่งไดเสนอ

วาปจจัยในการทํางานท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจในการทํางานและไมพึงพอใจในการทํางานสวนสําคัญคือปจจัยท่ีมีผลใน

ทางบวกในการทํางาน คือ โอกาสท่ีจะเจริญเติบโต ความสําเร็จ การยกยองชมเชย และความกาวหนา เชนเดียวกันกับสาคร ก่ิง

จันทร (2556) [15]ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนเอกชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสงผลทางออมตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนเอกชน ไดแกการสนับสนุนทางสังคม

สงผลทางออมตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน และวราภรณ ณ ถลาง (2558) [16]ศึกษาเรื่อง ตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตการทํางานใน

องคกรเอกชนท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม กรณีศึกษา : บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย 

พบวา แนวทางการใชตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตการทํางานในองคกรเอกชนท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมเริ่มจากการกําหนดนโยบาย

ท่ีดูแลสังคมภายใน อาทิ การสงเสริมความเปนมนุษย สนับสนุนใหพนักงานมีโอกาสแสดงความคิดเห็น รวมตัดสินใจ สราง

ความสัมพันธท่ีดีระหวางพนักงาน หัวหนางานและองคกร 
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ควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนมหำวิทยำลัย ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

ภาณุพงศ์ สุขกิจ1* และนวพร รัตนบุรี2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติงานทดแทนอัตราเกษียณของข้าราชการ ดังนั้นการศึกษาความ

ผกูพนัต่อองค์กรจงึเป็นสิง่ส�าคัญและจ�าเป็นเพือ่ท�าให้มแีนวทางก�าหนดทศิทางการบรหิารงานบคุคลของมหาวทิยาลัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาระดับปัจจัยลักษะงาน ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท�างาน ระดับความผูกพันต่อองค์กร และเพือ่ศกึษาปัจจยั

ลกัษณะงาน ปัจจยัคณุภาพชวิีตในการท�างานทีส่่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานมหาวทิยาลัย 

วธิกีำรศกึษำ : เป็นการวจิยัเชิงปรมิาณโดยกลุม่ตวัอย่างเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั ในมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา จ�านวน 

176 คน ใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ในการทดสอบสมมติฐาน 

ผลกำรศึกษำ : ระดับความคิดเห็นของปัจจัยลักษณะงาน ด้านความอิสระในงาน ด้านงานที่ท้าทายความสามารถ ด้านความสมัพนัธ์

กบัผูร่้วมงาน ปัจจยัคณุภาพชีวติในการท�างาน ด้านค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยตุธิรรม ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี ด้าน

โอกาสในการพัฒนาความสามารถ ด้านความม่ันคงและก้าวหน้า ด้านประชาธิปไตยในองค์กร ด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม 

และระดับความคิดเห็นของความผูกพันต่อองค์กรของพนกังานมหาวทิยาลยั ส่วนใหญ่ อยูใ่นระดบัมาก จากการทดสอบสมมตฐิานพบ

ว่า ปัจจยัลกัษณะงาน ด้านความอสิระในงาน ด้านงานที่ท้าทายความสามารถ ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน และปัจจัยคุณภาพชีวิต

ในการท�างาน ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานท่ีดี ด้านประชาธิปไตยในองค์กร ด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม ส่งผลต่อ

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วจิำรณ์และสรุป : องค์กรควรให้ความส�าคญัและบรหิารจดัการเรือ่งของการปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตในการท�างาน เพื่อเสริมสร้าง

ความผูกพันต่อองค์กร

ค�ำส�ำคัญ : พนักงานมหาวิทยาลัย ปัจจัยลกัษณะงาน ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท�างาน ความผูกพันต่อองค์กร
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Organizational Commitment of University Employees

in Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

Panupong Sukkit1 and Nawaporn Rattanaburi2

Abstract

Introduction: University employees are emerging personnel for replace the retirement rate of civil servant. 

Therefore, the study of organizational commitment is an importance and necessary for making university 

personnel management approach.

Objective: To study the job description factors level and quality of work life factors. To study the organizational 

commitment factors level. And to study the job description factors and quality of work life factors which 

affected the organizational commitment of university employees.

Methods: This research is a quantitative research which sampling of 176 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat 

University employees with hypothesis testing on the basis of regression analysis.

Results: Level of agreement of job description factors, on the field of work freedoms, the ability challenge and 

relationship with colleague. The quality of work factors, on the field of impartially and enough earnings, a good 

work environment, the opportunity for ability development, the stability and progress, the liberty of organization 

mostly and the related to society. And Level of agreement of organizational commitment are very high level. 

Based on hypothesis testing, it was found that job description factors on the field of work freedoms, the ability 

challenge, the relationship with colleague. and quality of work life factors on the field of good work environment, 

the liberty of organization mostly and the related to society were affected to organizational commitment of 

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University.

Conclusion: The organization should be emphasis and manage the matters of work and quality of work life in 

order to strengthen engagement with the organization.

Keywords :  University employees, Job description factors, Quality of work life, Organizational Commitment
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บทน า 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการจัดการความสัมพันธ์ในการจ้างงานเพื ่อให้การใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้มี

ประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด การบริหารทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง อบรมและพัฒนา 
โดยการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่เหมาะสม 
ตลอดจนการเสริมสร้างความผูกพันให้แก่สมาชิกสามารถปฏิบัติงานอยู่ได้ใน องค์กร และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่าง                     
มีความสุขอีกด้วย (กัลยารัตน์  ธีระธนชัยกุล, 2557) 

ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาได้มีการเปลีย่นแปลงการจ้างบุคลากรเข้าปฏิบัติงานเพ่ือทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐจ้างบุคลากรในลักษณะการจ้างพิเศษ เป็นการว่าจ้างที่มี
ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจนแทนการบรรจุข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามจ านวนอัตราว่าง             
จากการเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2552              
มีพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ร้อยละ 48.16 ของบุคลากรทั้งหมด มีการออกประกาศ            
และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และมีการปรับปรุงโครงสร้าง              
การท างานและการบริหารงานบุคคลในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า 
“มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดี สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร
ควบคู่กับการสร้างธรรมภิบาล และมาตรฐานการท างานท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง” ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาหรือวจิยั
เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัย ท าให้ไม่ทราบข้อมูลหรือสิ่งที่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องการ           
จากมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการท างานหรือคุณภาพชีวิตในการท างาน ท าให้การก าหนดทิศทางการบริหารงานบุคคลบางครั้ง
อาจไม่ตรงกับความต้องการของพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความผูกพันต่อองค์กร     
เพื่อน าผลการวิจัยในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรเสนอผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแนวทาง           
ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สร้างความผาสุกของพนักงานมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยลักษะงาน ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างาน และระดับ                
ความผูกพันต่อองค์กร และเพื่อศึกษาปัจจัยลักษณะงาน และปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากร คือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ                     

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 314 คน กลุ่มตัวอย่างและขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตรการค านวณของ 
Taro Yamane ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 176 คน และใช้การสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็นด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบช้ันภูมิ สุ่มแบบแบ่งสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง 

2. การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบบสอบถาม
ดังกล่าว แบ่งเป็น 5 ตอน และแต่ละตอนมีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร ระยะเวลาการจ้าง โดยเป็น
แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานแบบปลายปิด ใช้สถิติค่าการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ 

ตอนที่ 2 : ปัจจัยลักษณะงาน ได้แก่ ด้านความอิสระในงาน ด้านงานท่ีท้าทายความสามารถ และด้านความสัมพันธ์
กับผู้ร่วมงาน ใช้สถิติค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 



790

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตอนที่ 3 : ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อม           
ในการปฏิบัติงานที่ดี ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ ด้านความมั่นคงและก้าวหน้า  ด้านประชาธิปไตยในองค์กร 
และด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม ใช้สถิติค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตอนที่ 4 : ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัย ใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) 
โดยทดสอบที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

ตอนที่ 5 : ข้อเสนอแนะ เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด ให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้เสนอแนะข้อมูลที่ส่งเสริม
และพัฒนาความผูกพันต่อองค์กร (Open End) 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อวิจัย “ความผูกพัน              
ต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล             
ปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 176 ชุด ตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้

3.1 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลจากพนักงานมหาวิทยาลัยตามหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาด้วยตนเอง เมื่อรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลในแบบสอบถาม 

3.2 น าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ บันทึกข้อมูล ลงรหัส เพื่อวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายค่าต่าง ๆ  ของข้อมูล  
และสถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดังนี้ แบบสอบถามตอนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป (ปัจจัยด้านบุคคล) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร และระยะเวลาการจ้าง               
ใช้สถิติค่าการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และแบบสอบถามตอนท่ี 2 ปัจจัยลักษณะงาน 
ตอนที่ 3 ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างาน และตอนที่ 4 ความผูกพันต่อองค์กรใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน                  
ต่อองค์กร โดยใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) โดยทดสอบที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย 

1. ระดับความคิดเห็ นของปั จจัยลักษณะงาน ด้ านความอิสระในงาน ด้ านงานที่ ท้ าทายความสามารถ                            
และด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นของปัจจัยคุณภาพชีวิต                
ในการท างาน ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี ด้านโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถ ด้านความมั่นคงและก้าวหน้า ด้านประชาธิปไตยในองค์กร และด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม ส่วนใหญ่  
อยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 1 และระดับความคิดเห็นความผกูพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มากเช่นกัน ดังตารางที่ 3 
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ตอนที่ 3 : ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างาน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อม           
ในการปฏิบัติงานที่ดี ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ ด้านความมั่นคงและก้าวหน้า  ด้านประชาธิปไตยในองค์กร 
และด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม ใช้สถิติค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตอนที่ 4 : ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัย ใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) 
โดยทดสอบที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

ตอนที่ 5 : ข้อเสนอแนะ เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด ให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้เสนอแนะข้อมูลที่ส่งเสริม
และพัฒนาความผูกพันต่อองค์กร (Open End) 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อวิจัย “ความผูกพัน              
ต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล             
ปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 176 ชุด ตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้

3.1 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลจากพนักงานมหาวิทยาลัยตามหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาด้วยตนเอง เมื่อรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลในแบบสอบถาม 

3.2 น าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ บันทึกข้อมูล ลงรหัส เพื่อวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายค่าต่าง ๆ  ของข้อมูล  
และสถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดังนี้ แบบสอบถามตอนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป (ปัจจัยด้านบุคคล) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร และระยะเวลาการจ้าง               
ใช้สถิติค่าการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และแบบสอบถามตอนท่ี 2 ปัจจัยลักษณะงาน 
ตอนที่ 3 ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างาน และตอนที่ 4 ความผูกพันต่อองค์กรใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน                  
ต่อองค์กร โดยใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) โดยทดสอบที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย 

1. ระดับความคิดเห็ นของปั จจัยลักษณะงาน ด้ านความอิสระในงาน ด้ านงานที่ ท้ าทายความสามารถ                            
และด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นของปัจจัยคุณภาพชีวิต                
ในการท างาน ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี ด้านโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถ ด้านความมั่นคงและก้าวหน้า ด้านประชาธิปไตยในองค์กร และด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม ส่วนใหญ่  
อยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 1 และระดับความคิดเห็นความผกูพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มากเช่นกัน ดังตารางที่ 3 

 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะงาน  (n=176) 

ปัจจัยลกัษณะงาน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านความอิสระในงาน 3.82 0.59 มาก 

2. ด้านงานท่ีท้าทายความสามารถ 3.91 0.64 มาก 

3. ด้านความสมัพันธ์กับผู้ร่วมงาน 3.94 0.47 มาก 
รวม 3.89 0.43 มาก 

 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างาน (n=176) 

ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างาน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 3.66 0.61 มาก 
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิงานท่ีดี 3.67 0.65 มาก 
3. ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ 3.69 0.67 มาก 
4.ด้านความมั่นคงและก้าวหน้า 3.56 0.64 มาก 
5. ด้านประชาธิปไตยในองค์กร 3.60 0.66 มาก 

6.ด้านการเกี่ยวข้องสมัพันธ์กับสังคม 3.76 0.60 มาก 

รวม 3.66 0.47 มาก 
 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร (n =176) 

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ท่านรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยเปรียบเสมือนครอบครัวของท่าน               
จึงปฏิบัติงานด้วยความเตม็ใจและพร้อมอุทิศตนเพื่อมหาวิทยาลัย 

3.94 0.69 มาก 

2. ท่านยินดีที่จะท างานร่วมกับมหาวิทยาลัยต่อไปแม้ว่าจะมี
ทางเลือกใหม่เพราะรูส้ึกว่าการลาออกจะท าให้สูญเสียผลประโยชน์ 

3.81 0.76 มาก 

3. ท่านรู้สึกว่าได้รับโอกาสในการท างานจากมหาวิทยาลยั ซึ่งท าให้
ท่านมีความสุขและมีชีวิตความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น 

3.84 0.69 มาก 

4. ท่านมีความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดป้ฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย 3.92 0.70 มาก 

5. ท่านมีความรู้สึกดีเมื่อมีบุคคลอื่นกล่าวถึงมหาวิทยาลยัในด้านดี 3.98 0.68 มาก 
รวม 3.90 0.60 มาก 

2. การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยลักษณะงาน ด้านความอิสระในงาน ด้านงานที่ท้าทายความสามารถ     
ด้านความสัมพันธ์กับผู้ ร่วมงาน และปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติที่ ดี                      
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ด้านประชาธิปไตยในองค์กร ด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังตารางที่ 4 -5 ตามล าดับ 
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยลักษณะงานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัย 
                                                                 ความผูกพันต่อองค์กร 

ปัจจัยลกัษณะงาน สัมประสิทธิ ์
การถอถอย β 

ความคลาดเคลื่อน 
มาตรฐาน 

t p-value 

ค่าคงท่ี (a) 0.875 0.228 3.839 0.000 

1. ด้านความอิสระในงาน 0.176 0.072 2.437 0.016 

2. ด้านงานท่ีท้าทายความสามารถ 0.325 0.067 4.881 0.000* 

3. ด้านความสมัพันธ์กับผู้ร่วมงาน 0.273 0.055 4.938 0.000* 

Adjusted R Square 0.517    
 

   *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลยั 
                                                                 ความผูกพันต่อองค์กร 

ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างาน สัมประสิทธิ ์
การถอถอย β 

ความคลาดเคลื่อน 
มาตรฐาน 

t p-value 

ค่าคงท่ี (a) 0.710 0.213 3.329 0.001 

1. ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 0.128 0.069 1.858 0.065 

2. ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิงานท่ีดี 0.223 0.084 2.648 0.009* 

3. ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ 0.141 0.072 1.965 0.051 

4.ด้านความมั่นคงและก้าวหน้า -0.134 0.082 -1.630 0.105 

5. ด้านประชาธิปไตยในองค์กร 0.256 0.085 3.000 0.003* 

6.ด้านการเกี่ยวข้องสมัพันธ์กับสังคม 0.247 0.075 3.285 0.001* 

Adjusted R Square 0.605    
 

   *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
อภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะงานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา พบว่า ด้านความอิสระในงานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร เนื่องจากลักษณะของงานท่ีปฏิบัติแสดงถึง
ความมีอิสระในการท างาน ซึ่งจะเห็นได้ว่ากฎระเบียบภายในองค์กรจะเป็นตัวก าหนดหน้าที่ของบุคคลในองค์กร หากเข้มงวด
เกนิไปก็จะท าให้เกิดผลเสียกับองค์กร ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของมัณฑนา  ตุลยนิษกะ (2552) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะ
งานในด้านของความอิสระในงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร 
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ปัจจัยลกัษณะงาน สัมประสิทธิ ์
การถอถอย β 

ความคลาดเคลื่อน 
มาตรฐาน 

t p-value 

ค่าคงท่ี (a) 0.875 0.228 3.839 0.000 

1. ด้านความอิสระในงาน 0.176 0.072 2.437 0.016 

2. ด้านงานท่ีท้าทายความสามารถ 0.325 0.067 4.881 0.000* 

3. ด้านความสมัพันธ์กับผู้ร่วมงาน 0.273 0.055 4.938 0.000* 
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1. ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 0.128 0.069 1.858 0.065 

2. ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิงานท่ีดี 0.223 0.084 2.648 0.009* 

3. ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ 0.141 0.072 1.965 0.051 

4.ด้านความมั่นคงและก้าวหน้า -0.134 0.082 -1.630 0.105 

5. ด้านประชาธิปไตยในองค์กร 0.256 0.085 3.000 0.003* 
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ความมีอิสระในการท างาน ซึ่งจะเห็นได้ว่ากฎระเบียบภายในองค์กรจะเป็นตัวก าหนดหน้าที่ของบุคคลในองค์กร หากเข้มงวด
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ด้านงานที่ท้าทายความสามารถส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร เนื่องจากการที่ปฏิบัติเป็นงานที่น่าสนใจ                   

มีความยากล าบาก ใช้ความช านาญเป็นพิเศษ หรืองานท่ีแตกต่างจากงานประจ า เมื่อได้ปฏิบัติงานแล้วจะรู้สึกภูมิใจเมื่องาน
ส าเร็จจะท าให้มีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการท างานอยู่เสมอ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิทยา  โภคา (2552)           
ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก 
จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ปัจจัยลักษณะงานด้านงานที่ท้าทายความสามารถมีความสัมพันธ์กันกับความผูกพันต่อองค์กร 

ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร เนื่องจากผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้เข้าร่วม
ประชุมเพื่อก าหนดแนวทางและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานรวมมาใช้ในการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งสนับสนุน         
ให้ติดต่อประสานงานท าความเข้าใจในงานกับเพื่อนร่วมงานอยู่เป็นประจ า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของตริษา แซ่จึง 
(2552) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคคลการ ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า ปัจจัย            
ที่บุคลากรมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัย           
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบว่า ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร 
เนื่องจากค่าตอบแทนท่ีได้รับจากการปฏิบัติงานมีความเพียงพอในการด ารงชีวิตตามมาตรฐานการครองชีพที่สมเหตุสมผล 
รวมทั้งได้รับสวัสดิการด้านอื่นทดแทน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปกภณ จันทศาสตร์ (2557) ที่ศึกษาปัจจัยคุณสมบัติ
ส่วนบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะงานและแรงจูงใจท่ีมีผลต่อความผูกพันกับองค์กรของพนักงานเอกชนระดับปฏิบัติการในเขต
ลาดพร้าว – จตุจักร พบว่ารายได้ไม่มีผลต่อความผูกพันกับองค์กร 

ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร เนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัย                          
ได้ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ดีมีความเหมาะสม มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินพร้อมทั้งมีสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานอย่างครบครัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปกภณ จันทศาสตร์ (2557) ที่ศึกษาปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล 
ปัจจัยด้านลักษณะงานและแรงจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันกับองค์กรของพนักงานเอกชนระดับปฏิบัติการในเขต               
ลาดพร้าว – จตุจักร พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจในด้านสภาพแวดล้อมในการท างานมีผลต่อความผูกพันกับองค์กร 

ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถไม่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร เนื่องจากภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ต้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานและงานประจ าวันมากเพียงพอ และบางครั้งต้องปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เพิ่มเติม จึงไม่ต้องการการฝึกอบรมหรือพัฒนาความสามารถเพิ่มเติมอีก ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของพิทยา  โภคา 
(2552) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
พลาสติก จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันต่อองค์กร ด้านการพัฒนา
ความสามารถของ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับสูง 

ด้านความมั่นคงและก้าวหน้าไม่สง่ผลต่อความผกูพันต่อองค์กร เนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจใน
ต าแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ รวมทั้งค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่ได้รับมีความเหมาะสม จึงไม่พยายามที่จะก้าวหน้าใน
สายงานของตนเองเพราะเมื่อต าแหน่งหน้าที่สูงขึ้นภาระงานต้องเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพร  ศีตมโนชญ์ 
(2554) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พบว่า ปัจจัย
คุณภาพชีวิตในการท างานด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร 

ด้านประชาธิปไตยในองค์กรส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร เนื่องจากมหาวิทาลัยมีการใช้ระเบียบกฎหมาย 
ข้อบังคับกับพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม และผู้บังคับบัญชากระจายอ านาจในการปกครองอย่างเสมอภาค                
และองค์กรเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

งานวิจัยของ ศิริพร  ศีตมโนชญ์ (2554) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย พบว่า ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างานด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมส่งผลความผูกพันต่อองค์กร 

ด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร เนื่องจากกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่ได้
ด าเนินการเป็นที่ยอมรับจากสังคม พนักงานมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือ และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
เช่น งานบริการวิชาการ กิจกรรมด้านธรรมนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญวุฒิ  บุญสม (2553) 
ที่ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรศึกษาเฉพาะกรณีบุคลากรโรงเรียนอิสลามสันติชน พบว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม                 
และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร  

สรุปผลการวิจัย 
1. สรุปผลการวิจัย การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้ได้ว่าปัจจัยลักษณะงาน ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างาน และความผูกพันต่อองค์กร มีระดับ          
ความคิดเห็นในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และปัจจัยลักษณะงานด้านความอิสระในงาน ด้านงานที่ท้าทาย
ความสามารถ ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี
ด้านประชาธิปไตยในองค์กร ด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัย             
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. ข้อเสนอแนะ การจะสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรได้นั้น หน่วยงานต้องเปลี่ยนแนวความคิด             
ใหพ้นักงานในทุกระดับมีทัศนคติเชิงบวก เพราะจะมีส่วนช่วยให้คนท างานมีความรู้สึกท่ีดีเมื่อได้รับผลกระทบท้ังจากภายใน
และภายนอกองค์กร โดยกระบวนการสร้างความผูกพันที่มีต่อองค์กรต้องเริ่มจากการจัดการระบบบริหารคนภายใน           
ซึ่งต้องมีการก าหนดเครื่องมือวัดความผูกพันให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพจริง เพราะหลายครั้งที่เครื่องมือเหล่านั้นมีความ
ผิดพลาดจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของพนักงานที่มีความทุ่มเทอยู่เดิมให้ลดประสิทธิภาพการท างานลง ตลอดจนองค์กร          
ต้องมีการตรวจสอบและน าผลที่ได้จากการประเมินมาหาจุดเด่นและจุดด้อย เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
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ด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร เนื่องจากกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่ได้
ด าเนินการเป็นที่ยอมรับจากสังคม พนักงานมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือ และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
เช่น งานบริการวิชาการ กิจกรรมด้านธรรมนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาญวุฒิ  บุญสม (2553) 
ที่ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรศึกษาเฉพาะกรณีบุคลากรโรงเรียนอิสลามสันติชน พบว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม                 
และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร  

สรุปผลการวิจัย 
1. สรุปผลการวิจัย การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้ได้ว่าปัจจัยลักษณะงาน ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างาน และความผูกพันต่อองค์กร มีระดับ          
ความคิดเห็นในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และปัจจัยลักษณะงานด้านความอิสระในงาน ด้านงานที่ท้าทาย
ความสามารถ ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี
ด้านประชาธิปไตยในองค์กร ด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัย             
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. ข้อเสนอแนะ การจะสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรได้นั้น หน่วยงานต้องเปลี่ยนแนวความคิด             
ใหพ้นักงานในทุกระดับมีทัศนคติเชิงบวก เพราะจะมีส่วนช่วยให้คนท างานมีความรู้สึกท่ีดีเมื่อได้รับผลกระทบท้ังจากภายใน
และภายนอกองค์กร โดยกระบวนการสร้างความผูกพันที่มีต่อองค์กรต้องเริ่มจากการจัดการระบบบริหารคนภายใน           
ซึ่งต้องมีการก าหนดเครื่องมือวัดความผูกพันให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพจริง เพราะหลายครั้งที่เครื่องมือเหล่านั้นมีความ
ผิดพลาดจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของพนักงานที่มีความทุ่มเทอยู่เดิมให้ลดประสิทธิภาพการท างานลง ตลอดจนองค์กร          
ต้องมีการตรวจสอบและน าผลที่ได้จากการประเมินมาหาจุดเด่นและจุดด้อย เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
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กำรเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจ�ำนวนนักท่องเที่ยว 

ระหว่ำงกลุ่มประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมกับกลุ่มประเทศที่มีเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ

อามานี สาและ1 และธนวิทย์ บุญสิทธิ์2* 

บทคัดย่อ

บทความน้ีศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อจ�านวนนักท่องเที่ยวโดยการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มประเทศท่องเที่ยวยอดนิยม

กับกลุ่มประเทศที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในกลุ่ม

ประเทศที่เกิดความไม่สงบกับกลุ่มประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมมากที่สุด อาทิเช่น ความปลดภัย อัตราแลกเปลี่ยน รายได้ และ

เพือ่เปรยีบเทยีบปัจจยัทีม่อีทิธผิลต่อจ�านวนนกัท่องเทีย่วระหว่างกลุ่มประเทศท่องเทีย่วยอดนยิมกบักลุ่มประเทศทีม่เีหตกุารณ์ความ

ไม่สงบเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลุ่มประเทศที่มีความไม่สงบ ในการพัฒนาประเทศภาคอุตสาหกรรม

การท่องเทีย่ว นอกจากนีก้ย็งัเป็นการเตรยีมความพร้อมทัง้ในแง่การแก้ไขและป้องกนัปัญหาต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกจิ 

ความมั่นคงและความยั่งยืนของทั้งทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของทุกกลุ่มประเทศ ที่มีในปัจจุบันและที่คาดว่า

จะเกดิขึน้ในอนาคต ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนือ่งและคุ้มค่าทีสุ่ดตามหลักเศรษฐศาสตร์ “การใช้ทรพัยากรทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดัให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด” ประเทศ ใดท่ีมีการเตรียมพร้อมและมีการวางแผนพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพก็สามารถพ้นอุปสรรคและท�าให้

ประเทศมคีวามเจรญิก้าวหน้าได้ โดยการศกึษาในครัง้นีใ้ช้การวิเคราะห์การถดถอยเชงิซ้อน (Multiple regression analysis) ข้อมลู

ที่ใช้ใน การศึกษาเป็นข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross-sectional data ) จากฐานข้อมูลธนาคารโลก ปี 2015 มีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 20 

ประเทศ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มประเทศท่องเที่ยวยอดนิยม ได้แก่ ฝรั่งเศส สหรัฐ สเปน จีน อิตาลีเยอรมัน อังกฤษ เม็กซิโก ไทย 

มาเลเซีย กลุ่มประเทศที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบ ได้แก่ เวเนซุเอลา ปาปัวนิวกินี ฮอนดูรัสแอฟริกาใต้ ตรินิแดดและโตเบโก บราซิล 

เอลซัลวาดอร์ บังคลาเทศ นามิเบียและซีเรีย นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อจ�านวนนักท่องเที่ยว พบว่า อัตราแลก

เปลี่ยนที่แท้จริง ประชากร และ ความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อจ�านวนนักท่องเที่ยวอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ณ 

ระดับ 0.05 

ค�ำส�ำคัญ: จ�านวนนักท่องเที่ยว  กลุ่มประเทศท่องเที่ยวยอดนิยม กลุ่มประเทศที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบ 

1 นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  มหาวิยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา
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A Comparison of Factors Affecting Number of Tourists between Most Favourite Destinations and 

Unrest Countries

Amanee Salaeh1 and Thanawit Bunsit2*

Abstract

This article explores factors influencing number of tourists between the most unsettled countries and those of 

the most visited countries. The purposes of this study are to investigate the factors influencing the number of 

tourists visiting the unsettled countries with the most visited countries such as exchange rate, income and to 

compare factors affecting number of tourists between the unsettled countries and the most visited countries 

as a guide to develop and stimulate the economy of the unsettled countries in tourism industry development. 

Moreover, it is also preparation for solving and preventing the economic problems, security and sustainability 

issues of human and natural resources of all countries. The current and expected in the future for the most 

profitable and economically advantageous. Any country that is well prepared and well-planned can overcome 

obstacles and make the country prosper. This study employs multiple regression analysis using cross-sectional 

data from the World Bank database of 20 countries in 2005. It was found that the countries with the highest 

number of tourists were France, United States, Spain, China, Italy, Germany, England, Mexico, Thailand and 

Malaysia. The unsettled countries were Venezuela, Papua New Guinea, Honduran, South Africa, Trinidad and 

Tobago, Brazil El Salvador, Bangladesh, Namibia and Syria. In addition, the analysis of factors influencing the 

number of tourists showed that the real effective exchange rate, number of population and human well-being 

affected the number of tourists statistically significance at the level of 0.05.

Keywords: number of tourists, most favourite destinations, unrest countries
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ที�มาและความสําคัญ 

ปัจจุบนัหลายประเทศมีแนวทางการพฒันาและกระตุน้เศรษฐกิจ โดยการท่องเที�ยวถูกวางให้เป็นพระเอกที�จะ

กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ [1] และการท่องเที�ยวถือเป็นแนวทางหลกั ในการกระตุน้เศรษฐกิจในทุกๆทั�วมุมโลก อาทิ

เช่น ฝรั�งเศส สหรัฐอเมริกา เยอรมนั กลุ่มประเทศเหล่านี�  ลว้นเป็นกลุ่มประเทศท่องเที�ยวยอดนิยมและประเทศที�พฒันาแลว้ 

โดยประเทศเหล่านี� เต็มไปดว้ยสถานที�ท่องเที�ยวที�น่าสนใจ แต่ปัจจุบนับางกลุ่มประเทศมีจาํนวนนักท่องเที�ยวเดินทางมา

เที�ยวค่อนขา้งน้อยเนื�องจากเป็นกลุ่มประเทศที�มีเหตุการณ์ความไม่สงบ ทาํให้มีผลกระทบต่อการท่องเที�ยว เนื�องจาก

นกัท่องเที�ยวไม่มั�นใจในความปลอดภยั อาทิเช่น เวเนซุเอลา ซีเรีย ส่งผลกระทบอย่าง การท่องเที�ยวและความอยูดี่มีสุข 

ในกลุ่มประเทศท่องเที�ยวยอดนิยมจากขอ้มูลสถิติ มีแนวโน้มจาํนวนนกัท่องเที�ยวเพิ�มขึ�นทุกปี เช่น ฝรั�งเศส ในปี 

���� มีจาํนวนนกัท่องเที�ยว  ��,701,��� คน ในปีถดัมาเพิ�มขึ�นเป็น  ��,452,��� คน ประเทศที�มีเหตุการณ์ความไมส่งบ การ

ท่องเที�ยวของประเทศเหล่านี� มีแนวโน้มลดลงในบางปี นั�นคือผลกระทบจากความไม่สงบที�ส่งผลอย่างไม่คาดคิด อาทิเช่น 

เวเนซุเอลา จากขอ้มูลสถิติ ในปี ���3 มีจาํนวนนกัท่องเที�ยว ���,000 คน ปี 201� ในปีถดัมาลดลงเป็น 789,000 คน [2]   

 จากการศึกษาข้อมูล ดงักล่าวข้างตน้การท่องเที�ยวระหว่างกลุ่มประเทศท่องเที�ยวยอดนิยมกับกลุ่มประเทศที�มี

เหตุการณ์ความไม่สงบ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางด้านการท่องเที�ยวและจํานวนนักท่องเที�ยวในแต่ละปี ที�มีการ

เปลี�ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างในด้านปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น ดชันีอาชญากรรม ดชันีความปลอดภยั อตัรา
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ไดแ้ก่ สุริชยั หวนัแกว้ [3]โครงการวิจยัและพฒันาระบบจดัการฐานองคค์วามรู้เพื�อการวิเคราะห์ขอ้มูลการก่อความไม่สงบ

สนบัสนุนการป้องกนัและปราบปรามการก่อความไม่สงบ : ความขดัแยง้เป็นพื�นฐานของสงัคมที�ไม่อาจหลีกเลี�ยงได ้ เพราะ

สงัคมเกิดขึ�นจากการมีปฏิสัมพนัธ ์ของคนกบัคนจาํนวนมาก แต่ละคนมีความแตกต่างและความเหมือนดา้นเจคติ  

 จากงานวิจยัขา้งตน้จะศึกษาเกี�ยวกบัการท่องเที�ยวและเหตุการณ์ความไมส่งบ ในการศึกษาครั� งนี� เป็นการศึกษาการ
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การศึกษาการเปรียบเทียบปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อจาํนวนนกัท่องเที�ยว ระหว่างกลุ่มประเทศท่องเที�ยวยอดนิยมกบัลุ่ม

ประเทศที�มีเหตุการณ์ความไม่สงบในครั� งนี�  ไดน้ําแนวคิด ทฤษฎีตลอดจนงานวิจยัที�เกี�ยวข้องเพื�อนําเป็นแนวทางใน

การศึกษา คือ แนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบัพฤติกรรมนกัท่องเที�ยวและเหตุการณ์ความไม่สงบ 

1. แรงจูงใจทางการท่องเที�ยว 

 พฤติกรรมการเดินทางท่องเที�ยวเป็นพฤติกรรมที�มีเป้าหมายชดัเจน เพื�อตอบสนองความตอ้งการบางอยา่งของแต่

ละบุคคลทางดา้นการท่องเที�ยวพฤติกรรมที�มีเป้าหมายนี� จะมีแรงจูงใจเป็นตวัผลกัดนัรวมอยู่ดว้ยจึงส่งเสริมเร่งเร้าให้บุคคล
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เดินทางมากขึ�น และยงัมีอิทธิพลที�ทาํให้แต่ละบุคคลมีพฤติกรรม ที�แตกต่างกนัทั�งในดา้นพฤติกรรมการบริโภคสินคา้และ

การบริการการท่องเที�ยว [4] 

2. พฤติกรรมนกัท่องเที�ยว  

เป็นการกระทาํทุกอย่างของนกัท่องเที�ยวไม่ว่าการกระทาํนั�นนกัท่องเที�ยวจะรู้ตวัหรือไม่รู้ตวัก็ตาม  และบุคคลอื�น

จะสงัเกตการกระทาํนั�นไดห้รือไม่กต็ามกเ็พื�อมุ่งตอบสนองสิ�งใดสิ�งหนึ�งในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์ [5] 

3. การตดัสินใจ  

การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ� ง จากหลาย ๆ ทางเลือกที�ได้พิจารณา หรือ

ประเมินอยา่งดีแลว้ว่า เป็นทางใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายขององคก์าร การตดัสินใจเป็นสิ�งสาํคญั [6] 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ในการศึกษาครั� งนี�  มีกรอบแนวคิดแสดงถึงปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อจาํนวนนกัท่องเที�ยวระหว่างกลุ่มประเทศ

ท่องเที�ยวยอดนิยมกบักลุ่มประเทศที�มีเหตุการณ์ความไม่สงบ ดงัภาพ 1 

ตวัแปรอิสระ 

 

 

                                                                                               

                                                                                                                                ตวัแปรตาม 
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วธีิการศึกษา 

ในการเปรียบเทียบปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อจาํนวนนักท่องเที�ยว ระหว่างกลุ่มประเทศท่องเที�ยวยอดนิยมกบักลุ่ม

ประเทศที�มีเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยใชก้ารถดถอยเชิงซ้อน (Multiple regression analysis) ในการหาปัจจยัที�มีอิทธิผล 

และสถิติการทดสอบที (t-test) ในการทดสอบสมมุติฐานเพื�อเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยของทั�งสองกลุ่มประเทศ โดยแบบจาํลองที�

ใชใ้นการถดถอยเชิงซ้อน ประกอบดว้ย � แบบจาํลอง 

 1. Linear Model 

  2. Log – linear Model 

 3. Log – log Model 

 ในการศึกษาครั� งนี� เป็นการศึกษาข้อมูลภาคตดัขวาง (Cross-sectional data) ขอ้มูลที�ใช้ในการศึกษาได้มาจาก

ฐานขอ้มูลของธนาคารโลก ในปี ���� ซึ�งในการวเิคราะห์ขอ้มูล ใชแ้บบจาํลองดงันี�  :  

ดชันีอาชญากรรม 

ดชันีความปลอดภยั 

อตัราแลกเปลี�ยนที�แทจ้ริง 

จาํนวนประชากร 

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 

การขนส่งทางอากาศ 

อตัราเงินเฟ้อ 

ดชันีการพฒันามนุษย ์

การจา้งงานในภาคบริการ 

ความอยู่ดีมีสุขของมนุษย ์

สิ�งแวดลอ้มที�ดี 

จาํนวนนกัท่องเที�ยว 
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Tourists = ß0+ß1 crime+ ß2 safe+ ß3 reer+ ß4 pop+ ß5 gdp+ ß6 air+ ß7 inflation + ß8 hdi+ ß9 eis+ ß10 hw + ß11 ew 

+ ß12 unrest + u 

Log (tourists) = ß0+ß1 crime+ ß2 safe+ ß3 reer+ ß4 pop+ ß5 gdp+ ß6 air+ ß7 inflation + ß8 hdi+ ß9 eis+ ß10 hw + 

ß11 ew + ß12 unrest + u 

Log (tourists) = ß0+ß1 log (crime) + ß2 log (safe) + ß3 log (reer) + ß4 log (pop) + ß5 log (gdp) + ß6 log (air) + ß7 log 

(inflation) + ß8 log(hdi) + ß9 log (eis) + ß10 log (hw) + ß11 log (ew) + ß12 unrest + u 

จากแบบจาํลองไดอ้ธิบายถึงความหมายของตวัแปรที�ใชใ้นการศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรและที�มาของ

ขอ้มูลดงัตาราง �  

ตาราง 1 ตวัแปรที�ใชใ้นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรและที�มาของขอ้มูล 

 

ตวัแปรอสิระ ความหมายของตัวแปร ความสัมพนัธ์ 

และสมมติฐาน 

แหล่งที�มาของข้อมูล 

CRIME ดชันีอาชญากรรม 

(Crime index) 

ß1 < 0 NUMBEO [7] 

SAFE ดชันีความปลอดภยั 

(Safe index) 

ß2 < 0 NUMBEO [7] 

REER อตัราแลกเปลี�ยนที�แทจ้ริง 

(Real effective exchange rate) 

ß3 < 0 World bank [2] 

POP จาํนวนประชากร 

(Population) 

ß4 < 0 World bank [2] 

GDP ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ 

(Gross Domestic Product) 

ß5 > 0 World bank [2] 

AIR การขนส่งทางอากาศ 

(Air transport) 

ß6 > 0 World bank [2] 

INFLATION อตัราเงินเฟ้อราคาผูบ้ริโภค 

(Inflation, consumer prices) 

ß7 > 0 World bank [2] 

HDI ดชันีการพฒันามนุษย ์

(Human Development Index) 

ß8 > 0 UNDP [8] 

EIS การจา้งงานในการบริการ 

(Employment in service) 

ß9 > 0 UNDP [8] 

HWB ความอยูด่ีมีสุขของมนุษย ์

 (Human wellbeing) 

ß10 > 0 Data Countries (2015) 

EWB สิ�งแวดลอ้มที�ดี 

(Environmental wellbeing) 

ß11 > 0 Data Countries (2015) 

UNREST ความไม่สงบ 

(Unrest) 

ß12 > 0 - 



800

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตวัแปรตาม ความหมายของตวัแปร - แหล่งที�มาของข้อมูล 

Tourists จาํนวนนกัทอ่งเที�ยว 

(Number of arrivals) 

- World bank [2] 

 

ลกัษณะข้อมูลทั�วไปของจํานวนนักท่องเที�ยว

 
ภาพ 2 กลุม่ระเทศท่องเที�ยวยอดนิยม 

จากภาพ 2 จะเห็นไดว่้า กลุม่ประเทศท่องเที�ยวยอดนิยม 10 ประเทศ ไดแ้ก่  ไดแ้ก่ ฝรั�งเศส สหรัฐ สเปน จีน อติาลี

เยอรมนั องักฤษ เมก็ซิโก ไทย มาเลเซีย  เป็นกลุ่มประเทศที�เป็นเป้าหมายในการเดินทางของนกัท่องเที�ยวส่วนใหญ ่ 

 

 
ภาพ 3 กลุ่มประเทศที�มีเหตุการณ์การณ์ความไม่สงบ  

จากภาพ 3 จะเห็นได้ว่า  กลุ่มประเทศที�มีเหตุการณ์ความไม่สงบ ได้แก่ เวเนซุเอลา ปาปัวนิวกินี ฮอนดูรัส

แอฟริกาใต ้ตรินิแดดและโตเบโก บราซิล เอลซลัวาดอร์ บงัคลาเทศ นามิเบียและซีเรีย มีจาํนวนนักท่องเที�ยวที�แตกต่างกนั

ออกไปและมีจาํนวนนักท่องเที�ยวค่อนข้างน้อยเมื�อเทียบกับประเทศท่องเที�ยวยอดนิยม อาทิเช่น ปาปัวนิวกินี ซึ� งเป็น

ประเทศที�มีเหตุการณ์ความไม่สงบ จากภาพ 3 จะเห็นไดว้่า มีจาํนวนนกัท่องเที�ยว 184,000 คน เมื�อเทียบกบัประเทศอื�น ๆ 

แลว้นบัวา่มีปริมาณนอ้ยมาก 

84,452,000 77,465,000 
68,175,000 56,886,000 

50,732,000 
34,970,000 

34,436,000 
32,093,000 

29,923,000 
25,721,000 

789,000 
184,000 

880,000 

8,904,000 

440,000 

6,306,000 

1,402,000 1,388,000 
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ตวัแปรตาม ความหมายของตวัแปร - แหล่งที�มาของข้อมูล 

Tourists จาํนวนนกัทอ่งเที�ยว 

(Number of arrivals) 

- World bank [2] 

 

ลกัษณะข้อมูลทั�วไปของจํานวนนักท่องเที�ยว

 
ภาพ 2 กลุม่ระเทศท่องเที�ยวยอดนิยม 

จากภาพ 2 จะเห็นไดว่้า กลุม่ประเทศท่องเที�ยวยอดนิยม 10 ประเทศ ไดแ้ก่  ไดแ้ก่ ฝรั�งเศส สหรัฐ สเปน จีน อติาลี

เยอรมนั องักฤษ เมก็ซิโก ไทย มาเลเซีย  เป็นกลุ่มประเทศที�เป็นเป้าหมายในการเดินทางของนกัท่องเที�ยวส่วนใหญ ่ 

 

 
ภาพ 3 กลุ่มประเทศที�มีเหตุการณ์การณ์ความไม่สงบ  

จากภาพ 3 จะเห็นได้ว่า  กลุ่มประเทศที�มีเหตุการณ์ความไม่สงบ ได้แก่ เวเนซุเอลา ปาปัวนิวกินี ฮอนดูรัส

แอฟริกาใต ้ตรินิแดดและโตเบโก บราซิล เอลซลัวาดอร์ บงัคลาเทศ นามิเบียและซีเรีย มีจาํนวนนักท่องเที�ยวที�แตกต่างกนั

ออกไปและมีจาํนวนนักท่องเที�ยวค่อนข้างน้อยเมื�อเทียบกับประเทศท่องเที�ยวยอดนิยม อาทิเช่น ปาปัวนิวกินี ซึ� งเป็น

ประเทศที�มีเหตุการณ์ความไม่สงบ จากภาพ 3 จะเห็นไดว้่า มีจาํนวนนกัท่องเที�ยว 184,000 คน เมื�อเทียบกบัประเทศอื�น ๆ 

แลว้นบัวา่มีปริมาณนอ้ยมาก 

84,452,000 77,465,000 
68,175,000 56,886,000 

50,732,000 
34,970,000 

34,436,000 
32,093,000 

29,923,000 
25,721,000 

789,000 
184,000 

880,000 

8,904,000 

440,000 

6,306,000 

1,402,000 1,388,000 

ผลการศึกษา 

ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซอ้นปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อจาํนวนนกัท่องเที�ยวกลุ่มประเทศท่องเที�ยวยอดนิยมกบั

ประเทศที�มีเหตุการณ์ความไม่สงบ 

ตวัแปร Linear Model Log-lin Model Log-log Model 

Tourists ß Robust 

Std. Err. 

ß Robust 

Std. Err. 

ß Robust 

Std. Err. 

CRIME -402240.3 564060.1 -0.0364883 0.0285231 0.2125846 0.4476019 

REER -52568.87 60216.39 -0.0091066* 0.0022227 -1.532892** 0.3549298 

POP -0.0757843 0.0916119 -4.45e-09 6.09e-09 -0.3629978** 0.075091 

AIR 3.794656 2.422207 3.98e08 1.17e-07 0.3048348 0.1383384 

HDI 1.18e+08 1.16e+08 7.16394 7.803066 0.125547 1.54263 

EIS -156914.9 476343.1 0.0000403 0.0426044 -0.2620728 -1.162218 

HWB -1.93e+07 1.53e+07 -1.032247 1.161302 -0.5835668** 0.118191 

EWB 1765670 9631678 -0.5652336 0.5445539 -0.2042938 0.2724889 

R-squared 0.7789 0.8548 0.9936 

F 16.74 39.42 148.74 

Prob >F   0.0007 0.0000 0.0067 

Obs 16 16 11 

หมายเหตุ :       ** ระดบันยัสาํคญัที� �.�� 

           *ระดบันยัสาํคญัที�  �.�� 

       ***ระดบันยัสาํคญัที�  0.01 

จากการศึกษาปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อจาํนวนนกัท่องเที�ยวระหว่างกลุ่มประเทศท่องเที�ยวยอดนิยมกบักลุ่มประเทศที�มี

เหตุการณ์ความไม่สงบ ในครั� งนี�พบว่า มีทั�งปัจจยัที�ไม่มีอิทธิพลและปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อจาํนวนนกัท่องเที�ยว โดยไดท้าํการ

วิเคราะห์ทั�งสามแบบจาํลอง ประกอบดว้ยตวัแปรอิสระ�1 ตวั จะเห็นไดว่้าแบบจาํลองที� 3 : log-Log regression Model ดี

ที�สุดและใชไ้ดเ้พราะค่า Prob>F  = 0.0067 น้อยกว่าระดบันยัสาํคญั �.05 แสดงว่าตวัแปรอิสระมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม ค่า 

R-squared เท่ากบั 0. 9936 แสดงว่าตวัแปรอิสระทั�ง 8 ตวั สามารถพยากรณ์ ไดร้้อยละ 99 สามารถอธิบายไดว่้า ปัจจยัที�มี

อทิธิพลต่อจาํนวนนกัท่องเที�ยวกลุ่มประเทศดงักล่าวขา้งตน้ ประกอบดว้ย อตัราแลกเปลี�ยนที�แทจ้ริง จาํนวนประชากร และ 

ความอยู่ดีมีสุขของมนุษย ์หากปัจจยัเหล่านี�  มีการเปลี�ยนแปลงไป � หน่วย จะทาํใหจ้าํนวนนกัท่องเที�ยวมีการเปลี�ยนแปลง

ตามไปดว้ย ซึ� งจะเปลี�ยนแปลงไป �.������ 0.3629978 และ �.������� ในทิศทางตรงกนัขา้ม ตามลาํดบั ณ ระดบันยัสาํคญั

ที� �.05 
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ตาราง 4  ผลการเพื�อเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยของจาํนวนนกัท่องเที�ยวระหว่างประเทศยอดนิยมและประเทศที�มีเหตุการณ์ 

               ความไม่สงบ 

Group Mean Std. Err. Std. Dev. t p 

ประเทศท่องเที�ยวยอดนิยม 49,500,000 6748050 21,300,000 6.1299** 0.0000 

ประเทศที�มีเหตุการณค์วามไม่สงบ 2536625 1142426 3231268 

หมายเหตุ: **ระดบันยัสาํคญัที� 0.05  

ผลการทดสอบสมมุติฐานเพื�อเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยของจาํนวนนกัท่องเที�ยวระหว่างกลุ่มประเทศท่องเที�ยวยอดนิยม

กบักลุ่มประเทศที�มีเหตุการณ์ความไม่สงบ ค่า Pr(T > t ) = 0.0000 ณ ระดบันยัสําคญั ที� 0.05 แสดงว่า ค่าเฉลี�ยของจาํนวน

นักท่องเที�ยวมีความแตกต่างกนั สามารถอธิบายไดว่้า กลุ่มประเทศท่องเที�ยวยอดนิยม มีจาํนวนนักท่องเที�ยวมากกว่า

ประเทศที�มีเหตุการณค์วามไม่สงบ โดยมีจาํนวนนกัทอ่งเที�ยวเฉลี�ย อยูที่� 49,500,000 คน และ 2,536,,625 คน ตามลาํดบั  

อภิปรายผลการศึกษา 

จากวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อจาํนวนนกัท่องเที�ยวระหว่างกลุ่มประเทศท่องเที�ยวยอดนิยมกบั

กลุ่มประเทศที�มีเหตุการณ์ความไม่สงบและเพื�อต้องการทราบแนวทางในการพฒันา กระตุน้เศรษฐกิจและส่งเสริมการ

ท่องเที�ยว โดยผลการวิเคราะห์ข้างตน้พบว่าตวัแปรอิสระมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม ของทั�งสองกลุ่ม ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อ

จาํนวนนกัท่องเที�ยว ประกอบดว้ย อตัราแลกเปลี�ยนที�แทจ้ริง จาํนวนประชากรและความอยู่ดีมีสุข โดยสอดคลอ้งกบัทฤษฎี

แรงจูงใจทางการท่องเที�ยว พฤติกรรมการเดินทางท่องเที�ยวเป็นพฤติกรรมที�มีเป้าหมายชดัเจน เพื�อตอบสนองความตอ้งการ 

การท่องเที�ยวนบัว่าเป็นบทบาทสําคญัของภาคเศรษฐกิจของท ั�งสองกลุ่มประเทศ และยงัสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการตดัสินใจ 

เป็นทางให้บรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายขององคก์าร การตดัสินใจเป็นสิ�งสําคญัเพื�อจะตอบสนองความตอ้งการตาม

เป้าหมายที�แต่ละบุคคลมี [6] นกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่จะเลือกตดัสินใจเดินทางท่องเที�ยวประเทศใดประเทศหนึ� ง ขึ�นอยู่กบั

ปัจจยัหลายอย่าง อาทิเช่น ค่าใชจ่้าย เวลาในการเดินทาง อตัราแลกเปลี�ยน หรือแมแ้ต่จาํนวนประชากรและความอยู่ดีมีสุข

ของคนภายในประเทศนั�น ๆ ลว้นมีอทิธิพลต่อการตดัสินใจและเป็นเป้าหมายของนกัท่องเที�ยว  

สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อจาํนวนนกัท่องเที�ยวระหว่างกลุ่มประเทศทอ่งเที�ยวยอดนิยมกบักลุ่มประเทศที�มี

เหตุการณ์ความไม่สงบ จะเห็นไดว่้า ปัจจยัที�มีอทิธิพล ประกอบดว้ย อตัราแลกเปลี�ยนที�แทจ้ริง จาํนวนประชากร และ ความ

อยูดี่มีสุขของมนุษย ์ถา้ปัจจยัเหล่านี�  มีการเปลี�ยนแปลงไป � หน่วย ทาํให้จาํนวนนกัท่องเที�ยวมีการเปลี�ยนแปลงตามไปดว้ย 

ซึ� งจะเปลี�ยนแปลงไป �.������  �.������� และ �.������� ในทิศทางตรงกนัขา้ม ตามลาํดบั ณ ระดบันยัสาํคญัที� �.��  

 จากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยของจาํนวนนกัท่องเที�ยวกลุ่มประเทศท่องเที�ยวยอดนิยมเฉลี�ยแลว้มีจาํนวน

นกัท่องเที�ยวในปริมาณที�มากกว่ากลุ่มประเทศที�มีเหตุการณค์วามไม่สงบ 

ข้อเสนอแนะ 

ผลที�ไดจ้ากการศึกษาครั� งนี� จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนพฒันา ประเทศชาติ รัฐบาลแต่ละประเทศควรมี

นโยบายสนับสนุนดา้นการท่องเที�ยวให้มากขึ�นเพื�อเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจควบคู่กบัการพฒันาประเทศ ผ่านนโยบาย

ส่งเสริมการท่องเที�ยวของแต่ละประเทศ ดงัตอ่ไปนี�  

1. ควรที�จะใหทุ้กกลุ่มประเทศไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศท่องเที�ยวยอดนิยมหรือกลุ่มประเทศที�มีเหตุการณ์ความไม่

สงบ จดัตั�งสมาคมหรือองคก์รศูนยก์ลางเพื�อระดมความคิดเห็นและแผนพฒันา เช่น ควรควบคุมอตัราแลกเปลี�ยนคงที�หรือ

ปล่อยให้อตัราแลกเปลี�ยนลอยตวั ซึ� งจะขึ�นอยู่กบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และยงัเป็นแนวทางในการพฒันาอุตสาหกรรม

การท่องเที�ยวของประเทศที�มีเหตุการณ์ความไม่สงบไปพร้อมๆ 
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ตาราง 4  ผลการเพื�อเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยของจาํนวนนกัท่องเที�ยวระหว่างประเทศยอดนิยมและประเทศที�มีเหตุการณ์ 

               ความไม่สงบ 

Group Mean Std. Err. Std. Dev. t p 

ประเทศท่องเที�ยวยอดนิยม 49,500,000 6748050 21,300,000 6.1299** 0.0000 

ประเทศที�มีเหตุการณค์วามไม่สงบ 2536625 1142426 3231268 

หมายเหตุ: **ระดบันยัสาํคญัที� 0.05  

ผลการทดสอบสมมุติฐานเพื�อเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยของจาํนวนนกัท่องเที�ยวระหว่างกลุ่มประเทศท่องเที�ยวยอดนิยม

กบักลุ่มประเทศที�มีเหตุการณ์ความไม่สงบ ค่า Pr(T > t ) = 0.0000 ณ ระดบันยัสําคญั ที� 0.05 แสดงว่า ค่าเฉลี�ยของจาํนวน

นักท่องเที�ยวมีความแตกต่างกนั สามารถอธิบายไดว่้า กลุ่มประเทศท่องเที�ยวยอดนิยม มีจาํนวนนักท่องเที�ยวมากกว่า

ประเทศที�มีเหตุการณค์วามไม่สงบ โดยมีจาํนวนนกัทอ่งเที�ยวเฉลี�ย อยูที่� 49,500,000 คน และ 2,536,,625 คน ตามลาํดบั  

อภิปรายผลการศึกษา 

จากวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อจาํนวนนกัท่องเที�ยวระหว่างกลุ่มประเทศท่องเที�ยวยอดนิยมกบั

กลุ่มประเทศที�มีเหตุการณ์ความไม่สงบและเพื�อต้องการทราบแนวทางในการพฒันา กระตุน้เศรษฐกิจและส่งเสริมการ

ท่องเที�ยว โดยผลการวิเคราะห์ข้างตน้พบว่าตวัแปรอิสระมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม ของทั�งสองกลุ่ม ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อ

จาํนวนนกัท่องเที�ยว ประกอบดว้ย อตัราแลกเปลี�ยนที�แทจ้ริง จาํนวนประชากรและความอยู่ดีมีสุข โดยสอดคลอ้งกบัทฤษฎี

แรงจูงใจทางการท่องเที�ยว พฤติกรรมการเดินทางท่องเที�ยวเป็นพฤติกรรมที�มีเป้าหมายชดัเจน เพื�อตอบสนองความตอ้งการ 

การท่องเที�ยวนบัว่าเป็นบทบาทสําคญัของภาคเศรษฐกิจของท ั�งสองกลุ่มประเทศ และยงัสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการตดัสินใจ 

เป็นทางให้บรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายขององคก์าร การตดัสินใจเป็นสิ�งสําคญัเพื�อจะตอบสนองความตอ้งการตาม

เป้าหมายที�แต่ละบุคคลมี [6] นกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่จะเลือกตดัสินใจเดินทางท่องเที�ยวประเทศใดประเทศหนึ� ง ขึ�นอยู่กบั

ปัจจยัหลายอย่าง อาทิเช่น ค่าใชจ่้าย เวลาในการเดินทาง อตัราแลกเปลี�ยน หรือแมแ้ต่จาํนวนประชากรและความอยู่ดีมีสุข

ของคนภายในประเทศนั�น ๆ ลว้นมีอทิธิพลต่อการตดัสินใจและเป็นเป้าหมายของนกัท่องเที�ยว  

สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อจาํนวนนกัท่องเที�ยวระหว่างกลุ่มประเทศทอ่งเที�ยวยอดนิยมกบักลุ่มประเทศที�มี

เหตุการณ์ความไม่สงบ จะเห็นไดว่้า ปัจจยัที�มีอทิธิพล ประกอบดว้ย อตัราแลกเปลี�ยนที�แทจ้ริง จาํนวนประชากร และ ความ

อยูดี่มีสุขของมนุษย ์ถา้ปัจจยัเหล่านี�  มีการเปลี�ยนแปลงไป � หน่วย ทาํให้จาํนวนนกัท่องเที�ยวมีการเปลี�ยนแปลงตามไปดว้ย 

ซึ� งจะเปลี�ยนแปลงไป �.������  �.������� และ �.������� ในทิศทางตรงกนัขา้ม ตามลาํดบั ณ ระดบันยัสาํคญัที� �.��  

 จากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยของจาํนวนนกัท่องเที�ยวกลุ่มประเทศท่องเที�ยวยอดนิยมเฉลี�ยแลว้มีจาํนวน

นกัท่องเที�ยวในปริมาณที�มากกว่ากลุ่มประเทศที�มีเหตุการณค์วามไม่สงบ 

ข้อเสนอแนะ 

ผลที�ไดจ้ากการศึกษาครั� งนี� จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนพฒันา ประเทศชาติ รัฐบาลแต่ละประเทศควรมี

นโยบายสนับสนุนดา้นการท่องเที�ยวให้มากขึ�นเพื�อเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจควบคู่กบัการพฒันาประเทศ ผ่านนโยบาย

ส่งเสริมการท่องเที�ยวของแต่ละประเทศ ดงัตอ่ไปนี�  

1. ควรที�จะใหทุ้กกลุ่มประเทศไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศท่องเที�ยวยอดนิยมหรือกลุ่มประเทศที�มีเหตุการณ์ความไม่

สงบ จดัตั�งสมาคมหรือองคก์รศูนยก์ลางเพื�อระดมความคิดเห็นและแผนพฒันา เช่น ควรควบคุมอตัราแลกเปลี�ยนคงที�หรือ

ปล่อยให้อตัราแลกเปลี�ยนลอยตวั ซึ� งจะขึ�นอยู่กบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และยงัเป็นแนวทางในการพฒันาอุตสาหกรรม

การท่องเที�ยวของประเทศที�มีเหตุการณ์ความไม่สงบไปพร้อมๆ 

2. ดา้นการพฒันา ควรจะมีการส่งเสริมศกัยภาพและทกัษะต่าง ๆให้กบัประชาชนในทุกกลุ่มประเทศเพื�อกระตุน้

ทั�งอตุสาหกรรมการท่องเที�ยว ทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดลอ้มและทรัพยากรมนุษย ์โดยเฉพาะ กลุ่มประเทศที�มีเหตุการณ์

ความไม่สงบ รัฐบาลหรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ควรที�จะเพิ�มทกัษะศกัยภาพ และลดความขดัแยง้ใหก้บัประชาชนในประเทศ 

ทั�งนี�อาจจะสร้างโครงการเพื�อช่วยเหลือคนรายไดน้อ้ย   หรือโครงการช่วยเหลือผูท้ี�ไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่

สงบ โครงการปรับทศันคติลดความขดัแยง้เพื�อให้เกิดสันติภาพและความอยู่ดีมีสุข อยา่งไรก็ตามก็ขึ�นอยูก่บัความสามคัคี 

ความร่วมมือและหน่วยงานองคก์รที�เกี�ยวขอ้ง   
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรน�ำเข้ำสินค้ำเชื้อเพลิงของประเทศไทย

กานต์กนก เทพษร1* และ บุษกร ถาวรประสิทธิ์2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : พลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส�าคัญในการใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคของครัวเรือน และเป็นปัจจัยพื้นฐานการผลิตในภาค

ธุรกิจและอุตสาหกรรมซึ่งประเทศไทยมีการผลิตที่ไม่เพียงพอต่อการบริโภคท�าให้ต้องมีการน�าเข้าจากต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์ : เพือ่การศกึษาสถานการณ์การน�าเข้าสนิค้าเช้ือเพลงิ และปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการน�าเข้าสินค้าเชือ้เพลงิของประเทศไทย 

วธิกีำรศกึษำ : การศกึษาครัง้นีใ้ช้ข้อมลูระหว่างปี พ.ศ. 2541 ถงึ พ.ศ. 2559 วิเคราะห์ข้อมลูแบบ Multiple regression ด้วยวธิ ีOLS 

ผลกำรศึกษำ : พบ ว่าประเทศไทยมีมูลค่าการน�าเข้าสินค้าเชื้อเพลิงทุกประเภท ในปี พ.ศ.2541 จ�านวน 141,859.70 ล้านบาท และ

มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจนกระทั่งปี พ.ศ.2559 มีมูลค่าการน�าเข้า จ�านวน 851,040.10 ล้านบาท ส�าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน�าเข้า

สินค้าเชื้อเพลิงของประเทศไทย ด้านรวมและน�้ามันดิบ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตราเงินเฟ้อและ จ�านวนประชากร 

ด้านน�้ามันส�าเร็จรูป ได้แก่ จ�านวนประชากร ด้านถ่านหิน ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน และจ�านวนประชากร ด้านก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และจ�านวนประชากร และด้านเชื้อเพลิงอื่นๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน 

อัตราเงินเฟ้อ และจ�านวนประชากร ณ ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.01

วิจำรณ์และสรุปผล : จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน�าเข้าสินค้าเชื้อเพลิงของประเทศไทย ด้านสินค้าเชื้อเพลิง

โดยรวม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตราเงินเฟ้อและ จ�านวนประชากร 
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Factors Influencing the Import of Fuel Products in Thailand

Karnkanok Tepsorn1* and Bussagone Tavonprasith2

Abstract

Introduction : Energy is an important fundamental factor for household consumption and a fundamental 

factor for production in the business and industry sectors. Thailand has insufficient production for consumption, 

requiring import from foreign countries. 

Objective : This study aimed to study the situation of importing fuel products and to study the factors 

influencing the import of fuel products in Thailand. 

Methods : This study used data between 1998 and 2016 and analyzed by multiple regression with OLS model. 

Results : The study indicated that Thailand had increase the value of importing all types of fuel products. From 

1998, import was 141,859.70 million baht to 851,040.10 million baht in 2016. For factors that influence the 

import of fuel products in Thailand, crude oil aspects were Gross Domestic Product, inflation and population. 

Refined oil aspect was population. The coal aspect was exchange rates and population. Natural gas aspect was 

Gross Domestic Product and population. Finally, other fuels aspect was Gross Domestic Product, exchange rate, 

inflation and population at the statistical significance level of 0.01.

Conclusion : factors that influence the import of fuel products in Thailand, total aspects were Gross Domestic 

Product, inflation and population.

Keywords :  Factors, Import, Fuel
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ของการน าเข้าสินค้าเชื้อเพลิงหรือทรัพยากรด้านพลังงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ถึง พ.ศ.2559 ซึ่งพบว่าในปีพ.ศ.2541 มูลค่าการ
น าเข้าสินค้าเชื้อเพลิงมีจ านวน 141,859.70 ล้านบาท และเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงพ.ศ.2559 มูลค่าการน าเข้าสินค้าเชื้อเพลิงมี
จ านวนเพิ่มขึ้นเป็น 851,040.10 ล้านบาท ทรัพยากรด้านพลังงานท่ีมีการน าเข้ามากที่สุดคือ น้ ามันดิบรองลงมาคือ ก๊าซ
ธรรมชาติ ถ่านหิน การซื้อไ้ อ้า ตามล าดับ ซึ่งเหตผุลที่ประเทศไทยต้องน าเข้าน้ ามันดบิจ านวนมาก เนื่องมาจากแหล่งพลังงาน
ในประเทศสามารถผลติได้เองประมาณ 150,000 บาร์เรลต่อวันเท่านั้น จึงต้องน าเข้าอีก 850,000 บาร์เรลต่อวัน โดยในส่วน
ของก๊าซธรรมชาติก็เช่นเดียวกัน ประเทศไทยมีการใช้ก๊าซธรรมชาติรวมประมาณ 4,600 ล้านลูกบาศก์ุ้ตต่อวัน แต่สามารถ
ผลิตไดเ้องประมาณ 4,000 ล้านลกูบาศก์ุ้ตต่อวัน จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าเข้าในส่วนท่ีเหลือเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ใน
ประเทศ ขณะที่แนวโน้มความต้องการในการใช้พลังงานในอนาคตยังคงเพิ่มขึ้นตามการเจรญิเติบโตของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้
มูลค่าการน าเข้าสินค้าเชื้อเพลิงมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแตล่ะป ี เนื่องมาจากปัจจัยของความต้องการใช้ภายในประเทศ 
เมื่อประเมินจากการใช้พลังงานในภาพรวมของปี2559 มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากปีก่อนๆ ทั้งก๊าซธรรมชาติ น้ ามัน
และถ่านหิน ในส่วนของการใช้น้ ามันส าเร็จรปูเช่น น้ ามันเบนซินมีการใช้เลลี่ย 28.984 ล้านลิตรต่อวัน น้ ามันดีเซลเลลี่ย 
62.045 ล้านลิตรต่อวัน ส่วนในด้านการใช้พลังงานไ้้อามีความต้องการใช้สูงสดุอยู่ที่ 29,618.80 เมกะวัตต์ทั้งนี้จะ
ท าการศึกษาสินค้าเชื้อเพลิงซึ่งไดแ้ก่ น้ ามันดิบ น้ ามันส าเรจ็รูป ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินและเช้ือเพลิงอื่นๆ อย่างไรกต็ามการ
น าเข้าสินค้านั้นอาจส่งผลท าให้ประเทศเกิดสถานการณ์ขาดดุลการคา้ได้ ซึ่งปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการน าเข้านี้ขึ้นอยู่กับอัตราการ
เจริญเติบโตของผลติภณั์์มวลรวมในประเทศ(GDP) อัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ อัตราเงินเ้ออและจ านวน
ประชากรของประเทศไทย ดังนั้นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปัจจัยตัวใดตัวหนึ่งย่อมส่งผลท าให้การน าเข้าสินค้าเชื้อเพลิง
เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน  

จากปัญหาที่กลา่วมาแล้วข้างต้น ดังนั้นการศึกษาเรื่องปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อมูลคา่การน าเข้าสินค้าประเภทสินคา้
เชื้อเพลิงของประเทศไทย ในประเด็นศึกษาสถานการณ์การน าเข้าสินค้าประเภทสินค้าเชื้อเพลิงของประเทศไทย และศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมลูค่าการน าเข้าสินค้าประเภทสินค้าเชื้อเพลิงของประเทศไทย เพื่อใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์แก่ผู้บรโิภคใน
การวางแผนเกี่ยวกับการบรโิภคและเพื่อเป็นข้อมลูให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย ์
กระทรวงพลังงาน ที่สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการก าหนดนโยบายต่างๆส าหรับการน าเข้าสินค้าเชือ้เพลิงของประเทศไทยเพื่อ
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในอนาคตต่อไป 

วิธีด าเนินการ 
ข้อมูลที่ใช่ในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน าเข้าสินค้าเชื้อเพลิงของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบ

อนุกรมเวลา (Time Series) เป็นข้อมูลรายปตีั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ถึงพ.ศ.2558 รวมเป็นระยะเวลา 18 ปี โดยโปรแกรม SPSS ใน
การวิเคราะห์ข้อมลูสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) โดยการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องสามารถเขียน
ในรูปสมการได้ดังนี ้

  
Qi = β0 + β1GDPt + β2EXCt + β3 INFt + β4 NPPt + ε t 

 
โดยก าหนดให ้

Qi  คือ มูลค่าการน าเข้าสินค้าเชื้อเพลิง แบ่งเป็น น้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรปู ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาต ิ และ
เชื้อเพลิงอื่นๆ (หน่วย : ล้านบาท) มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

GDP  คือ ผลิตภัณ์์มวลรวมในประเทศ (หน่วย : ล้านบาท) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
EXC  คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (หน่วย :บาท) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้าม 
INF  คือ อัตราเงินเ้ออของประเทศไทย (หน่วย : %ต่อปี) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ของการน าเข้าสินค้าเชื้อเพลิงหรือทรัพยากรด้านพลังงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ถึง พ.ศ.2559 ซึ่งพบว่าในปีพ.ศ.2541 มูลค่าการ
น าเข้าสินค้าเชื้อเพลิงมีจ านวน 141,859.70 ล้านบาท และเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงพ.ศ.2559 มูลค่าการน าเข้าสินค้าเชื้อเพลิงมี
จ านวนเพิ่มขึ้นเป็น 851,040.10 ล้านบาท ทรัพยากรด้านพลังงานท่ีมีการน าเข้ามากที่สุดคือ น้ ามันดิบรองลงมาคือ ก๊าซ
ธรรมชาติ ถ่านหิน การซื้อไ้ อ้า ตามล าดับ ซึ่งเหตผุลที่ประเทศไทยต้องน าเข้าน้ ามันดบิจ านวนมาก เนื่องมาจากแหล่งพลังงาน
ในประเทศสามารถผลติได้เองประมาณ 150,000 บาร์เรลต่อวันเท่านั้น จึงต้องน าเข้าอีก 850,000 บาร์เรลต่อวัน โดยในส่วน
ของก๊าซธรรมชาติก็เช่นเดียวกัน ประเทศไทยมีการใช้ก๊าซธรรมชาติรวมประมาณ 4,600 ล้านลูกบาศก์ุ้ตต่อวัน แต่สามารถ
ผลิตไดเ้องประมาณ 4,000 ล้านลกูบาศก์ุ้ตต่อวัน จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าเข้าในส่วนท่ีเหลือเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ใน
ประเทศ ขณะที่แนวโน้มความต้องการในการใช้พลังงานในอนาคตยังคงเพิ่มขึ้นตามการเจรญิเติบโตของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้
มูลค่าการน าเข้าสินค้าเชื้อเพลิงมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแตล่ะป ี เนื่องมาจากปัจจัยของความต้องการใช้ภายในประเทศ 
เมื่อประเมินจากการใช้พลังงานในภาพรวมของปี2559 มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากปีก่อนๆ ทั้งก๊าซธรรมชาติ น้ ามัน
และถ่านหิน ในส่วนของการใช้น้ ามันส าเร็จรปูเช่น น้ ามันเบนซินมีการใช้เลลี่ย 28.984 ล้านลิตรต่อวัน น้ ามันดีเซลเลลี่ย 
62.045 ล้านลิตรต่อวัน ส่วนในด้านการใช้พลังงานไ้้อามีความต้องการใช้สูงสดุอยู่ที่ 29,618.80 เมกะวัตต์ทั้งนี้จะ
ท าการศึกษาสินค้าเชื้อเพลิงซึ่งไดแ้ก่ น้ ามันดิบ น้ ามันส าเรจ็รูป ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินและเช้ือเพลิงอื่นๆ อย่างไรกต็ามการ
น าเข้าสินค้านั้นอาจส่งผลท าให้ประเทศเกิดสถานการณ์ขาดดุลการคา้ได้ ซึ่งปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการน าเข้านี้ขึ้นอยู่กับอัตราการ
เจริญเติบโตของผลติภณั์์มวลรวมในประเทศ(GDP) อัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ อัตราเงินเ้ออและจ านวน
ประชากรของประเทศไทย ดังนั้นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปัจจัยตัวใดตัวหนึ่งย่อมส่งผลท าให้การน าเข้าสินค้าเชื้อเพลิง
เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน  

จากปัญหาที่กลา่วมาแล้วข้างต้น ดังนั้นการศึกษาเรื่องปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อมูลคา่การน าเข้าสินค้าประเภทสินคา้
เชื้อเพลิงของประเทศไทย ในประเด็นศึกษาสถานการณ์การน าเข้าสินค้าประเภทสินค้าเชื้อเพลิงของประเทศไทย และศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมลูค่าการน าเข้าสินค้าประเภทสินค้าเชื้อเพลิงของประเทศไทย เพื่อใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์แก่ผู้บรโิภคใน
การวางแผนเกี่ยวกับการบรโิภคและเพื่อเป็นข้อมลูให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย ์
กระทรวงพลังงาน ที่สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการก าหนดนโยบายต่างๆส าหรับการน าเข้าสินค้าเชือ้เพลิงของประเทศไทยเพื่อ
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในอนาคตต่อไป 

วิธีด าเนินการ 
ข้อมูลที่ใช่ในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน าเข้าสินค้าเชื้อเพลิงของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบ

อนุกรมเวลา (Time Series) เป็นข้อมูลรายปตีั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ถึงพ.ศ.2558 รวมเป็นระยะเวลา 18 ปี โดยโปรแกรม SPSS ใน
การวิเคราะห์ข้อมลูสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) โดยการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องสามารถเขียน
ในรูปสมการได้ดังนี ้

  
Qi = β0 + β1GDPt + β2EXCt + β3 INFt + β4 NPPt + ε t 

 
โดยก าหนดให ้

Qi  คือ มูลค่าการน าเข้าสินค้าเชื้อเพลิง แบ่งเป็น น้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรปู ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาต ิ และ
เชื้อเพลิงอื่นๆ (หน่วย : ล้านบาท) มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

GDP  คือ ผลิตภัณ์์มวลรวมในประเทศ (หน่วย : ล้านบาท) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
EXC  คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (หน่วย :บาท) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้าม 
INF  คือ อัตราเงินเ้ออของประเทศไทย (หน่วย : %ต่อปี) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

NPP   คือ จ านวนประชากรของประเทศไทย (หน่วย : คน) มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน  
ε       คือ ค่าความคาดเคลื่อน            
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
  สถานการณ์ของการน าเข้าสินค้าประเภทสินค้าเชื้อเพลิงของประเทศไทย 

 มูลค่าการน าเข้าสินค้าเช้ือเพลิงของประเทศไทยท้ัง 5 ชนิด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541-2559 แสดงดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 มูลค่าการน าเข้าสินค้าเช้ือเพลิงท้ัง 5 ชนิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2541-2559 (มูลค่า : ล้านบาท) 

ปี น้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรปู ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาต ิ เชื้อเพลิงอื่นๆ รวม 
2541 119,995.50 17,533.00 2,048.00 19.90 2,303.20 141,859.70 
2542 148,120.10 28,205.10 3,949.50 18.70 2,838.80 183,132.10 
2543 246,034.80 44,088.70 5,090.60 4,394.80 4,433.50 304,042.40 
2544 253,321.30 34,275.80 7,523.00 28,911.60 4,528.40 328,560.10 
2545 248,661.00 28,110.60 7,686.20 31,750.70 4,839.90 321,048.40 
2546 298,716.80 30,918.30 9,371.90 29,411.90 5,359.90 373,778.80 
2547 426,569.80 41,745.40 12,313.20 43,491.90 7,588.50 531,708.70 
2548 684,952.20 69,448.80 15,502.00 60,104.50 12,692.20 842,699.60 
2549 772,054.50 77,676.40 18,832.30 76,488.70 26,954.20 972,006.10 
2550 699,174.00 74,139.70 28,992.60 72,043.80 25,159.90 899,510.00 
2551 995,964.70 51,792.50 35,491.40 117,561.90 37,612.30 1,238,422.70 
2552 654,851.30 36,278.00 35,711.30 96,867.10 25,276.50 848,984.20 
2553 778,746.10 53,525.80 36,455.70 120,388.80 38,126.80 1,027,243.30 
2554 1,004,478.00 91,099.50 40,540.50 157,550.70 40,933.40 1,334,602.10 
2555 1,120,457.00 107,090.70 46,056.70 179,083.50 43,443.00 1,496,130.80 
2556 1,204,092.20 111,742.10 41,225.10 210,884.40 41,794.60 1,609,738.40 
2557 1,079,590.30 180,858.50 47,447.50 214,024.20 40,883.00 1,562,803.50 
2558 663,211.70 101,570.50 45,028.20 182,855.40 36,689.60 1,029,355.30 
2559 520,886.50 125,302.70 41,905.50 114,211.80 48,733.50 851,040.10 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย ์(2560) 
              จากตารางที่ 1 สินค้าเช้ือเพลิงชนิดน้ ามันดิบจากปี พ.ศ.2541-2559 โดยในปี พ.ศ.2541 ประเทศไทยมีมูลค่าการ
น าเข้าน้ ามันดิบเท่ากับ 119,955.50 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2559 มีมูลค่าการน าเข้าน้ ามันดิบเท่ากับ 520,886.50 ล้านบาท 
และเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการน าเข้าน้ ามันดิบมากท่ีสุดคือ พ.ศ.2543 ซึ่งเพิ่มจากปี พ.ศ.2542 เท่ากับ 66.10% และ
เปอร์เซ็นต์การลดลงของมูลค่าการน าเข้าน้ ามันดิบมากที่สุดคือ พ.ศ.2558 ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ.2557 เท่ากับ -38.57% 
              สินค้าเช้ือเพลิงชนิดน้ ามันส าเร็จรูปจากปี พ.ศ.2541-2559 โดยในปี พ.ศ.2541 ประเทศไทยมีมูลค่าการน าเข้า
น้ ามันส าเร็จรูปเท่ากับ 17,533 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2559 มีมูลค่าการน าเข้าน้ ามันส าเร็จรูปเท่ากับ 125,302.70 ล้านบาท 
และเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการน าเข้าน้ ามันส าเร็จรูปมากท่ีสุดคือ พ.ศ.2554 ซึ่งเพ่ิมจากปี พ.ศ.2553 เท่ากับ 70.20% 
และเปอร์เซ็นต์การลดลงของมูลค่าการน าเข้าน้ ามันดิบมากที่สุดคือ พ.ศ.2558 ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ.2557 เท่ากับ -48.84% 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

              สินค้าเช้ือเพลิงชนิดถ่านหินจากปี พ.ศ.2541-2559 โดยในปี พ.ศ.2541 ประเทศไทยมีมูลค่าการน าเข้าถ่านหิน
เท่ากับ 2,048 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2559 มีมูลค่าการน าเข้าถ่านหินเท่ากับ 41,905.50 ล้านบาท และเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้น
ของมูลค่าการน าเข้าถ่านหินมากที่สุดคือ พ.ศ.2542 ซึ่งเพิ่มจากปี พ.ศ.2541 เท่ากับ 92.84% และเปอร์เซ็นต์การลดลงของ
มูลค่าการน าเข้าถ่านหินมากท่ีสุดคือ พ.ศ.2541 ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ.2540เท่ากับ -46.15% 
              สินค้าเช้ือเพลิงชนิดก๊าซธรรมชาติจากปี พ.ศ.2541-2559 โดยในปี พ.ศ.2541 ประเทศไทยมีมูลค่าการน าเข้าก๊าซ
ธรรมชาติเท่ากับ 19.90 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2559 มีมูลค่าการน าเข้าก๊าซธรรมชาติเท่ากับ 114,211.80 ล้านบาท และ
เปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการน าเข้าก๊าซธรรมชาติมากที่สุดคือ พ.ศ.2543 ซึ่งเพิ่มจากปี พ.ศ.2542 เท่ากับ 23,459.11% 
และเปอร์เซ็นต์การลดลงของมูลค่าการน าเข้าก๊าซธรรมชาติมากที่สุดคือ พ.ศ.2559 ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ.2558 เท่ากับ -37.54% 
              สินค้าเชื้อเพลิงอื่นๆจากปี พ.ศ.2541-2559 โดยในปี พ.ศ.2541 ประเทศไทยมีมูลค่าการน าเข้าเช้ือเพลิงอ่ืนๆเท่ากับ 
2,303.20 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2559 มีมูลค่าการน าเข้าเช้ือเพลิงอื่นๆเท่ากับ 48,733.50ล้านบาท และเปอร์เซ็นต์การ
เพิ่มขึ้นของมูลค่าการน าเข้าเช้ือเพลิงอื่นๆมากที่สุดคือ พ.ศ.2547 ซึ่งเพิ่มจากปี พ.ศ.2546 เท่ากับ 112.37% และเปอร์เซ็นต์
การลดลงของมูลค่าการน าเข้าเช้ือเพลิงอ่ืนๆมากท่ีสุดคือ พ.ศ.2552 ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ.2551 เท่ากับ -32.80% 
              รวมสินค้าเชื้อเพลิงจากปี พ.ศ.2541-2559 โดยในปี พ.ศ.2541 ประเทศไทยมีมูลค่าการน าเข้ารวมสินค้าอื่นเท่ากับ 
141,859.70 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2559 มีมูลค่าการน าเข้ารวมสินค้าเท่ากับ851,040.10 ล้านบาท และเปอร์เซ็นต์การ
เพิ่มขึ้นของมูลค่าการน าเข้ารวมสินค้ามากที่สุดคือ พ.ศ.2543 ซึ่งเพิ่มจากปี พ.ศ.2542 เท่ากับ 66.02% และเปอร์เซ็นต์การ
ลดลงของมูลค่าการน าเข้าเช้ือเพลิงอ่ืนๆมากท่ีสุดคือ พ.ศ.2558 ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ.2557 เท่ากับ -34.13% 

- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมลูค่าการน าเข้าสินค้าประเภทสินคา้เชื้อเพลิงของประเทศไทย 
จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าการน าเข้าสินค้าประเภทสินคา้เชื้อเพลิงของประเทศ

ไทย โดยใช้ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา(Time Series) เป็นข้อมูลรายปตีั้งแต่ พ.ศ.2541 ถึงปี พ.ศ.2559 รวมเป็นระยะเวลา 19 ปี 
ทดสอบโดยใช้โปรแกรม E-views ในการวิเคราะห์ข้อมลู โดยมีการทดสอบปัญหา Multicollinearity และ Autocorrelation 
ในกรณีที่เกิดปญัหาจะมีการแก้ไขก่อนท่ีจะเอามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล โดยผลของ Multicollinearity และ Autocorrelation 
โดยผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2  
  ชนิดน้ ามันดิบ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าการน าเข้าสินค้าเช้ือเพลิงชนิดน้ ามันดิบ คือ ผลิตภัณ์์มวลรวมใน
ประเทศซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามสมมติฐานหลัก นั่นคือ เมื่อผลิตภัณ์์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น จะ
ส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าน้ ามันดิบเพิ่มขึ้น และเมื่อผลิตภัณ์์มวลรวมในประเทศลดลงก็จะส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าน้ ามันดิบ
ลดลง และยังสอดคล้องกับทฤษฎีการลงทุน เนื่องจากระดับรายได้ประชาชาติหรืออัตราการเจริญเติบโตของรายได้ประชาชาติ 
และการลงทุนในสินค้าเชื้อเพลิงชนิดน้ ามันดิบมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน หมายความว่า เมื่อระดับรายได้ประชาชาติ
อยู่ในระดับที่สูง ราคาผลิตภัณ์์สินค้าหรือบริการต่าง ๆ ที่ใช้สินค้าเช้ือเพลิงหรือเกี่ยงข้องกับสินค้าเช้ือเพลิงเหล่านี้เป็น
ส่วนประกอบก็จะเพิ่มสูงขึ้น การจับจ่ายใช้สอยมีเพิ่มขึ้น การผลิตสินค้าและบริการออกมาขายเพื่อท าก าไรมากขึ้น เกิดการ
ขยายของตลาดมากข้ึน ผู้ผลิตจึงต้องลงทุนในมูลค่ามากขึ้น เพื่อท าให้สามารถผลิตสินค้าและบริการสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคได้ ดังนั้นการลงทุนในสินค้าเชื้อเพลิงชนิดน้ ามันดิบจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้ปะชาชาติ ส่วนอัตราเงินเ้ออ
ของประเทศไทยก็มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันเป็นไปตามสมมติฐานหลัก นั่นคือ เมื่ออัตราเงินเ้ออของประเทศไทยเพิ่มขึ้น
จะส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าน้ ามันดิบเพิ่มขึ้น และเมื่ออัตราเงินเ้ออของประเทศไทยลดลงก็จะส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าน้ ามันดิบ
ลดลง กล่าวคือ ผลกระทบของภาวะเงินเ้ออต่อการน าเข้านั้น หากราคาสินค้าภายในประเทศเพิ่ มสูงขึ้นก็จะกระตุ้นให้มีการ
น าเข้าสินค้าจากตางประเทศเพิ่มมากขึ้นนั้นเอง และจ านวนประชากรของประเทศไทยซึ่งก็มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
และเป็นไปตามสมมติฐานหลัก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เนื่องจากพบว่า ปริมาณสินค้าชนิด
น้ ามันดิบที่น าเข้าจากต่างประเทศจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับอ านาจซื้อของประชากรภายในประเทศ คือขึ้นอยู่กับรายได้
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

              สินค้าเช้ือเพลิงชนิดถ่านหินจากปี พ.ศ.2541-2559 โดยในปี พ.ศ.2541 ประเทศไทยมีมูลค่าการน าเข้าถ่านหิน
เท่ากับ 2,048 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2559 มีมูลค่าการน าเข้าถ่านหินเท่ากับ 41,905.50 ล้านบาท และเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้น
ของมูลค่าการน าเข้าถ่านหินมากท่ีสุดคือ พ.ศ.2542 ซึ่งเพิ่มจากปี พ.ศ.2541 เท่ากับ 92.84% และเปอร์เซ็นต์การลดลงของ
มูลค่าการน าเข้าถ่านหินมากท่ีสุดคือ พ.ศ.2541 ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ.2540เท่ากับ -46.15% 
              สินค้าเช้ือเพลิงชนิดก๊าซธรรมชาติจากปี พ.ศ.2541-2559 โดยในปี พ.ศ.2541 ประเทศไทยมีมูลค่าการน าเข้าก๊าซ
ธรรมชาติเท่ากับ 19.90 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2559 มีมูลค่าการน าเข้าก๊าซธรรมชาติเท่ากับ 114,211.80 ล้านบาท และ
เปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการน าเข้าก๊าซธรรมชาติมากที่สุดคือ พ.ศ.2543 ซึ่งเพิ่มจากปี พ.ศ.2542 เท่ากับ 23,459.11% 
และเปอร์เซ็นต์การลดลงของมูลค่าการน าเข้าก๊าซธรรมชาติมากที่สุดคือ พ.ศ.2559 ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ.2558 เท่ากับ -37.54% 
              สินค้าเชื้อเพลิงอื่นๆจากปี พ.ศ.2541-2559 โดยในปี พ.ศ.2541 ประเทศไทยมีมูลค่าการน าเข้าเช้ือเพลิงอ่ืนๆเท่ากับ 
2,303.20 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2559 มีมูลค่าการน าเข้าเช้ือเพลิงอื่นๆเท่ากับ 48,733.50ล้านบาท และเปอร์เซ็นต์การ
เพิ่มขึ้นของมูลค่าการน าเข้าเช้ือเพลิงอื่นๆมากที่สุดคือ พ.ศ.2547 ซึ่งเพิ่มจากปี พ.ศ.2546 เท่ากับ 112.37% และเปอร์เซ็นต์
การลดลงของมูลค่าการน าเข้าเช้ือเพลิงอ่ืนๆมากท่ีสุดคือ พ.ศ.2552 ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ.2551 เท่ากับ -32.80% 
              รวมสินค้าเชื้อเพลิงจากปี พ.ศ.2541-2559 โดยในปี พ.ศ.2541 ประเทศไทยมีมูลค่าการน าเข้ารวมสินค้าอื่นเท่ากับ 
141,859.70 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2559 มีมูลค่าการน าเข้ารวมสินค้าเท่ากับ851,040.10 ล้านบาท และเปอร์เซ็นต์การ
เพิ่มข้ึนของมูลค่าการน าเข้ารวมสินค้ามากท่ีสุดคือ พ.ศ.2543 ซึ่งเพิ่มจากปี พ.ศ.2542 เท่ากับ 66.02% และเปอร์เซ็นต์การ
ลดลงของมูลค่าการน าเข้าเช้ือเพลิงอ่ืนๆมากท่ีสุดคือ พ.ศ.2558 ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ.2557 เท่ากับ -34.13% 

- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมลูค่าการน าเข้าสินค้าประเภทสินคา้เชื้อเพลิงของประเทศไทย 
จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าการน าเข้าสินค้าประเภทสินคา้เชื้อเพลิงของประเทศ

ไทย โดยใช้ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา(Time Series) เป็นข้อมูลรายปตีั้งแต่ พ.ศ.2541 ถึงปี พ.ศ.2559 รวมเป็นระยะเวลา 19 ปี 
ทดสอบโดยใช้โปรแกรม E-views ในการวิเคราะห์ข้อมลู โดยมีการทดสอบปัญหา Multicollinearity และ Autocorrelation 
ในกรณีที่เกิดปญัหาจะมีการแก้ไขก่อนท่ีจะเอามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล โดยผลของ Multicollinearity และ Autocorrelation 
โดยผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2  
  ชนิดน้ ามันดิบ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าการน าเข้าสินค้าเช้ือเพลิงชนิดน้ ามันดิบ คือ ผลิตภัณ์์มวลรวมใน
ประเทศซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามสมมติฐานหลัก นั่นคือ เมื่อผลิตภัณ์์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น จะ
ส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าน้ ามันดิบเพิ่มขึ้น และเมื่อผลิตภัณ์์มวลรวมในประเทศลดลงก็จะส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าน้ ามันดิบ
ลดลง และยังสอดคล้องกับทฤษฎีการลงทุน เนื่องจากระดับรายได้ประชาชาติหรืออัตราการเจริญเติบโตของรายได้ประชาชาติ 
และการลงทุนในสินค้าเชื้อเพลิงชนิดน้ ามันดิบมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน หมายความว่า เมื่อระดับรายได้ประชาชาติ
อยู่ในระดับที่สูง ราคาผลิตภัณ์์สินค้าหรือบริการต่าง ๆ ที่ใช้สินค้าเช้ือเพลิงหรือเกี่ยงข้องกับสินค้าเช้ือเพลิงเหล่านี้เป็น
ส่วนประกอบก็จะเพิ่มสูงขึ้น การจับจ่ายใช้สอยมีเพิ่มขึ้น การผลิตสินค้าและบริการออกมาขายเพื่อท าก าไรมากขึ้น เกิดการ
ขยายของตลาดมากข้ึน ผู้ผลิตจึงต้องลงทุนในมูลค่ามากขึ้น เพื่อท าให้สามารถผลิตสินค้าและบริการสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคได้ ดังนั้นการลงทุนในสินค้าเชื้อเพลิงชนิดน้ ามันดิบจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้ปะชาชาติ ส่วนอัตราเงินเ้ออ
ของประเทศไทยก็มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันเป็นไปตามสมมติฐานหลัก นั่นคือ เมื่ออัตราเงินเ้ออของประเทศไทยเพิ่มขึ้น
จะส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าน้ ามันดิบเพิ่มขึ้น และเมื่ออัตราเงินเ้ออของประเทศไทยลดลงก็จะส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าน้ ามันดิบ
ลดลง กล่าวคือ ผลกระทบของภาวะเงินเ้ออต่อการน าเข้านั้น หากราคาสินค้าภายในประเทศเพิ่ มสูงขึ้นก็จะกระตุ้นให้มีการ
น าเข้าสินค้าจากตางประเทศเพิ่มมากขึ้นนั้นเอง และจ านวนประชากรของประเทศไทยซึ่งก็มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
และเป็นไปตามสมมติฐานหลัก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เนื่องจากพบว่า ปริมาณสินค้าชนิด
น้ ามันดิบที่น าเข้าจากต่างประเทศจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับอ านาจซื้อของประชากรภายในประเทศ คือขึ้นอยู่กับรายได้

ประชาชาติและความต้องการของผู้บริโภคโดยตรง เช่นเมื่อรายได้ประชาชาติน้อย ท าให้ความต้องการบริโภคน้อย หรือ
เศรษฐกิจของประเทศยังไม่ค่อยพัฒนาแล้ว ประเทศนั้นจะไม่สามารถผลิตสินค้าที่จ าเป็นภายในประเทศได้ และจะต้องน าเข้า
จากต่างประเทศ แต่ถ้ารายได้เพิ่มขึ้นมาก อุปสงค์ของเราจะมีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงเร็วมากขึ้น ท าให้เพิ่มการ
น าเข้า น่ันคือ เมื่อจ านวนประชากรของประเทศไทยเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าน้ ามันดิบเพิ่มขึ้นด้วย และเมื่อจ านวน
ประชากรของประเทศไทยลดลงก็จะส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าน้ ามันดิบลดลงด้วยเช่นกัน           
 ชนิดน้ ามันส าเร็จรูป พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าการน าเข้าสินค้าเช้ือเพลิงชนิดน้ ามันส าเร็จรูป คือ จ านวน
ประชากรของประเทศไทยซึ่งก็มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามสมมติฐานหลัก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการ
น าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เนื่องจากพบว่า ปริมาณสินค้าชนิดน้ ามันส าเร็จรูปท่ีน าเข้าจากต่างประเทศจะมากหรือน้อยนั้น
ขึ้นอยู่กับอ านาจซื้อของประชากรภายในประเทศ คือขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาติและความต้องการของผู้บริโภคโดยตรง เช่น
เมื่อรายได้ประชาชาติน้อย ท าให้ความต้องการบริโภคน้อย หรือเศรษฐกิจของประเทศยังไม่ค่อยพัฒนาแล้ว ประเทศนั้นจะไม่
สามารถผลิตสินค้าท่ีจ าเป็นภายในประเทศได้ และจะต้องน าเข้าจากต่างประเทศ แต่ถ้ารายได้เพิ่มขึ้นมาก อุปสงค์ของเราจะมี
ความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงเร็วมากขึ้น ท าให้เพิ่มการน าเข้า นั่นคือ เมื่อจ านวนประชากรของประเทศไทยเพิ่มขึ้น จะ
ส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าน้ ามันส าเร็จรูปเพิ่มขึ้นด้วย และเมื่อจ านวนประชากรของประเทศไทยลดลงก็จะส่งผลให้มูลค่าการ
น าเข้าน้ ามันส าเร็จรูปลดลงด้วยเช่นกัน 
  ชนิดถ่านหิน พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าการน าเข้าสินค้าเช้ือเพลิงชนิดถ่านหิน คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศก็สอดคล้องตามสมมติฐานหลักเช่นกันคือมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้าม นั่นคือ เมื่ออัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าถ่านหินลดลง และเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลดลงก็จะ
ส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าถ่านหินเพิ่มขึ้น กล่าวคือ หากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้การน าเข้าสินค้าเช้ือเพลิงลดลง 
สต็อกของสินค้าเช้ือเพลิงก็ลดลง และท าให้ผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเช้ือเพลิงภายในประเทศลดลงอีกด้วย และจ านวน
ประชากรของประเทศไทยซึ่งก็มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามสมมติฐานหลัก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการ
น าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เนื่องจากพบว่า ปริมาณสินค้าชนิดถ่านหินที่น าเข้าจากต่างประเทศจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับ
อ านาจซื้อของประชากรภายในประเทศ คือขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาติและความต้องการของผู้บริโภคโดยตรง เช่นเมื่อรายได้
ประชาชาติน้อย ท าให้ความต้องการบริโภคน้อย หรือเศรษฐกิจของประเทศยังไม่ค่อยพัฒนาแล้ว ประเทศนั้นจะไม่สามารถผลิต
สินค้าที่จ าเป็นภายในประเทศได้ และจะต้องน าเข้าจากต่างประเทศ แต่ถ้ารายได้เพิ่มขึ้นมาก อุปสงค์ของเราจะมีความ
หลากหลายและเปลี่ยนแปลงเร็วมากขึ้น ท าให้เพิ่มการน าเข้า น่ันคือ เมื่อจ านวนประชากรของประเทศไทยเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้
มูลค่าการน าเข้าถ่านหินเพิ่มขึ้นด้วย และเมื่อจ านวนประชากรของประเทศไทยลดลงก็จะส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าถ่านหินลดลง
ด้วยเช่นกัน  
  ชนิดก๊าซธรรมชาติ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าการน าเข้าสินค้าเช้ือเพลิงชนิดก๊าซธรรมชาติ คือผลิตภัณ์์มวล
รวมในประเทศซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันเป็นไปตามสมมติฐานหลัก นั่นคือ เมื่อผลิตภัณ์์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น
จะส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น และเมื่อผลิตภัณ์์มวลรวมในประเทศลดลงก็จะส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าก๊าซ
ธรรมชาติลดลง และยังสอดคล้องกับทฤษฎีการลงทุน เนื่องจากระดับรายได้ประชาชาติหรืออัตราการเจริญเติบโตของรายได้
ประชาชาติ และการลงทุนในสินค้าเช้ือเพลิงชนิดก๊าซธรรมชาติมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน หมายความว่า เมื่อระดับ
รายได้ประชาชาติอยู่ในระดับท่ีสูง ราคาผลิตภัณ์์สินค้าหรือบริการต่าง ๆ ที่ใช้สินค้าเช้ือเพลิงหรือเกี่ยงข้องกับสินค้าเช้ือเพลิง
เหล่านี้เป็นส่วนประกอบก็จะเพิ่มสูงขึ้น การจับจ่ายใช้สอยมีเพิ่มขึ้น การผลิตสินค้าและบริการออกมาขายเพื่อท าก าไรมากขึ้น 
เกิดการขยายของตลาดมากขึ้น ผู้ผลิตจึงต้องลงทุนในมูลค่ามากขึ้น เพื่อท าให้สามารถผลิตสินค้าและบริการสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ ดังนั้นการลงทุนในสินค้าเช้ือเพลิงชนิดก๊าซธรรมชาติจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้ปะชาชาติ 
และจ านวนประชากรของประเทศไทยซึ่งก็มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามสมมติฐานหลัก ซึ่งสอดคล้องกับ



810

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

แนวคิดการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เนื่องจากพบว่า ปริมาณสินค้าชนิดก๊าซธรรมชาติที่น าเข้าจากต่างประเทศจะมากหรือ
น้อยนั้นข้ึนอยู่กับอ านาจซื้อของประชากรภายในประเทศ คือขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาติและความต้องการของผู้บริโภคโดยตรง 
เช่นเมื่อรายได้ประชาชาติน้อย ท าให้ความต้องการบริโภคน้อย หรือเศรษฐกิจของประเทศยังไม่ค่อยพัฒนาแล้ว ประเทศนั้นจะ
ไม่สามารถผลิตสินค้าท่ีจ าเป็นภายในประเทศได้ และจะต้องน าเข้าจากต่างประเทศ แต่ถ้ารายได้เพิ่มขึ้นมาก อุปสงค์ของเราจะ
มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงเร็วมากขึ้น ท าให้เพิ่มการน าเข้า นั่นคือ เมื่อจ านวนประชากรของประเทศไทยเพิ่มขึ้น จะ
ส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นด้วย และเมื่อจ านวนประชากรของประเทศไทยลดลงก็จะส่งผ ลให้มูลค่าการ
น าเข้าก๊าซธรรมชาติลดลงด้วยเช่นกัน  
  ชนิดเช้ือเพลิงอื่นๆ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าการน าเข้าสินค้าเช้ือเพลิงชนิดเช้ือเพลิงอื่นๆ คือ 
ผลิตภัณ์์มวลรวมในประเทศซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามและขัดแย้งกับสมมติฐานหลัก นั่นคือ เมื่อผลิตภัณ์์มวล
รวมในประเทศเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าเช้ือเพลิงอ่ืนๆลดลง และเมื่อผลิตภัณ์์มวลรวมในประเทศลดลงก็จะส่งผลให้
มูลค่าการน าเข้าเช้ือเพลิงอื่นๆเพิ่มขึ้น อาจเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อระบบ
เศรษฐกิจท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศนั้นเอง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก็สอดคล้องตามสมมติฐานหลัก
เช่นกันคือมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้าม นั่นคือ เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้มูลค่าการ
น าเข้าเช้ือเพลิงอื่นๆลดลง และเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลดลงก็จะส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าเช้ือเพลิงอื่นๆ
เพิ่มขึ้นกล่าวคือ หากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้การน าเข้าสินค้าเชื้อเพลิงลดลง สต็อกของสินค้าเช้ือเพลิงก็ลดลง และ
ท าให้ผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเชื้อเพลิงภายในประเทศลดลงอีกด้วย ส่วนอัตราเงินเ้ออของประเทศไทยก็มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันเป็นไปตามสมมติฐานหลัก นั่นคือ เมื่ออัตราเงินเ้ออของประเทศไทยเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้มูลค่าการน าเข้า
เช้ือเพลิงอื่นๆเพิ่มขึ้น และเมื่ออัตราเงินเ้ออของประเทศไทยลดลงก็จะส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าเช้ือเพลิงอื่นๆลดลงเช่นกัน 
กล่าวคือ ผลกระทบของภาวะเงินเ้ออต่อการน าเข้านั้น หากราคาสินค้าภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นก็จะกระตุ้นให้มีการน าเข้า
สินค้าจากตางประเทศเพิ่มมากขึ้นนั้นเอง และจ านวนประชากรของประเทศไทยซึ่งก็มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันและ
เป็นไปตามสมมติฐานหลัก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการน าเข้ าสินค้าจากต่างประเทศ เนื่องจากพบว่า ปริมาณสินค้าชนิด
เชื้อเพลิงอื่นๆที่น าเข้าจากต่างประเทศจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับอ านาจซื้อของประชากรภายในประเทศ คือขึ้นอยู่กับรายได้
ประชาชาติและความต้องการของผู้บริโภคโดยตรง เช่นเมื่อรายได้ประชาชาติน้อย ท าให้ความต้องการบริโภคน้อย หรือ
เศรษฐกิจของประเทศยังไม่ค่อยพัฒนาแล้ว ประเทศนั้นจะไม่สามารถผลิตสินค้าที่จ าเป็นภายในประเทศได้ และจะต้องน าเข้า
จากต่างประเทศ แต่ถ้ารายได้เพิ่มขึ้นมาก อุปสงค์ของเราจะมีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงเร็วมากขึ้น ท าให้เพิ่มการ
น าเข้า นั่นคือ เมื่อจ านวนประชากรของประเทศไทยเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าเช้ือเพลิงอื่นๆเพิ่มขึ้นด้วย และเมื่อ
จ านวนประชากรของประเทศไทยลดลงก็จะส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าเช้ือเพลิงอ่ืนๆลดลงด้วยเช่นกัน 
  ชนิดน้ ามันเช้ือเพลิงรวม พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าการน าเข้าสินค้าเช้ือเพลิงรวมทั้ง 5 ชนิด คือ ผลิตภัณ์์
มวลรวมในประเทศซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันเป็นไปตามสมมติฐานหลัก นั่นคือ เมื่อผลิตภัณ์์มวลรวมในประเทศ
เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าสินค้าเช้ือเพลิงทั้ง 5 ชนิดเพิ่มขึ้น และเมื่อผลิตภัณ์์มวลรวมในประเทศลดลงก็จะส่งผลให้
มูลค่าการน าเข้าสินค้าเช้ือเพลิงทั้ง 5 ชนิดลดลง และยังสอดคล้องกับทฤษฎีการลงทุน เนื่องจากระดับรายได้ประชาชาติหรือ
อัตราการเจริญเติบโตของรายได้ประชาชาติ และการลงทุนในสินค้าเชื้อเพลิงรวมทั้ง 5 ชนิดมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
หมายความว่า เมื่อระดับรายได้ประชาชาติอยู่ในระดับที่สูง ราคาผลิตภัณ์์สินค้าหรือบริการต่าง ๆ ที่ใช้สินค้าเช้ือเพลิงหรือ
เกี่ยงข้องกับสินค้าเช้ือเพลิงเหล่านี้เป็นส่วนประกอบก็จะเพิ่มสูงขึ้น การจับจ่ายใช้สอยมีเพิ่มขึ้น การผลิตสินค้าและบริการ
ออกมาขายเพื่อท าก าไรมากขึ้น เกิดการขยายของตลาดมากขึ้น ผู้ผลิตจึงต้องลงทุนในมูลค่ามากขึ้น เพื่อท าให้สามารถผลิต
สินค้าและบริการสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ ดังนั้นการลงทุนในสินค้าเช้ือเพลิงรวมทั้ง 5 ชนิด จึงเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับรายได้ปะชาชาติ ส่วนอัตราเงินเ้ออของประเทศไทยก็มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน เป็นไปตามสมมติฐานหลัก 
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แนวคิดการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เนื่องจากพบว่า ปริมาณสินค้าชนิดก๊าซธรรมชาติที่น าเข้าจากต่างประเทศจะมากหรือ
น้อยนั้นข้ึนอยู่กับอ านาจซื้อของประชากรภายในประเทศ คือขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาติและความต้องการของผู้บริโภคโดยตรง 
เช่นเมื่อรายได้ประชาชาติน้อย ท าให้ความต้องการบริโภคน้อย หรือเศรษฐกิจของประเทศยังไม่ค่อยพัฒนาแล้ว ประเทศนั้นจะ
ไม่สามารถผลิตสินค้าท่ีจ าเป็นภายในประเทศได้ และจะต้องน าเข้าจากต่างประเทศ แต่ถ้ารายได้เพิ่มขึ้นมาก อุปสงค์ของเราจะ
มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงเร็วมากขึ้น ท าให้เพิ่มการน าเข้า นั่นคือ เมื่อจ านวนประชากรของประเทศไทยเพิ่มขึ้น จะ
ส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นด้วย และเมื่อจ านวนประชากรของประเทศไทยลดลงก็จะส่งผ ลให้มูลค่าการ
น าเข้าก๊าซธรรมชาติลดลงด้วยเช่นกัน  
  ชนิดเช้ือเพลิงอื่นๆ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าการน าเข้าสินค้าเช้ือเพลิงชนิดเช้ือเพลิงอื่นๆ คือ 
ผลิตภัณ์์มวลรวมในประเทศซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามและขัดแย้งกับสมมติฐานหลัก นั่นคือ เมื่อผลิตภัณ์์มวล
รวมในประเทศเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าเช้ือเพลิงอ่ืนๆลดลง และเมื่อผลิตภัณ์์มวลรวมในประเทศลดลงก็จะส่งผลให้
มูลค่าการน าเข้าเช้ือเพลิงอื่นๆเพิ่มข้ึน อาจเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อระบบ
เศรษฐกิจท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศนั้นเอง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก็สอดคล้องตามสมมติฐานหลัก
เช่นกันคือมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้าม นั่นคือ เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้มูลค่าการ
น าเข้าเช้ือเพลิงอื่นๆลดลง และเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลดลงก็จะส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าเช้ือเพลิงอื่นๆ
เพิ่มขึ้นกล่าวคือ หากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้การน าเข้าสินค้าเชื้อเพลิงลดลง สต็อกของสินค้าเช้ือเพลิงก็ลดลง และ
ท าให้ผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเชื้อเพลิงภายในประเทศลดลงอีกด้วย ส่วนอัตราเงินเ้ออของประเทศไทยก็มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันเป็นไปตามสมมติฐานหลัก นั่นคือ เมื่ออัตราเงินเ้ออของประเทศไทยเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้มูลค่าการน าเข้า
เช้ือเพลิงอื่นๆเพิ่มขึ้น และเมื่ออัตราเงินเ้ออของประเทศไทยลดลงก็จะส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าเช้ือเพลิงอื่นๆลดลงเช่นกัน 
กล่าวคือ ผลกระทบของภาวะเงินเ้ออต่อการน าเข้านั้น หากราคาสินค้าภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นก็จะกระตุ้นให้มีการน าเข้า
สินค้าจากตางประเทศเพิ่มมากขึ้นนั้นเอง และจ านวนประชากรของประเทศไทยซึ่งก็มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันและ
เป็นไปตามสมมติฐานหลัก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการน าเข้ าสินค้าจากต่างประเทศ เนื่องจากพบว่า ปริมาณสินค้าชนิด
เชื้อเพลิงอื่นๆที่น าเข้าจากต่างประเทศจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับอ านาจซื้อของประชากรภายในประเทศ คือขึ้นอยู่กับรายได้
ประชาชาติและความต้องการของผู้บริโภคโดยตรง เช่นเมื่อรายได้ประชาชาติน้อย ท าให้ความต้องการบริโภคน้อย หรือ
เศรษฐกิจของประเทศยังไม่ค่อยพัฒนาแล้ว ประเทศนั้นจะไม่สามารถผลิตสินค้าที่จ าเป็นภายในประเทศได้ และจะต้องน าเข้า
จากต่างประเทศ แต่ถ้ารายได้เพิ่มขึ้นมาก อุปสงค์ของเราจะมีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงเร็วมากขึ้น ท าให้เพิ่มการ
น าเข้า นั่นคือ เมื่อจ านวนประชากรของประเทศไทยเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าเช้ือเพลิงอื่นๆเพิ่มขึ้นด้วย และเมื่อ
จ านวนประชากรของประเทศไทยลดลงก็จะส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าเช้ือเพลิงอ่ืนๆลดลงด้วยเช่นกัน 
  ชนิดน้ ามันเช้ือเพลิงรวม พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าการน าเข้าสินค้าเช้ือเพลิงรวมทั้ง 5 ชนิด คือ ผลิตภัณ์์
มวลรวมในประเทศซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันเป็นไปตามสมมติฐานหลัก น่ันคือ เมื่อผลิตภัณ์์มวลรวมในประเทศ
เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าสินค้าเช้ือเพลิงทั้ง 5 ชนิดเพิ่มขึ้น และเมื่อผลิตภัณ์์มวลรวมในประเทศลดลงก็จะส่งผลให้
มูลค่าการน าเข้าสินค้าเช้ือเพลิงท้ัง 5 ชนิดลดลง และยังสอดคล้องกับทฤษฎีการลงทุน เนื่องจากระดับรายได้ประชาชาติหรือ
อัตราการเจริญเติบโตของรายได้ประชาชาติ และการลงทุนในสินค้าเชื้อเพลิงรวมทั้ง 5 ชนิดมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
หมายความว่า เมื่อระดับรายได้ประชาชาติอยู่ในระดับที่สูง ราคาผลิตภัณ์์สินค้าหรือบริการต่าง ๆ ที่ใช้สินค้าเช้ือเพลิงหรือ
เกี่ยงข้องกับสินค้าเช้ือเพลิงเหล่านี้เป็นส่วนประกอบก็จะเพิ่มสูงขึ้น การจับจ่ายใช้สอยมีเพิ่มขึ้น การผลิตสินค้าและบริการ
ออกมาขายเพื่อท าก าไรมากขึ้น เกิดการขยายของตลาดมากขึ้น ผู้ผลิตจึงต้องลงทุนในมูลค่ามากขึ้น เพื่อท าให้สามารถผลิต
สินค้าและบริการสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ ดังนั้นการลงทุนในสินค้าเช้ือเพลิงรวมทั้ง 5 ชนิด จึงเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับรายได้ปะชาชาติ ส่วนอัตราเงินเ้ออของประเทศไทยก็มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน เป็นไปตามสมมติฐานหลัก 

นั่นคือ เมื่ออัตราเงินเ้ออของประเทศไทยเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าสินค้ารวมเพิ่มขึ้น และเมื่ออัตราเงินเ้ออของ
ประเทศไทยลดลงก็จะส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าสินค้ารวมลดลงเช่นกัน กล่าวคือ ผลกระทบของภาวะเงินเ้ออต่อการน าเข้านั้น 
หากราคาสินค้าภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นก็จะกระตุ้นให้มีการน าเข้าสินค้าจากตางประเทศเพิ่มมากขึ้นนั้นเอง และจ านวน
ประชากรของประเทศไทยซึ่งก็มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามสมมติฐานหลัก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการ
น าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เนื่องจากพบว่า ปริมาณสินค้ารวมทั้ง 5 ชนิดที่น าเข้าจากต่างประเทศจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่
กับอ านาจซื้อของประชากรภายในประเทศ คือขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาติและความต้องการของผู้บริโภคโดยตรง เช่นเมื่อ
รายได้ประชาชาติน้อย ท าให้ความต้องการบริโภคน้อย หรือเศรษฐกิจของประเทศยังไม่ค่อยพัฒนาแล้ว ประเทศนั้นจะไม่
สามารถผลิตสินค้าท่ีจ าเป็นภายในประเทศได้ และจะต้องน าเข้าจากต่างประเทศ แต่ถ้ารายได้เพิ่มขึ้นมาก อุปสงค์ของเราจะมี
ความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงเร็วมากขึ้น ท าให้เพิ่มการน าเข้า นั่นคือ เมื่อจ านวนประชากรของประเทศไทยเพิ่มขึ้น จะ
ส่งผลให้มูลค่าการน าเข้าสินค้ารวมเพิ่มขึ้นด้วย และเมื่อจ านวนประชากรของประเทศไทยลดลงก็จะส่งผลให้มูลค่าการน าเข้า
สินค้ารวมลดลงด้วยเช่นกัน  
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สรุปผลการวิจัย 
              การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าการน าเข้าสินค้าประเภทสินค้าเช้ือเพลิงของประเทศไทย กรณีสินค้าเช้ือเพลิง
ชนิด น้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรูป ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และเช้ือเพลิงอื่นๆ รวมทั้ง 5 ชนิด ซึ่งใช้ข้อมูลรายปี ตั้งแต่ พ.ศ.2541 
ถึงปีพ.ศ.2559 เป็นระยะเวลา 19 ปี การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา(Time Series) และใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ 
Multiple Regression ซึ่งท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆอันเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
การน าเข้าสินค้าเช้ือเพลงของประเทศไทยซึ่ง ผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีมูลค่าการน าเข้าสินค้าเช้ือเพลิงทุกประเภท 
ได้แก่ น้ ามันดิบ, น้ ามันส าเร็จรูป, ถ่านหิน, ก๊าซธรรมชาติและเช้ือเพลิงอื่นๆ ในปี พ.ศ.2541 จ านวน 141,859.70 ล้านบาท 
และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจนกระทั่งปี พ.ศ.2559 มีมูลค่าการน าเข้า จ านวน 851,040.10 ล้านบาท ส าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การน าเข้าสินค้าเช้ือเพลิงของประเทศไทย ด้านรวมและน้ ามันดิบ ได้แก่ ผลิตภัณ์์มวลรวมในประเทศ อัตราเงินเ้ออและ 
จ านวนประชากร ด้านน้ ามันส าเร็จรูป ได้แก่ จ านวนประชากร ด้านถ่านหิน ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน และจ านวนประชากร 
ด้านก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ ผลิตภัณ์์มวลรวมในประเทศ และจ านวนประชากร และด้านเช้ือเพลิงอื่นๆ ได้แก่ ผลิตภัณ์์มวล
รวมในประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเ้ออ และจ านวนประชากร ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
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การวเิคราะห์เปรียบเทียบการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ 

ระหว่างกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศกําลงัพฒันา 

A Comparative Analysis of Foreign Direct Investment between Developed and Developing Countries 

ฮาซาน๊ะ สงัช่วย1 และ ธนวิทย ์บุญสิทธิ� 2  

Hasanah Sangchuay and Thanawit Bunsit 

 

บทคัดย่อ 

 บทความนี� ศึกษาดชันีการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศโดยการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม

ประเทศพฒันาแลว้กบักลุ่มประเทศกาํลงัพฒันา มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการลงทุนทางตรงระหว่าง

ประเทศ และเพื�อศึกษาการวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศระหว่างกลุ่มประเทศพฒันาแลว้

กบักลุ่มประเทศกาํลงัพฒันา เนื�องจากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ เป็นปัจจยัหนึ�งที�มีผลต่อการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศและของโลก  การศึกษาในครั� งนี� จึงนําข้อมูลปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคมและ

ประชากรศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ โดยข้อมูลด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ ดชันีราคาผูบ้ริโภค กระเสเงินทุนภาคเอกชน อตัราการมีส่วนร่วมของแรงงาน การจา้งงานในภาคเกษตร 

การจ้างงานในบริการ  ดัชนีความผนัผวนของอาหาร การส่งออกและนําเข้า ส่วนข้อมูลปัจจัยทางสังคมและ

ประชากรศาสตร์ ประกอบไปดว้ย จาํนวนประชากร ดชันีการพฒันามนุษย ์มาใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน 

(Multiple regression analysis) ดว้ย 3 วิธีการคือ Linear model  Log – linear model และ Log – log model และการทดสอบ

ที (t-test) ใชใ้นการเปรียบเทียบระหว่างสองกลุ่มประเทศ จากผลการวเิคราะหก์ารถดถอยเชิงซ้อนพบว่าปัจจยัที�มีอิทธิพล

ต่อการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ ไดแ้ก่ การจา้งงานในภาคบริการ การส่งออกและการนาํเขา้ ส่วนการวิเคราะห์เชิง

เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มประเทศพฒันาแลว้กับกลุ่มประเทศกาํลงัพฒันา พบว่าการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศทั�ง

สองกลุ่ม มีการลงทุนที�ไม่แตกต่างกนั ดงันั�นจะเห็นไดว้่าปัจจยัที�มีผล และสามารถนาํไปปรับใชใ้นการพฒันาจนบรรลุ

ตามวตัถุประสงคไ์ด ้นั�นคือการจา้งงานในบริการ การส่งออกและการนาํเขา้สินคา้  
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Abstract 

 This article comparatively explores foreign direct investment between developed and developing 

countries. The aims of this study are to examine factors influencing foreign direct investment between countries and to 

compare foreign direct investment between developed and developing countries. Due to foreign direct investment 

between countries is one of the factors affecting economic growth of a country and the world, this study also employs 

socioeconomic and demographic factors for the analysis including gross domestic product, consumer price index, 

private investment, rate of labour participation, employment in agricultural sector and service sector, food volatility, 

export and import. For the social and demographic factors consist of the number of population, and human 
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development index. Multiple regression analysis was used for data analysis with three models, linear model, log – 

linear and the log - log model. The t-test was used for comparative analysis between two country groups. The multiple 

regression results showed that factors influencing foreign direct investment between countries were employment in the 

service sector, export and import amount. The comparative analysis between developed and developing countries 

indicated that there were no differences between those two groups. Therefore, it is evident that the factors affecting the 

foreign investment has to be developed including employment in the service sector, the export and import amount. 
 

Keywords: foreign direct investment, developed countries, developing countries 
 

บทนํา 

ระบบเศรษฐกิจโลกมีกฎเกณฑแ์ละกลไกที�ประเทศในโลกร่วมกนัสร้างขึ�นเพื�อให้ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศสร้างรายไดแ้ละเป็นประโยชน์แก่ประเทศที�มีการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ทาํให้ขอ้จาํกดัทางการคา้

ระหว่างประเทศลดลงจนตลาดโลกกลายเป็นตลาดเสรีและมีการแข่งขนัที�เป็นธรรม มีระบบการเงินระหว่างประเทศที�

ช่วยให้การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ มีระบบการลงทุนขา้มชาติที�นักลงทุนเกิดความมั�นใจ มีระบบ

การผลิตและการคา้บริการที�ทาํใหก้ารคา้บริการในโลกเสรียิ�งขึ�น [1] [2] 

การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศมีความสําคญัต่อการพฒันาดา้นเศรษฐกิจของประเทศกําลงัพฒันา และ

ประเทศที�มีประสิทธิภาพสูง หรือประเทศพฒันานั�นเอง เนื�องจากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศก่อให้เกิดรายไดเ้ขา้

ประเทศอย่างมากยงัผลให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเนื�อง ซึ� งการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศนี� ไม่ไดม้าในรูปของเม็ดเงิน

การลงทุนเพียงอย่างเดียว แต่ยงัรวมถึงความรู้ดา้นเทคโนโลย ีการจดัการและทุนทางปัญญา ซึ� งจะช่วยเพิ�มศกัยภาพใน

การแข่งขนัของประเทศและกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจภายใน ดงันั�นการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจึงมี

ความสาํคญัต่อโครงสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศ [3] [4] 

จากสถานการณ์ที�กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ มีความสําคญัอย่างยิ�งต่อ

โครงสร้างภายในประเทศกาํลงัพฒันา และประเทศพฒันาแลว้ ดงันั�นประเทศที�มีความเพียบพร้อมสาํหรบัการรองรับการ

ลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ จึงควรดาํเนินการสร้างเสริมความมีเสถียรภาพ ควบคู่ไปกับกรอบกติกาการลงทุนที�

ถูกตอ้ง เพื�อความย ั�งยนืของโลกในระยะยาว 
 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื�อศึกษาปัจจยัที�มีอทิธิพลต่อการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ 

2. เพื�อศึกษาการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศเชิงเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ และกลุ่ม

ประเทศกาํลงัพฒันา  
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regression results showed that factors influencing foreign direct investment between countries were employment in the 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ในการศึกษาครั� งนี�  มีกรอบแนวคิดแสดงถงึความสัมพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ดงัภาพ 1 

                ตัวแปรอิสระ                         ตัวแปรตาม 

 

            

 

   

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

วธีิการศึกษา 

ในการวิเคราะห์ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อดชันีการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ โดยการวิเคราะห์การถดถอย

เชิงซ้อน (Multiple regression analysis) ด้วยวิธีการ 3 วิธีการ ได้แก่ �) Linear Model 2) ให้ตัวแปรตามอยู่ในรูป log 

ธรรมชาติ หรือ เรียกโมเดลนี�ว่า Log – linear Model 3) Log – log Model ตวัแปรอิสระที�ใชใ้นการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 

� ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ และปัจจยัทางสงัคมและประชากรศาสตร์ 

ตวัแปรตามที�ใช้ในการศึกษา คือดัชนีการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ (FDI) ในการศึกษาครั� งนี� เป็น

การศึกษาข้อมูลภาคตดัขวาง (Cross-sectional data) ข้อมูลที�ใช้ในการศึกษาได้มาจากฐานขอ้มูลของดชันีการพฒันา

มนุษย ์ในปี ���6 ซึ� งในการวิเคราะห์ขอ้มูลใชแ้บบจาํลอง ดงันี�  

   FDI = ß0 + ß1POP + ß2GDP + ß3CPI + ß4HDI + ß5LFP + ß6EIA + ß7EIS +ß8FVI + ß9EXIM + ß10PCF + u 

   LogFDI = ß0 + ß1 POP + ß2GDP + ß3CPI + ß4HDI + ß5LFP + ß6EIA + ß7EIS + ß8FVI + ß9EXIM + ß10PCF + u 

   LogFDI = logß0 + logß1 POP + logß2GDP + logß3CPI + logß4HDI + logß5 LFP + logß6EIA + logß7EIS + 

logß8FVI + logß9EXIM + logß10PCF + u 

กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  ไดท้าํการศึกษาดชันีการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศ

พฒันาแลว้ 43 ประเทศ และกลุ่มประเทศยงักาํลงัพฒันา 145 ประเทศ จากฐานขอ้มูลรายงานการพฒันามนุษย ์ปี 2559 

โดยใชข้อ้มูลดชันีการลงทนุทางตรงระหว่างประเทศปี 2558  

การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ 

(FDI) 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค  

กระเสเงินทุนภาคเอกชน 

อตัราการมีส่วนร่วมของแรงงาน 

การจา้งงานในภาคเกษตร 

การจา้งงานในบริการ 

ดชันีความผนัผวนของอาหาร 

การส่งออกและนาํเขา้ 

ปัจจยัทางสังคมและประชากรศาสตร์ 

จาํนวนประชากร 

ดชันีการพฒันามนุษย ์
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   LogFDI = ß0 + ß1 POP + ß2GDP + ß3CPI + ß4HDI + ß5LFP + ß6EIA + ß7EIS + ß8FVI + ß9EXIM + ß10PCF + u 

   LogFDI = logß0 + logß1 POP + logß2GDP + logß3CPI + logß4HDI + logß5 LFP + logß6EIA + logß7EIS + 

logß8FVI + logß9EXIM + logß10PCF + u 

กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  ไดท้าํการศึกษาดชันีการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศ

พฒันาแลว้ 43 ประเทศ และกลุ่มประเทศยงักาํลงัพฒันา 145 ประเทศ จากฐานขอ้มูลรายงานการพฒันามนุษย ์ปี 2559 

โดยใชข้อ้มูลดชันีการลงทนุทางตรงระหว่างประเทศปี 2558  

การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ 

(FDI) 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ 

ดชันีราคาผูบ้ริโภค  

กระเสเงินทุนภาคเอกชน 

อตัราการมีส่วนร่วมของแรงงาน 

การจา้งงานในภาคเกษตร 

การจา้งงานในบริการ 

ดชันีความผนัผวนของอาหาร 

การส่งออกและนาํเขา้ 

ปัจจยัทางสังคมและประชากรศาสตร์ 

จาํนวนประชากร 

ดชันีการพฒันามนุษย ์
 

 
 

ลกัษณะทั�วไปของดัชนีการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ 

 

ภาพ 3 ประเทศที�มีดชันีการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศสูงสุด 10 อนัดบั 

จากภาพ � จะเห็นได้ว่า ประเทศที�มีดชันีการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศที�สูงที�สุด �� ประเทศได้แก่ 

ไอร์แลนด ์ฮ่องกง ลกัเซมเบิร์ก ไลบเีรีย ไซปรัส โมซมับิก สิงคโปร์ สวิสเซอร์แลนด ์คองโก  

ภาพ 4 ประเทศที�มีดชันีการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศตํ�าสุด 10 อนัดบั 

จากภาพ 4 จะเห็นได้ว่า ประเทศที�มีดชันีการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศที�ต ํ�าที�สุด �� ประเทศได้แก่  

เบลเยยีม บาห์เรน ปาเลา ซูดานใต ้สวาซิแลนด ์นอร์เวย ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ฮงัการี เอสโตเนีย โปรตุเกส 
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ผลการวเิคราะห์ 

จากการศึกษาการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อนปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อดชันีการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ

พบว่า แบบจาํลองที� � มีทั�งปัจจยัที�ไม่มีอิทธิพลต่อดชันีการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศและปัจจยัที�มีอิทธิพลโดยได้

ทาํการวิเคราะห์ดว้ยแบบจาํลองที� � Linear regression ประกอบดว้ยตวัแปรอิสระ �� ตวั แบบจาํลองนี� จึงแสดงให้เห็นว่า

สามารถใชไ้ดเ้พราะค่า Prob >F เท่ากบั 0.0006 ณ ระดบันยัสาํคญัที� �.05 แสดงว่าตวัแปรอิสระมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม 

จากแบบจาํลองแสดงไดว้่า ค่า R-squared เท่ากบั 0.4445 แสดงว่าตวัแปรอิสระทั�ง 10 ตวั สามารถอธิบายการเปลี�ยนแปลง

ของตวัแปรตาม คือดชันีการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ไดร้้อยละ 44 และปัจจยัอื�น ๆ มีอทิธิพลของการเปลี�ยนแปลง

ร้อยละ 56 โดยมีค่า F เท่ากบั 3.31 แสดงว่าสามารถอธิบายการเปลี�ยนแปลงของตวัแปลตามไดอ้ย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

0.05 และสามารถอธิบายไดว้่า ปัจจยัที�ไม่มีอิทธิพลต่อดชันีการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ประกอบดว้ย จาํนวน

ประชากร ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ดชันีราคาผูบ้ริโภค ดชันีการพฒันามนุษย ์อตัราการมีส่วนร่วมของแรงงาน 

 การจา้งงานในภาคเกษตร ดชันีความผนัผวนของอาหาร กระแสเงินทุนภาคเอกชน ส่วนปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อดชันีการ

ลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ ประกอบดว้ย การส่งออกและการนาํเขา้สินค้า การจา้งงานในบริการ ถา้ปัจจยัเหล่านี� มี

การเปลี�ยนแปลงไปจะทาํให้ดชันีการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศมีการเปลี�ยนแปลงตามไปด้วย ซึ� งมีค่าการ

เปลี�ยนแปลงอยู่ที�  0.2253158 และ0.0876 ตามลาํดบั ณ ระดบันยัสาํคญัที� �.�, 0.05, 0.01 

 ต่อมาในแบบจาํลองที� 2 จะประมาณการโดยการตดัตวัแปรที�ไม่มีอิทธิพลต่อตวัแปรตามออก โดยใชวิ้ธีการให้

ตวัแปรอิสระและตวัแปรตามอยู่ในรูปของ log ธรรมชาติ (In) หรือเรียกโมเดลนี� ว่า Log-log Model ประกอบไปดว้ย 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราการมีส่วนร่วมของแรงงาน การจา้งงานในภาคเกษตร การจา้ง

งานในบริการ ดชันีความผนัผวนของอาหาร การส่งออกและนาํเขา้ กระแสเงินทุนภาคเอกชน จะเห็นไดว่้าแบบจาํลองนี�

ที�ใชไ้ดเ้พราะค่า Prob>F นอ้ยกวา่ 0.05 แสดงว่าตวัแปรอิสระมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม จากแบบจาํลองแสดงใหเ้ห็นว่า ค่า

R-squared เท่ากบั 0.5434 แสดงว่าตวัแปรอิสระทั�ง 8 ตวั สามารถอธิบายการเปลี�ยนแปลงของตวัแปรตามคือดชันีการ

ลงทุนทางตรงระหว่างประเทศไดร้้อยละ 54 และปัจจยัอื�น ๆ มีอิทธิพลต่อการเปลี�ยนแปลงร้อยละ 46โดยมีค่า F เท่ากบั 

5.94 แสดงว่าสามารถอธิบายการเปลี�ยนแปลงของตวัแปรตามไดอ้ย่างมีนยัสาํคญัทางสถิต ิ 0.10 และสามารถอธิบายไดว้่า

แบบจาํลองนี� มีปัจจยัที�ไม่มีอิทธิพลต่อดชันีการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ดชันี

ราคาผูบ้ริโภค อตัราการมีส่วนร่วมของแรงงาน ดชันีความผนัผวนของอาหาร กระแสเงินทุนภาคเอกชน ส่วนปัจจยัที�มี

อทิธิพลต่อดชันีการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ คือการส่งออกและการนาํเขา้สินคา้ การจา้งงานในภาคเกษตร การจา้ง

งานในบริการ ถา้ปัจจยัเหล่านี� มีการเปลี�ยนแปลงไปจะทาํให้ดชันีการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศเปลี�ยนแปลงอยู่ที� 

0.6036315 4.558506 และ1.055257 ตามลาํดบั ณ ระดบันยัสาํคญัที� �.�, 0.05, 0.01 

ส่วนแบบจาํลองที� 3 ใชต้วัแปรเหมือนแบบจาํลองที� 2 ต่างกนัตรงที�ว่าแบบจาํลองที� 3 ตวัแปรตามไม่ได้อยู่ใน

รูปของ Log ธรรมชาติ (In) สามารถเรียกโมเดลนี�ว่า Log-Lin Model จะเห็นไดว่้าแบบจาํลองนี� นี� ใชไ้ดเ้พราะค่า Prob>F 

น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตวัแปรอิสระมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม จากแบบจาํลองแสดงให้เห็นว่า ค่า R- squared เท่ากับ 

0.3430 แสดงว่าตวัแปรอิสระทั�ง 8 ตวั สามารถอธิบายการเปลี�ยนแปลงของตวัแปรตามคือดชันีการลงทุนทางตรงจาก

ต่างประเทศไดร้้อยละ 34 และปัจจยัอื�น ๆ มีอิทธิพลต่อการเปลี�ยนแปลงร้อยละ 66 โดยมีค่า F เท่ากบั 8.26 แสดงว่า

สามารถอธิบายการเปลี�ยนแปลงของตวัแปรตามไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 และสามารถอธิบายไดว่้าแบบจาํลองนี�

มีตวัแปรอิสระที�มีอิทธิพลต่อตวัแปรตามและตวัแปรอิสระที�ไม่มีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม โดยตวัแปรอิสระที�ไม่มีอิทธิพล

ต่อดชันีการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ไดแ้ก่ จาํนวนประชากร อตัราการมีส่วนร่วมของแรงงาน ดชันีความผนัผวน
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ผลการวเิคราะห์ 

จากการศึกษาการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อนปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อดชันีการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ

พบว่า แบบจาํลองที� � มีทั�งปัจจยัที�ไม่มีอิทธิพลต่อดชันีการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศและปัจจยัที�มีอิทธิพลโดยได้

ทาํการวิเคราะห์ดว้ยแบบจาํลองที� � Linear regression ประกอบดว้ยตวัแปรอิสระ �� ตวั แบบจาํลองนี� จึงแสดงให้เห็นว่า

สามารถใชไ้ดเ้พราะค่า Prob >F เท่ากบั 0.0006 ณ ระดบันยัสาํคญัที� �.05 แสดงว่าตวัแปรอิสระมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม 

จากแบบจาํลองแสดงไดว้่า ค่า R-squared เท่ากบั 0.4445 แสดงว่าตวัแปรอิสระทั�ง 10 ตวั สามารถอธิบายการเปลี�ยนแปลง

ของตวัแปรตาม คือดชันีการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ไดร้้อยละ 44 และปัจจยัอื�น ๆ มีอทิธิพลของการเปลี�ยนแปลง

ร้อยละ 56 โดยมีค่า F เท่ากบั 3.31 แสดงว่าสามารถอธิบายการเปลี�ยนแปลงของตวัแปลตามไดอ้ย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

0.05 และสามารถอธิบายไดว้่า ปัจจยัที�ไม่มีอิทธิพลต่อดชันีการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ประกอบดว้ย จาํนวน

ประชากร ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ดชันีราคาผูบ้ริโภค ดชันีการพฒันามนุษย ์อตัราการมีส่วนร่วมของแรงงาน 

 การจา้งงานในภาคเกษตร ดชันีความผนัผวนของอาหาร กระแสเงินทุนภาคเอกชน ส่วนปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อดชันีการ

ลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ ประกอบดว้ย การส่งออกและการนาํเขา้สินค้า การจา้งงานในบริการ ถา้ปัจจยัเหล่านี� มี

การเปลี�ยนแปลงไปจะทาํให้ดชันีการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศมีการเปลี�ยนแปลงตามไปด้วย ซึ� งมีค่าการ

เปลี�ยนแปลงอยู่ที�  0.2253158 และ0.0876 ตามลาํดบั ณ ระดบันยัสาํคญัที� �.�, 0.05, 0.01 

 ต่อมาในแบบจาํลองที� 2 จะประมาณการโดยการตดัตวัแปรที�ไม่มีอิทธิพลต่อตวัแปรตามออก โดยใชวิ้ธีการให้

ตวัแปรอิสระและตวัแปรตามอยู่ในรูปของ log ธรรมชาติ (In) หรือเรียกโมเดลนี� ว่า Log-log Model ประกอบไปดว้ย 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ดชันีราคาผูบ้ริโภค อตัราการมีส่วนร่วมของแรงงาน การจา้งงานในภาคเกษตร การจา้ง

งานในบริการ ดชันีความผนัผวนของอาหาร การส่งออกและนาํเขา้ กระแสเงินทุนภาคเอกชน จะเห็นไดว่้าแบบจาํลองนี�

ที�ใชไ้ดเ้พราะค่า Prob>F นอ้ยกวา่ 0.05 แสดงว่าตวัแปรอิสระมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม จากแบบจาํลองแสดงใหเ้ห็นว่า ค่า

R-squared เท่ากบั 0.5434 แสดงว่าตวัแปรอิสระทั�ง 8 ตวั สามารถอธิบายการเปลี�ยนแปลงของตวัแปรตามคือดชันีการ

ลงทุนทางตรงระหว่างประเทศไดร้้อยละ 54 และปัจจยัอื�น ๆ มีอิทธิพลต่อการเปลี�ยนแปลงร้อยละ 46โดยมีค่า F เท่ากบั 

5.94 แสดงว่าสามารถอธิบายการเปลี�ยนแปลงของตวัแปรตามไดอ้ย่างมีนยัสาํคญัทางสถิต ิ 0.10 และสามารถอธิบายไดว้่า

แบบจาํลองนี� มีปัจจยัที�ไม่มีอิทธิพลต่อดชันีการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ดชันี

ราคาผูบ้ริโภค อตัราการมีส่วนร่วมของแรงงาน ดชันีความผนัผวนของอาหาร กระแสเงินทุนภาคเอกชน ส่วนปัจจยัที�มี

อทิธิพลต่อดชันีการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ คือการส่งออกและการนาํเขา้สินคา้ การจา้งงานในภาคเกษตร การจา้ง

งานในบริการ ถา้ปัจจยัเหล่านี� มีการเปลี�ยนแปลงไปจะทาํให้ดชันีการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศเปลี�ยนแปลงอยู่ที� 

0.6036315 4.558506 และ1.055257 ตามลาํดบั ณ ระดบันยัสาํคญัที� �.�, 0.05, 0.01 

ส่วนแบบจาํลองที� 3 ใชต้วัแปรเหมือนแบบจาํลองที� 2 ต่างกนัตรงที�ว่าแบบจาํลองที� 3 ตวัแปรตามไม่ได้อยู่ใน

รูปของ Log ธรรมชาติ (In) สามารถเรียกโมเดลนี�ว่า Log-Lin Model จะเห็นไดว่้าแบบจาํลองนี� นี� ใชไ้ดเ้พราะค่า Prob>F 

น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตวัแปรอิสระมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม จากแบบจาํลองแสดงให้เห็นว่า ค่า R- squared เท่ากับ 

0.3430 แสดงว่าตวัแปรอิสระทั�ง 8 ตวั สามารถอธิบายการเปลี�ยนแปลงของตวัแปรตามคือดชันีการลงทุนทางตรงจาก

ต่างประเทศไดร้้อยละ 34 และปัจจยัอื�น ๆ มีอิทธิพลต่อการเปลี�ยนแปลงร้อยละ 66 โดยมีค่า F เท่ากบั 8.26 แสดงว่า

สามารถอธิบายการเปลี�ยนแปลงของตวัแปรตามไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 และสามารถอธิบายไดว่้าแบบจาํลองนี�

มีตวัแปรอิสระที�มีอิทธิพลต่อตวัแปรตามและตวัแปรอิสระที�ไม่มีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม โดยตวัแปรอิสระที�ไม่มีอิทธิพล

ต่อดชันีการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ไดแ้ก่ จาํนวนประชากร อตัราการมีส่วนร่วมของแรงงาน ดชันีความผนัผวน

 
 

ของอาหาร ส่วนปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อดชันีการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ คือ ดชันีราคาผูบ้ริโภค การส่งออกและการ

นําเข้าสินค้า กระแสเงินทุนภาคเอกชน การจ้างงานในภาคเกษตร การจ้างงานในบริการ ถ้าปัจจัยเหล่านี� มีการ

เปลี�ยนแปลงไปจะทาํให้ดชันีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเปลี�ยนแปลงอยู่ที� -0.0018419 0.256799 0.0267998 

0.0068154 และ-0.0210842 ตามลาํดบั ณ ระดบันยัสาํคญัที� �.�, 0.05, 0.01 

ตาราง � ผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงซอ้นปัจจยัที�มีอทิธิพลต่อดชันีการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ 

ตวัแปร Linear model Log-log model Log-lin model 

β 

(t) 

Robust 

S.E 

β 

(t) 

Robust 

S.E 

β 

(t) 

Robust 

S.E 

POP 

(millions) 

0.518 

0.65 

0.0175261 - - 0.085 

-1.73 

0.0013654 

GDP 

(billions) 

0.930 

0.09 

0.0025161 0.171 

1.41 

0.1274479 - - 

CPI 0.410 

-0.83 

0.0054445 0.057 

-2.00 

0.4839818 0.000* 

-3.70 

0.0005855 

HDI 0.842 

0.20 

9.82129 - - 

 

- - 

LFP 

 

0.703 

0.38 

0.0492526 0.698 

-0.39 

1.10314 0.781 

-0.28 

0.007191 

EIA 0.053 

1.95 

0.0974135 0.003* 

3.30 

0.1753898 0.011* 

2.58 

0.0092842 

EIS 0.025* 

2.27 

0.0994385 0.014* 

2.66 

1.540157 0.008 

2.70 

0.0108155 

FVI 0.966 

0.04 

0.0755639 0.288 

1.09 

0.3943707 0.390 

0.86 

0.0101885 

EXIM 0.001* 

3.41 

0.0256593 0.010* 

2.80 

0.3920806 0.000* 

4.64 

0.0015485 

PCF 0.099 

-1.66 

0.1330789 0.835 

0.21 

0.1677532 0.026* 

-2.25 

0.0103764 

R-squared 0.4445 0.5434 0.3430 

F 3.31 5.94 8.26 

Prob >F 0.0006 0.0006 0.0000 

Obs 167 32 169 

หมายเหตุ : *ระดบันยัสาํคญัที� 0.05 
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ตาราง � ผลการเปรียบเทียบการลงทุนทางตรงระหว่างกลุ่มประเทศพฒันาแลว้กบักลุ่มประเทศกาํลงัพฒันา  

การทดสอบ Mean S.E. S.D. t p 

กลุ่มประเทศกาํลงัพฒันา 4.336441 0.4121283 4.962682  

-1.9564** 

 

0.0519 กลุ่มประเทศพฒันาแลว้ 7.446379 2.58215 16.93229 

  หมายเหตุ : **ระดบันยัสาํคญัที� 0.05 

จากการเปรียบเทียบการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ ระหว่างกลุ่มประเทศพฒันาแลว้กบักลุ่มประเทศกาํลงั

พฒันา พบว่าการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศพฒันาแลว้กบักลุ่มประเทศกาํลงัพฒันา มีการลงทุน

ทางตรงระหว่างประเทศที�แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที� ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 ซึ� งการลงทนุทางตรงระหว่าง

ประเทศของกลุ่มประเทศกาํลงัพฒันามีค่าเฉลี�ยในการลงทุนอยู่ที�ร้อยละ 4.33 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

ส่วนกลุ่มประเทศที�พฒันาแลว้ มีค่าเฉลี�ยของการลงทุนอยู่ที�ร้อยละ 7.44 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ซึ� ง

หมายความว่า การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศระหว่างกลุ่มประเทศพฒันาแลว้กบักลุ่มประเทศกาํลงัพฒันา กลุ่ม

ประเทศกาํลงัพฒันามีค่าเฉลี�ยของการลงทุนน้อยกว่ากลุ่มประเทศพฒันาแลว้อยู่ร้อยละ 3.10 ของผลิตภณัฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาดชันีการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ จะเห็นไดว้่าแบบจาํลองที�ดีที�สุดคือ Linear model โดยมี

ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ ระหวา่งกลุ่มประเทศพฒันาแลว้กบักลุ่มประเทศกาํลงัพฒันา คือ

การจา้งงานในภาคบริการ การส่งออกและการนาํเขา้สินคา้ ถา้การจา้งงานในภาคบริการ การส่งออกและการนาํเขา้สินคา้ 

เพิ�มขึ�น 1หน่วย จะส่งผลทาํให้เกิดการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศเพิ�มขึ�น 0.2253158 และ0.0876 หน่วย ส่วนปัจจยัที�

ไม่มีอิทธิพลต่อการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศระหว่างกลุ่มประเทศพฒันาแลว้กบักลุ่มประเทศกาํลงัพฒันา คือ

จาํนวนประชากร ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ดชันีราคาผูบ้ริโภค การจา้งงานในภาคเกษตร กระแสเงินทุน

ภาคเอกชน ดชันีการพฒันามนุษย ์อตัราการมีส่วนร่วมของแรงงาน ดงันั�นจะเห็นไดว้่าปัจจยัที�มีผล และสามารถนําไป

ปรับใชใ้นการพฒันาจนบรรลุตามวตัถุประสงคไ์ด ้นั�นคือการจา้งงานในบริการ การส่งออกและการนาํเขา้สินคา้  

จากการศึกษาการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศเชิงเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ กบักลุ่ม

ประเทศกาํลงัพฒันา พบว่าการลงทนุทางตรงระหว่างประเทศทั�งสองกลุ่ม คือกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ และกลุ่มประเทศ

กาํลงัพฒันามีการลงทุนที�ไม่แตกต่างกนั ซึ� งในทางทฤษฎีและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งผลของการศึกษาไดย้ืนยนัขอ้สรุปว่า

การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศสามารถกระตุน้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศให้มีระดบัรายไดเ้พิ�มสูงขึ�น 

นอกจากนี�  ผลการศึกษายงัยืนยนัว่าประเทศที�มีปัจจัยพื�นฐานทางเศรษฐกิจที�เหมาะสม ทั�งทางด้านการพฒันาตลาด

เงินทุน คุณภาพของบุคลากรภายในประเทศ ระดบัของการเปิดประเทศ และการลงทุนในส่วนของโครงสร้างทางการ

ผลิตในระดบัที�เหมาะสม จึงจะไดรั้บผลประโยชน์จากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศไดอ้ยา่งเต็มที� และเท่าเทียมกนั 

โดยผลที�ไดจ้ากการศึกษาครั� งนี�  จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนพฒันาประเทศชาติ [5] [6] มีดงัต่อไปนี�  

1. รัฐบาลแต่ละประเทศควรมีนโยบาย หรือแนวทางการเพิ�มศกัยภาพของแรงงานให้มีประสิทธิภาพในการ

ประกอบอาชีพภาคบริการ สามารถครอบคลุมหลายอุตสาหกรรมทั�ง การท่องเที�ยว การคา้ สุขภาพ การสื�อสาร และการ

ขนส่ง รวมถึงวิชาชีพที�เป็นที�ตอ้งการ อาทิ สถาปนิก วิศวกร นักกฎหมาย แพทย ์เพราะการจา้งงานในภาคบริการที�มี
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ตาราง � ผลการเปรียบเทียบการลงทุนทางตรงระหว่างกลุ่มประเทศพฒันาแลว้กบักลุ่มประเทศกาํลงัพฒันา  

การทดสอบ Mean S.E. S.D. t p 

กลุ่มประเทศกาํลงัพฒันา 4.336441 0.4121283 4.962682  

-1.9564** 

 

0.0519 กลุ่มประเทศพฒันาแลว้ 7.446379 2.58215 16.93229 

  หมายเหตุ : **ระดบันยัสาํคญัที� 0.05 

จากการเปรียบเทียบการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ ระหว่างกลุ่มประเทศพฒันาแลว้กบักลุ่มประเทศกาํลงั

พฒันา พบว่าการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศพฒันาแลว้กบักลุ่มประเทศกาํลงัพฒันา มีการลงทุน

ทางตรงระหว่างประเทศที�แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที� ณ ระดบันยัสาํคญั 0.05 ซึ� งการลงทนุทางตรงระหว่าง

ประเทศของกลุ่มประเทศกาํลงัพฒันามีค่าเฉลี�ยในการลงทุนอยู่ที�ร้อยละ 4.33 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

ส่วนกลุ่มประเทศที�พฒันาแลว้ มีค่าเฉลี�ยของการลงทุนอยู่ที�ร้อยละ 7.44 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ซึ� ง

หมายความว่า การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศระหว่างกลุ่มประเทศพฒันาแลว้กบักลุ่มประเทศกาํลงัพฒันา กลุ่ม

ประเทศกาํลงัพฒันามีค่าเฉลี�ยของการลงทุนน้อยกว่ากลุ่มประเทศพฒันาแลว้อยู่ร้อยละ 3.10 ของผลิตภณัฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาดชันีการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ จะเห็นไดว้่าแบบจาํลองที�ดีที�สุดคือ Linear model โดยมี

ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ ระหวา่งกลุ่มประเทศพฒันาแลว้กบักลุ่มประเทศกาํลงัพฒันา คือ

การจา้งงานในภาคบริการ การส่งออกและการนาํเขา้สินคา้ ถา้การจา้งงานในภาคบริการ การส่งออกและการนาํเขา้สินคา้ 

เพิ�มขึ�น 1หน่วย จะส่งผลทาํให้เกิดการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศเพิ�มขึ�น 0.2253158 และ0.0876 หน่วย ส่วนปัจจยัที�

ไม่มีอิทธิพลต่อการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศระหว่างกลุ่มประเทศพฒันาแลว้กบักลุ่มประเทศกาํลงัพฒันา คือ

จาํนวนประชากร ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ ดชันีราคาผูบ้ริโภค การจา้งงานในภาคเกษตร กระแสเงินทุน

ภาคเอกชน ดชันีการพฒันามนุษย ์อตัราการมีส่วนร่วมของแรงงาน ดงันั�นจะเห็นไดว้่าปัจจยัที�มีผล และสามารถนําไป

ปรับใชใ้นการพฒันาจนบรรลุตามวตัถุประสงคไ์ด ้นั�นคือการจา้งงานในบริการ การส่งออกและการนาํเขา้สินคา้  

จากการศึกษาการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศเชิงเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ กบักลุ่ม

ประเทศกาํลงัพฒันา พบว่าการลงทนุทางตรงระหว่างประเทศทั�งสองกลุ่ม คือกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ และกลุ่มประเทศ

กาํลงัพฒันามีการลงทุนที�ไม่แตกต่างกนั ซึ� งในทางทฤษฎีและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งผลของการศึกษาไดย้ืนยนัขอ้สรุปว่า

การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศสามารถกระตุน้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศให้มีระดบัรายไดเ้พิ�มสูงขึ�น 

นอกจากนี�  ผลการศึกษายงัยืนยนัว่าประเทศที�มีปัจจัยพื�นฐานทางเศรษฐกิจที�เหมาะสม ทั�งทางด้านการพฒันาตลาด

เงินทุน คุณภาพของบุคลากรภายในประเทศ ระดบัของการเปิดประเทศ และการลงทุนในส่วนของโครงสร้างทางการ

ผลิตในระดบัที�เหมาะสม จึงจะไดรั้บผลประโยชน์จากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศไดอ้ยา่งเต็มที� และเท่าเทียมกนั 

โดยผลที�ไดจ้ากการศึกษาครั� งนี�  จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนพฒันาประเทศชาติ [5] [6] มีดงัต่อไปนี�  

1. รัฐบาลแต่ละประเทศควรมีนโยบาย หรือแนวทางการเพิ�มศกัยภาพของแรงงานให้มีประสิทธิภาพในการ

ประกอบอาชีพภาคบริการ สามารถครอบคลุมหลายอุตสาหกรรมทั�ง การท่องเที�ยว การคา้ สุขภาพ การสื�อสาร และการ

ขนส่ง รวมถึงวิชาชีพที�เป็นที�ตอ้งการ อาทิ สถาปนิก วิศวกร นักกฎหมาย แพทย ์เพราะการจา้งงานในภาคบริการที�มี

 
 

ประสิทธิภาพสูงจะส่งผลให้เศรษฐกิจมีความเจริญเติบโตสามารถกา้วไปสู่ประเทศที�มีรายไดสู้ง ก่อใหเ้กิดการดึงดูดของ

การลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศเพิ�มมากยิ�งขึ�น 

2. รัฐบาลควรมีมาตรการควบคุมและสนับสนุนการนําเข้าและการส่งออกสินค้าระหว่างประเทศให้มี

เสถียรภาพทางการคา้ เพราะการส่งสินคา้มีประโยชน์หลายประการ เช่น ทาํให้เกิดรายไดท้ี�เป็นเงินตราต่างประเทศ ที�

สาํคญั ช่วยเพิ�มรายไดแ้ก่ผูผ้ลิต ก่อเกิดการลงทุนเพิ�มสูงขึ�น รัฐบาลมีรายไดจ้ากส่งออกและค่าธรรมเนียนต่าง ๆ ส่วนการ

นาํเขา้สินคา้ สามารถทาํใหป้ระชาชนในประเทศมีสินคา้อุปโภคบริโภคสมบูรณ์และมีราคาที�เหมาะสม  
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อรายได้ของรัฐบาลด้านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
 

วรัญญา จินดาวัฒนวงศ์1* และ บุษกร  ถาวรประสิทธ์ิ2 
 

บทคัดย่อ 
บทน า : ของรัฐบาลเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศมาจากหลายแหล่ง แต่แหล่งที่ส าคัญคือการจัดเก็บภาษี ภาษีสรรพสามิตเป็น
ภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าและบริการประเภทฟุ่มเฟือยจากทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ซ่ึงการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อรายได้ของ
รัฐบาลด้านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาสถานการณ์ของรายได้ของรัฐบาลด้านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
รายได้ของรัฐบาลด้านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
วิธีการศึกษา : โดยใช้ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2559 วิเคราะห์ข้อมูลแบบ Multiple regression ด้วยวิธี OLS 
ผลการศึกษา : พบว่าภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ ด้านสินค้า ด้านบริการ และด้านการใช้
ถนน โดยเม่ือ พ.ศ. 2540 สามารถจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรวมทุกประเภทได้ 172,217.30 ล้านบาท ขณะที่ พ.ศ. 2559 สามารถ
จัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นเป็น 505,365.00 ล้านบาท ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ด้านรวมและด้านสินค้า 
ได้แก่ จ านวนประชากร และผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น  ด้านบริการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น  และด้านการใช้
ถนน ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น  ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01  
 
ค าส าคัญ : ปัจจัย. รายได้ภาครัฐ, ภาษีสรรพสามิต 
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Factors Affecting the Government Revenue in the Collection of Excise Taxes 

Warunya Jindawattanawong and Bussagone Tavonprasith 
 

Abstract 
Introduction : Government revenue for the development of the country come from the many sources but 
the main source is taxation. Excise tax is a tax collected from luxury goods and services from both 
manufacturers and consumers. The study of factors affecting government revenue in the collection of excise 
taxes had two objectives.  
Objective: There were to study the situation of the government's revenue on the excise tax, and to study 
the factors that affect the government's revenue on the excise tax collection.  
Methods: This study used data between 1997 and 2016 and analyzed by multiple regression with OLS 
model.  
Results: The study indicated that the excise tax had the total revenue from various types of storage, such 
as products, services and road usage. From 1997 to 2015, the number of excise tax increased from 
172,217.30 million baht to 505,365.00 million baht. The factors affecting the excise tax collection both total 
and product aspects were the number of population and Gross National Product. Factors influencing the 
services was Gross National Product. Finally, factor affecting the use of roads were inflation and Gross 
National Product at the statistical significance level of 0.01. 
 
Keywords: Factors, Government Revenue, Excise Tax 
 
บทน า 

กระทรวงการคลังถือเป็นหน่วยงานราชการของไทยประเภทกระทรวง ซ่ึงท าหน้าที่บริหารจัดการเงินตราของแผ่นดิน
ที่ได้มาจากการจัดเก็บภาษีอากร การรัษฎากร หรือกิจการที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินของแผ่นดิน อันกฎหมายบัญญัติให้เป็นภาระ
ผูกพัน และไม่อยู่ในขอบข่ายอ านาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรมอ่ืนๆทั้งน้ี เพื่อเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศให้มีสถานภาพทางสังคมทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โครงสร้างการด าเนินงานของกระทรวงจึงถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน อันประกอบด้วย กลุ่มภารกิจด้าน
ทรัพย์สิน กลุ่มภารกิจด้านรายได้ และกลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหน้ีสิน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

กรมสรรพสามิต หน่ึงในหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของกระทรงการคลังที่มีภาระด้านการจัดหารายได้ให้กับ
ภาครัฐที่มีความส าคัญต่อฐานะการคลังของประเทศ จากบทบาททางด้านการจัดเก็บภาษีในสินค้าบางประเภทที่ผลิตขึ้นภายใน
ราชอาณาจักรและสินค้าน าเข้า ซ่ึงโดยทั่วไปสินค้าและบริการเหล่าน้ีมักจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะฟุ่มเฟือย หรือก่อให้เกิด
ผลเสียต่อสุขภาพ มีผลกระทบต่อศีลธรรม วัฒนธรรม ความสงบสุขของสังคม สินค้าและบริการที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากรัฐ 
และผลิตภัณฑ์ที่สร้างภาระพันผูกให้กับรัฐบาลในบริการสาธารณะส าหรับบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากข้อมูลสถิติ 
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง (2561) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ถึง 2559 พบว่า กรมสรรพสามิตมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น โดยเม่ือ 
พ.ศ. 2540 สามารถจัดเก็บภาษีได้ 172,217.30 ล้านบาท ขณะที่ พศ. 2559 สามารถจัดเก็บภาษีได้ 505,365.00 ล้านบาท หาก
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ดูประเภทของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตซ่ึงแบ่งเป็น ภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บด้านสินค้า ได้แก่ เครื่องดิ่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แบตเตอรี่ ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม และเครื่องส าอาง โดยเม่ือ พ.ศ. 2540 สามารถจัดเก็บภาษีได้ 
144,454.50 ล้านบาท ขณะที่ พศ. 2559 สามารถจัดเก็บภาษีได้ 403,107.00 ล้านบาท ภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บด้านบริการ 
ได้แก่ ไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์ สถานอาบน้ าหรืออบตวัและนวด สนามแข่งม้า จัดเก็บจากค่าผ่านประตู และ
สลากกินแบ่ง โดยเม่ือ พ.ศ. 2540 สามารถจัดเก็บภาษีได้ 1,569.40 ล้านบาท ขณะที่ พศ. 2559 สามารถจัดเก็บภาษีได้ 4.00 
ล้านบาท และภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บด้านการใช้ถนน ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ทุกประเภท และการใช้ถนน โดยเม่ือ 
พ.ศ. 2540 สามารถจัดเก็บภาษีได้ 26,193.40 ล้านบาท ขณะที่ พศ. 2559 สามารถจัดเก็บภาษีได้ 102,254.00 ล้านบาท ปัจจัย
ที่ส่งผลให้มูลค่าภาษีสรรพสามิตที่รัฐจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองน้ันล้วนเก่ียวข้องกับการบริหารงานของกรมสรรพสามิต 
และความสามารถในการเสียภาษีของประชาชน  ซ่ึงภาษ๊สรรพสามิตเป็นรายได้ที่ส าคัญของประเทศช่องทางหน่ึง เพื่อให้ภาครัฐ
น าไปใช้จ่ายในโครงการต่างๆ อันจะช่วยพัฒนาประเทศให้มีความเจริญเติบโตและประชาชนมีความเป็นอยู่และสวัสดิการทาง
สังคมที่ดี 

จากเหตุผลที่กล่าวแล้วข้างต้น ดังน้ันการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อรายได้ของรัฐบาลด้านการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต ในประเด็นเก่ียวกับสถานการณ์ของรายได้ของรัฐบาลด้านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และปัจจัยที่มีผลต่อรายได้
ของรัฐบาลด้านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพื่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆ ได้แก่ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
หน่วยงานคลังในระดับเขตพื้นที่จังหวัดและอ าเภอ ได้น าข้อมูลใช้เพื่อการก าหนดนโยบายและการวางแผนเพื่อให้รายได้ของ
รัฐบาลด้านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมีการจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์ 
 1. สถานการณ์ของรายได้ของรัฐบาลด้านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อรายได้ของรัฐบาลด้านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 -เอกสารที่เก่ียวข้อง 
 ภาษีสรรพสามิต (Excise) เป็นภาษีที่จัดเก็บจากผลิตภัณฑ์บางประเภท เน่ืองด้วยเหตุผลพิเศษบางประการอันจะต้อง
เสียภาษีมากกว่าสินค้าหรือบริการทั่วไป ซ่ึงในแต่ละประเทศจะมีแนวความคิดในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแตกต่างกันขึ้นอยู่
กับปัจจัยหลายประการ เช่น สภาพสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  
 ภาษีสรรพสามิต คือ ภาษีทางอ้อมซ่ึงจัดเก็บจากผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าหรือบริการ และผู้มีหน้าที่ช าระภาษี แต่
ด้วยความยืดหยุ่นทางกฎหมายท าให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถผลักภาระดังกล่าวไปสู่ผู้บริโภคได้ โดยการปรับขึ้นราคาของ
ผลิตภัณฑ์ ดังน้ัน ผู้ที่แบกรับภาระที่แท้จริงกลับกลายเป็นผู้บริโภคเสียเอง ทั้งน้ีราคาของสินค้าและบริการที่สูงขึ้นกลับท าให้รัฐ
ได้รับประโยชน์เพียงฝ่ายเดียว ซ่ึงปริมาณการบริโภคจะลดลงตามราคาผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น 
 ภาษีสรรพสามิต เป็นภาษีการค้าเฉพาะอย่าง ซ่ึงเรียกเก็บจ าเพาะจากสินค้าที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ อาจรวมถึง
วัตถุดิบที่เป็นส่วนส าคัญในกระบวนการผลิต และสินค้าน าเข้า นอกจากน้ียังจัดเก็บจากบริการต่างๆโดยทั่วไป ภาษีชนิดน้ีมักจะ
เรียกเก็บจากผู้ผลิตแทนที่จะเป็นผู้ขายสินค้ารายย่อยเหมือนอย่างภาษีการค้าทั่วไป เพื่อมิให้การด าเนินงานมีต้นทุนที่สูงเกิน
ควร ผู้มีหน้าที่เสียภาษีส่วนใหญ่จึงผลักดันภาระดังกล่าวให้กับผู้บริโภคด้วยการรวมมูลค่าทางภาษีเข้ากับราคาของผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูป ซ่ึงอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตเรียกเก็บจากสินค้าทั้ง 13 ประเภท อาจแตกต่างกันตามความในพระราชบัญญัติ
เก่ียวกับอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 (กระทรวงการคลัง, 2557) 
 ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตมี 4 ประเภท 
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 1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
 2. ผู้ประกอบกิจการสถานบริการสนามแข่งม้า 
 3. ผู้น าเข้า 
 4. ผู้อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด  

ความรับผิดชอบของบุคคลผู้มีหน้าที่ช าระภาษี ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญของภาษีสรรพสามิต 
และมีความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เน่ืองจากฐานและอัตราภาษีที่ใช้ค านวณจะต้องเป็น
ปัจจุบันในระหว่างกระท าการ หากการยื่นรายละเอียดทางภาษีและการช าระเกิดความผิดพลาดด้วยความจงใจหรือประมาท
เลินเล่อ ก็อาจจะเป็นเหตุให้ถูกด าเนินคดีในภายหลังได้ 

 
-ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
การจัดเก็บภาษีจากการซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ซ่ึงเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อหน่ึงว่า“ภาษีค้า/ขาย” หรือ 

sales taxes น้ัน แม้จะมีความแตกต่างกับภาษีสรรพสามิต (excise tax) ตามความเข้าใจของบุคคลทั่วไป แต่ในทางทฤษฎีแล้ว
ภาษีทั้งสองกลับถูกจัดสรรอยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยเอาภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีขายเฉพาะอย่างไป 
 Sijbren  Cnossen  ได้ท าการจ าแนก สินค้าและบริการส าหรับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  

1. ภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บจากสินค้า (selective taxes on goods) 
1.1 สินค้าสรรพสามิตดั้งเดิม (traditional excise goods) 
- ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ได้แก่ ใบยาสูบ ซิการ บุหรี่ ไปท์ ยาเส้น ยาเคี้ยวยาฉุน ยานัตถุ์ 
- เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ สุรากลั่น เบียร์ ไวน์ 
- ผลิตภัณฑ์น้ ามัน ได้แก่ น้ ามัน น้ ามันดิบ น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันหล่อลื่น และก๊าซธรรมชาติ  
1.2 อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (food and nonalcoholic beverages)  
- น้ าตาล ได้แก่ น้ าตาลอ้อย น้ าตาลหัวผกักาดหวาน น้ าเชื่อม กากน้ า ตาล น้ าตาลไหม้ ลูกกวาด ชะเอม ขนมหวาน 

ขัณฑสกร  
- เครื่องดื่ม ได้แก่ น้ าแร่ น้ าอัดลม โซดา น้ าผลไม้ เครื่องดื่มบ ารุงร่างกาย  
- อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์อ่ืน ๆ ได้แก่ ชา กาแฟ โกโก้  เกลือ เครื่องเทศ เนยแข็ง ข้าว แป้ง ขนมปัง 

บิสกิส ผลไม้  ปลา เน้ือ ไอศกรีม  
1.3 สินค้าที่ไม่ใชส่ินค้าสรรพสามิตดั้งเดิม (non-traditional excise goods) 
- สิ่งทอและสินค้าเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่อาหาร ไดแก่ สิ่งทอ ถุงน่อง รองเท้า ไม้ขีดไฟ สบู่ ผงซักฟอก มีด กรรไกร 

แว่นตา เฟอร์นิเจอร์ ยารักษาโรค ไพ่  
- สินค้าฟุ่มเฟือย ได้แก่ เครื่องส าอาง น้ าหอม อัญมณี ผ้าขนสัตว์ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ตู้เย็นเครื่องปรับอากาศ 

วิทยุโทรทัศน์ นาฬิกา เครื่องดนตรี เครื่อง บันทึกภาพและเสียง ของเด็กเล่น  เครื่องกีฬา ดอกไม้ไฟ  
- สินค้าที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ ซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง สี โลหะ พลาสติก ถ่านหิน ไม้ กระดาษ ยางแบตเตอรี่ ราปอ

กระเจา สายไฟ สายโทรเลข 
2. ภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากบริการ (selective taxes on services)  
2.1 บริการ (services)  
- การคมนาคมขนส่ง โดยจัดเก็บจาก ค่าระวางและโดยสาร ค่าใช้ สนามบิน 
- กิจการธนาคารและกิจการประกันภัย โดยจัดเก็บจากการบริการของ ธนาคาร การใช้เช็ค การให้กู้ การประกนภัย 

การประกันชีวิต 
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- บริการเบ็ดเตล็ด โดยจัดเก็บจากบริการด้าน ไฟฟ้า ประปา แก๊ส โทรศัพท์ โทรเลข ภัตตาคาร โรงแรม กิจการโฆษณา 
และการ ท่องเที่ยว  

2.2 การพนัน เกมส์ และความบันเทิง (betting, gaming and entertainment)  
- การพนัน ได้แก่ บ่อนการพนัน ล็อตเตอรี่สนามแขงมา 

- ความบันเทิง ได้แก่ ค่าเช่าสถานคาสิโน ไนท์คลับ คาบาเรต์ โรงภาพยนตร์ ค่าเข้าชมกีฬา และการล่าสัตว์ 
3. ภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากยานพาหนะ และการใช้ทางสัญจร ไดแก่ ค่าธรรมเนียมใบขับขี่ ทะเบียนพาหนะ ภาษี

การเดินทาง ยางรถยนต์ ทั้งยางในและยางนอก ค่าธรรมเนียมผ่านทาง อากรพิเศษที่ เรียกเก็บจากยวดยาน เป็นต้น  
 
- งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ชนะเดช นิลอุบล (2551) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อรายได้ภาษีอากรที่กรมสรรพากรจัดเก็บ พบว่า ผลิตภัณฑ์

มวลรวมประชาชาติต่อคน รายจ่ายภาคเอกชน รายจ่ายภาครัฐบาลและ อัตราการเปิดประเทศ มีความสัมพันธ์กับรายได้ภาษี
อากรรวม การเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อคน รายจ่ายภาค เอกชน รายจ่ายภาครัฐบาล และอัตราการเปิด
ประเทศ ส่งผลให้ รายได้ภาษีอากรเพิ่มขึ้น พงษ์ศักดิ์ เมธาพิพัฒน์ (2552) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการ
จัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร พบว่า สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศสัดส่วน
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรกรรม สัดส่วน มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมและภาคก่อสร้าง มีความสัมพันธ์ ทิศทางเดียวกัน
กับสัดส่วนภาษีการขายทั่วไป และภาษีสรรพากร รวมตรงตามสมมติฐานที่ ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ วิรัตน์ พิทักษ์วัฒนา
นนท์ (2551) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการจัดเก็บภาษีสรรพากร พบว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลคือ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อคน และอัตราการเปิดประเทศ เน่ืองจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อคน เป็นตัว
แปร ที่สะท้อนถึงรายได้ของประชาชนและมูลค่าการผลิตของประเทศ และสิริพงศ์ แจ้งรัศมีกาล (2558) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อรายรับจากการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดินของ กรุงเทพมหานคร คือ จ านวนผู้ยื่นเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวนสถานประกอบการ ราคาที่ดินใน ปี
น้ันๆ ความพยายามในการจัดเก็บภาษีของแต่ละเขต และตัวแปรหุ่นเขตเศรษฐกิจและนอกเขต เศรษฐกิจ สามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของรายรับจากการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของ กรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 71 ซ่ึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินมากที่สุด คือ เขตเศรษฐกิจ ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อรายได้จากการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินน้อยที่สุด คือ ความพยายามในการจัดเก็บภาษี น่ันหมายความว่า การที่กรุงเทพมหานครจะสามารถจัดเก็บภาษี โรงเรือน
และที่ดินได้เพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นอกเขตเศรษฐกิจเป็นพื้นที่ ในเขตเศรษฐกิจมากขึ้น 
 
วิธีการวิจัย 

ข้อมูลที่ใช่ในการวิจัย คือ ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา (Time Series) เป็นข้อมูลรายปีตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2559 
รวมเป็นระยะเวลา 20 ปี จาก กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง (2561) 

การศึกษาครั้งน้ีสามารถน าตัวแปรที่ได้จากการตรวจเอกสารและทฤษฎีมาสร้างเป็นแบบจ าลอง เพื่อก าหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เป็นแบบจ าลองของปัจจัยที่มีผลต่อรายได้ของรัฐบาลด้านการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต โดยได้ก าหนดแบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษาไว้ ดังน้ี 

 
Yi = 𝛽𝛽0+𝛽𝛽1 INFt +𝛽𝛽2POPt +𝛽𝛽3GDPt  + εt 
 
โดยก าหนดให้ 
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Yi =  ภาษีสรรพสามิตแบ่งเป็น รวม ด้านสินค้า ด้านบริการ และด้านการใช้ถนน (หน่วย: ล้านบาท)  
INF  = อัตราเงินเฟ้อ (หน่วย: ร้ยละ) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

 POP  = จ านวนประชากร (หน่วย: คน) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
 GNP  = ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น (หน่วย: ล้านบาท) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

- สถานการณ์ของรายได้ของรัฐบาลด้านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
จากตารางที่ 1 รายได้ของรัฐบาลด้านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2559 พบว่า มีรายได้รวม

เพิ่มขึ้น โดยเม่ือ พ.ศ. 2540 สามารถจัดเก็บภาษีได้ 172,217.30 ล้านบาท ขณะที่ พศ. 2559 สามารถจัดเก็บภาษีได้ 
505,365.00 ล้านบาท โดยปีที่จัดเก็บได้สูงสุด คือ พ.ศ. 2559 จ านวน 505,365.00 ล้านบาท และต่ าสุดใน พ.ศ. 2541 จ านวน 
158,144.80  ล้านบาท หากดูประเภทของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตซ่ึงแบ่งเป็น ภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บด้านสินค้า ได้แก่ 
เครื่องดิ่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แบตเตอรี่ ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม และเครื่องส าอาง โดยเม่ือ พ.ศ. 2540 
สามารถจัดเก็บภาษีได้ 144,454.50 ล้านบาท ขณะที่ พศ. 2559 สามารถจัดเก็บภาษีได้ 403,107.00 ล้านบาท โดยปีที่จัดเก็บ
ได้สูงสุด คือ พ.ศ. 2559 จ านวน 403,107.00 ล้านบาท และต่ าสุดใน พ.ศ. 2543 จ านวน 135,316.55 ล้านบาท ภาษี
สรรพสามิตที่จัดเก็บด้านบริการ ได้แก่ ไนต์คลับ ดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์ สถานอาบน้ าหรืออบตัวและนวด สนามแข่ง
ม้า จัดเก็บจากค่าผ่านประตู และสลากกินแบ่ง โดยเม่ือ พ.ศ. 2540 สามารถจัดเก็บภาษีได้ 1,569.40 ล้านบาท ขณะที่ พศ. 
2559 สามารถจัดเก็บภาษีได้ 4.00 ล้านบาท โดยปีที่จัดเก็บได้สูงสุด คือ พ.ศ. 2549 จ านวน 19,270.28 ล้านบาท และต่ าสุดใน 
พ.ศ. 2559 จ านวน 4.00 ล้านบาท และภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บด้านการใช้ถนน ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ทุกประเภท 
และการใช้ถนนเส้นทางพิเศษต่างๆ โดยเม่ือ พ.ศ. 2540 สามารถจัดเก็บภาษีได้ 26,193.40 ล้านบาท ขณะที่ พศ. 2559 
สามารถจัดเก็บภาษีได้ 102,254.00 ล้านบาท โดยปีที่จัดเก็บได้สูงสุด คือ พ.ศ. 2555 จ านวน 152,114.50 ล้านบาท และต่ าสุด
ใน พ.ศ. 2541 จ านวน 9,561.00 ล้านบาท  
 
ตาราง 1 รายได้ของรัฐบาลด้านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2559 

ปี ภาษีสรรพสามิตรวม 
(หน่วย:ล้านบาท) 

ภาษีสรรพสามิตด้าน
สินค้า 

(หน่วย:ล้านบาท) 

ภาษีสรรพสามิตด้าน
บริการ 

(หน่วย:ล้านบาท) 

ภาษีสรรพสามิตด้าน
การใช้ถนน 

(หน่วย:ล้านบาท) 
2559 505,365.00 403,107.00 4.00 102,254.00 
2558 464,170.00 371,672.00 424.00 92,074.00 
2557 380,665.00 288,504.00 492.00 91,669.00 
2556 418,048.00 278,912.00 890.00 138,246.00 
2555 415,538.89 262,308.24 1,116.15 152,114.50 
2554 370,888.01 279,663.82 855.69 90,368.51 
2553 416,852.33 330,356.18 1,657.79 84,838.36 
2552 334,794.05 275,580.33 2,748.33 56,465.38 
2551 264,562.31 199,120.55 3,861.99 61,579.77 
2550 283,983.33 217,322.98 7,319.86 59,340.49 
2549 285,404.36 205,275.90 19,270.28 60,858.18 
2548 270,601.09 189,860.68 17,428.50 63,311.91 
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2547 278,921.24 194,306.02 16,425.25 68,189.97 
2546 255,950.77 183,231.75 11,794.54 60,924.49 
2545 217,879.99 167,318.51 1,947.51 48,613.98 
2544 185,167.02 149,703.03 1,465.81 33,998.18 
2543 164,458.36 135,316.55 1,129.26 28,012.55 
2542 170,799.45 146,239.43 985.92 23,574.10 
2541 158,144.80 147,612.70 971.10 9,561.00 
2540 172,217.30 144,454.50 1,569.40 26,193.40 

ที่มา: กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง (2561) 
 

- ปัจจัยที่มีผลต่อรายได้ของรัฐบาลด้านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ปัจจัยที่มีผลต่อรายได้ของรัฐบาลด้านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต โดยใช้ข้อมูลแบบ

อนุกรมเวลา (Time Series) เป็นข้อมูลรายปีตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2559 รวมเป็นระยะเวลา 20 ปี ทดสอบโดยการใช้
โปรแกรม E-view ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีการทดสอบปัญหา Multicollinearity และ Autocorrelation ในกรณีที่เกิด
ปัญหาจะมีการแก้ไขก่อนที่จะเอาใช้วิเคราะห์ข้อมูล  

การตรวจสอบปัญหา Multicollinearity ด้วยวิธีการ Variance Inflation Factor (VIF) สามารถสรุปได้ว่าแต่ละตัวมี
ค่าสถิติ VIF ดังน้ี INF เท่ากับ 1.814 POP เท่ากับ 3.922 และ WEG เท่ากับ 2.140 ซ่ึงค่า VIF ต่ ากว่า 5 จะไม่เกิดปัญหา 
Multicollinearity และการตรวจสอบปัญหา Autocorrelation สามารถดูจากค่าสถิติ  Durbin-Watson (D.W.) ซ่ึงจากการ
ทดสอบปัญหาของแบบจ าลองรายได้กรมสรรพสามิตทุกสมการ พบว่า เกิดปัญหา Autocorrelation สามารถแก้ปัญหาได้โดย
การเติมค่าความคลาดเคลื่อน  หรือการพิมพ์ AR(1) ท้ายแบบจ าลองที่เกิดปัญหา Autocorrelation เม่ือแก้ปัญหา 
Autocorrelation แล้วจะท าให้ค่า Durbin-Watson ของทุกแบบจ าลองมีค่าเข้าใกล้ 2 มากขึ้น จึงท าการแก้ปัญหาโดยการเติม
ค่าความคลาดเคลื่อน AR (1) ลงไปในตัวแบบจ าลองที่เกิดปัญหา โดยผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2  ปัจจัยที่มีผลต่อรายได้ของรัฐบาลด้านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

      
              รายได้ 
 
 
ตัวแปรอิสระ 

ภาษีสรรพสามิตรวม ภาษีสรรพสามิตทีจ่ัดเก็บ
ด้านสนิค้า 

ภาษีสรรพสามิตทีจ่ัดเก็บ
ด้านบริการ 

ภาษีสรรพสามิตทีจ่ัดเก็บ
ด้านการใช้ถนน  

𝛃𝛃  Sig. 𝛃𝛃 Sig. 𝛃𝛃 Sig. 𝛃𝛃 Sig. 

constant 65.8747 0.0265 855750.6 0.0057 337835.21 0.5820 98.29085 0.0272 
INF 1.00058 0.3502 307.3747 0.3084 835.9262 0.0716 1.03889 0.0063*** 
POP 4.66540 0.0402*** 0.013910 0.0066*** 0.007028 0.1083 1.02351 0.8106 
GNP 0.00638 0.0095*** 27.78297 0.0211*** 24.496670 0.0132*** 0.00356 0.0013*** 

ค่าสถิต ิ
AR(1) 0.002502 0.463253 0.002105 0.00401 
𝑅𝑅2 0.880720 0.861431 0.761077 0.80747 
Adj 𝑅𝑅2 0.300540 0.83501 0.716270 0.833001 
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DW statistic 2.284012 1.755472 2.135810 2.032948 
f-statistic 0.969930*** 0.000001*** 0.000031*** 0.006908*** 
หมายเหตุ  *, ** ,***  คือตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลกับตัวแปรตามที่ระดับนัยส าคัญ  .10 .05 และ .01 ตามล าดับ 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลที่มีผลต่อรายได้ของรัฐบาลด้านการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตรวม พบว่ามีค่า R2 เท่ากับ 0.88 แสดงว่าตัวแปรอิสระสามารถอธิบาย ภาษีสรรพสามิตรวมคิดเป็นร้อยละ 88  โดย
สมมติให้ปัจจัยอ่ืนคงที่และอีกร้อยละ 12 มาจากตัวแปรอิสระอ่ืน นอกจากน้ียังพบว่ามีค่า Adj R2 เท่ากับ 0.300540 ค่า 
Durbin-Watson star เท่ากับ 2.284012 ค่า F-statistic เท่ากับ 0.969930 โดยมีค่า significance  ที่ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่าค่า
ระดับนัยทางสถิติที่ 0.05 หมายความว่าตัวแปรอิสระอย่างน้อยหน่ึงตัวที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อ ภาษี
สรรพสามิตรวมอย่างมีนัยส าคัญ คือ จ านวนประชากร มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 4.66540 กล่าวคือเม่ือ เม่ือจ านวนประชากร
เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย จะส่งผลให้ภาษีสรรพสามิตรวม เปลี่ยนแปลงไป 4.66540 บาท ในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ ถ้าจ านวนประชากรในประเทศเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ภาษีสรรพสามิตรวมเพิ่มขึ้น และ ตัวแปรอิสระที่ส่งผล
ต่อภาษีสรรพสามิตรวมอย่างมีนัยส าคัญ คือ ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.00638 กล่าวคือเม่ือ 
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นเพิ่มขึ้น 1หน่วย จะส่งท าให้ภาษีสรรพสามิตรวมเปลี่ยนแปลงไป 0.00638 บาท ในทางทิศทาง
เดียวกันซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ภาษีสรรพสามิตรวมเพิ่มขึ้น 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลที่มีผลต่อรายได้ของรัฐบาลด้านการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตที่จัดเก็บด้านสินค้า พบว่ามีค่า R2 เท่ากับ 0.861431 แสดงว่าตัวแปรอิสระสามารถอธิบาย ภาษีสรรพสามิตที่
จัดเก็บด้านสินค้า คิดเป็นร้อยละ 86 โดยสมมติให้ปัจจัยอ่ืนคงที่และอีกร้อยละ 14 มาจากตัวแปรอิสระอ่ืน นอกจากน้ียังพบว่า
มีค่า Adj R2 เท่ากับ 0.83501 ค่า  Durbin-Watson star เท่ากับ 1.755472  F-statistic เท่ากับ 0.000001 โดยมีค่า 
significance  ที่ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่าค่าระดับนัยทางสถิติที่ 0.05 หมายความว่าตัวแปรอิสระอย่างน้อยหน่ึงตัวท่ีส่งผลต่อตัว
แปรตาม ตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บด้านสินค้า อย่างมีนัยส าคัญ คือ จ านวนประชากร มีค่าสัมประสิทธ์ิ
เท่ากับ 0.013910 กล่าวคือเม่ือ เม่ือจ านวนประชากรเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย จะส่งผลให้ภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บด้านสินค้า 
เปลี่ยนแปลงไป 0.013910  บาท ในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ ถ้าจ านวนประชากรในประเทศ
เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บด้านสินค้าเพิ่มขึ้น และ ตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บด้านสินค้า
อย่างมีนัยส าคัญ คือ ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 27.78297 กล่าวคือเม่ือ ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ
เบื้องต้นเพิ่มขึ้น 1หน่วย จะส่งท าให้ภาษีสรรพสามิตท่ีจัดเก็บด้านสินค้า เปลี่ยนแปลงไป 27.78297 บาท ในทางทิศทาง
เดียวกันซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บด้าน
สินค้าเพิ่มขึ้น 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลที่มีผลต่อรายได้ของรัฐบาลด้านภาษีสรรพสามิตที่
จัดเก็บด้านบริการ พบว่ามีค่า R2 เท่ากับ 0.76 แสดงว่าตัวแปรอิสระสามารถอธิบาย ภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บด้านบริการ คิด
เป็นร้อยละ  76 โดยสมมติให้ปัจจัยอ่ืนคงที่และอีกร้อยละ 14 มาจากตัวแปรอิสระอ่ืน นอกจากน้ียังพบว่ามีค่า Adj R2 เท่ากับ 
0.716270 ค่า Durbin-Watson star เท่ากับ 2.135810  ค่า F-statistic เท่ากับ 0.000031 โดยมีค่า significance  ที่ 0.000 
ซ่ึงน้อยกว่าค่าระดับนัยทางสถิติที่ 0.05 หมายความว่าตัวแปรอิสระอย่างน้อยหน่ึงตัวท่ีส่งผลต่อตัวแปรตาม  ตัวแปรอิสระที่
ส่งผลต่อภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บด้านบริการ อย่างมีนัยส าคัญ คือ ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 
24.496670 กล่าวคือเม่ือ ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น 1 หน่วย จะส่งท าให้ภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บด้านบริการเปลี่ยนแปลง
ไป 24.496670 บาท ในทางทิศทางเดียวกันซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นเพิ่มขึ้นจะ
ส่งผลให้ภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บด้านบริการเพิ่มขึ้น 
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จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อรายได้ของรัฐบาลด้านภาษีสรรพสามิตท่ีจัดเก็บ
ด้านการใช้ถนน พบว่ามีค่า R2 เท่ากับ 0.80 แสดงว่าตัวแปรอิสระสามารถอธิบาย ภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บด้านการใช้ถนน คิด
เป็นร้อยละ 70 โดยสมมติให้ปัจจัยอ่ืนคงที่และอีกร้อยละ 20 มาจากตัวแปรอิสระอ่ืน นอกจากน้ียังพบว่ามี ค่า Adj R2 เท่ากับ 
0.833001 ค่า Durbin-Watson  star เท่ากับ 2.032948 ค่าF-statistic เท่ากับ 0.006908 โดยมีค่า significance  ที่ 0.000 
ซ่ึงน้อยกว่าค่าระดับนัยทางสถิติที่ 0.05 หมายความว่าตัวแปรอิสระอย่างน้อยหน่ึงตัวที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม  ตัวแปรอิสระที่
ส่งผลต่อภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บด้านการใช้ถนน อย่างมีนัยส าคัญ คือ ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ
0.00356 กล่าวคือเม่ือ ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งท าให้ภาษีสรรพสามิตท่ีจัดเก็บด้านการใช้ถนน 
เปลี่ยนแปลงไป 0.00356 บาท ในทางทิศทางเดียวกันซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น
เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บด้านการใช้ถนนเพิ่มขึ้น และ ตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บด้าน
การใช้ถนน อย่างมีนัยส าคัญ คือ อัตราเงินเฟ้อ มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 1.03889 กล่าวคือเม่ือ อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 1 หน่วย 
จะส่งท าให้ภาษีสรรพสามิตท่ีจัดเก็บด้านการใช้ถนน เปลี่ยนแปลงไป 1.03889 บาท ในทางทิศทางเดียวกันซ่ึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ เม่ืออัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บด้านการใช้ถนนเพิ่มขึ้น 

จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ด้านรวมและด้านสินค้า ได้แก่ จ านวนประชากร และ
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น  ด้านบริการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น  และด้านการใช้ถนน ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ และ
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น  ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนะเดช นิลอุบล (2551) พงษ์
ศักดิ์ เมธาพิพัฒน์ (2552) และ วิรัตน์ พิทักษ์วัฒนานนท์ (2551) ที่ว่ารายได้ประชาชาติมีความสัมพันธ์กับการจัดเก็บภาษีอาการ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริพงศ์ แจ้งรัศมีกาล (2558) ที่ว่า จ านวนผู้เสียภาษีหรือจ านวนประชากร มีความสัพนธ์กับการ
จัดเก็บภาษีอากร 

 
สรุปผลการวิจัย  

ภาษีสรรพสามิตเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการบริโภคสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหน่ึง ที่มีเหตุผลสมควรต้องรับภาระ
ภาษีสูงกว่าปกติ และอัตราภาษีแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมภาษีที่เรียกเก็บเพิ่มจากภาษีการขายทั่วไป โดยสินค้า
หรือบริการน้ันมีลักษณะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย หรือสินค้าที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากรัฐ  บทบาทในการเป็นแหล่งรายได้
ของรัฐบาล การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต นอกจากเหตุผลทางด้านการควบคุม การบริโภคสินค้า และสถานบริการที่ไม่จ าเป็น
แล้ว ภาษีสรรพสามิตยังเป็นแหล่งรายได้ของรัฐ โดยจะเห็นภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ ด้าน
สินค้า ด้านบริการ และด้านการใช้ถนน โดยเม่ือ พ.ศ. 2540 สามารถจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรวมทุกประเภทได้ 172,217.30 
ล้านบาท ขณะที่ พศ. 2559 สามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นเป็น 505,365.00 ล้านบาท ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต ด้านรวมและด้านสินค้า ได้แก่ จ านวนประชากร และผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น  ด้านบริการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ประชาชาติเบื้องต้น  และด้านการใช้ถนน ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น  ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.01  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ภาษีสรรพสามิตเป็นรายได้อีกทางหน่ึงของรัฐบาลที่มีขนาดเพิ่มขึ้นทุกปี ดังน้ันหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้แก่ กรม
สรรพสามิต กระทรวงการคลัง ควรมีการเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างครบถ้วน  

2. จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ตัวแปรที่มีความส าคัญ คือ ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ
เบื้องต้น ดังน้ันควรสนับสนุนให้มีผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นเพิ่มขึ้น ได้แก่ การเพิ่มรายจ่ายของรัฐบาล การเพิ่มการลงทุน 
การเพิ่มการใช้จ่ายภาคเอกชน เป็นต้น จะให้รัฐบาลเก็บภาษีสรรพสามิตได้เพิ่มขึ้นด้วย 
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กำรศึกษำยีนต้ำนทำนอนุมูลอิสระในข้ำวสังข์หยดพัทลุง

กชพร วงศ์งาม1 ณัฐธยาน์ ฟาน เบม2 ปวีณา แก้วอุบล3 และเกษศิรินทร์ รัทจร3*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ข้าวสังข์หยดพัทลุง มีองค์ประกอบเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ จึงมีสรรพคุณช่วยป้องกันโรคมะเร็ง โดยกลไกการสังเคราะห์

สารนั้นเกิดจากการท�างานของยีน ได้แก่ DFR, ANS, SOD และ APX นอกจากยีนแล้ว ปัจจัยด้านความเครียด เช่น ความเค็ม ก็ส่ง

ผลกระทบต่อการสังเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระด้วย 

วตัถปุระสงค์ : เพือ่ศกึษาผลของความเข้มข้นเกลอืทีม่ผีลต่อการแสดงออกของยนี DFR, ANS, SOD และ APX ในข้าวสงัข์หยดพทัลงุ

วิธีกำรศึกษำ : น�าเมล็ดข้าวสังข์หยดพัทลุง ปลูกด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ เมื่อต้นข้าวมีอายุ 10 วัน แบ่งเป็น 3 ชุดการทดลอง โดยเติม

เกลือที่ระดับความเข้มข้นที่ 0 mM (ชุดควบคุม), 50 mM และ 100 mM เลี้ยงจนต้นข้าวครบ 22 วัน จึงตัดใบมาสกัดอาร์เอ็นเอ 

สังเคราะห์ cDNA แล้วตรวจสอบการแสดงออกของยีน DFR, ANS, SOD และ APX เปรียบเทียบกับยีน actin โดยใช้เทคนิค 

Semi-quantitative RT-PCR 
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Study on Antioxidant Genes in Sang Yod Phattalung Rice

Kotchapond Wongnga1 Natthaya Van Beem2 Paveena Kaewubon3 and Kedsirin Ruttajorn3*

Abstract

Introduction : Sang Yod Phattalung rice has antioxidant properties and helps reducing the risk for cancer. The 

mechanism of regulatory antioxidants is related to DFR, ANS, SOD and APX genes. In addition, antioxidant 

mechanism responses under abiotic stresses, such as salinity. 

Objectives : To study the effect of salt stress on antioxidant gene expressions in Sang Yod Phattalung rice.

Methods : The rice seedling of Sang Yod Phattalung was grown in hypotonic solution. Seedlings, 10-days-old, 

were treated to three different concentrations of NaCl (0, 50 and 100 mM). The extracted RNA from rice leaves 

at day 22 was used for cDNA synthesis, gene expression analysis of DFR, ANS, SOD and APX compared to actin 

using Semi-quantitative RT-PCR. 

Results : The results showed high expressions of SOD and APX in rice samples subject to 50 mM NaCl (P<0.05), 

while DFR and ANS genes showed no difference in expression between all the treatments and the control 

(P>0.05). 

Conclusion : In the hypotonic solution with 50 mM NaCl, the Sang Yod Phattalung rice significantly increased 

the expression of SOD and APX both of which are associated with antioxidant synthesis. Our result suggests that 

the rice seeding may activate the antioxidant defense system to resist the salt induced oxidative stress. These 

findings may provide insight into the mechanisms of the response of rice seedling to salt stress.

Keywords : Sang Yod Phattalung, antioxidant gene, anthocyanin, gene expression, stress condition
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บทน า 

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย มีการเพาะปลูกในทุกภูมิภาค จังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัดหนึ่งใน
ภาคใต้ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท านาข้าว พันธุ์ข้าวที่ส าคัญของจังหวัดพัทลุงที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์หรือข้าวจีไอ (Geographical indication) คือ สังข์หยดพัทลุง ลักษณะเด่น คือ ลักษณะเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง ข้าว
ซ้อมมือหรือข้าวกล้อง เมื่อหุงสุกนุ่ม [1] ข้าวสังข์หยดพัทลุงมีสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant)  และสีแดง
ของข้าวสังข์หยดพัทลุง เป็นรงควัตถุประเภทฟลาวานอยด์ ชนิดแอนไซยานิน ซึ่งมีสรรพคุณช่วยป้องกันโรคมะเร็งและเส้น
เลือดอุดตัน [2] ดังนั้นการรับประทานข้าวสังข์หยดพัทลุงจึงเป็นทางเลือกที่ดีส าหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพของตัวเอง 
เพื่อลดภาวะความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย และการเกิดโรค  

การสังเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระ เกิดจากการท างานของยีน ได้แก่ dihydroflavonol 4-reductase (DFR) , 
anthocyanidin synthase (ANS) ซึ่งจัดเป็นยีนที่ส าคัญที่ เร่งปฏิกิริยาในการสังเคราะห์แอนโทไซยานิน  ส าหรับ 
superoxide dismutases (SOD) และ ascorbate peroxidase (APX) จัดเป็นยีนท่ีส าคัญที่เร่งปฏิกิริยาในการสังเคราะห์
เอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ นอกจากยีนแล้ว ปัจจัยอื่น เช่น อุณหภูมิ ความแห้งแล้ง และความเค็ม มีผลกระทบต่อการ
สังเคราะห์สารต้านทานอนุมูลอิสระอีกด้วย  

ในงานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับระดับความเข้มข้นของเกลือที่มีผลต่อการแสดงออกของยีน DFR, ANS, SOD และ  
APX ในการสังเคราะห์แอนโทไซยานินและสังเคราะห์เอนไซม์ต้านทานอนุมูลอิสระในข้าวสังข์หยดพัทลุง โดยเทคนิคทาง
ชีวโมเลกุล โดยการเพาะเมล็ดข้าวสังข์หยดพัทลุงปลูกด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ (hydroponic) แบ่งเป็น 3 ชุดการทดลอง ทีม่ี
ระดับความเข้มข้นของเกลือ (NaCl) แตกต่างกัน จากนั้นท าการสกัดอาร์เอ็นเอ สังเคราะห์ cDNA ตรวจสอบการ
แสดงออกของยีน DFR, ANS, SOD และ APX เปรียบเทียบกับยีน actin ด้วยเทคนิค Semi-quantitative RT-PCR 
จากนั้นน ามาตรวจสอบผลด้วยเทคนิค gel electrophoresis ผลการศึกษาการแสดงออกของยีนภายใต้สภาวะความเค็ม 
สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการน าไปปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น 

 

วิธีด าเนินการ 
การปลูกข้าวสังข์หยดพัทลุงด้วยระบบการเพาะปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์  
  น าเมล็ดข้าวเปลือกมาเพาะบนกระดาษทิชชูที่ชุ่มน้ าเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นตัดฟองน้ าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส
เจาะรูตรงกลางส าหรับบรรจุเมล็ดข้าวเปลือก แช่น้ าให้ท่วมและเก็บไว้ท่ีมืดเป็นเวลา 2 วัน และน ามาไว้ท่ีมีแสงเป็นเวลา 7 
วัน ย้ายลงปลูกในกระบะแบบวิธี hydroponic เลี้ยงต้นข้าวโดยเปลี่ยนสารละลายทุกๆ 3 วัน ดังนี้ 

ชุดควบคุม  สารละลาย hydroponic 
ชุดทดลองที่ 1  สารละลาย hydroponic และเติมโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 50 mM 
ชุดทดลองที่ 2  สารละลาย hydroponic และเติมโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 100 mM 

การสกัดอาร์เอ็นเอจากใบอ่อนของข้าวสังข์หยดพัทลุง ด้วยชุดสกัด Total RNA Mini Kit (Plant)  
สุ่มตัดใบอ่อนของข้าวสังข์หยดพัทลุงเมื่ออายุครบ 22 วัน น าใบข้าวบดด้วยโกร่งให้ละเอียด จากนั้นเติม SL 

buffer 500 ไมโครลิตร และน าไปผสมให้เข้ากัน น าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 12,000 rpm เป็นเวลา 2 นาที เทตัวอย่าง
สารละลายลงใน RNase-Free Filter Columns CS ที่วางอยู่บน collection tube ขนาด 2 มิลลิลิตร แล้วน าไปปั่น
เหวี่ยงที่ความเร็ว 12,000 rpm เป็นเวลา 2 นาที เทของเหลวลงใน microcentrifuge tube ขนาด 1.5 มิลลิลิตร หลอด
ใหม่ เติม ethanol เพื่อล้างเซลล์ จากน้ันน า RNase-Free Spin Columns CR3 มาวางบน collection tube  ขนาด 2 
มิลลิลิตร เทตัวอย่างสารละลายลงใน RNase-Free Spin Columns CR3 และน าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 12,000 rpm 
เป็นเวลา 15 วินาที ทิ้งของเหลวออก และวาง RNase-Free Spin Columns CR3 ไว้ที่เดิม จากนั้นเติม RW1 buffer 
350 ไมโครลิตร ลงใน Spin Columns CR3 น าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 12,000 rpm เป็นเวลา 15 วินาที ท้ิงของเหลว
ออก และวาง Spin Columns CR3 ไว้ที่เดิม เติม DNase I solution 80 ไมโครลิตร (DNase I 10 ไมโครลิตร ใน RDD 
buffer 70 ไมโครลิตร) ลงใน Spin Columns CR3 น าไปบ่มที่ 20-30 OC เป็นเวลา 15 นาที จากนั้นเติม RW1 buffer 
350 ไมโครลิตร ลงใน Spin Columns CR3 ปิดฝาเบาๆ น าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 12,000 rpm เป็นเวลา 15 วินาที 
จากนั้นทิ้งของเหลวออก และวาง CR3 ไว้ท่ีเดิม เติม RW buffer 350 ไมโครลิตร ลงใน Spin Columns CR3 ปิดฝาเบาๆ 
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ชุดทดลองที่ 2  สารละลาย hydroponic และเติมโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 100 mM 

การสกัดอาร์เอ็นเอจากใบอ่อนของข้าวสังข์หยดพัทลุง ด้วยชุดสกัด Total RNA Mini Kit (Plant)  
สุ่มตัดใบอ่อนของข้าวสังข์หยดพัทลุงเมื่ออายุครบ 22 วัน น าใบข้าวบดด้วยโกร่งให้ละเอียด จากนั้นเติม SL 

buffer 500 ไมโครลิตร และน าไปผสมให้เข้ากัน น าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 12,000 rpm เป็นเวลา 2 นาที เทตัวอย่าง
สารละลายลงใน RNase-Free Filter Columns CS ที่วางอยู่บน collection tube ขนาด 2 มิลลิลิตร แล้วน าไปปั่น
เหวี่ยงที่ความเร็ว 12,000 rpm เป็นเวลา 2 นาที เทของเหลวลงใน microcentrifuge tube ขนาด 1.5 มิลลิลิตร หลอด
ใหม่ เติม ethanol เพื่อล้างเซลล์ จากนั้นน า RNase-Free Spin Columns CR3 มาวางบน collection tube  ขนาด 2 
มิลลิลิตร เทตัวอย่างสารละลายลงใน RNase-Free Spin Columns CR3 และน าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 12,000 rpm 
เป็นเวลา 15 วินาที ทิ้งของเหลวออก และวาง RNase-Free Spin Columns CR3 ไว้ที่เดิม จากนั้นเติม RW1 buffer 
350 ไมโครลิตร ลงใน Spin Columns CR3 น าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 12,000 rpm เป็นเวลา 15 วินาที ท้ิงของเหลว
ออก และวาง Spin Columns CR3 ไว้ที่เดิม เติม DNase I solution 80 ไมโครลิตร (DNase I 10 ไมโครลิตร ใน RDD 
buffer 70 ไมโครลิตร) ลงใน Spin Columns CR3 น าไปบ่มที่ 20-30 OC เป็นเวลา 15 นาที จากนั้นเติม RW1 buffer 
350 ไมโครลิตร ลงใน Spin Columns CR3 ปิดฝาเบาๆ น าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 12,000 rpm เป็นเวลา 15 วินาที 
จากนั้นทิ้งของเหลวออก และวาง CR3 ไว้ท่ีเดิม เติม RW buffer 350 ไมโครลิตร ลงใน Spin Columns CR3 ปิดฝาเบาๆ 

4 
 

น าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 12,000 rpm เป็นเวลา 15 วินาที ทิ้งของเหลวออก  น าตัวอย่างมาปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 
12,000 rpm เป็นเวลา 2 นาที จากน้ันรอให้ membrane แห้ง 1-2 นาที น า Spin Columns CR3 วางลงใน collection 
tube 1.5 ml หลอดใหม่ จากนั้นเติม RNase-free water 30 ไมโครลิตร เพื่อละลายตะกอนอาร์เอ็นเอ    
การสังเคราะห์ Complementary DNA (cDNA) 
             น าอาร์ เอ็นเอที่สกัดได้และผ่านการก าจัดดี เอ็นเอมาสังเคราะห์ cDNA โดยกระบวนการ Reverse 
transcription โดยใช้ชุดส าเร็จรูป RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit โดยการเติม Oligo (dT) primer 1 
ไมโครลิตร, total RNA 10 ไมโครลิตร, nuclease-free 1 ไมโครลิตร และน้ าปราศจากเช้ือ ลงในหลอด PCR ผสมเบาๆ 
ให้เข้ากันและบ่มที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที แล้วท าการเตรียม cDNA Synthesis Mix โดยเติม 5x 
Reaction Buffer 4 ไมโครลิตร , Ribo Lock Rnase Inhibitor 1 ไมโครลิตร , 10 mM dNTP Mix 1 ไมโครลิตร และ 
Revert Aid M-MuL VRT 1 ไมโครลิตร เมื่อบ่มเสร็จ เติม cDNA Synthesis Mix ที่เตรียมไว้ผสมให้เข้ากัน แล้วบ่มที่
อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที และอุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที เพื่อหยุดปฏิกิริยา น า
ตัวอย่างวางบนน้ าแข็งทันท ีเพื่อรอการใช้งาน  
การตรวจสอบการแสดงออกของยีน โดยเทคนิค Semi-quantitative RT-PCR 

น า cDNA ที่ได้มาเจือจาง 10 เท่า จากนั้นตรวจสอบการแสดงออกของยีน โดยเทคนิค Semi-quantitative 
RT-PCR ด้วยไพรเมอร์ 4 คู่ ประกอบด้วยล าดับเบส ดังนี้ 

 
ตาราง ล าดับเบสของไพรเมอร์ที่ใช้การวิจัย 
Primers Forward primer 

(5´- 3´) 
Reverse primer 

(5´- 3´) 
Size 
(bp) 

Annealing 
temperature (OC)  

DFR ACATGTTCCCGGAGTACGAC TACCTGAACCTGAACCCGTG 115 60 
ANS AGCTGCTCGCCATCCTCTCC GCTGACGTCGGTGTGTGCC 182 61 
SOD GAGATTCCAAACCAGCAGGA TTGTAGTGTGGCCCAGTTGA 227 58 

APX GTTTTGAGGGACCTTGGACA TAACAGCCCACCGAGACATT 401 58 

actin TGACGGAGCGTGGTTACTCA GAGGAGCTGGTCTTGGCAGT 127 58 

 
การเตรียมปฏิกิริยาพีซีอาร์เพื่อศึกษาการแสดงออกของยีน ปฏิกิริยาพีซีอาร์ปริมาตร  12.5 ไมโครลิตร 

ประกอบด้วย  2x Taq Mastermix 6.5 ไมโครลิตร , 10 µM forward primer และ reverse primer อย่างละ 0.2 
ไมโครลิตร cDNA template 2 ไมโครลิตร และ deionized water และใช้อุณหภูมิและเวลาในการท าปฏิกิริยา ดังนี้ 
Initial denaturation 94 องศาเซลเซียส 3 นาที, denaturation  94 องศาเซลเซียส 30 วินาที, annealing 30 วินาที 
(เวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของไพรเมอร์ที่ใช้ ดังตาราง), extension 72 องศาเซลเซียส  1 นาที ท าซ้ าขั้น denaturation, 
annealing และ extension 35 รอบ แล้วตามด้วย final extension 72 องศาเซลเซียส 7 นาที น าตัวอย่างพีซีอาร์
วิเคราะห์ด้วยเทคนิค gel electrophoresis ด้วย 2% agarose gel ให้กระแสไฟฟ้า 100 โวลต์ เป็นเวลา 45 นาที และ
ย้อมเจลด้วย 1X SYBR safe น าไปตรวจสอบผลภายใต้แสงยูวีด้วยเครื่อง UV transilluminator ท าการวิเคราะห์แถบ
ของดีเอ็นเอด้วยโปรแกรม Quantity one วิเคราะห์ความหนาแน่นของแถบดีเอ็นเอที่ปรากฏระหว่างยีนที่สนใจกับยีน 
actin ซึ่งใช้เป็นยีนควบคุมภายใน (internal control) ด้วยวิธี Relative gene expression เพื่อเปรียบเทียบการ
แสดงออกของยีนในขา้วสังข์หยดพัทลุง ท่ีมีความเข้มข้นของเกลือท่ีแตกต่างกัน  
การวิเคราะห์ทางสถิติ 

วิเคราะห์ผลการแสดงออกของยีนโดยใช้โปรแกรม SPSS version 17 ทดสอบด้วย One-way analysis of 
variance (ANOVA) วิเคราะห์ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

การแสดงออกของยีนต้านทานอนุมูลอิสระ DFR, ANS, SOD และ APX เปรียบเทียบกับยีน actin ในข้าวสังข์
หยดพัทลุง ด้วยเทคนิค Semi-quantitative RT-PCR (ภาพ) ได้ผลการทดลองดังต่อไปนี้ 

การแสดงออกของยีน DFR  ในชุดควบคุม (hydroponic) กับ ชุดทดลอง hydroponic ผสมกับ NaCl ที่ความ
เข้มข้น 50 mM และ 100 mM มีระดับการแสดงออกของยีนเท่ากับ 0.87, 0.92 และ 0.93 ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ (P>0.05) 

การแสดงออกของยีน ANS ในชุดทดลอง hydroponic ผสมกับ NaCl ที่ความเข้มข้น 50 mM มีระดับการ
แสดงออกของยีนเท่ากับ 0.92 ต่ ากว่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับชุดควบคุมและชุดทดลอง hydroponic 
ผสมกับ NaCl ทีค่วามเข้มข้น 100 mM ซึ่งมีค่าการแสดงออกของยีนเท่ากัน คือ 1.02  

การแสดงออกของยีน SOD และ APX ในชุดการทดลอง hydroponic ผสมกับ NaCl ทีค่วามเข้มข้น 50 mM มี
ค่าการแสดงออกของยีนสูง เท่ากับ 1.11 และ 1.20 ตามล าดับ แตกต่างชุดการทดลอง hydroponic ผสมกับ NaCl ที่
ความเข้มข้น 100 mM และชุดควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05)  
       การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนต้านทานอนุมูลอิสระในข้าวสังข์หยดพัทลุงในกลุ่มยีนที่มีการสังเคราะห์แอน
โทไซยานิน ได้แก่ ยีน DFR  และ ANS ภายใต้สภาวะความเครียดความเค็มจากเกลือ ผลการแสดงออกของยีนไม่แตกต่าง
จากชุดควบคุม แตกต่างจาก Ithal และ Reddy [3] ที่เติม NaCl ความเข้มข้น 150 mM จะเพิ่มการแสดงออกของยีน 
DFR และ ANS ให้สูงขึ้น และ Chutipaijit และคณะ [4]  ศึกษาโดยการเพาะเมล็ดข้าวในอาหารเหลวที่มีการเติม NaCl 
ความเข้มข้น 100 mM เป็นเวลา 4 วัน พบการสังเคราะห์แอนโทไซยานินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) เช่นกัน อาจ
เป็นไปได้ว่าการทดลองในข้าวสังข์หยดพัทลุงนี้มีการตอบสนองที่แตกต่างไป เนื่องมาจากสภาวะความเค็มและระยะเวลาที่
ใช้แตกต่างกัน อีกทั้งสารแอนโทไซยานินทีม่ีฤทธ์ิในการต้านทานอนุมูลอิสระจะเกิดขึ้นได้ในเซลล์สัตว์มากกว่าในเซลล์พืช 
จึงท าให้การแสดงออกของยีนในชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกับชุดควบคุม  

การแสดงออกของยีน SOD และ APX ซึ่งเป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระ ภายใต้
สภาวะเครียดจากเกลือ ระดับการแสดงออกของยีนทั้ง 2 ในข้าวสังข์หยดพัทลุงสูงกว่าชุดควบคุม เมื่อเติม NaCl ความ
เข้มข้น 50 mM สอดคล้องกับ Rossatto และคณะ [5]  ศึกษาโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นข้าวท่ีท าการเติม NaCl ความ
เข้มข้น 0 และ 136 mM เป็นเวลา 10, 15 และ 20 วัน พบการแสดงออกของยีน OsSOD-Cu/Zn และ OsAPXI ในใบ
ข้าวอายุ 15 และ 20 วัน ตามล าดับ ส่วน Guan และคณะ [6] ท าการปลูกต้นข้าวอายุ 10 วันในอาหารเหลวท่ีท าการเติม 
NaCl ความเข้มข้น 100 mM เป็นเวลา 72 ช่ัวโมง พบว่ามีการแสดงออกของยีน APX เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นับจากเริ่มท าการ
ทดลอง ซึ่งแตกต่างจากการวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากเมื่อเติม NaCl ความเข้มข้น 100 mM พบว่า ระดับการแสดงออกของ
ยีนต่ ากว่าที่เติม NaCl ความเข้มข้น 50 mM อาจเนื่องมาจากเมื่อต้นข้าวเจริญภายใต้สภาวะความเครียดของเกลือใน
ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น ความเข้มข้นที่สูงจะส่งผลให้ความแข็งแรงของต้นอ่อนข้าวสังข์หยดพัทลุงลดต่ าลง  ท าให้
ประสิทธิภาพในการสังเคราะห์ยีน APX ที่มีหน้าที่เปลี่ยนอนุมูลอิสระ H2O2 ให้กลายเป็นน้ าโดยใช้กรดแอสคอร์บิคร่วม
ด้วยที่สะสมภายในเซลล์อยู่ในระดับที่ต่ าลงในสภาวะเครียดที่เกิดขึ้น [7] 

ความเค็มของเกลือ เป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการออสโมติก การปรับตัวในการเจริญเติบโตและ
สภาวะเครียดออกซิเดชันของพืช เนื่องจากมีปริมาณของเกลือสูงท าให้การดูดซึมน้ า สารอาหาร ความสามารถในการซึม
ผ่านของเยื่อหุ้มเซลล์ถูกขัดขวาง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารภายในเซลล์ การแลกเปลี่ยนก๊าซ และการผลิต
ออกซิเจน ท าให้การขยายตัวของเซลล์ลดลงส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชท าให้เกิดการชราภาพ และตายไปในที่สุด 
ในช่วงสภาวะความเครียดจากเกลือ ความไม่สมดุลของระบบการเผาผลาญพลังงานของพืช เช่น กระบวนการสังเคราะห์
แสง หรือการหายใจระดับเซลล์ ท าให้เกิดการก่อตัวของ ROS (อนุมูลอิสระในกลุ่มออกซิเจน) ก่อให้เกิดความเครียดออกซิ
เดทีฟขึ้นได้ในปริมาณสูง อาจส่งผลต่อความเสียหายต่อเซลล์ และสารชีวโมเลกุลอื่นๆ ได้ [8] ดังนั้นงานวิจัยในครั้งนี้ ต้น
ข้าวสังข์หยดอาจมีการสร้างระบบต่อต้านอนุมูลอิสระภายใต้สภาวะความเค็ม เพื่อป้องกันความเสียหายภายในเซลล์ที่เกิด
จาก ROS โดยมียีนช่วยกระตุ้นในการผลิตเอนไซม์ต้านทานอนุมูลอิสระ SOD และ APX เป็นต้น  
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

การแสดงออกของยีนต้านทานอนุมูลอิสระ DFR, ANS, SOD และ APX เปรียบเทียบกับยีน actin ในข้าวสังข์
หยดพัทลุง ด้วยเทคนิค Semi-quantitative RT-PCR (ภาพ) ได้ผลการทดลองดังต่อไปนี้ 

การแสดงออกของยีน DFR  ในชุดควบคุม (hydroponic) กับ ชุดทดลอง hydroponic ผสมกับ NaCl ที่ความ
เข้มข้น 50 mM และ 100 mM มีระดับการแสดงออกของยีนเท่ากับ 0.87, 0.92 และ 0.93 ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ (P>0.05) 

การแสดงออกของยีน ANS ในชุดทดลอง hydroponic ผสมกับ NaCl ที่ความเข้มข้น 50 mM มีระดับการ
แสดงออกของยีนเท่ากับ 0.92 ต่ ากว่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับชุดควบคุมและชุดทดลอง hydroponic 
ผสมกับ NaCl ทีค่วามเข้มข้น 100 mM ซึ่งมีค่าการแสดงออกของยีนเท่ากัน คือ 1.02  

การแสดงออกของยีน SOD และ APX ในชุดการทดลอง hydroponic ผสมกับ NaCl ทีค่วามเข้มข้น 50 mM มี
ค่าการแสดงออกของยีนสูง เท่ากับ 1.11 และ 1.20 ตามล าดับ แตกต่างชุดการทดลอง hydroponic ผสมกับ NaCl ที่
ความเข้มข้น 100 mM และชุดควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05)  
       การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนต้านทานอนุมูลอิสระในข้าวสังข์หยดพัทลุงในกลุ่มยีนที่มีการสังเคราะห์แอน
โทไซยานิน ได้แก่ ยีน DFR  และ ANS ภายใต้สภาวะความเครียดความเค็มจากเกลือ ผลการแสดงออกของยีนไม่แตกต่าง
จากชุดควบคุม แตกต่างจาก Ithal และ Reddy [3] ที่เติม NaCl ความเข้มข้น 150 mM จะเพิ่มการแสดงออกของยีน 
DFR และ ANS ให้สูงขึ้น และ Chutipaijit และคณะ [4]  ศึกษาโดยการเพาะเมล็ดข้าวในอาหารเหลวที่มีการเติม NaCl 
ความเข้มข้น 100 mM เป็นเวลา 4 วัน พบการสังเคราะห์แอนโทไซยานินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) เช่นกัน อาจ
เป็นไปได้ว่าการทดลองในข้าวสังข์หยดพัทลุงนี้มีการตอบสนองที่แตกต่างไป เนื่องมาจากสภาวะความเค็มและระยะเวลาที่
ใช้แตกต่างกัน อีกทั้งสารแอนโทไซยานินทีม่ีฤทธ์ิในการต้านทานอนุมูลอิสระจะเกิดขึ้นได้ในเซลล์สัตว์มากกว่าในเซลล์พืช 
จึงท าให้การแสดงออกของยีนในชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกับชุดควบคุม  

การแสดงออกของยีน SOD และ APX ซึ่งเป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระ ภายใต้
สภาวะเครียดจากเกลือ ระดับการแสดงออกของยีนทั้ง 2 ในข้าวสังข์หยดพัทลุงสูงกว่าชุดควบคุม เมื่อเติม NaCl ความ
เข้มข้น 50 mM สอดคล้องกับ Rossatto และคณะ [5]  ศึกษาโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นข้าวท่ีท าการเติม NaCl ความ
เข้มข้น 0 และ 136 mM เป็นเวลา 10, 15 และ 20 วัน พบการแสดงออกของยีน OsSOD-Cu/Zn และ OsAPXI ในใบ
ข้าวอายุ 15 และ 20 วัน ตามล าดับ ส่วน Guan และคณะ [6] ท าการปลูกต้นข้าวอายุ 10 วันในอาหารเหลวท่ีท าการเติม 
NaCl ความเข้มข้น 100 mM เป็นเวลา 72 ช่ัวโมง พบว่ามีการแสดงออกของยีน APX เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นับจากเริ่มท าการ
ทดลอง ซึ่งแตกต่างจากการวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากเมื่อเติม NaCl ความเข้มข้น 100 mM พบว่า ระดับการแสดงออกของ
ยีนต่ ากว่าที่เติม NaCl ความเข้มข้น 50 mM อาจเนื่องมาจากเมื่อต้นข้าวเจริญภายใต้สภาวะความเครียดของเกลือใน
ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น ความเข้มข้นที่สูงจะส่งผลให้ความแข็งแรงของต้นอ่อนข้าวสังข์หยดพัทลุงลดต่ าลง  ท าให้
ประสิทธิภาพในการสังเคราะห์ยีน APX ที่มีหน้าที่เปลี่ยนอนุมูลอิสระ H2O2 ให้กลายเป็นน้ าโดยใช้กรดแอสคอร์บิคร่วม
ด้วยที่สะสมภายในเซลล์อยู่ในระดับที่ต่ าลงในสภาวะเครียดที่เกิดขึ้น [7] 

ความเค็มของเกลือ เป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการออสโมติก การปรับตัวในการเจริญเติบโตและ
สภาวะเครียดออกซิเดชันของพืช เนื่องจากมีปริมาณของเกลือสูงท าให้การดูดซึมน้ า สารอาหาร ความสามารถในการซึม
ผ่านของเยื่อหุ้มเซลล์ถูกขัดขวาง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารภายในเซลล์ การแลกเปลี่ยนก๊าซ และการผลิต
ออกซิเจน ท าให้การขยายตัวของเซลล์ลดลงส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชท าให้เกิดการชราภาพ และตายไปในที่สุด 
ในช่วงสภาวะความเครียดจากเกลือ ความไม่สมดุลของระบบการเผาผลาญพลังงานของพืช เช่น กระบวนการสังเคราะห์
แสง หรือการหายใจระดับเซลล์ ท าให้เกิดการก่อตัวของ ROS (อนุมูลอิสระในกลุ่มออกซิเจน) ก่อให้เกิดความเครียดออกซิ
เดทีฟขึ้นได้ในปริมาณสูง อาจส่งผลต่อความเสียหายต่อเซลล์ และสารชีวโมเลกุลอื่นๆ ได้ [8] ดังนั้นงานวิจัยในครั้งนี้ ต้น
ข้าวสังข์หยดอาจมีการสร้างระบบต่อต้านอนุมูลอิสระภายใต้สภาวะความเค็ม เพื่อป้องกันความเสียหายภายในเซลล์ที่เกิด
จาก ROS โดยมียีนช่วยกระตุ้นในการผลิตเอนไซม์ต้านทานอนุมูลอิสระ SOD และ APX เป็นต้น  
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ภาพ  การแสดงออกของยีน  DFR, ANS, SOD และ APX (A) การแสดงออกของยีน ตรวจสอบด้วยวิธี  gel 
electrophoresis บนเจสอะกาโรส ความเข้มข้น 2% (B) กราฟแสดงการเปรียบเทียบการแสดงออกของยีน 
วิเคราะห์ด้วยวิธี Semi-quantitative RT-PCR (* คือ ค่าความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05) 

 
สรุปผลการวิจัย 

การแสดงออกของยีนต้านทานอนุมูลอิสระ DFR, ANS, SOD และ APX เปรียบเทียบกับยีน actin ในข้าวสังข์
หยดพัทลุง ด้วยเทคนิค Semi-quantitative RT-PCR พบว่าการแสดงออกของยีน SOD และ APX ในชุดทดลอง 
hydroponic ผสมกับ NaCl ที่ความเข้มข้น 50 mM มีการแสดงออกของยีนสูงกว่าชุดทดลอง hydroponic ผสมกับ 
NaCl ทีค่วามเข้มข้น 100 mM และชุดควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่วนการแสดงออกของยีน 
DFR  ในชุดควบคุมกับชุดทดลอง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) และการแสดงออกของยีน ANS ในชุดทดลอง 
hydroponic ผสมกับ NaCl ที่ความเข้มข้น 50 mM ต่ ากว่า ชุดควบคุมและชุดทดลอง hydroponic ผสมกับ NaCl ที่
ความเข้มข้น 100 mM อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) สรุปได้ว่า ระดับความเข้มข้นของ NaCl ที่ 50 mM เหมาะต่อ
การกระตุ้นยีน SOD และ APX ในข้าวสังข์หยดพัทลุง  
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กำรถ่ำยทอดลักษณะพันธุกรรมของยีน PTC ในครอบครัวคนไทยภำคใต้

ณัฐพงศ์ชัย ลิ้มใจเพชร1 เกษศิรินทร์ รัทจร2 และอรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์3*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : พันธุศาสตร์มีเนื้อหาเป็นนามธรรมสูง ปัจจุบันการสอนส่วนใหญ่เป็นการบรรยายท�าให้นักเรียนเกิดแนวคิดที่คลาดเคลื่อน 

ควรใช้ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เกี่ยวกับลักษณะและยีนของนักเรียนเองเพราะนักเรียนจะสนใจและเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย การใช้ปฏิบัติ

การพันธุศาสตร์บูรณาการโดยศึกษาจากลักษณะการรับรสขมของสาร Phenylthiocarbamide (PTC) ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจพันธุ

ศาสตร์ได้ดี ซึ่งน่าจะสามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้พันธุศาสตร์ส�าหรับนักเรียนไทยได้ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อส�ารวจฟีโนไทป์และจีโนไทป์ของลักษณะการรับรสขม และสร้างพันธุประวัติลักษณะการรับรสขมในครอบครัว

คนไทยภาคใต้ 

วธิกีำรศกึษำ : ส�ารวจฟีโนไทป์โดยการชมิกระดาษเคลอืบสาร PTC และสกดัดเีอน็เอจากเซลล์เยือ่บขุ้างแก้มและใช้เทคนคิ PCR–RFLP 

เพือ่ระบจุโีนไทป์จากตวัอย่างทีเ่ป็นตวัแทนของคนไทยภาคใต้จ�านวน 40 คน สุม่ตวัอย่างทีม่จีโีนไทป์แบบ Homozygous dominant, 

Heterozygote และ Homozygous recessive รูปแบบละ 3 ตัวอย่าง เพื่อศึกษาฟีโนไทป์ จีโนไทป์ และสร้างพันธุประวัติของ

สมาชิกในครอบครัวจ�านวน 9 ครอบครัว 

ผลกำรศึกษำ : ผลการวิเคราะห์จีโนไทป์สอดคล้องกับฟีโนไทป์ โดยจีโนไทป์แบบ Homozygous dominant, Homozygous 
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Inheritance of PTC gene in southern Thai families
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Abstract

Introduction : Genetics is abstract subject which is difficult to understand. Lecture is normally used to teach 

in classroom so that misconceptions were received. Genetic laboratory about phenotype and genotype of 

student should be used for learning, therefore it makes student interesting and easy to learn. Bitter taste of 

Phenylthiocarbamide (PTC) that is used as genetic trait to learn about integrated genetic laboratory will help 

student to clearly understand genetic. However, this trait could be applied to design genetic learning manage-

ment in 21st century for Thai students.

Objectives : To survey bitter taste phenotype and genotype of southern Thai 40 samples and generate pedigrees 

using bitter taste genotype of selected nine families. 

Methods : Phenotype was tested using PTC paper whereas genotype was determined using cheek cell DNA 

extraction and PCR-RFLP technique of PTC gene. 

Results : The genotypes analysis was consistent with the phenotypes and which exhibited that homozygous 

dominant and homozygous recessive genotypes showed only 238 and 303 base pairs of DNA bands, respec-

tively whereas heterozygous genotypes showed both bands. Three forms of pedigree were established from 

nine families. Such inheritance followed Mendel’s law. 

Conclusion : The result suggested that the bitter taste of PTC could be used as human trait for genetic learn-

ing management in 21st century for Thai classes.

Keywords : Bitter taste, Phenythiocarbamide, Genetics, PCR-RFLP, PTC gene

3 
 

บทน า 

ความรู้พื้นฐานด้านพันธุศาสตร์เป็นเนื้อหาท่ีคนไทยทุกคนควรรู้และเข้าใจ เพื่อสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือ
ศึกษาต่อในด้านที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา  แต่เนื่องจากเนื้อหามีลักษณะซับซ้อน เข้าใจได้ยาก และมีความเป็นนามธรรม [1]-[3] 
และการสอนพันธุศาสตร์ในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้วิธีบรรยายเนื้อหา ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันในช้ันเรียน ไมมีการท าการ
ทดลอง สื่อการสอนที่ครูใช้ส่วนใหญ่ คือรูปภาพในหนังสือเรียนและคู มือ เป็นสาเหตุของการมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนของ
นักเรียน [2] การยกตัวอย่างลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เห็นได้ชัดเจน ใกล้ตัว เช่น ลักษณะความสามารถในการรับรส
ขมของมนุษย์ สามารถน าไปใช้ในคาบเรียนที่ปฏิบัติได้จริง จึงเป็นสิ่งส าคัญที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้อย่างแท้จริง  

 ความหลากหลายของความสามารถในการรับรสขมของมนุษย์ ที่ถูกควบคุมโดยยีนที่มีช่ือว่า taste 2 receptor 
member 38 (TAS2R38) หรือยีน PTC ซึ่งมีต าแหน่งอยู่บนแขนด้านยาวของโครโมโซมคู่ที่ 7 (7q) [4] ความแตกต่างของ
ลักษณะที่แสดงออก (ฟีโนไทป์) สองลักษณะ คือ ลักษณะที่สามารถรับรสขมได้ (taster) และลักษณะที่ไม่สามารถรับรสขมได้ 
(non-taster) ซึ่งสามารถทดสอบได้ด้วยกระดาษท่ีเคลือบด้วยสารฟีนิลไทโอคาร์บาไมด์ (phenylthiocarbamide: PTC) โดย
เป็นผลจากจี โนไทป์สามรูปแบบ ได้แก่  TT (Homozygous dominant) Tt (Heterozygote) และ tt (Homozygous 
recessive) ยีน PTC นี้ เป็นยีนที่พบได้ในมนุษย์ สามารถทดสอบลักษณะฟีโนไทป์ได้ง่าย และสามารถระบุจีโนไทป์ได้โดยใช้
เทคนิค Polymerase chain reaction–restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) จึงมีความเหมาะสมที่
จะน ามาเป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนรู้พันธุศาสตร์ในห้องเรียน 

 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม และการระบุจีโนไทป์ของยีน PTC ด้วยเทคนิค PCR-RFLP ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชา
พันธุศาสตร์ จะช่วยให้เข้าใจการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม พันธุศาสตร์ประชากร ความน่าจะเป็น การวิเคราะห์ลักษณะ
พันธุประวัติ (Pedigree) พันธุศาสตร์โมเลกุล เอนไซม์ตัดจ าเพาะ และปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส และยังท าให้ผู้เรียนเกิดความ
สนุกท่ีได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมของตนเอง [5] จึงสนใจศึกษาการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมของยีน PTC ในคน
ไทยเพื่อเป็นอีกแนวทางในการน าไปใช้ในห้องเรียนวิชาพันธุศาสตร์ระดับโรงเรียนในประเทศไทย โดยงานวิจัยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส ารวจฟีโนไทป์และจีโนไทป์ของลักษณะการรับรสขม และสร้างพันธุประวัติลักษณะการรับรสขมในครอบครัวคนไทย
ภาคใต้  
 

วธิดี าเนินการ 

การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การส ารวจฟีโนไทป์และจีโนไทป์ของตัวอย่างจ านวน 40 คน ซึ่งมี
ภูมิล าเนากระจายอยู่ทุกจังหวัดในภาคใต้ ของประเทศไทย และส่วนที่ 2 การสร้างพันธุประวัติ 9 ครอบครัว โดยสุ่มจาก
การศึกษาฟีโนไทป์และจีโนไทป์ของตัวอย่างที่มีจีโนไทป์แบบ TT, Tt และ tt รูปแบบละ 3 ตัวอย่าง และการศึกษาฟีโนไทป์และ
จีโนไทป์ของสมาชิกในครอบครัวของตัวอย่าง ขั้นตอนการวิจัยมีรายละเอียด ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ส ารวจฟีโนไทป์ และจีโนไทป์ของตัวอย่างจ านวน 40 คน ให้นิสิตชิมกระดาษเคลือบสาร PTC และกระดาษ
ที่ไม่เคลือบสาร PTC และบันทึกผล ลักษณะการรับรู้รสขมและลักษณะการไม่สามารถการรับรู้รสขม ตรวจสอบจีโนไทป์ของ
นิสิตโดยใช้เทคนิค PCR-RFLP ซึ่งสกัดดีเอ็นเอจากเซลล์เยื่อบุข้างแก้มโดยใช้ชุดสกัดดีเอ็นเอ the Gentra Puregene Buccal 
Cell Kit เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส แล้วย่อยดีเอ็นเอด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ Fnu4HI น าไปแยกขนาด        
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ดีเอ็นเอด้วยไฟฟ้าโดย agarose gel electrophoresis วิเคราะห์ผลโดยน าแผ่นเจลส่องภายใต้เครื่องก าเนิดแสงอัลตราไวโอเลต 
เพื่อบักทึกภาพแถบดีเอ็นเอและแปลผล โดยหากปรากฏเฉพาะแถบดีเอ็นเอขนาด 238 คู่เบสหมายความว่ ามีจีโนไทป์แบบ 
Homozygous dominant (TT) หากปรากฏแถบดีเอ็นเอขนาด 303 คู่เบส และ 238 คู่เบสหมายความว่ามีจีโนไทป์แบบ 
Heterozygote (Tt) และหากปรากฏเฉพาะแถบดีเอ็นเอขนาด 303 คู่เบสหมายความว่ามีจีโนไทป์แบบ Homozygous 
recessive (tt) [5] 

ส่วนที่ 2 สร้างพันธุประวัติโดยศึกษาฟีโนไทป์และจีโนไทป์ของสมาชิกในครอบครัวตัวอย่าง สุ่มตัวอย่างที่มีจีโนไทป์
แบบ Homozygous dominant (TT), Heterozygous (Tt) และ Homozygous recessive (tt) รูปแบบละ 3 ตัวอย่าง ซึ่ง
ทราบจีโนไทป์จากส่วนที่ 1 ศึกษาฟีโนไทป์และจีโนไทป์ของสมาชิกในครอบครัวโดยมีขั้นตอนเช่นเดียวกับส่วนที่ 1 น าผลการ
วิเคราะห์จีโนไทป์ที่ได้ไปสร้างพันธุประวัติเพื่อศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของลักษณะการรับรสขมของครอบครัว
ตัวอย่าง  

ผลการวจิยั และอภปิรายผลการวจิยั 

ส่วนที่ 1 การส ารวจฟีโนไทป์ และจีโนไทป์ของกลุ่มตัวอย่าง 

จากการทดสอบฟีโนไทป์ของตัวอย่างจ านวน 40 คน (รหัส Bio 1, Bio 2,….ถึง Bio 40) โดยการชิมกระดาษเคลือบ
สาร Phenylthiocabarmide (PTC) พบว่ามีคนที่มีลักษณะสามารถรับรสขมของสาร PTC จ านวน 35 คน และลักษณะไม่
สามารถรับรสขมของสาร PTC จ านวน 5 คน และการตรวจสอบจีโนไทป์ของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว พบว่ามีตัวอย่างที่มีจีโนไทป์
แบบ Homozygous dominant (TT), Heterozygote (Tt) และ Homozygous recessive (tt) จ านวน 14 คน, 21 คน และ 
5 คน ตามล าดับ (ภาพท่ี 1) 

 
 
ภาพที่ 1 แถบดีเอ็นเอของผลิตภณัฑ์พีซีอาร์ของยีน PTC ตัดด้วยเอ็นไซม์ตดัจ าเพาะ Fnu4HI ซึ่ง M แทน 100 bp DNA 

marker;  lanes 1-3 แทนตัวอย่างท่ีมีจีโนไทป์แบบ Homozygous dominant (TT); lanes 4-6 แทนตัวอย่างท่ีมี  
จีโนไทป์แบบ Heterozygote (Tt) และ lanes 7-9 แทนตัวอย่างท่ีมีจีโนไทป์แบบ Homozygous recessive (tt) 
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ส่วนที่ 2 สร้างพันธุประวัติโดยศึกษาฟีโนไทป์และจีโนไทป์ของสมาชิกในครอบครัวตัวอย่าง 

จากการศึกษาฟีโนไทป์ และจีโนไทป์ของสมาชิกในครอบครัวจ านวน 9 ครอบครัว  ได้ผลดังนี้ 
ครอบครัวของรหัส Bio 2 (จีโนไทป์แบบ TT) พบว่า พ่อ, แม่ และน้องสาว สามารถรับรสขมของสาร PTC ได้ โดยมี 

จีโนไทป์แบบ Tt, TT และ Tt ตามล าดับ 
ครอบครัวของรหัส Bio 7 (จีโนไทป์แบบ TT) พบว่า พ่อ, แม่, พี่สาว และน้องสาว สามารถรับรสขมของสาร PTC ได้ 

โดยมีจีโนไทป์แบบ TT ทุกคน  
ครอบครัวของรหัส Bio 18 (จีโนไทป์แบบ TT) พบว่า พ่อ, แม่  และน้องชาย สามารถรับรสขมของสาร PTC ได้ โดย

มีจีโนไทป์แบบ TT, Tt และ Tt ตามล าดับ   
ครอบครัวของรหัส Bio 4 (จีโนไทป์แบบ Tt) พบว่า พ่อ, แม่  และน้องชาย สามารถรับรสขมของสาร PTC ได้ โดยมี 

จีโนไทป์แบบ Tt, TT และ TT ตามล าดับ  
ครอบครัวของรหัส Bio 17 (จีโนไทป์แบบ Tt) พบว่า พ่อ, แม่  และพี่ชาย สามารถรับรสขมของสาร PTC ได้ โดยมี  

จีโนไทป์แบบ TT, Tt และ Tt ตามล าดับ   
ครอบครัวของรหัส Bio 37 (จีโนไทป์แบบ Tt) พบว่า พ่อ, แม่, พี่ชาย และน้องสาว สามารถรับรสขมของสาร PTC ได้

โดยมีจีโนไทป์แบบ TT, Tt, TT และ TT ตามล าดับ  
ครอบครัวของรหัส Bio 3 (จีโนไทป์แบบ tt) พบว่า พ่อไม่สามารถรับรสขมของสาร PTC ได้ แม่, พี่สาว และน้องชาย

สามารถรับรสขมของสาร PTC ได้ โดยมีจีโนไทป์แบบ tt, Tt, Tt และ Tt ตามล าดับ  
ครอบครัวของรหัส Bio 35 (จีโนไทป์แบบ tt) พบว่าพ่อไม่สามารถรับรสขมของสาร PTC ได้ แม่, พี่สาวคนที่ 1 และ

พี่สาวคนท่ี 2 สามารถรับรสขมของสาร PTC ได้ โดยมีจีโนไทป์แบบ tt, Tt, Tt และ Tt ตามล าดับ   
ครอบครัวของรหัส Bio 36 (จีโนไทป์แบบ tt) พบว่าพ่อไม่สามารถรับรสขมของสาร PTC ได้ แม่ และน้องชาย 

สามารถรับรสขมของสาร PTC ได้ โดยมีจีโนไทป์แบบ tt, Tt และ Tt ตามล าดับ  
เมื่อน าจีโนไทป์ของสมาชิก 9 ครอบครัวมาสร้างพันธุประวัติ พบพันธุประวัติ 3 รูปแบบ คือ พ่อแม่มีจีโนไทป์แบบ TT 

กับ TT จ านวน 1 ครอบครัว, พ่อแม่มีจีโนไทป์แบบ TT กับ Tt จ านวน 5 ครอบครัว และพ่อแม่มีจีโนไทป์แบบ Tt กับ tt 
จ านวน 3 ครอบครัว ดังภาพท่ี 2 

 

 
ภาพที่ 2 พันธุประวัติของครอบครัวตัวอย่าง 3 รูปแบบที่พบ A คือ พันธุประวัติของครอบครัวที่พ่อแม่มีจีโนไทป์แบบ

Homozygous dominant ทั้งครอบครัว; B คือ พันธุประวัติของครอบครัวที่พ่อและแม่มีจีโนไทป์แบบ Homozygous 
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dominant และ Heterozygote; C คือ พันธุประวัติของครอบครัวที่พ่อและแม่มีจีโนไทป์แบบ Heterozygote และ 
Homozygous recessive  
จากผลการตรวจสอบจีโนไทป์ของตัวอย่างจ านวน 71 คน (เพศชาย 23 คน และเพศหญิง 48 คน) ซึ่งเป็นตัวแทนของ

คนไทยภาคใต้ ด้วยการสกัดดีเอ็นเอจากเซลล์เยื่อบุข้างแก้มโดยใช้ชุดสกัดดีเอ็นเอ the Gentra Puregene Buccal Cell Kit 
น าดีเอ็นเอที่ได้ไปเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของยีน TAS2R38 หรือ PTC โดยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส แล้วน าผลที่ได้ (PCR 
product) ไปย่อยด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ Fnu4HI และน าไปแยกขนาดของดีเอ็นเอด้วยวิธี Gel Electrophoresis โดยใช้อะกา
โรส ความเข้มข้น 2% ที่ความต่างศักย์ 100 โวลต์ เป็นเวลา 25 นาที แล้วน าไปวิเคราะห์ผลพบว่า ปรากฏแถบดีเอ็นเอขนาด 
238 คู่เบส, 303 คู่เบส และปรากฏทั้งแถบดีเอ็นเอทั้ง 2 ขนาด ซึ่งหมายถึง แทสเตอร์พันธุ์แท้ (TT), นอนแทสเตอร์ (tt) และ 
แทสเตอร์พันธุ์ทาง (Tt) สอดคล้องกับงานวิจัยของเมอร์ริทและคณะ (Merritt et al.) [5] ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายีน PTC ของคน
ไทยภาคใต้มีขนาดของแถบดีเอ็นเอเหมือนกับกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยของเมอร์ริทและคณะ [5] ท าให้การตรวจสอบจีโนไทป์
ด้วยเทคนิค PCR–RFLP ที่ใช้ไพรเมอร์ และเอนไซม์ตัดจ าเพาะชนิดเดียวกัน ให้ผลการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกัน ดังนั้นสามารถ
น าวิธีการดังกล่าวมาใช้ในการตรวจสอบจีโนไทป์ในคนไทยภาคใต้ได้  และพบมีผู้ที่สามารถรับรสขมของสาร PTC และไม่
สามารถรับรสขมของสาร PTC จ านวน 63 คน (ชาย 18 คน, หญิง 45 คน) และ 8 คน (ชาย 5 คน, หญิง 3 คน) ตามล าดับ คิด
เป็นร้อยละ 89 (ชาย 25%, หญิง 64%) และ 11 (ชาย 7%, หญิง 4%) ตามล าดับ (ภาพที่ 3 A) เมื่อตรวจสอบจีโนไทป์ด้วย
เทคนิค PCR–RFLP พบว่ามีผู้ที่มีจีโนไทป์ TT, Tt และ tt จ านวน 26 คน (ชาย 9 คน, หญิง 17 คน), 37 คน (ชาย 9 คน, หญิง 
28 คน) และ 8 คน (ชาย 5 คน, หญิง 3 คน)  ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 37 (ชาย 13 %, หญิง 24 %), 52 (ชาย13 %, หญิง 
39 %) และ 11 (ชาย 7 %, หญิง 4 %)  ตามล าดับ (ภาพท่ี 3 B)  และพบว่าความถี่จีโนไทป์ TT, Tt และ tt มีค่าเท่ากับ 0.37, 
0.52 และ 0.11 หรือคิดเป็นร้อยละ 37, 52 และ 11 ตามล าดับ และความถ่ีอัลลีลเด่น และอัลลีลด้อยมีค่าเท่ากับ 0.63 และ 
0.37 ตามล าดับ (ภาพท่ี 3 C) ซึ่งสอดคล้องกับวูดดิ้งและคณะ (Wooding et al.) [4]  

 

   A         B           C 

        
ภาพที่ 3  A ลักษณะการรับรสขมและไม่รับรสขมแบ่งตามเพศ B จีโนไทป์แบ่งตามเพศ C ความถี่ของอัลลีลแบ่งตามเพศ 

 

จากการสุ่มตัวอย่างนิสิตที่มีจีโนไทป์แบบ TT, Tt และ tt อย่างละ 3 คน เพื่อศึกษาฟีโนไทป์และจีโนไทป์ของสมาชิก
ในครอบครัวในรุ่นพ่อแม่ และรุ่นลูก และน ามาสร้างพันธุประวัติเพราะศึกษาการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมของยีน PTC ใน
ครอบครัวจ านวน 9 ครอบครัว จากการวิเคราะห์พันธุประวัติทั้งหมด พบว่าลักษณะการรับรสขมของสาร PTC ซึ่งถูกควบคุม
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dominant และ Heterozygote; C คือ พันธุประวัติของครอบครัวที่พ่อและแม่มีจีโนไทป์แบบ Heterozygote และ 
Homozygous recessive  
จากผลการตรวจสอบจีโนไทป์ของตัวอย่างจ านวน 71 คน (เพศชาย 23 คน และเพศหญิง 48 คน) ซึ่งเป็นตัวแทนของ

คนไทยภาคใต้ ด้วยการสกัดดีเอ็นเอจากเซลล์เยื่อบุข้างแก้มโดยใช้ชุดสกัดดีเอ็นเอ the Gentra Puregene Buccal Cell Kit 
น าดีเอ็นเอที่ได้ไปเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของยีน TAS2R38 หรือ PTC โดยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส แล้วน าผลที่ได้ (PCR 
product) ไปย่อยด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ Fnu4HI และน าไปแยกขนาดของดีเอ็นเอด้วยวิธี Gel Electrophoresis โดยใช้อะกา
โรส ความเข้มข้น 2% ที่ความต่างศักย์ 100 โวลต์ เป็นเวลา 25 นาที แล้วน าไปวิเคราะห์ผลพบว่า ปรากฏแถบดีเอ็นเอขนาด 
238 คู่เบส, 303 คู่เบส และปรากฏทั้งแถบดีเอ็นเอทั้ง 2 ขนาด ซึ่งหมายถึง แทสเตอร์พันธุ์แท้ (TT), นอนแทสเตอร์ (tt) และ 
แทสเตอร์พันธุ์ทาง (Tt) สอดคล้องกับงานวิจัยของเมอร์ริทและคณะ (Merritt et al.) [5] ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายีน PTC ของคน
ไทยภาคใต้มีขนาดของแถบดีเอ็นเอเหมือนกับกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยของเมอร์ริทและคณะ [5] ท าให้การตรวจสอบจีโนไทป์
ด้วยเทคนิค PCR–RFLP ที่ใช้ไพรเมอร์ และเอนไซม์ตัดจ าเพาะชนิดเดียวกัน ให้ผลการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกัน ดังนั้นสามารถ
น าวิธีการดังกล่าวมาใช้ในการตรวจสอบจีโนไทป์ในคนไทยภาคใต้ได้  และพบมีผู้ที่สามารถรับรสขมของสาร PTC และไม่
สามารถรับรสขมของสาร PTC จ านวน 63 คน (ชาย 18 คน, หญิง 45 คน) และ 8 คน (ชาย 5 คน, หญิง 3 คน) ตามล าดับ คิด
เป็นร้อยละ 89 (ชาย 25%, หญิง 64%) และ 11 (ชาย 7%, หญิง 4%) ตามล าดับ (ภาพที่ 3 A) เมื่อตรวจสอบจีโนไทป์ด้วย
เทคนิค PCR–RFLP พบว่ามีผู้ที่มีจีโนไทป์ TT, Tt และ tt จ านวน 26 คน (ชาย 9 คน, หญิง 17 คน), 37 คน (ชาย 9 คน, หญิง 
28 คน) และ 8 คน (ชาย 5 คน, หญิง 3 คน)  ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 37 (ชาย 13 %, หญิง 24 %), 52 (ชาย13 %, หญิง 
39 %) และ 11 (ชาย 7 %, หญิง 4 %)  ตามล าดับ (ภาพท่ี 3 B)  และพบว่าความถี่จีโนไทป์ TT, Tt และ tt มีค่าเท่ากับ 0.37, 
0.52 และ 0.11 หรือคิดเป็นร้อยละ 37, 52 และ 11 ตามล าดับ และความถี่อัลลีลเด่น และอัลลีลด้อยมีค่าเท่ากับ 0.63 และ 
0.37 ตามล าดับ (ภาพท่ี 3 C) ซึ่งสอดคล้องกับวูดดิ้งและคณะ (Wooding et al.) [4]  

 

   A         B           C 

        
ภาพที่ 3  A ลักษณะการรับรสขมและไม่รับรสขมแบ่งตามเพศ B จีโนไทป์แบ่งตามเพศ C ความถี่ของอัลลีลแบ่งตามเพศ 

 

จากการสุ่มตัวอย่างนิสิตที่มีจีโนไทป์แบบ TT, Tt และ tt อย่างละ 3 คน เพื่อศึกษาฟีโนไทป์และจีโนไทป์ของสมาชิก
ในครอบครัวในรุ่นพ่อแม่ และรุ่นลูก และน ามาสร้างพันธุประวัติเพราะศึกษาการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมของยีน PTC ใน
ครอบครัวจ านวน 9 ครอบครัว จากการวิเคราะห์พันธุประวัติทั้งหมด พบว่าลักษณะการรับรสขมของสาร PTC ซึ่งถูกควบคุม
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โดยยีน TAS2R38 มีอัลลีล 2 รูปแบบ คือ อัลลีลเด่น T (สามารถรับรสขมได้) และอัลลีลด้อย t (ไม่สามารถรับรสขมได้)          
มีจีโนไทป์ 3 รูปแบบ ได้แก่ TT, Tt และ tt มีฟีโนไทป์ 2 รูปแบบ ได้แก่ สามารถรับรสขมของสาร PTC ได้ และไม่สามารถรับ
รสขมของสาร PTC ได้ เมื่อศึกษาการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรของยีน PTC จากรุ่นพ่อแม่ไปยังรุ่นลูก พบว่าความสามารถรับ
รสขมของสาร PTC เป็นลักษณะที่ถูกควบคุมโดยยีนเพียงต าแหน่งเดียว มีระดับการข่มกันของอัลลีลแบบข่มสมบูรณ์ 
(complete dominance) ท าให้จีโนไทป์แบบ TT และ Tt มีการแสดงออกเหมือนกัน คือ สามารถรับรสขมได้  และเป็นไป
ตามกฏการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมของเมนเดล และพบว่ามีจีโนไทป์แบบ Tt, TT และ tt กระจายอยู่ในครอบครัวจ านวน 
8, 6 และ 3 ครอบครัวจากทั้งหมด 9 ครอบครัว ตามล าดับ เนื่องจากในธรรมชาติพบความถี่จีโนไทป์แบบ Tt สูงกว่า TT และ 
tt ตามล าดับ ท าให้สามารถพบจีโนไทป์แบบ Tt กระจายอยู่ในเกือบทุกครอบครัว พบครอบครัวที่พ่อแม่มีจีโนไทป์แบบ TT กับ 
TT ได้ และไม่พบครอบครัวที่พ่อแม่มีจีโนไทป์แบบ tt กับ tt เนื่องจากความถี่จีโนไทป์ tt มีค่าน้อยจึงมีโอกาสน้อยมากท่ีบุคคล
ที่มีจีโนไทป์แบบ tt จะมาพบกันและแต่งงานกัน  

สรปุผลการวจิยั 

จากการส ารวจฟีโนไทป์ของลักษณะการรับรสขมของสาร Phenylthiocabarmide (PTC) ของนิสิตและสมาชิกใน
ครอบครัวของนิสิตทั้งหมด 71 คน โดยการชิมกระดาษเคลือบสาร PTC พบว่ามีผู้ที่สามารถรบัรสขมของสาร PTC และไม่
สามารถรับรสขมของสาร PTC จ านวน 63 คน (ชาย 18 คน, หญิง 45 คน) และ 8 คน (ชาย 5 คน, หญิง 3 คน) ตามล าดับ คิด
เป็นร้อยละ 89 (ชาย 25%, หญิง 64%) และร้อยละ 11 (ชาย 7%, หญิง 4%) ตามล าดับ เมื่อตรวจสอบจีโนไทป์ด้วยเทคนิค 
PCR–RFLP พบว่าคนที่มีจีโนไทป์ TT, Tt และ tt จ านวน 26 คน (ชาย 9 คน, หญิง 17 คน) , 37 คน (ชาย 9 คน, หญิง 28 คน) 
และ 8 คน (ชาย 5 คน, หญิง 3 คน) ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 37 (ชาย 13 %, หญิง 24 %), 52 (ชาย13 %, หญิง 39 %) และ 
11 (ชาย 7 %, หญิง 4 %)  ตามล าดับ และจากการศึกษาการถ่ายทอดลักษณะการรับรสขมของสาร PTC จากรุ่นพ่อแมสู่่รุ่นลูก
จ านวน 9 ครอบครัว พบว่าเป็นไปตามกฎการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมของเมนเดล ดังนั้นลักษณะความสามารถในการรับรส
ขมของสาร PTC จึงเหมาะสมที่จะน าไปใช้เพื่ออธิบายหรือแสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมที่ควบคมุด้วยยีนหนึ่ง
ต าแหน่งในการจัดการเรียนรู้พันธศุาสตร์ในศตวรรษที่ 21  
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คำร์บอนไดออกไซด์จำกปฏิกิริยำเคมีของผงฟูและน�้ำส้มสำยชูส�ำหรับสลบแมลงหวี่

ในห้องปฏิบัติกำรพันธุศำสตร์

จุฑาภรณ์ พูลสง1 อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์2 และนินนาท์ จันทร์สูรย์3*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากถงันยิมใช้สลบแมลงหวีเ่พือ่ศกึษาลักษณะทางพนัธกุรรมในห้องปฏบิตักิารพนัธศุาสตร์ เนือ่งจาก

ปลอดภัยต่อสุขภาพ แต่ราคาแพง ผู้วิจัยจึงหาแนวทางใช้คาร์บอนไดออกไซด์จากปฏิกิริยาเคมีของผงฟูและน�้าส้มสายชูทดแทน 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมระหว่างผงฟูและน�้าส้มสายชู ใช้เป็นยาสลบแมลงหว่ี และเปรียบเทียบกับแก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์จากถังซึ่งเป็นกลุ่มควบคุม 

วิธีกำรศึกษำ : ศึกษาการสลบแมลงหวี่ 10 ตัว โดยใช้ผงฟู 30 กรัม กับ น�้าส้มสายชู 60, 90 และ120 มิลลิลิตร เป็นกลุ่มทดลองที่ 

1, 2 และ 3 ตามล�าดับ ทดลอง 3 :ซ�้า ศึกษาระยะเวลาสลบ เริ่มฟื้นตัว และฟื้นครบทุกตัว โดยเทียบกับกลุ่มควบคุมวิเคราะห์ข้อมูล

ทางสถิติ 

ผลกำรศกึษำ : ใช้ผงฟ ู30 กรมักบัน�า้ส้มสายช ู60, 90 และ120 มลิลลิิตร สลบแมลงหวีภ่ายในเวลา18±0.44, 18±0.25 และ 17±0.10 
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Carbon Dioxide from Chemical Reaction between Sodium Bicarbonate and Vinegar for 

Drosophila Fly Anesthesia in Genetic Laboratory

Juthaporn Poolsong1 ,Arunrut Vanichanon2 and Ninna Jansoon3*

Abstract

Introduction : In genetic laboratory, carbon dioxide gas from a tank is currently used for Drosophila fly anesthesia 

for studying fly phenotypes because of health safety. But it is expensive. Carbon dioxide gas from the chemical 

reaction of baking soda with vinegar (acetic acid 5% w/v.) might be alternated.

Objectives : To examine the appropriated ratio between baking soda with vinegar for Drosophila fly anesthesia 

and to compare with carbon dioxide gas from a tank as a control group.

Methods : Ten flies were used to study anesthetized time using baking soda 30 grams and vinegar 60, 90 and 

120 ml. as treatment group 1, 2 and 3 respectively, and control group; 3 replications. All flies were observed 

anesthetized and recovery time. Data were analyzed statistically.

Results : The treatment 1, 2 and 3 anesthetized flies for 18±0.44, 18±0.25 and 17±0.10 seconds, respectively. 

The recovery started at 68±1.35, 81±2.27 and 88±1.40 seconds, respectively whereas complete recovery times 

were 143±2.62, 182±1.04 and 194±1.20 seconds, respectively. For control group, anesthetized time was 6±0.58 

seconds as well as recovery started and completed at 68±2.16 and 136±16.89 seconds, respectively. All treat-

ments significantly anesthetized slower than the control group (p<0.05). The recovery times of treatment 1 had 

no significantly from control group.

Conclusion : The suitable ratio between baking soda 30 grams with vinegar 90 ml. can be used as fly anesthesia 

instead of carbon dioxide gas from a tank because of its better efficiency, inexpensive and applicable 

everywhere.

Keywords : Baking soda, Vinegar, Carbon dioxide, Drosophila fly, Anesthesia
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บทนา้ 
ปัจจุบันแมลงหวี่นิยมใช้เป็นสัตว์ทดลองในการศึกษาทางด้านพันธุศาสตร์ เพราะแมลงหวี่มีลักษณะต่างๆ ที่ถ่ายทอดมา

จากรุ่นพ่อ แม่ จะปรากฏอยู่บนตัวแมลงหวี่รุ่นลูกอย่างชัดเจน วงชีวิตสั น ให้ลูกจ้านวนมาก จ้านวนโครโมโซมน้อย และเลี ยงในพื นท่ี
จ้ากัดได้ดี ท้าให้เก็บข้อมูลการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้เร็ว  [1] ในการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆ ของแมลงหวี่
จ้าเป็นต้องท้าให้แมลงหวี่สลบเสียก่อนเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของแมลงหวี่ในระยะเวลาหนึ่ง  โดยทั่วไปนิยมใช้ อีเทอร์ และ
คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นสารเคมีใช้สลบแมลงหวี่ ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง ท้าให้โรงเรียนส่วนใหญ่ที่ไม่มีความพร้อมและขาดเครื่องมือ
ส้าหรับสลบแมลงหวี่ จึงไม่สามารถปฏิบัติการนี  ผู้วิจัยจึงหาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของผงฟู (Sodium bicarbonate) กับน ้าส้มสายชู 
(Acetic acid 5% w/v) เพื่อใช้คาร์บอนไดออกไซด์จากปฏิกิริยาเคมีสลบแมลงหวี่ และ เพื่อเป็นทางเลือกส้าหรับการสลบแมลงหวี่
ในการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของแมลงหวีใ่นห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 

 
วธิดีา้เนนิการ 

งานวิจัยนี เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากปฏิกิริยาเคมีระหว่างผงฟูกับน ้าส้มสายชู ต่อการ
สลบและการฟื้นตัวของแมลงหวี่ การทดลองใช้แมลงหวี่ขวดละ 10 ตัว สลบด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากปฏิกิริยาเคมีระหว่าง
ผงฟู 30 กรัมกับน ้าส้มสายชู 60, 90 และ 120 มิลลิลิตรเป็นกลุ่มทดลองที่ 1, 2 และ 3 ตามล้าดับ ซึ่งทดลอง 3 ซ ้า สังเกตการสลบ
ของแมลงหวี่ จับเวลา พร้อมทั งสังเกตพฤติกรรมและการฟื้นตัวของแมลงหวี่จับเวลา ช่วงที่เริ่มฟื้นตัวและแมลงหวี่ฟื้นครบทุกตัว
เปรียบเทียบกับการสลบแมลงหวี่ด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากถังซึ่งเป็นกลุ่มควบคุม  และค้านวณหาปริมาณคาร์บอนได-
ออกไซด์ที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างผงฟู น้าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS Version 23 วิเคราะห์แบบ 
One-way ANOVA 

 
ผลการวจิยัและอภปิรายผลการทดลอง 

ผลการศึกษาอัตราส่วนของผงฟูร่วมกับน ้าส้มสายชู เพื่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ ท่ีส่งผลต่อระยะเวลา สลบและฟื้นตัว
ของแมลงหวี่ พบว่าปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการค้านวณของกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองที่ 1, 2 และ 3 เท่ากับ 390.02, 
1075.2, 1612.8 และ 2150.4 มิลลิลิตร เมื่อศึกษาผลการสลบแมลงหวี่ของกลุ่มทดลองที่ 1, 2 และ 3 แมลงหวี่สลบภายในเวลา
18±0.44, 18±0.25 และ 17±0.10 วินาที ตามล้าดับ แมลงหวี่เริ่มฟื้นตัว 68±1.35, 81±2.27 และ 88±1.40 วินาที ตามล้าดับ 
และแมลงหวี่ฟื้นครบทุกตัว 143±2.62, 182±1.04 และ 194±1.20 วินาที ตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม พบว่าสลบ
แมลงหวี่ภายในเวลา 6±0.71วินาที แมลงหวี่เริ่มฟื้นตัวและฟื้นครบทุกตัว 68±2.16 และ 136±16.89 วินาที ตามล้าดับ (ภาพ) ผล
วิเคราะห์ทางสถิติพบว่าในการสลบทุกกลุ่มทดลองสลบแมลงหวี่ช้ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส้าคัญ (P<0.05) ส่วนการฟื้นตัวกลุ่ม
ทดลองที่ 1 และกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างทางสถิติ จากผลการทดลองการใช้ผงฟูร่วมกับน ้าส้มสายชูเพื่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์
สามารถสลบแมลงหวี่ได้ เนื่องจากปฏิกิริยาเคมีดังกล่าวจะให้ผลิตภัณฑ์เป็นคาร์บอนไดดอกไซด์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Craig 
[2] ศึกษาปฏิกิริยาที่เกิดขึ นระหว่างเบคกิ งโซดาหรือผงฟู (NaHCO3) ร่วมกับน ้าส้มสายชู (CH3COOH) พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้ คือ 
โซเดียมอะซิเตรท (CH3COONa) และ กรดคาร์บอนิก (H2CO3) แต่เนื่องจากกรดคาร์บอนิก (H2CO3) เป็นสารที่ไม่เสถียรจึงแตกตัว
เป็นน ้า (H2O) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และสอดคล้องกับงานวิจัยของสวอนและอมาลิน (Swann and Amalin) [3] ศึกษา
การใช้คาร์บอนไดออกไซด์จากปฏิกิริยาเคมีของ โซเดียมไบคาร์บอเนตและน ้าส้มสายชูเพ่ือท้าให้หนูตายโดยไม่ทรมาน ทั งนี ปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีจะขึ นอยู่กับสารก้าหนดปริมาณ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุมารินทร์ และคณะ [4] ได้
สาธิตทดลองสารก้าหนดปริมาณโดยใช้สารเคมีในชีวิตประจ้าวันจากปฏิกิริยาระหว่างสารประกอบคาร์บอเนต คือการใช้ผงฟู ท้า



854

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4 
 

ปฏิกิริยากับกรดแอซิกติก (Acetic acid) จากน ้าส้มสายชู พบว่าคาร์บอเนตจะท้าปฏิกิริยากับกรดแอซิติกแล้วได้แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งสามารถวัดได้โดยตรงจากการใช้กระบอกฉีดยา ซึ่งการใช้ผงฟู จ้านวน 0.02-0.14 กรัม ร่วมกับกรดแอซิกติก 
(Acetic acid) จากน ้าส้มสายชู 2 มิลลิลิตร ปฏิกิริยาจะเกิดขึ นอย่างสมมูล และปริมาตรของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ นจาก
ปฏิกิริยาจะขึ นอยู่กับปริมาณของคาร์บอเนต 

ผลการทดสอบอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างผงฟูกับน ้าส้มสายชู เพื่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการสลบแมลงหวี่ 
พบว่า มีอัตราส่วนที่เหมาะสมคือ 30 กรัม ต่อ 90 มิลลิลิตร ค้านวณปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากปฏิกิริยาได้ 1612.8 
มิลลิลิตร สลบแมลงหวี่ทั งหมด 10 ตัว ภายใน เวลา 18±0.25 วินาที เวลาเริ่มฟื้นตัว เท่ากับ 81±2.27 วินาที และใช้เวลาในการฟื้น
ครบหมดทุกตัว เท่ากับ 182±1.04 วินาที เมื่อเปรียบเทียบกับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้ในการสลบแมลงหวี่ในห้องปฏิบัติการ     
พันธุศาสตร์กับคาร์บอนไดออกไซด์จากปฏิกิริยาเคมีระหว่างผงฟูกับน ้าส้มสายชู มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) โดย 
แมลงหวี่ท่ีได้รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากปฏิกิริยาเคมีดังกล่าว ใช้เวลาสลบได้ช้ากว่าเล็กน้อย แต่ใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวนาน
กว่า แต่ยังไม่พบแมลงหวี่ตายจากการทดลองนี  ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้สลบแมลงหวี่ในห้องปฏิบัติการสามารถสลบแมลงหวี่
ทั งหมด 10 ตัว ภายใน เวลา 6±0.71 วินาที และใช้เวลาฟื้นตัว 136±16.89 วินาที ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 392.02 มิลลิลิตร  
 

 
 
ภาพ อัตราส่วนระหว่างผงฟู 30 กรัม ร่วมกับน ้าส้มสายชู 60, 90, 120 มิลลิลติร ต่อระยะเวลาสลบ, เวลาเริม่ฟื้นตัว,  

เวลาฟื้นครบทุกตัวของแมลงหวี่จ้านวน 10 ตัว โดยเปรียบเทียบกับชุดควบคุม 
 

 

0

50

100

150

200

250

control 60 90 120

เวล
า (

วิน
าท

)ี

น ้าสม้สายช ู(5% w/v)
(มิลลลิติร) 

เวลาสลบ

เวลาทีเ่ริม่ฟืน้

เวลาฟืน้ครบทกุตวั

5 
 

 
สรปุผลการวจิยั 

อัตราส่วนที่เหมาะสม คือผงฟู 30 กรัม ต่อน ้าส้มสายชู 90 มิลลิลิตร สามารถใช้เป็นยาสลบแมลงหวี่ทดแทนแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์จากถังในห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์ เพราะราคาถูกกว่าคิดเป็นเงินประมาณ 3 บาทต่อการสลบหนึ่งครั ง 
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แมลงหวี่ท่ีได้รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากปฏิกิริยาเคมีดังกล่าว ใช้เวลาสลบได้ช้ากว่าเล็กน้อย แต่ใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวนาน
กว่า แต่ยังไม่พบแมลงหวี่ตายจากการทดลองนี  ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้สลบแมลงหวี่ในห้องปฏิบัติการสามารถสลบแมลงหวี่
ทั งหมด 10 ตัว ภายใน เวลา 6±0.71 วินาที และใช้เวลาฟื้นตัว 136±16.89 วินาที ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 392.02 มิลลิลิตร  
 

 
 
ภาพ อัตราส่วนระหว่างผงฟู 30 กรัม ร่วมกับน ้าส้มสายชู 60, 90, 120 มิลลิลติร ต่อระยะเวลาสลบ, เวลาเริม่ฟื้นตัว,  

เวลาฟื้นครบทุกตัวของแมลงหวี่จ้านวน 10 ตัว โดยเปรียบเทียบกับชุดควบคุม 
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สรปุผลการวจิยั 

อัตราส่วนที่เหมาะสม คือผงฟู 30 กรัม ต่อน ้าส้มสายชู 90 มิลลิลิตร สามารถใช้เป็นยาสลบแมลงหวี่ทดแทนแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์จากถังในห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์ เพราะราคาถูกกว่าคิดเป็นเงินประมาณ 3 บาทต่อการสลบหนึ่งครั ง 
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กำรสลบแมลงหวี่ด้วยน�้ำแข็งแห้งในห้องปฏิบัติกำรพันธุศำสตร์

สมสุข สันมาแอ1* เกษศิรินทร์ รัทจร2 และอรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การศกึษาพนัธุศาสตร์นยิมใช้แมลงหวีเ่ป็นสตัว์ทดลอง เพราะวงจรชีวติส้ันและเพาะเล้ียงง่าย ปัจจบุนัใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

จากถัง ซึ่งมีราคาแพง ต้องติดตั้งอุปกรณ์ (~ 9,500 บาท) คณะผู้วิจัยจึงน�าน�้าแข็งแห้งมาใช้ทดแทน (กิโลกรัมละ 40 บาท)

วัตถุประสงค์ : เพ่ือหาปริมาณน�้าแข็งแห้งท่ีเหมาะสมในการสลบแมลงหว่ี และเปรียบเทียบกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากถังซึ่ง

เป็นกลุ่มควบคุม 

วิธีกำรศึกษำ : ศึกษาระยะเวลาสลบแมลงหวี่ 10 ตัว โดยใช้น�้าแข็งแห้งปริมาณ 4, 8 และ 16 กรัม และกลุ่มควบคุมคือแก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์จากถัง ท�า 3 ซ�้า แล้วสลบแมลงหวี่ต่อไป 5 นาที ย้ายแมลงหวี่ทั้ง 10 ตัวใส่ขวดเปล่า สังเกตพฤติกรรมและบันทึก

ระยะเวลาฟื้นของแมลงหวี่ครบทุกตัว วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แบบ One-Way ANOVA ด้วยโปรแกรม SPSS version 19 

ผลกำรศึกษำ : น�้าแข็งแห้ง 4, 8 และ 16 กรัม สลบแมลงหวี่ภายในเวลา 42±2.08, 36±2.31 และ 20±1.53 วินาที ตามล�าดับ และ

แมลงหวี่ใช้เวลาฟื้นตัว 195±14.50, 235±15.63 และ 281±11.50 วินาที ตามล�าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับการสลบแมลงหวี่ด้วยแก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์ พบว่าสลบแมลงหวี่ภายในเวลา 52±3.22 วินาที และฟื้นตัว 371±9.85 วินาที การใช้น�้าแข็งแห้งมีประสิทธิภาพ

ในการสลบและท�าให้แมลงหวี่ฟื้นตัวได้เร็วกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญ (P<0.05) 

วิจำรณ์และสรุป : น�้าแข็งแห้งปริมาณ 4 กรัมเป็นปริมาณที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพดีที่สุด สามารถใช้เป็นยาสลบแมลงหว่ี

ทดแทนคาร์บอนไดออกไซด์จากถังในห้องปฏบัิตกิารพันธศุาสตร์ เพือ่ลดต้นทนุ (~ 1 บาท ต่อการสลบ 1 ครัง้ ) และใช้ได้ในทกุสถานที่ 

ค�ำส�ำคัญ: น�้าแข็งแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ ยาสลบ แมลงหวี่

1 นสิติหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ, สาขาวชิาวทิยาศาสตร์-ชวีวทิยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัทักษิณ สงขลา 90000
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Drosophila Fly Anesthesia using Dry Ice in Genetic Laboratory

Somsook Sanmahae1* Kedsirin Ruttajorn2 and Arunrut Vanichanon 3

Abstract 

Introduction : In genetic laboratory, Drosophila melanogaster is used as an experimental animal because of 

its short life and easy to culture. Carbon dioxide gas from a tank is currently used for Drosophila fly anesthesia 

which is expensive (~9500 bath) and difficult to set up. Dry ice might be substituted (40 bath/kilogram).

Objectives : To investigate the appropriated amount of dry ice for Drosophila fly anesthesia and to compare 

with carbon dioxide gas from a tank as a control group.

Methods : Ten flies were used to study anesthetized time with 4, 8 and 16 grams of dry ice and carbon dioxide 

gas from a tank as a control group, 3 replications. Then, the flies were anesthetized 5 more minutes. Afterwards, 

all flies were transferred to a new tube for observing recovery times. Data were analyzed using one-Way ANOVA 

with SPSS program version 19. 

Results : The amounts of dry ice : 4, 8 and 16 grams anesthetized at 42 ±2.08, 36±2.31 and 20±1.53 seconds, 

respectively and the flies were recovery at 195±14.50, 235±15.63 and 281± 11.50 seconds, respectively. When 

comparing the control group, samples were anesthetized at 52±3.22 seconds and recovery time was 371±9.85 

seconds. Anesthetized and recovery time from all treatments were significantly quicker than the control group 

(p<0.05). 

Conclusion : Four grams of dry ice was the most suitable amount to effectively anesthetize flies. Dry ice can 

be used as fly anesthesia instead of carbon dioxide gas from a tank because of its better efficiency, inexpensive 

(~ One bath each time) and applicable everywhere. 

Keywords: Dry Ice, Carbon Dioxide, Anesthetic Agents, Fruit Fly 
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บทน้า 

 ในการศึกษาพันธุศาสตร์ในระดับต่างๆ โดยทั่วไปใช้แมลงหวี่เป็นสัตว์ทดลองในห้องปฏิบัติ เนื่องจากมีลักษณะ
พันธุกรรมที่หลากหลายและสังเกตง่าย วิธีการศึกษาไม่ยุ่งยาก สามารถเพาะเลี้ยงง่าย ใช้พื้นที่จ้ากัดและวงจรชีวิตสั้น 
การศึกษาและวิจัยด้านพันธุศาสตร์นี้จ้าเป็นต้องใช้เทคนิคต่างๆ ที่จ้าเป็น โดยเฉพาะเทคนิคการสลบแมลงหวี่ เพื่อหยุด  
การเคลื่อนไหวของแมลงหวี่ในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่ดีส้าหรับการตรวจสอบลักษณะของแมลงหวี่ การนับจ้านวน  
ตลอดจนการตรวจสอบเพศของแมลงหวี่ โดยทั่วไปนิยมใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide : CO2) และ       
ไดเอทิลอีเทอร์ (Diethylether)  [1] ซึ่งสารทั้งสองตัวนี้ต่างมีประสิทธิภาพในการสลบแมลงหวี่ แต่ก็มีข้อจ้ากัดในการใช้       
ไดเอทิลอีเทอร์ มีลักษณะไวไฟ และเป็นพิษสูง ส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีราคาแพง ประมาณ 9,500 บาท รวม
อุปกรณ์และแก๊สทีจ่้าเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมแก๊สในห้องปฏิบัติการ อีกทั้งแก๊สไม่มีสีและกลิ่น [2]-[4] จึงตรวจสอบ
ได้ยาก หากมีการรั่วไหลเกิดขึ้น การศึกษาของ Bahney [3] รายงานการใช้น้้าแข็งแห้ง ซึ่งเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ในรูป
ของแข็งเพื่อสลบแมลงหวี่ เนื่องจากมีราคาถูกกว่า กิโลกรัมละ 40 บาท ใช้ง่ายและปริมาณของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
เพียงพอส้าหรับสลบแมลงหวี่ จึงเป็นวิธีการสลบแมลงหวี่แทน    ไดเอทิลอีเทอร์หรือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากถังแก๊ส 
คณะผู้วิจัยต้องการใช้น้้าแข็งแห้ง (Dry Ice) มาใช้ทดแทนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากถังแก๊สในห้องปฏิบัติพันธุศาสตร์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณน้้าแข็งแห้งที่เหมาะสมในการสลบแมลงหวี่ในห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์  โดย
เปรียบเทียบกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากถังแก๊ส  

วิธีด้าเนินการ 

 งานวิจัยนี้เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของน้้าแข็งแห้งต่อการสลบและการฟื้นตัวของแมลงหวี่ ก่อนเริ่มการ
ทดลองให้สลบแมลงหวี่โดยใช้น้้าแข็งบด จึงแยกแมลงหวี่ไว้บนขวดสลบมีฝาครอบปิดขวดละ 10 ตัว ทิ้งแมลงหวี่ต่อไปอีก 
1 ช่ัวโมง จึงเริ่มการทดลอง ศึกษาระยะเวลาสลบแมลงหวี่โดยใช้น้้าแข็งแห้ง  ช่ังน้้าแข็งแห้งปริมาณ 4 กรัม ใส่ในขวดสลบ
แมลงหวี่ สังเกตการสลบของแมลงหวี่ จับเวลา และนับจ้านวนแมลงหวี่ที่สลบท้าการทดลอง 3 ซ้้าและใช้ปริมาณของ
น้้าแข็งแห้งเป็น 8 และ 16 กรัม ตามล้าดับ ส่วนการศึกษาระยะเวลาฟื้นตัวของแมลงหวี่ โดยท้าให้แมลงหวี่สลบต่อนาน 5 
นาทีเพื่อเป็นระยะเวลาศึกษาจ้านวน ลักษณะและเพศของแมลงหวี่ จึงย้ายแมลงหวี่ที่ตรวจสอบแล้วใส่ขวดเปล่า สังเกต
พฤติกรรมและการฟื้นตัวของแมลงหวี่เปรียบเทียบกับการสลบแมลงหวี่ด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากถังแก๊ส โดย
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรม SPSS version 19 วิเคราะห์แบบ One-Way ANOVA   

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาระยะเวลาสลบแมลงหวี่   

 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของน้้าแข็งแห้ง ที่ปริมาณ 4, 8 และ 16 กรัม เปรียบเทียบกับ แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์จากถัง  ซึ่งเป็นกลุ่มควบคุมต่อระยะเวลาสลบแมลงหวี่พบว่า เมื่อสลบแมลงหวี่ด้วยน้้าแข็งแห้ง



859

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3 
 

 
บทน้า 

 ในการศึกษาพันธุศาสตร์ในระดับต่างๆ โดยทั่วไปใช้แมลงหวี่เป็นสัตว์ทดลองในห้องปฏิบัติ เนื่องจากมีลักษณะ
พันธุกรรมที่หลากหลายและสังเกตง่าย วิธีการศึกษาไม่ยุ่งยาก สามารถเพาะเลี้ยงง่าย ใช้พื้นที่จ้ากัดและวงจรชีวิตสั้น 
การศึกษาและวิจัยด้านพันธุศาสตร์นี้จ้าเป็นต้องใช้เทคนิคต่างๆ ที่จ้าเป็น โดยเฉพาะเทคนิคการสลบแมลงหวี่ เพื่อหยุด  
การเคลื่อนไหวของแมลงหวี่ในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่ดีส้าหรับการตรวจสอบลักษณะของแมลงหวี่ การนับจ้านวน  
ตลอดจนการตรวจสอบเพศของแมลงหวี่ โดยทั่วไปนิยมใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide : CO2) และ       
ไดเอทิลอีเทอร์ (Diethylether)  [1] ซึ่งสารทั้งสองตัวนี้ต่างมีประสิทธิภาพในการสลบแมลงหวี่ แต่ก็มีข้อจ้ากัดในการใช้       
ไดเอทิลอีเทอร์ มีลักษณะไวไฟ และเป็นพิษสูง ส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีราคาแพง ประมาณ 9,500 บาท รวม
อุปกรณ์และแก๊สทีจ่้าเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมแก๊สในห้องปฏิบัติการ อีกทั้งแก๊สไม่มีสีและกลิ่น [2]-[4] จึงตรวจสอบ
ได้ยาก หากมีการรั่วไหลเกิดขึ้น การศึกษาของ Bahney [3] รายงานการใช้น้้าแข็งแห้ง ซึ่งเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ในรูป
ของแข็งเพื่อสลบแมลงหวี่ เนื่องจากมีราคาถูกกว่า กิโลกรัมละ 40 บาท ใช้ง่ายและปริมาณของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
เพียงพอส้าหรับสลบแมลงหวี่ จึงเป็นวิธีการสลบแมลงหวี่แทน    ไดเอทิลอีเทอร์หรือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากถังแก๊ส 
คณะผู้วิจัยต้องการใช้น้้าแข็งแห้ง (Dry Ice) มาใช้ทดแทนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากถังแก๊สในห้องปฏิบัติพันธุศาสตร์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณน้้าแข็งแห้งที่เหมาะสมในการสลบแมลงหวี่ในห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์  โดย
เปรียบเทียบกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากถังแก๊ส  

วิธีด้าเนินการ 

 งานวิจัยนี้เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของน้้าแข็งแห้งต่อการสลบและการฟื้นตัวของแมลงหวี่ ก่อนเริ่มการ
ทดลองให้สลบแมลงหวี่โดยใช้น้้าแข็งบด จึงแยกแมลงหวี่ไว้บนขวดสลบมีฝาครอบปิดขวดละ 10 ตัว ทิ้งแมลงหวี่ต่อไปอีก 
1 ช่ัวโมง จึงเริ่มการทดลอง ศึกษาระยะเวลาสลบแมลงหวี่โดยใช้น้้าแข็งแห้ง  ช่ังน้้าแข็งแห้งปริมาณ 4 กรัม ใส่ในขวดสลบ
แมลงหวี่ สังเกตการสลบของแมลงหวี่ จับเวลา และนับจ้านวนแมลงหวี่ที่สลบท้าการทดลอง 3 ซ้้าและใช้ปริมาณของ
น้้าแข็งแห้งเป็น 8 และ 16 กรัม ตามล้าดับ ส่วนการศึกษาระยะเวลาฟื้นตัวของแมลงหวี่ โดยท้าให้แมลงหวี่สลบต่อนาน 5 
นาทีเพื่อเป็นระยะเวลาศึกษาจ้านวน ลักษณะและเพศของแมลงหวี่ จึงย้ายแมลงหวี่ที่ตรวจสอบแล้วใส่ขวดเปล่า สังเกต
พฤติกรรมและการฟื้นตัวของแมลงหวี่เปรียบเทียบกับการสลบแมลงหวี่ด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากถังแก๊ส โดย
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรม SPSS version 19 วิเคราะห์แบบ One-Way ANOVA   

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาระยะเวลาสลบแมลงหวี่   

 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของน้้าแข็งแห้ง ที่ปริมาณ 4, 8 และ 16 กรัม เปรียบเทียบกับ แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์จากถัง  ซึ่งเป็นกลุ่มควบคุมต่อระยะเวลาสลบแมลงหวี่พบว่า เมื่อสลบแมลงหวี่ด้วยน้้าแข็งแห้ง

4 
 

ปริมาณ 4, 8 และ 16 กรัม แมลงหวี่สลบหมดทุกตัวโดยใช้เวลา 42±2.08, 36±2.31 และ 20±1.53 วินาที เปรียบเทียบ
กับกลุ่มควบคมุที่สลบแมลงหวี่ได้ทุกตัวในเวลา 52±3.22 วินาที (ภาพที่ 1 และ 3) ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ (P<0.05) 
โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bahney [3] ซึ่งน้าเทคนิคการสลบแมลงหวี่ด้วยน้้าแข็งแห้งใช้แทนอีเทอร์ 
คาร์บอนไดออกไซด์ และยาสลบช่ือ Fly Nap ในห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์ ซึ่งพบว่า น้้าแข็งแห้ง 1 ปอนด์สามารถใช้
สลบแมลงหวี่ได้ 1300-1500 ตัว โดยท้าการสลบแมลงหวี่ครั้งละ 40 ตัว การวางยาสลบแมลงหวี่ใช้เวลาประมาณ 8 นาที 
โดยแมลงหวี่จะยังคงสลบประมาณ 13 นาที และอัตราการตายของแมลงหวี่ 2.5 เปอร์เซ็นต์  เมื่อสลบนาน 20 นาที ส่วน
เวลาที่แตกต่างกันอาจเนื่องจากอุปกรณ์และปริมาณน้้าแข็งแห้งที่ใช้แต่ละครั้งแตกต่างกัน อีกท้ังในการทดลองนี้ไม่พบการ
ตายของแมลงหวี่เนื่องจากใช้เวลาสลบน้อยกว่า 20 นาทีทุกกลุ่มทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แมลงหวี่  ก. ปกติ ข. สลบ 

2.  ผลการศึกษาระยะเวลาฟื้นตัวของแมลงหวี่ 

 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของน้้าแข็งแห้ง 4, 8 และ  16 กรัม ต่อระยะเวลาฟื้นตัวของแมลงหวี่พบว่าแมลง
หวี่ฟื้นครบทุกตัวที่เวลา 195±14.50, 235±15.63 และ 281± 11.50 วินาทีตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม
พบว่าแมลงหวี่ฟ้ืนครบทุกตัวท่ีเวลา 371±9.85 วินาที (ภาพที่ 2 และ 3) ซึ่งปริมาณน้้าแข็งแห้งทุกระดับใช้เวลาในการฟื้น
ตัวเร็วกว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากถังอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ Nilson, et 
al. [5] สลบแมลงหวี่ด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากถัง ใช้เวลาสลบ 10 นาที และฟื้น 80% ประมาณ 6 นาที 
น้้าแข็งแห้งจึงสามารถใช้สลบแมลงหวี่โดยหยุดการเคลื่อนไหวของแมลงหวี่ในระยะเวลาหนึ่ง ก่อนแมลงหวี่จะฟื้นเพื่อ
สามารถใช้เวลาในการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรม การนับจ้านวน รวมถึงการตรวจสอบเพศของแมลงหวี่ จากนั้นจึงน้า
แมลงหวี่ไปเลี้ยงต่อในขวดเลี้ยงแมลงหวี่หรือหลอดอาหารเพื่อน้าไปใช้ในการศึกษาต่อไป โดยถ้าหากสลบแมลงหวี่เป็น
ระยะเวลานาน ท้าให้แมลงหวี่ฟ้ืนตัวช้าจนอาจตายได้ จึงควรสลบแมลงหวี่ด้วยเวลาที่เหมาะสมซึ่งควรน้อยกว่าสิบนาที  

ดังนั้นจากผลการทดลองในครั้งนี้จึงช้ีให้เห็นว่า การน้าน้้าแข็งแห้งมาใช้เป็นยาสลบแมลงหวี่ เป็นอีกทางเลือกที่
คุ้มค่า เพราะน้้าแข็งแห้งมีราคาถูก หาซื้อได้ทัว่ไป ไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจของผู้ปฏิบัติการ

ก ข 
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ทดลองเหมือนการใช้สารเคมี  วิธีการใช้ง่ายและใช้ได้ในทุกสถานที่ ไม่มีข้อจ้ากัดในการใช้อุปกรณ์ แต่ต้องระวังในการใช้
น้้าแข็งแห้งเนื่องจากมีอุณหภูมิที่ต่้า (ประมาณ -80 องศาเซลเซียส) 

 

ภาพที่ 2 รหัสคิวอารส์้าหรับวิดีโอแมลงหวี่สลบและฟื้น 

 

ภาพที ่3 ระยะเวลาสลบและฟื้นตวัของแมลงหวี่ ที่สลบด้วยน้้าแข็งแห้งปริมาณ 4, 8 และ16 กรัม 
และกลุม่ควบคุม (แกส๊คาร์บอนไดออกไซด์จากถัง) 

 
สรุปผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาปริมาณน้้าแข็งต่อระยะเวลาสลบและฟื้นตัวของแมลงหวี่ รวมทั้งเปรียบเทียบกับการสลบด้วยแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์จากถังแก๊ส พบว่าน้้าแข็งแห้ง 4, 8 และ 16 กรัม ท้าให้แมลงหวีส่ลบหมดทุกตัวโดยใช้เวลา 42±2.08, 
36±2.31 และ 20±1.53 วินาทีตามล้าดับ และแมลงหวี่ฟื้นครบทุกตัวที่เวลา 195±14.50, 235±15.63 และ 281± 
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11.50 วินาทีตามล้าดับ ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากถังอย่างมีนัยส้าคัญ (P<0.05) ผลการทดลอง
สรุปว่า น้้าแข็งแห้ง 4 กรัม ราคาประมาณ 1 บาท มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการสลบแมลงหวี่ 1 ครั้ง ใน
ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์  
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เมทริกซ์กำรฉำยภำพประชำกรของแมลงหวี่ชนิด Drosophila ananassae

อรรถพร บัวชื่น1* ธนพันธุ์ ปัทมานนท์2 และอรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์ 2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : พลวัตรประชากรของแมลงหวี่ชนิด Drosophila ananassae ที่สภาวะอุณหภูมิแตกต่างกันสามารถอธิบายได้ด้วยวิธีการ

ทางคณิตศาสตร์ในรูปของเมทริกซ์ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาอัตราการขยายพันธุ์ทางพันธุกรรม ( r ) จากโมเดลเมทริกซ์การฉายภาพประชากรของแมลงหวี่ ในสภาวะ

อุณหภูมิที่แตกต่างกัน

วิธีกำรศึกษำ : การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษานิเวศวิทยาประชากร แมลงหวี่ชนิด D. ananassae ที่จับได้จากธรรมชาติมาทดลอง

ในห้องปฏิบัติการในสภาวะอุณหภูมิควบคุม 3 ระดับ ได้แก่ 20 25 และ 30 C โดยศึกษาตั้งแต่ระยะเวลาพัฒนาการ อัตรารอด 

อายุขัย จ�านวนไข่เฉลี่ยในตัวเต็มวัย และสัดส่วนเพศ เพื่อใช้ข้อมูลในการค�านวณเมทริกซ์ มิติ 4 x 4 

ผลกำรศึกษำ : พบว่า เมทริกซ์การฉายภาพประชากรให้ค่าเจาะจง (λ ) ที่สูงที่สุดในอุณหภูมิ 20 25 และ 30 C  เท่ากับ 1.44 

1.59 และ 1.35 เมื่อค�านวณเป็นอัตราการขยายพันธุ์ทางพันธุกรรม ได้เท่ากับ 0.36 0.46 และ 0.30 ตามล�าดับ โดยที่อุณหภูมิ 25 
C  มีอัตราการรอดสูงที่สุด แต่อุณหภูมิ 20 C  ให้จ�านวนไข่เฉลี่ยและอายุขัยสูงที่สุด และอุณหภูมิ 30 C  ให้ค่าน้อยทั้งหมด 

ส�าหรับสัดส่วนเพศ เท่ากับ 1 : 1 ทุกอุณหภูมิ

วิจำรณ์และสรุป : จากการทดลองครั้งนี้ พบว่า อุณหภูมิมีผลต่อการเพิ่มจ�านวนประชากรแมลงหวี่ ที่อุณหภูมิ 25 C  จะมีการเพิ่ม

จ�านวนประชากรมากที่สดุ และอุณหภูม ิ30 C  การเพิม่จ�านวนประชากรไดน้อ้ยที่สดุ ซึง่แปรผนัตรงกบัค่าอตัราการขยายพันธุ์ทาง

พันธุกรรม

ค�ำส�ำคัญ : เมทริกซ์การฉายภาพ ประชากร Drosophila ananassae 
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Population Projection Matrix of Drosophila ananassae

Attaporn Buachuen1* Tanapan Pattamarnon2 Arunrut Vanichanon2

Abstract

Introduction : Population dynamics in each generation of Drosophila ananassae at the different temperature 

conditions can be explained by mathematical methods in form of matrix

Objective : To study capacity of increase (r) from the population projection matrices model of Drosophila 

population at the different temperature conditions.

Methods : This research is to study about population ecology of D.ananassae, which could be trapped from 

nature, and tested in a laboratory with controlled temperature of 3 levels: 20, 25, and 30 C  by studying from 

the development period, survival rate, life span, the average number of eggs in adults, and sex ratio in order 

to calculate the 4 x 4 dimensional matrix.

Results : D.ananassae population projection matrix shown the highest Eigen value (λ ) at 20, 25, and 30 C  

which equal to 1.44, 1.59, and 1.35. When calculated as the capacity of increase is equal to 0.36, 0.46, and 0.30 

respectively. 25 C , there was the highest survival rate while there wasthe highest average number of eggs in 

adults and life span at 20 C . In addition, 30 C gave the lowest numbers of all factors. Finally, sex ratio was 

equal to 1: 1 in every temperature.

Conclusion : It was found that temperature affects the population growth of Drosophila. 25 C , there was the 

highest of population expansion. While there was the lowest of population expansion at 30 C which directly 

varied with the capacity of increase.

Keywords : Projection matrix, Population, Drosophila ananassae 
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บทนํา 
แมลงหว่ีสกุล Drosophila มีช่ือสามัญเรียกวา Fruit fly  หรือ Vinegar fly มักพบตามผลไมสุก ผักเริ่มเนา  ยีสต

เบียร นํ้าสมสายชู ขนมหวาน   เปนตน มีความเปนไปไดท่ีจะเปนพาหะของเช้ือโรค ดวยบอยครั้งสามารถพบเจอไดในเศษ
อาหารและสุขาสาธารณะ จากการศึกษาพบวา  D. melanogaster สามารถสงผานเช้ือโรค Escherichia coli ไปยังผลไมได 
อยางไรก็ตามประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมในแตละฤดูกาลอยูตลอดเวลา ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสําคัญตอพลวัตร
ประชากรแมลงหว่ีตอการเพ่ิมและลดจํานวนของประชากรในธรรมชาติ      

พลวัตรประชากร(Population dynamic) เปนผลมาจากการเพ่ิม (การเกิดและการอพยพเขา) และการลด (การตาย
และอพยพออก) ของแตละหนวยในประชากรหน่ึง ๆ  กระบวนการเหลาน้ีไดรับการควบคุมโดยปจจัยภายในและภายนอก 
ปจจัยภายในประกอบดวยลักษณะชีวประวัติ เชน อายุครั้งแรกในการผสมพันธุ  ภาวะเจริญพันธุ (Fertility) สวนปจจัย
ภายนอกเปนปจจัยท่ีเช่ือมตอกับสภาวะแวดลอม เชน แหลงอาหาร หรือสภาพอากาศ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามพ้ืนท่ีและ
เวลา การศึกษาโดยท่ัวไปพยายามศึกษาตารางชีวิต (Life table) เพ่ือใหไดคาตัวเลขประมาณพารามิเตอรท่ีสนใจในสิ่งมีชีวิต     
[ 1 ]  เพ่ือใชประเมินและทําความเขาใจโครงสรางอายุประชากรในแตละช้ันอายุ (Age classes) หรือชวงอายุ (Life stage)  ท่ี
มีการเปลี่ยนแปลง (Transition) อยางไรก็ตามตัวเลขเหลาน้ีในประชากรธรรมชาติไมไดเปนงานท่ีงายตอการประเมินโดยเฉพาะ
อยางยิ่งสําหรับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก อายุสั้น และมีการเคลื่อนท่ี เชน แมลง การแกปญหาทางเลือกสําหรับปญหาน้ี คือ การ
ประมาณคาพารามิเตอรในหองปฏิบัติการ [ 2 ]  ซึ่งการใชแบบจําลองโมเดลทางคณิตศาสตรท่ีเรียกวา   เมทริกซการฉายภาพ
ประชากร (Population projection matrices ; PPMs) ถือไดวาเปนเครื่องมือในการสรางแบบจําลองท่ีใชกันอยางแพรหลาย
มากท่ีสุดในระบบนิเวศประชากร [ 3 ] ท่ีสามารถใชในการประเมินคาสัมประสิทธ์ิการขยายพันธุท่ีแทจริง (λ ) หรืออัตราขยาย
พันธุทางพันธุกรรม ( r ) อีกท้ังใชในการทํานายประชากรในอนาคตไดเชนกัน 

การศึกษาทางดานนิเวศวิทยาประชากรในครั้งน้ีผูวิจัยมีความสนใจเลือกแมลงหว่ีชนิด D. ananassae เน่ืองจากการ
สังเกตพบวามีจํานวนประชากรนอยในธรรมชาติ คาดการณวาอุณหภูมินาจะมีผลตอจํานวนประชากรของแมลงหว่ีชนิดน้ี 
 

วิธีดําเนินการ 
 1.การเก็บแมลงหว่ีจากธรรมชาติและการเพาะเลี้ยง 
  เก็บแมลงหว่ีท่ีจับคูกันในตอนเชา (เปนชนิดเดียวกัน) จากอาหารท่ีวางลอไว โดยใชขวดแกวขนาดเล็กครอบ
ลงบนแมลงคูน้ัน ปลอยใหไตข้ึนขางขวด ปดจุก หลังจากน้ันถายลงขวดแกวท่ีเตรียมอาหารสําหรับเลี้ยงแมลงหว่ีไว ใหวางไข
และเจริญไดลูกหลานเพ่ือเก็บเปนขวดเพาะเลี้ยง (Stock) ตอไป โดยมีการเปลี่ยนอาหารทุก ๆ 2 สัปดาห 

2.การจําแนกชนิดแมลงหว่ีท่ีเก็บจากธรรมชาติ 
  จําแนกชนิดจากลักษณะ Genus Drosophilla ท่ี Strick berger (1962) รายงานไว ซ่ึงมีลักษณะท่ีใช
จําแนก คือ แถบบริเวณทอง ,สีของอก, ปก ,Sex comb , ตําแหนงการวางตัวของขนแข็ง (Bristles) , จํานวนของ 
Acrostichal haire 
 3.การทดลอง 
  3.1 ระยะเวลาการเริ่มวางไขหลังออกจากดักแด 
   คัดแยกแมลงหว่ีท้ังเพศผูและเพศเมียท่ีเพ่ิงฟกออกจากดักแด ใสในขวดทดลอง โดยใสเพศผูและ
เพศเมียอยางละ 3 ตัว (รวม 6 ตัว) ตอ 1 ซํ้า  จํานวน 5 ซํ้า  บันทึกผลติดตามการวางไขจนถึงวันท่ีเริ่มวางไขครั้งแรก 
  3.2 พัฒนาการจากระยะไขจนถึงตัวเต็มวัย 
   เตรียมอาหารแมลงหว่ีใสในจานทดลอง (Petri dish) ใหมีความหนาประมาณ 1/ 2 ของจาน  นํา
แมลงหว่ีเพศผูและเพศเมียท่ีพรอมไขแลวอยางละ 5 ตัว  (รวม 10 ตัว) ตอ 1 ซํ้า  จํานวน 10 ซํ้า นําจานทดลองไปวางเลี้ยงใน
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สภาวะอุณหภูมิ 20  25 และ 30 องศาเซลเซียส  เมื่อเวลาผานไป  24 ช่ัวโมง ปลอยแมลงหว่ีออกจากจานทดลอง  นับไขแมลง
หว่ีท่ีไขเริ่มตน บันทึกจํานวนการเปลี่ยนแปลงระยะตาง ๆ ไดแก ระยะไข  ตัวออน  ดักแด และตัวเต็มวัย ในแตละเวลา 
  3.3  อายุขัยและจํานวนไขตอตัวตอวัน 
   เลี้ยงแมลงหว่ีท่ีเพ่ิงฟกออกจากดักแด ในขวดเลี้ยงท่ีบรรจุอาหาร ในสภาวะอุณหภูมิ 20  25 และ 
30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิละ 5 ซ้ํา แตละซ้ําประกอบดวย 3 ขวดยอย  แตละขวดยอยใชแมลงหว่ีเพศผูและเพศเมียอยางละ 
2 ตัว ( 4 ตัว/ขวดยอย)  บันทึกผล 2 วันตอครั้ง  โดยการยายแมลงหว่ีในแตละขวดไปยังขวดใหม (หามใชยาสลบ) บันทึก
จํานวนไขท่ีแมลงหว่ีเพศเมียไขไวในอาหารภายใตกลองจุลทรรศนสเตอริโอ จนกวาแมลงหว่ีทุกตัวหมดอายุขัย 
  3.4 อัตราสวนเพศผู : เพศเมีย 
   นําแมลงหว่ีเพศผูและเพศเมียตัวเต็มวัยมาเลี้ยงไวในขวดเลี้ยงแมลงหว่ีท่ีบรรจุอาหาร โดยใชเพศผู
และเพศเมีย อยางละ 1 คู ตอขวด เลี้ยงไวในอุณหภูมิ 20  25 และ 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิละ 10 ซํ้า  ปลอยใหแมลงหว่ี
วางไขใหมาก โดยกําหนดเวลาในการไข 5 วัน แลวนําแมลงหว่ีตัวเต็มวัยท้ังสองเพศออกจากขวด เลี้ยงไขแมลงหว่ีในขวดจน
กลายเปนตัวเต็มวัย  บันทึกตัวเต็มวัยแตละเพศในแตละซ้ําทุกอุณหภูมิ และทุก ๆ วันจนไมปรากฏตัวเต็มวัยในแตละขวด 

4.การวิเคราะหขอมูล 
  4.1 ขอมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะห โดยใชคาเฉลี่ยแบบไมแจกแจงความถ่ี และแบบแจงแจงความถ่ี   
สําหรับขอมูลท่ีนํามาเขียนโมเดลเมทริกซใชคาเฉลี่ยแบบเรขาคณิต 
  4.2 วิเคราะหอัตราสวนเพศแมลงหว่ีในแตละอุณหภูมิโดยใชสถิติ ไค – สแควร (Chi Square Statistic)  
  4.3 วิเคราะหหาคาเจาะจงจากโมเดลเมทริกซ เลฟโควิทช (Lefkovitch) แตละอุณหภูมิ โดยใชโปรแกรม
ออนไลน ชนิดเมทริกซมิติ 4 x 4 และเปลี่ยนคาเจาะจงเปนอัตราการขยายพันธุทางพันธุกรรม ( r ) โดยใชความสัมพันธ λ= er  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
  1.จากการทดลองเลี้ยงแมลงหว่ีชนิด Drosophila ananassae  พบวา อุณหภูมิ 20  25 และ 30                 
องศาเซลเซียส แมลงหว่ีเริ่มไขครั้งแรกในวันท่ี 4   2  และ 2 หลังจากเปนตัวเต็มวัย ตามลําดับ  ซ่ึงมีความสอดคลองกับ กอง
กัญจ  เจาสกุล [ 4 ]  ท่ีทดลองแมลงหว่ี 4 ชนิดไดแก D. melanogaster  D. duncani  D. putrid และ D. ananassae ใน
อุณหภูมิ 15  25 และ 30 องศาเซลเซียส พบวา อุณหภูมิต่ําจะมีอายุของตัวเต็มวัยเมื่อเริ่มวางไข มากกวาอุณหภูมิสูง 

2.พัฒนาการจากระยะไขจนถึงตัวเต็มวัย  โดยเริ่มตั้งแต ระยะไข  หนอน  ดักแด และตัวเต็มวัย พบวา 
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส  ใชเวลา 4 , 3 , 5 และ 94 วันตามลําดับ  อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ใชเวลา 2 , 2 , 3 และ     
81 วันตามลําดับ อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ใชเวลา 2 , 2 , 3 และ 67 วัน 9 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาอุณหภูมิยิ่งสูงข้ึนทํา
ใหพัฒนาการจากไขจนถึงตัวเต็มวัย และอายุขัยของแมลงหว่ียิ่งสั้นลง สอดคลองกับการทดลองแมลงหว่ี D. melanogaster 
ของ [ 5 ] พบวา อุณหภูมิมีความสัมพันธเชิงลบกับเวลาในการเจริญเติบโต เน่ืองจากอุณหภูมิสูงทําใหเมตาบอลิซึมภายใน
รางกายสูงข้ึน กิจกรรมตาง ๆ เชน การกิน  การจับคูผสมพันธุ หรือการพัฒนาการดังกลาวผกผันกับอุณหภูมิ  

3.อัตรารอดและจํานวนไขตอตัว  พบวา อัตรารอดตั้งแตระยะไข  หนอน ดักแด ตัวเต็มวัยเริ่มตน  และตัว
เต็มวัยสุดทายกอนหมดอายุขัย แตละอุณหภูมิมีอัตรารอดแตกตางกัน (ภาพท่ี 1) ดังน้ี อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส มีอัตรารอด 
1.00  0.67  0.58  0.52  0.02 ตามลําดับ  อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มีอัตรารอด 1.00  0.86  0.85  0.82  0.03 
ตามลําดับ  และอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส มีอัตราการรอด 1.00  0.54  0.47  0.43  0.04 ตามลําดับ [ 6 ] ไดกลาววา   
อุณหภูมิต่ําตลอดเวลาอาจทําใหการผลิตท่ีไมสมบูรณ โดยอาจจะมีการสะสมไขแดง (Yolk) ไมเพียงพอ หรือมีการสะสมสาร
บางอยางไมเพียงพอตอการใชในการเจริญเติบโต เชน สารพันธุกรรม (DNA) มีความจําเปนในการแบงตัวของตัวออน หรือ
อุณหภูมิต่ําทําใหสารพันธุกรรมทําหนาท่ีไมได   
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จํานวนไขโดยเฉลี่ยอุณหภูมิ 
และ 5.46 ± 4.54 ตอตัวตอวัน   ตามลําดับ

ภาพท่ี 
 

4. อัตราสวนเพศผู 
อุณหภูมิมีสัดสวนเพศผูและเพศเมีย 1 : 1 

 
ตารางท่ี 1  การทดสอบไค – สแควร สัดสวนเพศในสภาวะอุณหภูมิตางๆ  
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นต์
 x 1

00

จําน
วน

ไข่เ
ฉล

ีย (
 ฟอ

ง ต่
อต

ัวต่
อว

ัน)

ภาพท่ี 1 อัตรารอดแตละระยะ 
จํานวนไขโดยเฉลี่ยอุณหภูมิ 20  25 และ 30  องศาเซลเซียส พบวา เฉลี่ย 15.48
ตอตัวตอวัน   ตามลําดับ  (ภาพท่ี 2) 

 
 2 จํานวนไขเฉลี่ย ฟองตอตวัตอวัน ท่ีอุณหภูมิตาง ๆ  

อัตราสวนเพศผู : เพศเมีย จากการทดลอง ในอุณหภูมิ 3 ระดับ ดังตารางท่ี 
1 ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

สัดสวนเพศในสภาวะอุณหภูมิตางๆ   
อุณหภูมิ 

เพศเมีย (ตัว) 
P – value การทดสอบ Chi Square 
1 : 2 2 : 1 1 : 1

 
565 : 593) 

0.00 0.00 0.411

 
(919 : 850) 

0.00 0.00 0.101

 
792) 

0.00 0.00 0.138

Larva Pupa Yong Adult Mature

ระยะ

20 

25 

30 

0

5

10
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20

25

20 25 30

จําน
วน

ไข่เ
ฉล

ีย (
 ฟอ

ง ต่
อต

ัวต่
อว

ัน)

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

 

48± 7.15   10.35± 7.43 

ดังตารางท่ี 1 พบวา ท้ังระดับ 3 

 
1 : 1 

0.411 

0.101 

138 

 องศาเซลเซียส

 องศาเซลเซียส

 องศาเซลเซียส
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5.จากการทดลองขอ 1 – 4  เมื่อนําขอมูลมาคํานวณเพ่ือใชเขียนในรูปของโมเดลเมทริกซมติิ 4 x 4 ของ 
Drosophila ananassae แตละอุณหภูมิ  ไดดังน้ี 
   5.1 อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ไดโมเดลเมทริกซและกราฟวัฏจักรชีวิตดังภาพท่ี 3 โดยมีสมการ 
คือ   x4  3.1032x3+ 3.5823x2  1.8244x + 0.1624  ท่ีใหคาเจาะจง 4 คา  ดังน้ี 

1
λ = 0.11 , 

2
λ = 0.77 + 0.64 i   ,  

3
λ = 0.77 – 0.64 i , 

4
λ = 1.44 

 



















9663.01909.000

07860.03038.00

006508.02046.0

48.15007001.0



















52

58

67

100

 

 
 

ภาพท่ี 3 โมเดลเมทริกซ (ซายมือ) และกราฟวัฏจักรชีวิต (ขวามือ) อุณหภมูิ 20 องศาเซลเซียส 
 

   5.2 อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ไดโมเดลเมทริกซและกราฟวัฏจักรชีวิตดังภาพท่ี 4 โดยมีสมการ 
คือ  x4 2.6200x3+ 2.5028x2 1.0376x  0.5631 ท่ีใหคาเจาะจง 4 คา  ดังน้ี 

1
λ = 0.28 , 

2
λ = 0.65 + 0.90 i ,                  

3
λ = 0.65  0.90 I , 

4
λ = 1.59 



















9610.03244.000

06621.04995.00

004995.04300.0

35.10004974.0



















82

85

87

100

 

 
 
 

ภาพท่ี 4 โมเดลเมทริกซ (ซายมือ) และกราฟวัฏจักรชีวิต (ขวามือ) อุณหภมูิ 25 องศาเซลเซียส 
 

   5.3 อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ไดโมเดลเมทริกซและกราฟวัฏจักรชีวิตดังภาพท่ี 5 โดยมีสมการ 
คือ  x4 2.5832x3+ 2.4241x2 0.9841x  0.0542  ท่ีใหคาเจาะจง 4 คา  ดังน้ี 

1
λ = 0.05 , 

2
λ = 0.64 + 0.64 I ,                     

3
λ = 0.64  0.64 i , 

4
λ = 1.35 



















9647.03130.000

06559.04350.00

004978.02699.0

46.5004648.0



















43

47

54

100

 

 
 
 

ภาพท่ี 5 โมเดลเมทริกซ (ซายมือ) และกราฟวัฏจักรชีวิต (ขวามือ) อุณหภมูิ 30 องศาเซลเซียส 
 

15.48 

0.2046 0.3038 0.1909 

ไข หนอน ดักแด เตม็วัย 

0.7001 0.6508 0.7860 0.9663 

10.35 

0.4300 0.4949 0.3244 

ไข หนอน ดักแด เต็มวัย 

0.4974 0.4995 0.6621 0.9610 

5.46 

0.2699 0.4350 0.3130 

ไข หนอน ดักแด เต็มวัย 

0.4648 0.4978 0.6559 0.9647 
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จากโมเดลเมทริกซท้ัง 3 อุณหภูมิ เมื่อนํามาฉายภาพประชากรแมลงหว่ี Drosophila ananassae  ในแตละรุน 
(ภาพท่ี 6) พบวา ประชากรมีการเพ่ิมข้ึนในแตละรุน โดยท่ีประชากรของตัวเต็มวัยในอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสมีการเพ่ิม
จํานวนประชากรมากท่ีสุด รองลงมา คือ  20 และ 30 องศาเซลเซียส   เมื่อคํานวณอัตราการขยายพันธุทางพันธุกรรมจากคา
เจาะจงท่ีมากท่ีสุดในแตละอุณหภูมิ จากความสัมพันธ  λ= er   จะไดอัตราการขยายพันธุทางพันธุกรรม ( r )  เทากับ 0.46  
0.36 และ 0.30 ตามลําดับ   

 
ภาพท่ี 6 การเจริญเติบโตตัวเต็มวัยของประชากร D. ananassae  ในแตละรุนประชากร ท่ีอุณหภมูิแตกตางกัน 

 
 จากภาพท่ี 2 จํานวนไขเพศเมียของแมลงหว่ี อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ใหจํานวนไขมากกวาทุก ๆ อุณหภูมิท่ีทํา
การทดลอง แตจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนในภาพท่ี 5 พบวา อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสมีจํานวนประชากรเพ่ิมสูงดวยอัตรา
การขยายทางพันธุกรรมท่ีสูงกวาอุณหภูมิอ่ืน ๆ ท้ังน้ีเน่ืองจากอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  แมจะใหจํานวนไขนอยกวาอุณหภูมิ 
20 องศาเซลเซียส ก็ตาม แตอัตราการรอดในแตละระยะของแมลงหว่ีในอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มีคาสูงมาก สําหรับใน
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นอกจากจะมีอัตราการรอดแตละระยะนอยแลวน้ัน จํานวนไขเพศเมียตอตัวตอวันก็มีนอยเชนกัน 
ทําใหจํานวนประชากรในแตละรุนเพ่ิมข้ึนนอยกวาอุณหภูมิอ่ืน ๆ  
 

สรุปผลการวิจัย 
 แมลงหว่ี ชนิด D. ananassae    ท่ีเลี้ยงในสภาวะอุณหภูมิ 20  25 และ 30 องศาเซลเซียส  พัฒนาการตั้งแตระยะ
ไข  หนอน ดักแด และตัวเต็มวัย อีกท้ังเริ่มไขครั้งแรกเมื่อโตเต็มวัยไดเร็วข้ึนเมื่ออุณหภูมิสูงข้ึน แตอุณหภูมิท่ีต่ําจะทําให                 
แมลงหว่ีมีอายุขัยยาวและจํานวนไขโดยเฉลี่ยมากกวาอุณหภูมิสูง  สําหรับอัตรารอดในแตละระยะของอุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส มีอัตรารอดสูงกวาอุณหภูมิ 20 และ 30 ตามลําดับ ดังน้ันพลวัตรประชากรของแมลงหว่ีชนิดน้ีเมื่ออยูในสภาวะ
อุณหภูมิท่ี 25 องศาเซลเซียส จะมีศักยภาพในการเพ่ิมจํานวนประชากรไดรวดเร็วกวาท่ีอุณหภูมิ 20 และ 30 องศาเซลเซียส 
โดยมีอัตราการขยายพันธุทางพันธุกรรมเทากับ 0.46  0.36 และ 0.30  ตามลําดับ  จากการศึกษาครั้งน้ีทําใหทราบแนวโนมวา
อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนจะทําใหประชากรแมลงหว่ีชนิดน้ีมีจํานวนนอยลงและสามารถคาดการณไปยังประชากรในธรรมชาติท่ีอาศัยอยู
ในอุณหภูมิสูงกวาการทดลองได 
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กิตติกรรมประกาศ  
 งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดอยางสมบูรณ ดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก อาจารยยุพิน พิมโคตร และคุณสุภัสสร  
เพ็ญนวลออง ท่ีใหคําปรึกษาตาง ๆ อีกท้ังสรางแรงบันดาลใจเสมอมา และคุณสาวิตรี อินทรพันธ ท่ีเอ้ืออํานวยอุปกรณใน
หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพ้ืนฐาน  สาขาชีววิทยา เพ่ือใชในการทดลองดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง ผูวิจัย
ใครกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบคุณ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยทักษิณ จนทําใหงานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณลุลวงได
ดวยดี 

 
 

เอกสารอางอิง 
[ 1 ] Pitts, K.M., Wall, R. (2004). Adult mortality and oviposition rates in field and captive populations  
 of the blowfly Lucilia sericata. Ecol Entomol 29: 727734 
[ 2 ] Bonsall, M.B. , Hassell, M.P. (2005). Understanding ecological concepts: the role of laboratory  
 systems,  p.129. In Desharnais, R.A. (ed). Advances in ecological research: population  
 dynamics and laboratory ecology. Amsterdam, Elsevier Academic Press, 374p. 
[ 3 ] Kot, M. (2001). Elements of mathematical ecology. Cambridge University Press. 
[ 4 ] กองกัญจ  เจาสกุล. (2524). การสืบพันธุและการเจริญของแมลงหว่ีพ้ืนเมือง (Drosophila spp.) ท่ีพบมากบริเวณ

อาคารเรียนภายใตอุณหภูมิระดับตาง ๆ . วิทยานิพนธ การศึกษาวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา. เชียงใหม :
มหาวิทยาลยัเชียงใหม. 

[ 5 ] Chen, S. Y., Leask, K. P., MacKinnon, S. W., Ramanaden, Y. J., & Yoon, J. H. (2014). The effects of 
temperature on the time to maturation of Drosophila melanogaster. The Expedition, 3. 

[ 6 ] Rockstein, M. (1973) . The Physiology of Insecta : Vol.I. Academic  Press, London. 
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กำรใช้น�้ำมันหอมระเหยจำกโหระพำและตะไคร้บ้ำนเป็นยำสลบแมลงหวี่

(Drosophila melanogaster) ในห้องปฏิบัติกำรพันธุศำสตร์

ชนิสรา ขันทอง1 อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์2* และนพดล ศุกระกาญจน์3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การสลบแมลงหวี่เป็นเทคนิคที่จ�าเป็นส�าหรับห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์ โดยทั่วไปใช้ไดเอทิลอีเทอร์ ซึ่งเป็นสารเคมีที่เป็น

อันตราย จึงใช้น�้ามันหอมระเหยจากโหระพาและตะไคร้บ้านเป็นยาสลบแมลงหวี่ทางเลือก 

วัตถปุระสงค์ : เพือ่ศกึษาผลของน�า้มนัหอมระเหยโหระพาและตะไคร้บ้านใช้สลบแมลงหวี ่โดยเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพกบัไดเอทลิ

อีเทอร์

วิธีกำรศึกษำ : ศึกษาผลของน�้ามันหอมระเหยโหระพาและน�้ามันหอมระเหยตะไคร้บ้าน 0.1 มิลลิลิตร ต่อเวลาสลบและฟื้นตัวของ

แมลงหวี่ 10 ตัว 3 ซ�้า โดยเปรียบเทียบกับไดเอทิลอีเทอร์ซึ่งเป็นกลุ่มควบคุม สังเกตพฤติกรรมเวลาสลบและฟื้นตัว 

ผลกำรศึกษำ : น�้ามันโหระพาท�าให้แมลงหวี่สลบโดยเริ่มสลบที่ 3 นาที และสลบทั้งหมด 6 นาที แมลงหวี่เริ่มฟื้น 3 นาที และฟื้น

ทั้งหมด 14 นาที ส่วนน�้ามันตะไคร้บ้าน พบว่าแมลงหวี่เริ่มสลบ 4 นาที สลบหมด 8 นาที และเริ่มฟื้นตัว 5 นาที ฟื้นทั้งหมด 30 นาที 

และพบว่าน�้ามันโหระพาท�าให้แมลงหวี่สลบเร็วกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับน�้ามันตะไคร้บ้าน และพบว่าไดเอทิลอีเทอร์ท�าให้แมลงหว่ี

สลบได้เร็วกว่าน�้ามันทั้ง 2 ชนิด โดยแมลงหวี่สลบภายใน 1 นาที เริ่มฟื้นตัว 3 นาที และฟื้นทั้งหมด 9 นาที ผลวิเคราะห์ทางสถิติพบ

ว่าระยะเวลาสลบแมลงหวี่ ไดเอทิลอีเทอร์ท�าให้แมลงหวี่สลบเร็วกว่าน�้ามันทั้งสองชนิดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P<.05) ส่วนเวลา

ฟ้ืนตวัของแมลงหวีพ่บว่าน�า้มนัโหระพาและไดเอทลิอเีทอร์ มปีระสทิธภิาพท�าให้แมลงหวีฟ้ื่นจากสลบไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P >.05)

วิจำรณ์และสรุป : น�้ามันหอมระเหยโหระพามีฤทธิ์เป็นยาสลบแมลงหวี่อาจน�ามาใช้ทดแทนไดเอทิลอีเทอร์ 

ค�ำส�ำคัญ: น�้ามันหอมระเหย โหระพา ตะไคร้บ้าน ไดเอทิลอีเทอร์ ยาสลบ แมลงหวี่

1 นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
2 อ.ดร., สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
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Application of Essential Oils from Sweet Basil and Lemongrass as an Anaesthetic of Fruit 

Fly (Drosophila melanogaster) in Genetic Laboratory

Chanisara Kuntong1 Arunrut Vanichanon2* and Noppadon Sukrakanchana3

Abstract 

Introduction : Anesthetization of fruit fly is essential technique for genetic laboratory. Diethyl ether is normal-

ly used but it is unsafe. Sweet basil and lemongrass essential oils were purposed to use as alternative anes-

thetics.

Objectives: To investigate anesthetized and recovery time using essential oils from sweet basil and lemongrass 

in comparison with diethyl ether.

Methods : Ten flies were used to examine not only anesthetized and recovery time but also fly behavior using 

both essential oils in comparison with diethyl ether as a control group with 3 replications.

Results : Sweet basil oil (100%) anesthetized flies faster than lemongrass oil. Anesthetized time started at 3 

and 4 minutes then completed at 6 and 8 minutes, respectively. Recovery time started at 3 and 5 minutes then 

completed at 14 and 30 minutes, respectively. Compared to diethyl ether, anesthetized time completed at 1 

minute, recovery time started at 3 minutes then completed at 9 minutes which was significantly faster than 

both essential oils (P <.05). For recovery time, sweet basil oil and diethyl ether showed no significantly difference 

(P >.05).

Conclusion : Sweet basil oil could be alternatively used as anesthetic for fruit fly instead of diethyl ether. 

Keywords : Essential Oil, Sweet basil, Lemongrass, Diethyl Ether, Anesthetic Agent, Fruit Fly
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บทนา้ 

 พันธุศาสตร์เป็นสาขาวิชาหนึ่งของชีววิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับยีน การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตซึ่งต้องใช้สัตว์ทดลองเพื่อน้ามาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้เพื่อช่วยให้เข้าใจ
เนื อหาบทเรียนมากขึ น ซึ่งสัตว์ทดลองนิยมน้ามาใช้ศึกษาทางด้านพันธุศาสตร์คือแมลงหวี่ (Drosophila melanogaster) 
เนื่องจากแมลงหวี่มีวงชีวิตสั น ซึ่งท้าให้สามารถท้าการศึกษาลักษณะต่างๆของแมลงหวี่อย่างชัดเจน [2] แต่การศึกษา
ลักษณะพันธุกรรมของแมลงหวี่ต้องสลบแมลงหวี่เพื่อหยุดการเคลื่อนไหว ปัจจุบันนิยมใช้คาร์บอนไดออกไซด์และอีเทอร์
เพื่อสลบแมลง ซึ่งอีเทอร์เป็นสารเคมีที่มีอันตรายต่อมนุษย์ ส่วนคาร์บอนไดออกไซด์มีราคาสูงและจ้าเป็นต้องติดตั ง
อุปกรณ์ ส่วนน ้ามันหอมระเหยจากสมุนไพรจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ใช้เป็นยาสลบ ทั่วไปน ้ามันหอมระเหยไม่มี
ผลข้างเคียงกับผู้ใช้เพราะเป็นสมุนไพรที่อยู่ในครัวเรือน ดังนั นการใช้น ้ามันหอมระเหยจากสมุนไพรโหระพา และตะไคร้
บ้านจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย เป็นพืชสมุนไพรที่หาได้ง่ายตามธรรมชาติ พบได้ง่ายตามท้องถิ่น
ซึ่งกลิ่นไม่ระคายเคือง และน้ามาใช้ในห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์ ซึ่งงานวิจัยนี เพื่อศึกษาผลของการใช้น ้ามันหอมระเหย
จากโหระพา และตะไคร้บ้านสลบแมลงหวี่ ในห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน ้ามันหอม
ระเหยจากโหระพา ตะไคร้บ้าน และไดเอทิลอีเทอร์ เพื่อใช้ในการสลบแมลงหวี่ในห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 

 

วธิดีา้เนินการ 

วางแผนการทดลองโดยแบ่งออกเป็น 3 ชุดการทดลอง การทดลองละ 3 ซ ้า รวมเป็น 9 ชุดการทดลอง แต่ละชุด
การทดลองทดสอบผลของการใช้น ้ามันหอมระเหยในการสลบแมลงหวี่ ชุดทดลองไดเอทิลอีเทอร์ (Diethyl ether) 
 (ชุดควบคุม) ชุดทดลองน ้ามันหอมระเหยโหระพาความเข้มข้น 100 % ชุดทดลองน ้ามันหอมระเหยตะไคร้บ้านความ
เข้มข้น 100 % ศึกษาผลของการใช้น ้ามันหอมระเหยจากโหระพาและตะไคร้บ้านในการสลบแมลงหวี่ โดยหาระยะเวลา
การสลบแมลงหวี่โดยใช้น ้ามันหอมระเหยจากโหระพาและตะไคร้บ้าน เปรียบเทียบกับไดเอทิลอีเทอร์  ใช้ไมโครปิเปตดูด
สารที่ใช้ทดสอบแต่ละชนิดหยดลงบนส้าลีปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ท่ีไว้ส้าหรับปิดจุกขวดสลบแมลงหวี่ เคาะขวดสลบแมลง
หวี่เพื่อสลบแมลงหวี่ จากนั นใช้ส้าลีปิดปากขวดโดยเร็วเพื่อป้องกันแมลงหวี่ออกมาได้ สังเกตพฤติกรรมของแมลงหวี่และดู
ระยะเวลาการเริ่มสลบ โดยสังเกตทุกๆ 1 นาที จากนั นบันทึกช่วงระยะเวลาการสลบ เมื่อแมลงหวี่สลบย้ายหลอดทดลอง
เป็นขวดพักฟื้น แล้วหาระยะเวลาฟื้นตัว บันทึกเวลาการเริ่มฟื้นจนฟื้นครบทุกตัวและบันทึกผล สังเกตพฤติกรรมการ
ตอบสนองของแมลงหวี่จนครบ 60 นาที การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ วิเคราะห์ผลของการใช้น ้ามันหอมระเหยจาก
โหระพา ตะไคร้บ้าน และไดเอทิลอีเทอร์ โดยโปรแกรม SPSS version 24 วิเคราะห์แบบ One-Way ANOVA 

 

 

4 
 

 

ผลการวจิยัและอภปิรายผลการวจิยั 

  ผลของการใช้น ้ามันหอมระเหยจากโหระพาและตะไคร้บ้านเพื่อสลบแมลงหวี ่
 1. การหาระยะเวลาในการสลบแมลงหวี่โดยใช้น ้ามันหอมระเหยจากโหระพา ตะไคร้บ้าน และไดเอทิลอีเทอร์ ผลของการ
ใช้น ้ามันหอมระเหยจากโหระพาและน ้ามันหอมระเหยตะไคร้บ้าน ความเข้มข้น 100 % เปรียบเทียบกับไดเอทิลอีเทอร์ 
เป็นชุดควบคุม พบว่า น ้ามันหอมระเหยโหระพาสลบแมลงหวี่ที่เวลา 3, 4, 5 และ 6นาที ท้าให้แมลงหวี่สลบจ้านวนเฉลี่ย 
3.33, 7.33, 8.67 และ10 ตัว ส่วนน ้ามันหอมระเหยตะไคร้บ้านสลบแมลงหวี่โดยแมลงหวี่สลบท่ีเวลา 4 , 5, 6, 7 และ 8
นาที แมลงหวี่เริ่มสลบจ้านวนเฉลี่ย 3.33, 5, 6.67, 8.67 และ 10 ตัวตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน ้ามัน
หอมระเหยโหระพาและน ้ามันหอมระเหยตะไคร้บ้าน ผลการทดลองพบว่าน ้ามันหอมระเหยโหระพา มีประสิทธิภาพใน
การสลบแมลงหวี่ได้เร็วกว่าน ้ามันหอมระเหยตะไคร้บ้านอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<.05) แต่เมื่อเปรียบเทียบน ้ามันหอม
ระเหย 2 ชนิด กับไดเอทิลอีเทอร์ซึ่งเป็นตัวควบคุม ผลการทดลองพบว่าไดเอทิลอีเทอร์มีประสิทธิภาพในการสลบแมลงหวี่
ได้ดีกว่า น ้ามันหอมระเหย 2 ชนิดอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<.05)  โดยจากการทดลองโดยใช้ไดเอทิลอีทิลอีเทอร์ 
สามารถท้าให้แมลงหวี่สลบทุกตัวในเวลา 1 นาที (ภาพที่ 1) 

 
ภาพที่ 1  ระยะเวลาในการสลบแมลงหวี่และจ้านวนเฉลี่ยของแมลงหวี่ท่ีสลบด้วยน ้ามันหอมระเหยโหระพา  

น ้ามันหอมระเหยตะไคร้บ้าน และไดเอทิลอีเทอร์ 
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หอมระเหยโหระพาและน ้ามันหอมระเหยตะไคร้บ้าน ผลการทดลองพบว่าน ้ามันหอมระเหยโหระพา มีประสิทธิภาพใน
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2. การหาระยะเวลาในการฟื้นตัวแมลงหวี่โดยใช้น ้ามันหอมระเหยจากโหระพา ตะไคร้บ้าน และไดเอทิลอีเทอร์ 
 ผลของการใช้น ้ามันหอมระเหยจากโหระพาและน ้ามันหอมระเหยตะไคร้บ้าน ความเข้มข้น 100 % เปรียบเทียบ
กับไดเอทิลอีเทอร์ เป็นชุดควบคุม เพื่อหาระยะเวลาในการฟื้นตัวของแมลงหวี่ พบว่า เมื่อสลบแมลงหวี่โดยใช้น ้ามันหอม
ระเหยจากโหระพา แมลงหวี่เริ่มฟื้นตัว ที่เวลา 3 นาที และแมลงหวี่ฟ้ืนครบทุกตัวท่ีเวลา  14 นาที ส่วนการสลบแมลงหวี่
ด้วยน ้ามันหอมระเหยตะไคร้บ้าน พบว่า แมลงหวี่เริ่มฟื้นตัว ที่เวลา 5 นาที และแมลงหวี่ฟื้นครบทุกตัวที่เวลา 30 นาที 
เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน ้ามันหอมระเหย 2 ชนิด กับไดเอทิลอีเทอร์ พบว่า ไดเอทิลอีเทอร์ สลบแมลงหวี่ได้
ภายในเวลา 1 นาที และเมื่อหาระยะเวลาในการฟื้นตัว พบว่าแมลงหวี่เริ่มฟื้นตัวที่เวลา 3 นาที และแมลงหวี่ฟื้นครบทุก
ตัวที่เวลา 9 นาที ซึ่งจากการศึกษาพบว่าน ้ามันหอมระเหยทั ง 2 ชนิดใช้ระยะเวลาในการสลบและฟื้นตัว โดยใช้ระยะเวลา
ที่ยาวนานกว่าไดเอทิลอีเทอร์ ผลการทดสอบประสิทธิภาพของน ้ามันหอมระเหยโหระพา ความเข้มข้น 100 % 
เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมไดเอทิลอีเทอร์ เพื่อหาระยะเวลาในการฟื้นตัวของแมลงหวี่ พบว่า เมื่อสลบแมลงหวี่ด้วย
น ้ามันหอมระเหยโหระพา ความเข้มข้น 100 % พบว่าแมลงหวี่เริ่มสลบที่เวลา 3 นาที แมลงหวี่เริ่มฟื้นตัวที่เวลา 3 นาที 
และแมลงหวี่ฟ้ืนครบทุกตัวที่เวลา 14 นาที เมื่อเปรียบเทียบน ้ามันหอมระเหยโหระพากับไดเอทิลอีเทอร์ พบว่า ไดเอทิล
อีเทอร์ซึ่งเป็นกลุ่มควบคุม สามารถสลบแมลงหวี่ทุกตัวได้ภายในเวลา 1 นาที แมลงหวี่เริ่มฟื้นตัวท่ีเวลา 3 นาที และแมลง
หวี่ฟื้นครบทุกตัวที่เวลา 9 นาที ซึ่งจากการศึกษาน ้ามันหอมระเหยโหระพา ใช้เวลาในการสลบและการฟื้นตัวที่ใช้
เวลานานกว่ากลุ่มควบคุมไดเอทิลอีเทอร์ อย่างไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P >.05) (ภาพที่ 2) 

 

ภาพที่ 2  ระยะเวลาในการฟื้นตัวแมลงหวี่ต่อจ้านวนเฉลี่ยของแมลงหวี่ท่ีสลบด้วยน ้ามันหอมระเหยโหระพา  
 น ้ามันหอมระเหยตะไคร้บ้าน และไดเอทิลอเีทอร ์
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ผลของการใช้น ้ามันหอมระเหยจากโหระพาและน ้ามันหอมระเหยตะไคร้บ้าน ความเข้มข้น 100 % เปรียบเทียบ
กับไดเอทิลอีเทอร์ เป็นชุดควบคุม เพื่อหาระยะเวลาสลบและฟื้นตัวของแมลงหวี่ ซึ่งผลการทดลองพบว่า น ้ามันหอม
ระเหยโหระพามีประสิทธิภาพในการสลบได้เร็วกว่า น ้ามันหอมระเหยตะไคร้บ้าน เนื่องจากน ้ามันหอมระเหยทั ง 2 ชนิด มี
ยูจีนอล (Eugenol) เป็นส่วนประกอบ ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน ้ามันหอมระเหย มีฤทธิ์ในการสลบ [4] สอดคล้องกับงานวิจัย
ของณัฏฐณิชา [1] ศึกษาประสิทธิภาพของน ้ามันหอมระเหยจากกานพลูและไพลเพื่อใช้เป็นยาสลบส้าหรับแมลงหวี่ ซึ่งใน
น ้ามันหอมระเหยมี eugenol เป็นส่วนประกอบ จากผลการศึกษาพบว่าน ้ามันหอมระเหยไพลสามารถน้ามาใช้เป็นยาสลบ
แมลงหวี่ในห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์ได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยพาโรดีและคณะ (Parodi et al.) [3] รายงานว่าการ
ดมยาสลบและระยะเวลาในการพักฟื้นของกุ้ง (Litopenaeus vannamei) ที่ได้รับสลบด้วย eugenol และน ้ามันหอม
ระเหย จาก Lippia alba และ Aloysia triphylla ซึ่งพบว่าเมื่อกุ้งได้รับการดมยาสลบจากน ้ามันหอมระเหยทั ง 2 ชนิดที่มี 
Eugenol เป็นส่วนประกอบสามารถท้าให้กุ้งสลบ ซึ่งท้าให้ผู้ทดลองสนใจศึกษาการใช้น ้ามันหอมระเหยโหระพาและ
ตะไคร้บ้านที่มี Eugenol เป็นส่วนประกอบ เพื่อน้ามาเป็นยาสลบแมลงหวี่ในห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์แทนการใช้
สารเคมี ไดเอทิลอีเทอร์จากผลการศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้น ้ามันหอมระเหยจากโหระพาและน ้ามันหอมระเหย
ตะไคร้บ้าน ความเข้มข้น 100 % เปรียบเทียบกับไดเอทิลอีเทอร์เป็นชุดควบคุม ซึ่งพบว่าไดเอทิลอีเทอร์สามารถสลบ
แมลงหวี่ได้เร็วกว่าน ้ามันหอมระเหยจากโหระพาและน ้ามันหอมระเหยตะไคร้บ้าน แม้จะสลบแมลงหวี่ได้เร็วกว่าแต่ก็มี
ฤทธิ์และอาการที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจจะส่งผลต่อผู้ท้าการศึกษา มีกลิ่นฉุน อาจท้าให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ  [2] จาก
การทดสอบประสิทธิภาพของน ้ามันหอมระเหยโหระพาและน ้ามันหอมระเหยตะไคร้บ้าน ความเข้มข้น 100 % 
เปรียบเทียบกับไดเอทิลอีเทอร์ เป็นชุดควบคุม เพื่อศึกษาระยะเวลาการฟื้นตัวของแมลงหวี่พบว่า เมื่อสลบแมลงหวี่โดยใช้
น ้ามันหอมระเหยจากโหระพา แมลงหวี่จะเริ่มสลบท่ีเวลา 3 นาที แมลงหวี่เริ่มฟื้นตัว ที่เวลา 3 นาที และแมลงหวี่ฟ้ืนครบ
ทุกตัวที่เวลา  14 นาที ส่วนการสลบแมลงหวี่ด้วยน ้ามันหอมระเหยตะไคร้บ้าน จากการทดลองพบว่าแมลงหวี่เริ่มสลบ  ที่
เวลา 4 นาที และสลบหมดทุกตัวที่ เวลา 8 นาที แมลงหวี่เริ่มฟื้นตัว ที่เวลา 5 นาที และแมลงหวี่ฟ้ืนครบทุกตัวท่ีเวลา  30 
นาที แต่เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน ้ามันหอมระเหย 2 ชนิด กับไดเอทิลอีเทอร์ พบว่าไดเอทิลอีเทอร์ สลบแมลง
หวี่ได้ภายในเวลา 1 นาที และเมื่อหาระยะเวลาในการฟื้นตัว พบว่าแมลงหวี่เริ่มฟื้นตัวท่ีเวลา 3 นาที และแมลงหวี่ฟ้ืนครบ
ทุกตัวที่เวลา 9 นาที ซึ่งจากการศึกษาพบว่าน ้ามันหอมระเหยทั ง 2 ชนิด ใช้ระยะเวลาในการสลบและฟื้นตัว โดยใช้
ระยะเวลาที่ยาวนานกว่าไดเอทิลอีเทอร์ 

สรปุผลการวจิยั 

 จากการศึกษาสามารถใช้น ้ามันหอมระเหยจากโหระพา และตะไคร้บ้านในการสลบแมลงหวี่ ในห้องปฎิบัติการ
พันธุศาสตร์ได้ เปรียบเทียบกับไดทิลอีเทอร์ พบว่าไดทิลอีเทอร์ สามารถท้าให้แมลงหวี่สลบและฟื้นตัวได้เร็วกว่า น ้ามัน
หอมระเหยโหระพาและน ้ามันหอมระเหยตะไคร้บ้านและพบว่า ไดเอทิลอีเทอร์ ปริมาณ 0.1 ml สามารถสลบแมลงหวี่ได้
ภายในเวลา 1 นาทีและเมื่อหาระยะเวลาในการฟื้นตัว พบว่าแมลงหวี่เริ่มฟื้นตัวท่ีเวลา 3 นาที และแมลงหวี่ฟ้ืนครบทุกตัว
ที่เวลา 9 นาที และน ้ามันหอมระเหยโหระพา ความเข้มข้น 100 %  ปริมาณ 0.1 ml พบว่า แมลงหวี่จะเริ่มสลบท่ีเวลา 3 
นาที แมลงหวี่เริ่มฟื้นตัว ที่เวลา 3 นาที และแมลงหวี่ฟื้นครบทุกตัวที่เวลา  15 นาที จากการหาระยะเวลาสลบแมลงหวี่
พบว่าน ้ามันหอมระเหยโหระพา น ้ามันหอมระเหยตะไคร้บ้าน และไดเอทิลอีเทอร์ มีประสิทธิภาพในการสลบแมลงหวี่ที่
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ผลของการใช้น ้ามันหอมระเหยจากโหระพาและน ้ามันหอมระเหยตะไคร้บ้าน ความเข้มข้น 100 % เปรียบเทียบ
กับไดเอทิลอีเทอร์ เป็นชุดควบคุม เพื่อหาระยะเวลาสลบและฟื้นตัวของแมลงหวี่ ซึ่งผลการทดลองพบว่า น ้ามันหอม
ระเหยโหระพามีประสิทธิภาพในการสลบได้เร็วกว่า น ้ามันหอมระเหยตะไคร้บ้าน เนื่องจากน ้ามันหอมระเหยทั ง 2 ชนิด มี
ยูจีนอล (Eugenol) เป็นส่วนประกอบ ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน ้ามันหอมระเหย มีฤทธิ์ในการสลบ [4] สอดคล้องกับงานวิจัย
ของณัฏฐณิชา [1] ศึกษาประสิทธิภาพของน ้ามันหอมระเหยจากกานพลูและไพลเพื่อใช้เป็นยาสลบส้าหรับแมลงหวี่ ซึ่งใน
น ้ามันหอมระเหยมี eugenol เป็นส่วนประกอบ จากผลการศึกษาพบว่าน ้ามันหอมระเหยไพลสามารถน้ามาใช้เป็นยาสลบ
แมลงหวี่ในห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์ได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยพาโรดีและคณะ (Parodi et al.) [3] รายงานว่าการ
ดมยาสลบและระยะเวลาในการพักฟื้นของกุ้ง (Litopenaeus vannamei) ที่ได้รับสลบด้วย eugenol และน ้ามันหอม
ระเหย จาก Lippia alba และ Aloysia triphylla ซึ่งพบว่าเมื่อกุ้งได้รับการดมยาสลบจากน ้ามันหอมระเหยทั ง 2 ชนิดที่มี 
Eugenol เป็นส่วนประกอบสามารถท้าให้กุ้งสลบ ซึ่งท้าให้ผู้ทดลองสนใจศึกษาการใช้น ้ามันหอมระเหยโหระพาและ
ตะไคร้บ้านที่มี Eugenol เป็นส่วนประกอบ เพื่อน้ามาเป็นยาสลบแมลงหวี่ในห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์แทนการใช้
สารเคมี ไดเอทิลอีเทอร์จากผลการศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้น ้ามันหอมระเหยจากโหระพาและน ้ามันหอมระเหย
ตะไคร้บ้าน ความเข้มข้น 100 % เปรียบเทียบกับไดเอทิลอีเทอร์เป็นชุดควบคุม ซึ่งพบว่าไดเอทิลอีเทอร์สามารถสลบ
แมลงหวี่ได้เร็วกว่าน ้ามันหอมระเหยจากโหระพาและน ้ามันหอมระเหยตะไคร้บ้าน แม้จะสลบแมลงหวี่ได้เร็วกว่าแต่ก็มี
ฤทธิ์และอาการที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจจะส่งผลต่อผู้ท้าการศึกษา มีกลิ่นฉุน อาจท้าให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ  [2] จาก
การทดสอบประสิทธิภาพของน ้ามันหอมระเหยโหระพาและน ้ามันหอมระเหยตะไคร้บ้าน ความเข้มข้น 100 % 
เปรียบเทียบกับไดเอทิลอีเทอร์ เป็นชุดควบคุม เพื่อศึกษาระยะเวลาการฟื้นตัวของแมลงหวี่พบว่า เมื่อสลบแมลงหวี่โดยใช้
น ้ามันหอมระเหยจากโหระพา แมลงหวี่จะเริ่มสลบท่ีเวลา 3 นาที แมลงหวี่เริ่มฟื้นตัว ที่เวลา 3 นาที และแมลงหวี่ฟ้ืนครบ
ทุกตัวที่เวลา  14 นาที ส่วนการสลบแมลงหวี่ด้วยน ้ามันหอมระเหยตะไคร้บ้าน จากการทดลองพบว่าแมลงหวี่เริ่มสลบ  ที่
เวลา 4 นาที และสลบหมดทุกตัวที่ เวลา 8 นาที แมลงหวี่เริ่มฟื้นตัว ที่เวลา 5 นาที และแมลงหวี่ฟ้ืนครบทุกตัวท่ีเวลา  30 
นาที แต่เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน ้ามันหอมระเหย 2 ชนิด กับไดเอทิลอีเทอร์ พบว่าไดเอทิลอีเทอร์ สลบแมลง
หวี่ได้ภายในเวลา 1 นาที และเมื่อหาระยะเวลาในการฟื้นตัว พบว่าแมลงหวี่เริ่มฟื้นตัวท่ีเวลา 3 นาที และแมลงหวี่ฟ้ืนครบ
ทุกตัวที่เวลา 9 นาที ซึ่งจากการศึกษาพบว่าน ้ามันหอมระเหยทั ง 2 ชนิด ใช้ระยะเวลาในการสลบและฟื้นตัว โดยใช้
ระยะเวลาที่ยาวนานกว่าไดเอทิลอีเทอร์ 

สรปุผลการวจิยั 

 จากการศึกษาสามารถใช้น ้ามันหอมระเหยจากโหระพา และตะไคร้บ้านในการสลบแมลงหวี่ ในห้องปฎิบัติการ
พันธุศาสตร์ได้ เปรียบเทียบกับไดทิลอีเทอร์ พบว่าไดทิลอีเทอร์ สามารถท้าให้แมลงหวี่สลบและฟื้นตัวได้เร็วกว่า น ้ามัน
หอมระเหยโหระพาและน ้ามันหอมระเหยตะไคร้บ้านและพบว่า ไดเอทิลอีเทอร์ ปริมาณ 0.1 ml สามารถสลบแมลงหวี่ได้
ภายในเวลา 1 นาทีและเมื่อหาระยะเวลาในการฟื้นตัว พบว่าแมลงหวี่เริ่มฟื้นตัวท่ีเวลา 3 นาที และแมลงหวี่ฟ้ืนครบทุกตัว
ที่เวลา 9 นาที และน ้ามันหอมระเหยโหระพา ความเข้มข้น 100 %  ปริมาณ 0.1 ml พบว่า แมลงหวี่จะเริ่มสลบท่ีเวลา 3 
นาที แมลงหวี่เริ่มฟื้นตัว ที่เวลา 3 นาที และแมลงหวี่ฟื้นครบทุกตัวที่เวลา  15 นาที จากการหาระยะเวลาสลบแมลงหวี่
พบว่าน ้ามันหอมระเหยโหระพา น ้ามันหอมระเหยตะไคร้บ้าน และไดเอทิลอีเทอร์ มีประสิทธิภาพในการสลบแมลงหวี่ที่
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แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) และการหาระยะเวลาฟื้นตัวของแมลงหวี่พบว่าน ้ามันหอมระเหยโหระพา
และไดเอทิลอีเทอร์ มีประสิทธิภาพในการสลบแมลงหวี่ที่ไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) จากผลการ
ทดลองสามารถสรุปได้ว่าน ้ามันหอมระเหยโหระพามีประสิทธิภาพที่เหมาะสมน้ามาใช้ทดแทนการใช้ไดเอทิลอีเทอร์ 
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อรญา  สมบรูณ์1 จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ2์ และอรณุรัศมิ์ วณิชชานนท์2* 
 

บทคดัยอ่ 

บทน า : สีย้อมโครโมโซมมีความจ าเป็นส าหรับการย้อมสีโครโมโซม เพื่อศึกษาระยะการแบ่งเซลล์ หรือความผิดปกติของโครโมโซม 
ซึ่งสีสังเคราะห์ที่นิยมย้อมโครโมโซม ราคาแพง และต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ผู้วิจัยจึงสกัดสีธรรมชาติจากเปลือกมังคุดเพื่อใช้แทน
สีสังเคราะห์  
วัตถุประสงค์ :  เพื่อศึกษาตัวท าละลายที่เหมาะสมในการสกัดสีจากเปลือกมังคุดและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสีสกัดจาก
เปลือกมังคุดที่มีผลต่อการย้อมโครโมโซมพืชกับสีอะซีโตคาร์มีน 
วิธีการศึกษา : ใช้ตัวท าละลาย 4 ชนิด ได้แก่ น้ ากลั่น เอทานอลความเข้มข้น 95% เอทานอลความเข้มข้น 70% และกรดอะซิติก
ความเข้มข้น 45% ที่เหมาะสมต่อการสกัดสีจากเปลือกมังคุดทั้งแบบสดและแบบแห้ง ระยะเวลาสกัด 72 ช่ัวโมง เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของสีย้อมโครโมโซมที่สกัดจากเปลือกมังคุดที่ดีท่ีสุดกับสีอะซีโตคาร์มีน 
ผลการศึกษา : สารสกัดจากเปลือกมังคุดแห้งสกัดด้วยตัวท าละลายที่ย้อมติดโครโมโซมปลายรากหอมได้ดีที่สุด คือ กรดอะซิติก
ความเข้มข้น 45%  มี pH เท่ากับ 2.42 และค่าดูดกลืนแสง (=520 nm) ที่เจือจาง 100 เท่า เท่ากับ 0.53 สีสกัดย้อมติด
โครโมโซมเป็นสีแดงอ่อน โครโมโซมติดสีย้อมใกล้เคียงกับสีอะซีโตคาร์มีน มองเห็นโครโมโซมระดับปานกลาง โครโมโซมติดสีย้อม
สม่ าเสมอ สีโครโมโซมกับไซโตพลาสซึมมีความแตกต่างในระดับปานกลาง ไซโตพลาสซึมติดสีเล็กน้อย 
วิจารณ์และสรุป : สีสกัดจากเปลือกมังคุดแห้งด้วยตัวท าละลายกรดอะซิติกความเข้มข้น 45% สามารถย้อมสีโครโมโซมทดแทน    
สีอะซีโตคาร์มีน 
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บทน า 

การศึกษาโครโมโซมเป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากโครโมโซมเป็นต าแหน่งที่อยู่ของยีน ซึ่งควบคุมลักษณะของสิ่งมีชีวิต สีย้อม
โครโมโซมจึงมีความจ าเป็นในการย้อมสีโครโมโซม เพื่อศึกษาระยะการแบ่งเซลล์ หรือความผิดปกติของโครโมโซม การศึกษา
โครโมโซมในเซลล์ปลายรากหอมนิยมใช้สีสังเคราะห์ทางเคมี คือ สีอะซีโตออร์ซีน และอะซีโตคาร์มีน ซึ่งเป็นสีสังเคราะห์มีราคาแพง 
และต้องสั่งซื้อมาจากต่างประเทศ จึงเป็นข้อจ ากัดส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีความสามารถในการจัดซื้อสีสังเคราะห์ ท าให้
การศึกษาเรื่องนี้ท าได้เพียงศึกษาจากรูปภาพ ดังนั้นการน าสีย้อมโครโมโซมที่สกัดจากสีธรรมชาติ ทดลองย้อมโครโมโซม จึงเป็น
ทางออกที่ดี เพื่อให้ได้สีย้อมโครโมโซมที่มีราคาถูกและสามารถจัดหาได้เอง [1] ผู้วิจัยจึงสนใจสกัดสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกมังคุด
ซึ่งเป็นพืชธรรมชาติที่หาได้ง่ายและมีสีเฉพาะตัว อีกทั้งเปลือกมังคุดเป็นขยะจึงเป็นการใช้ของเหลือทิ้งให้มีคุณค่า เพื่อใช้ย้อม
โครโมโซมทดแทนสีสังเคราะห์ ซึ่งประหยัดงบประมาณ และสารเคมีอาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาตัวท าละลายที่เหมาะสมในการสกัดสีจากเปลือกมังคุดและประสิทธิภาพของสีสกัดจากเปลือกมังคุดต่อการยอ้มโครโมโซม
พืช 

วธิดี าเนินการ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการสกัดสีจากเปลือกมังคุดเพื่อย้อมโครโมโซม ใช้มังคุดที่มีลักษณะเปลือกสีด า ช่ังน้ าหนักสด 20 
กรัม และชั่งน้ าหนักแห้ง 10 กรัม (โดยอบที่ 60 องศาเซลเซียสนาน สองวัน) แช่ในสารละลาย 4 ชนิด คือ น้ ากลั่น เอทานอลความ
เข้มข้น 95% เอทานอลความเข้มข้น 70% และกรดอะซิติกความเข้มข้น 45% ชนิดละ 20 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็น
เวลา 72 ช่ัวโมง น าสีที่ได้มากรองแยกด้วยผ้าขาวบาง และกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 อีกครั้ง น าสีย้อมวัดค่าค่าความเป็นกรด
ด่างและค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 520 นาโนเมตร โดยเครื่อง Spectrophotometer น าสีสกัดที่ได้ย้อมโครโมโซมปลายราก
หอมโดยใช้วิธี squash technique น าสไลด์ส่องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสีย้อม
โครโมโซมด้วยสีสกัดจากเปลือกมังคุดกับสีอะซีโตคาร์มีน 

 ผลการวจิยัและอภปิรายผลการวจิยั 

1. ผลการศึกษาสารสกัดที่เหมาะสมในการสกัดสีจากเปลือกมังคุด  

ผลการสกัดสีจากเปลือกมังคุดแบบสดและแบบแห้ง ชนิดของตัวท าละลายที่ใช้ในการสกัดมีค่าความเป็นกรดและด่างที่
แตกต่างกัน (ตารางที่ 1) ซึ่งค่าความเป็นกรดและด่างของสีสกัดจากเปลือกมังคุดแบบสดและแห้งอยู่ในช่วง 2.42 – 4.82  จากการ
สกัดสีจากเปลือกมังคุดแบบสดและแบบแห้ง ตัวท าละลายที่สามารถสกัดสีได้ดีที่สุด คือ กรดอะซิติกความเข้มข้น 45% ซึ่งมีความ
เป็นกรด สอดคล้องกับการศึกษาสีย้อมโครโมโซมด้วยสีสกัดจากเปลือกทับทิมและบีทรูทพบว่ากรดอะซิติกและเอททิวอะซีเตดเป็น
สารสกัดที่เหมาะสมส าหรับสกัดสีเพื่อย้อมโครโมโซม [3] โดยพิจารณาจากค่าคูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 520 นาโนเมตร โดย  
เจือจาง 100 เท่า พบว่าสีสกัดจากเปลือกมังคุดแบบสดและแห้งสกัดด้วยตัวท าละลายเป็นกรดอะซิติกความเข้มข้น 45%             
มีค่าดูดกลืนแสง เท่ากับ 0.419 และ 0.538 ตามล าดับ (ภาพที่ 1 และ 2) ซึ่งเป็นค่าที่สูงที่สุด และสารสกัดมีสีแดงและม่วงแดง
ตามล าดับ เมื่อเทียบค่าดูดกลืนแสงระหว่างเปลือกมังคุดแบบสดกับแบบแห้งสกัดด้วยตัวท าละลายกรดอะซิติดความเข้มข้น 45% 
พบว่าสีสกัดจากเปลือกมังคุดแบบแห้งให้สีดีกว่า เนื่องจากสีม่วงแดง (ตารางที ่2) เป็นสารแอนโทไซยานินจากเปลือกมังคุด [2] 
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Dye Extraction from Mangosteen Rinds (Garcinia mangostana Linn.) for Chromosome Staining 
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บทน า 
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วธิดี าเนินการ 
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 ผลการวจิยัและอภปิรายผลการวจิยั 
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แตกต่างกัน (ตารางที่ 1) ซึ่งค่าความเป็นกรดและด่างของสีสกัดจากเปลือกมังคุดแบบสดและแห้งอยู่ในช่วง 2.42 – 4.82  จากการ
สกัดสีจากเปลือกมังคุดแบบสดและแบบแห้ง ตัวท าละลายที่สามารถสกัดสีได้ดีที่สุด คือ กรดอะซิติกความเข้มข้น 45% ซึ่งมีความ
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พบว่าสีสกัดจากเปลือกมังคุดแบบแห้งให้สีดีกว่า เนื่องจากสีม่วงแดง (ตารางที ่2) เป็นสารแอนโทไซยานินจากเปลือกมังคุด [2] 
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ตารางที่ 1 ค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าการดูดกลืนแสงของสารสกดัจากเปลือกมังคุดในตัวท าละลายแต่ละชนิด 

 

ตารางที่ 2 สีของสารสกัดจากเปลอืกมังคุดโดยใช้ตัวท าละลายท่ีต่างกัน 

เปลอืกมงัคดุ น้ ากลัน่ เอทานอล 70% เอทานอล 95% กรดอะซติกิ 45% 

สด น้ าตาลอ่อน ม่วง น้ าตาลอ่อน แดง 

แห้ง น้ าตาล น้ าตาล เหลืองเข้ม ม่วงแดง 

 

 
ภาพที่ 1 ค่าดูดกลืนแสงของสารสกัดสีจากเปลือกมังคุดแบบสดด้วยตัวท าละลายตา่งๆ 

ชนดิตวัท าละลาย 

คา่ pH การเจอืจาง 
สารละลาย ( เทา่ ) คา่ดดูกลนืแสง (=520 nm) เปลอืกมงัคดุ 

สด แหง้ สด แหง้ 

น้ ากลั่น 4.40 4.74 100x 0.075 0.234 

เอทานอล 70% 4.45 4.48 100x 0.234 0.134 

เอทานอล 95% 4.63 4.82 100x 0.136 0.071 

กรดอะซติิก 45% 2.68 2.42 100x 0.419 0.538 

5 
 

 
ภาพที่ 2 ค่าดูดกลืนแสงของสารสกัดสีจากเปลือกมังคุดแบบแห้งด้วยตัวท าละลายต่างๆ 

2.  เปรยีบเทียบประสิทธิภาพการย้อมสีโครโมโซมปลายรากหอมทีส่กัดสีจากเปลือกมังคุดแห้งจากกรดอะซิติกความเข้มข้น 45% 
กับสีอะซีโตคารม์ีน 

สีสกัดจากเปลือกมังคุดแบบแห้งที่สกัดด้วยกรดอะซิติกความเข้มข้น 45% ในอัตราส่วน 2:1 ใช้ระยะเวลาสกัด 72 
ช่ัวโมง เมื่อน าสีสกัดย้อมโครโมโซมปลายรากหอมและส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง พบว่าสีสกัดย้อมโครโมโซมเป็นสีแดง
อ่อน (ภาพที่ 3 ข) โครโมโซมติดสีย้อมใกล้เคียงกับสีอะซีโตคาร์มีน (ภาพท่ี 3 ก) ซึ่งสอดคล้องกับงานของวีรนุชและคณะสกัดสารสี
จากข้าวเหนียวด า ครั่ง กระเจี๊ยบแดง จันทร์แดง ผลผักปรัง ขมิ้น ลูกหม่อน อัญชัน แก่นขนุน และค าแสด ด้วยตัวท าละลาย 3 ชนิด 
คือ น้ า แอลกอฮอล์วามเข้มข้น 95% และกรดอะซีติกความเข้มข้น 45% พบว่าตัวท าละลายท่ีเหมาะสมในการสกัดสีส าหรับย้อม
โคโมโซมคือกรดอะซีติก [1] โครโมโซมติดสีย้อมสม่ าเสมอ สีโครโมโซมกับไซโตพลาสซึมมีความแตกต่างในระดับปานกลาง          
ไซโตพลาสซึมติดสีเล็กน้อย 

 
ภาพที่ 3 การย้อมรากหอมด้วยสีอะซีโตคาร์มีน (ก) และสสีกัดจากเปลือกมังคุดแบบแห้งด้วยกรดอะซิตกิ 45% (ข) 
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สรปุผลการวจิยั 

กรดอะซิติกความเข้มข้น 45% เป็นตัวท าละลายที่เหมาะสมในการสกัดสีย้อมโครโมโซมจากเปลือกมังคุดแห้ง สารสกัด
ที่ได้มีสีม่วงแดงและเป็นกรด (pH=2.42) น ามาย้อมโครโมโซมปลายรากหอมเปรียบเทียบกับสีอะซีโตคาร์มีน โครโมโซมติดสีย้อม
ใกล้เคียงกัน และโครโมโซมติดสีย้อมสม่ าเสมอ สีโครโมโซมกับไซโตพลาสซึมมีความแตกต่างในระดับปานกลาง ไซโตพลาสซึมติดสี
เล็กน้อย สามารถใช้ย้อมสีโครโมโซมทดแทนสีสังเคราะห์ได้ 
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คุณสมบัติที่ช่วยส่งเสริมกำรเจริญพืชของแอคติโนมัยซีทที่แยกจำกดินสวนมะพร้ำวน�้ำหอม

กมลพัชร วงษ์คลัง1 วรัญญา ปทุมยา1 สิริกร สินเจริญ1 กวีพร สุขรัตน์1 กรรณิการ์ ดวงมาลย์2 และรัชนี มิ่งมา3*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : แอคติโนมัยซีทเป็นแบคทีเรียแกรมบวกที่สามารถสร้างสารเมทาบอไลต์ทุติยภูมิที่นอกจากจะมีคุณสมบัติยับยั้งจุลินทรีย์ก่อ

โรคได้แล้ว ยังช่วยส่งเสริมการเจริญของพืชได้ มะพร้าวน�้าหอมเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย ดินที่ใช้ปลูก

นอกจากจะต้องมีอินทรียวัตถุที่สมบูรณ์แล้ว จุลินทรีย์ในดินยังเป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยส่งเสริมการเจริญของพืช เพิ่มการดูดซึมแร่ธาตุ

และป้องกันจุลินทรีย์ก่อโรค

วัตถุประสงค์ : เพื่อแยกแอคติโนมัยซีทจากดินสวนมะพร้าวน�้าหอม และศึกษาคุณสมบัติที่ช่วยส่งเสริมการเจริญของพืช

วิธีกำรศึกษำ : เก็บตัวอย่างดินสวนมะพร้าวน�้าหอม น�ามาแยกแอคติโนมัยสีทโดยใช้อาหารคัดแยก starch casein (SC) agar ที่เติม

สารปฏิชีวนะ น�าแอคติโนมัยสีทที่แยกได้มาทดสอบความสามารถในการละลายฟอสเฟต การสร้างไซเดอร์โรฟอร์ การสร้างกรดอิน

โดลอิซิติก และทดสอบความสามารถในการย่อยเซลลูโลส

ผลกำรศึกษำ : แยกแอคติโนมัยสีทจากดินสวนมะพร้าวน�้าหอม ได้ทั้งสิ้น 38 ไอโซเลท เมื่อน�ามาทดสอบคุณสมบัติที่ช่วยส่งเสริมการ

เจริญพืชพบว่ามีแอคติโนมัยซีท 10 ไอโซเลท สามารถละลายฟอสเฟตได้ แอคติโนมัยซีท 25 และ 17 ไอโซเลท สาสร้างไซเดอร์โรฟ

อร์และผลิตกรดอินโดลอะซิติกได้ ตามล�าดับ นอกจากนี้มีแอคติโนมัยซีท 18 ไอโซเลท สามารถสร้างเอนไซม์เซลลูเลสย่อยเซลลูโลส

บนอาหารทดสอบได้ 

วจิำรณ์และสรุปผล : แอคตโินมยัสทีทีแ่ยกได้จากดนิสวนมะพร้าวน�า้หอมมคุีณสมบตัทิีช่่วยส่งเสรมิการเจรญิของพชื สามารถเปลีย่น

รูปฟอสเฟตจากรูปที่ไม่ละลายน�้าไปอยู่ในรูปที่ละลายน�้า ซึ่งพืชสามารถดูดซึมและน�าไปใช้ได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างไซเดอร์โรฟ

อร์ซึ่งเป็นสารที่ช่วยดักจับธาตุเหล็กในดิน และสามารถสร้างกรดอินโดลอะซิติกซึ่งเป็นฮอร์โมนพืชในกลุ่มออกซิน แอคติโนมัยซีทที่มี

คุณสมบัติดีจะถูกคัดเลือกเพื่อน�าไปศึกษาต่อในขั้นตอนไป 

ค�ำส�ำคัญ : แอคติโนมัยซีท ดินสวนมะพร้าวน�้าหอม การส่งเสริมการเจริญของพืช
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Plant growth promotion properties of actinomycetes isolated from soils in aromatic 

(Nam-Hom) coconut plantation

Kamollaphach Wongklang1, Waranya Pathumya1, Sirikorn Sincharoen1, Kaweepohn Sukarat1,  

Kannika Duangmal2 and Ratchanee Mingma3*

Abstract

Introduction : Actinomycetes are Gram-positive bacteria that can produce secondary metabolites not only to 

inhibit pathogenic microorganisms but also promote the growth of plant. Aromatic or Nam-Hom coconut is an 

important economic crop in Thailand. In addition to the soil organic matter, microorganisms living in soil are 

also an important role in plant growth promotion by enhancing mineral absorption and controlling plant-patho-

genic microorganisms.

Objective : To isolate actinomycetes from aromatic (Nam-Hom) coconut plantation soil and investigate their 

plant growth promotion properties

Methods : Soil samples from coconut plantation were collected and actinomycetes were isolated by using 

starch casein (SC) agar supplemented with antibiotics as selective medium. All actinomycetes isolates were 

screened for phosphate solubilizing activities, siderophore and indole acetic acid production as well as cellulose 

degrading activities. 

Results : The total 38 actinomycetes were obtained from coconut plantation soil. All isolates were screened 

for plant growth promoting properties. The results showed that 10 isolates were found to solubilize phosphate, 

25 and 17 isolates showed siderophore production and indole acetic acid production, respectively. Furthermore, 

actinomycete 18 isolates could produce cellulolytic enzyme degrade cellulose on tested-medium. 

Conclusion : Actinomycetes isolated from aromatic (Nam-Hom) coconut plantation soil showed plant growth 

promoting features. They could convert insoluble phosphorus into soluble making them available for plants 

to absorb. Furthermore, they could produce siderophore which is an iron-bound substance capturing iron from 

soil and could produce indole acetic acid, plant hormone of auxin class. The actinomycetes with high potential 

will be selected for further study.

Keywords: Actinomycete, aromatic (Nam-Hom) coconut plantation soils, plant growth promotion.
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บทน ำ 
แอคติโนมัยสีทเป็นแบคทีเรียแกรมบวกท่ีมีการสร้างเส้นใย (hyphae) คล้ายเช้ือรา สามารถพบได้ทั่วไปในดิน ท า

หน้าท่ีเป็นผู้ย่อยสลายอินทรียวตัถุ แอคติโนมัยสีทสามารถผลิตสารเมทาบอไลต์ทุติยภูมิ (secondary metabolite) ที่มีฤทธิ์
ทางชีวภาพคิดเป็น 65–70 เปอร์เซ็นต์ของสารเมทาบอไลต์ทั้งหมดที่ผลิตจากจุลินทรีย์ [1] สารเมทาบอไลท์ดังกลา่วถูกน ามาใช้
ประโยชน์ท้ังทางการแพทย์ ทางการเกษตรและทางอุตสาหกรรม เชน่ ผลิตยาปฏิชีวนะ นอกจากน้ีแอคติโนมัยสีทยังมีคณุสมบัติ
ทีช่่วยส่งเสรมิการเจริญของพืช โดยไปเปลี่ยนรปูแร่ธาตุในดินให้อยู่ในรูปท่ีพืชสามารถน าไปใช้ได้ เพิม่การดูดซมึแร่ธาตุ บาง
ชนิดสามารถผลิตเอนไซม์ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งจลุินทรีย์ก่อโรคและถกูน ามาใช้เป็นสารควบคุมทางชีวภาพหรือท่ีเรียกว่าไบโอ
คอนโทรล (biocontrol) ได้อีกด้วย [2] 

ปัจจุบันมีรายงานการแยกแอคติโนมัยสีทจากแหล่งต่างๆ มากข้ึน โดยเฉพาะในแหล่งที่ยังไม่มีการศึกษามาก่อน ซึ่ง
อาจเป็นแหล่งของเชื้อใหม่ท่ีสร้างสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพชนิดใหม่ ดินสวนมะพร้าวเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่ยังไม่มีรายงานการแยก
และศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ในกลุม่แอคติโนมัยซีท มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจและพืชส่งออกที่ส าคัญของประเทศ
ไทย และเนื่องจากมะพรา้วเป็นพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวยาว ดังนั้นปริมาณธาตุอาหารในดินจึงถูกใช้ไปเรื่อยๆ จึงท าให้ต้องมีการ
ใส่ปุ๋ยเคมีและปุย๋อินทรีย์ต่อเนื่องทุกปี ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อแยกแอคตโินมัยสีทจากดินสวนมะพร้าวน้ าหอม 
น ามาศึกษาคณุสมบตัิที่ช่วยส่งเสรมิการเจริญพืช และน าสายพันธ์ุที่มีคุณสมบัตดิีมาท าวิจยัต่อยอด ช่วยส่งเสริมการเจริญพืช
และทดแทนการใช้สารเคมีได ้

วิธีด ำเนินกำร 
1. การเก็บตัวอย่างและแยกแอคตโินมัยสีทจากดินสวนมะพรา้ว 

เก็บตัวอย่างดินจากสวนมะพร้าวน้ าหอม 2 แหล่ง คือ อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ และ อ. บางคนที จ. 
สมุทรสงคราม ผึ่งดินแห้งในที่ร่มเป็นเวลา 1 สัปดาห์ จากนั้นน ามาเจือจางด้วยน้ ากลั่นปลอดเชื้อแล้วเกลี่ยให้ท่ัวผิวหน้าอาหาร
คัดเลือก starch-casein (SC) agar [3] ที่เติมยาปฏิชีวนะ nalidixic acid 25 ไมโครกรมัต่อมลิลลิิตร และ ketoconazole 
100 ไมโครกรมัต่อมลิลลิิตร เพื่อยบัยั้งแบคทีเรียและราที่ไมต่้องการ ตามล าดับ บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7-
14 วัน เขี่ยโคโลนีท่ีมลีักษณะของแอคติโนมัยสีทน ามาท าให้บริสุทธ์ิบนอาหาร ISP-2 [4] เก็บเชื้อบริสทุธ์ิที่แยกได้บนอาหารผิว
เอียง ISP-2 และเก็บในรูปของสารแขวนลอยสปอร์และเส้นใยในสารละลายกลเีซอรอล 20 เปอร์เซ็นต์ (w/v) ที่อุณหภูมิ -20 
องศาเซลเซยีส น าเชื้อที่แยกได้ทั้งหมดมาศึกษาลักษณะทางสณัฐานวิทยาโดยบันทึกสีสปอร์ สีเส้นใย และสรีงควัตถุบนอาหาร
แข็ง ISP-3 [4] หลังบ่มทีอุ่ณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน  
2. การทดสอบความสามารถในการละลายฟอสเฟต (phosphate solubilization) 
 เลี้ยงแอคตโินมัยสีทบนอาหาร ISP-2 เป็นเวลา 7 วัน จากนั้นใช้ cork borer (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร) 
เจาะโคโลนีแอคติโนมยัสีทน ามาวางบนผิวหน้าอาหาร Pikovskaya’s (PVK) [5] บ่มในท่ีมืด เป็นเวลา 14 วัน ไอโซเลทท่ี
สามารถละลายฟอสเฟตได้จะเกิดวงใสรอบโคโลนี บันทึกผลโดยวดัขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงใส 
3. การทดสอบการสร้างกรดอินโดลอะซติิก (indole acetic acid)  
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 เลี้ยงแอคตโินมยัสีทบนอาหาร ISP-2 จนเจริญและสร้างสปอรด์ี จากนั้นขูดเซลล์และสปอรผ์สมในสารละลายโซเดียมคลอร์ไรด์ 
เข้มข้น 0.85 เปอรเซ็นต์ (w/v) ดูดสารแขวนลอยสปอร์และเส้นใยปรมิาตร 15 ไมโครลติร หยดลงบนผิวหนา้อาหาร carboxymethyl 
cellulose (CMC) agar [8] บ่มที่ 28 องศาเซลเซียส เปน็เวลา 7 วัน ตรวจผลโดยราดทับจานอาหารด้วยสารละลายคองโกเรดเขม้ข้น 0.2 
เปอรเ์ซ็นต์ ทิ้งไว้ 20 นาที เทสารละลายส่วนเกินทิ้งและล้างออกดว้ย 1M NaOH [9] เช้ือทีส่ามารถย่อยเซลลูโลสได้จะเกดิวงใสรอบโคโลนี 
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ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผลกำรวิจัย 
1. การแยกแอคติโนมยัซีท 
 ผลการแยกแอคตโินมัยสีทจากตัวอย่างดินสวนมะพร้าวน้ าหอมพบวา่แยกแอคติโนมยัสีทได้ทั้งสิ้น 20 ไอโซเลท (รหัส
เชื้อ RM17-101 ถึง RM17-121) จากดินสวนมะพร้าว อ. ปราณบุรี จ. ประจวบครีีขันธ ์และจ านวน 18 ไอโซเลท (รหสัเชื้อ 
RM17-201 ถึง RM17-222) จากดินสวนมะพร้าว อ. บางคนที จ. สมุทรสงคราม น าแอคตโินมัยซีทท่ีแยกได้ทั้งหมด 38 ไอโซ
เลทมาศึกษาลักษณะทางสณัฐานบนอาหาร ISP-3 พบว่าส่วนใหญ่สร้างสปอรส์ีเทาและสีขาว คดิเป็น 66% และ 16% 
ตามล าดับ โคโลนีมลีักษณะแข็ง สร้างเส้นใย 2 ชนิดคือเส้นใยอาหารแทงลงในเนื้อวุ้นท าให้ใต้โคโลนีมลีกัษณะแข็ง และเส้นใย
อากาศที่มีการสร้างสปอร์และพบการแตกหักของเส้นใยเมื่ออายุมากข้ึน ท าให้ผิวโคโลนมีีลักษณะคลา้ยผงแป้ง ส่วนใหญไ่ม่สร้าง
รงควัตถุ มีส่วนน้อยสร้างรงควตัถุสีเหลือง 
2. ความสามารถในการละลายฟอสเฟต 

เมื่อน าทั้ง 38 ไอโซเลท มาทดสอบความสามารถในการละลายฟอสเฟตบนอาหาร PVK ที่มีอนินทรียฟ์อสเฟตในรูป
ของแคลเซียมฟอสเฟตที่ไม่ละลายน้ า พบว่ามีแอคติโนมยัสีทเพียง 10 ไอโซเลท (คิดเป็น 26.3%) สามารถเปลีย่นอนินทรีย์
ฟอสเฟตให้อยู่ในรูปที่ละลายน้ าได ้และเกิดวงใสรอบโคโลนี โดยมีขนาดความกว้างวงใสมากที่สดุ 1.15 เซนติเมตร (ไอโซเลท 
RM17-220) กลไกในการเปลีย่นรปูฟอสเฟตเกดิจากจลุินทรียส์ร้างกรดอินทรีย์ (organic acid) ชนิดตา่งๆ ละลายเกลือ
ฟอสเฟต เป็นการเพิ่มฟอสฟอรสัที่เป็นประโยชน์และพืชสามารถดดูซึมไปใช้มากยิ่งข้ึน [10] ฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารหลักท่ี
เกี่ยวข้องกับการเจรญิและการพัฒนาของพืช หากพืชขาดฟอสฟอรัสจะท าให้แคระแกร็น การเจริญหยดุชะงัก 
3. การสร้างไซเดอร์โรฟอร ์

แอคติโนมัยซีทส่วนใหญ่คดิเป็น 65.8% (25 ไอโซเลท) สามารถสร้างไซเดอรโ์รฟอร์ได้ แต่อยู่ในระดับต่ า โดยมีความ
กว้างโซนไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร ไซเดอรโ์รฟอร์เป็นสารที่แบคทีเรียสร้างขึ้นเพื่อดักจับธาตุเหล็กในดินก่อนจะน าเข้าสูเ่ซลล์เพื่อ
ใช้ในการเจริญเติบโต โดยธาตุเหลก็ท าหน้าท่ีเป็นโคแฟคเตอร์ของเอนไซม์ตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเมแทบอลิซึม ไซ
เดอร์โรฟอร์มสี่วนช่วยส่งเสริมการเจริญของพืชทางอ้อม เมื่อแบคทีเรียสร้างไซเดอรโ์รฟอร์จับธาตุเหลก็ในดิน ท าให้จุลินทรีย์ที่
เป็นสาเหตุโรคพืชในดินไมส่ามารถเจริญไดเ้นื่องจากขาดธาตุเหล็ก ท าให้พืชยังสามารถเจริญได้และไม่เป็นโรค   
4. การสร้างกรดอินโดลอะซติิก 

กรดอินโดลอะซติิก (indole acetic acid หรือ IAA) เป็นฮอร์โมนพชืกลุ่มออกซิน จากการทดลองพบว่ามีแอคติโนมยั
สีทจ านวน 15 ไอโซเลท (คิดเป็น 39%) สามารถสร้างกรดอินโดลอะซิติก โดยมีปรมิาณ IAA ที่สร้างอยู่ในช่วง 0.66 - 5.63 
ไมโครกรมัต่อมลิลลิิตร ไอโซเลท RM17-108 มีความสามารถในสรา้ง IAA สูงที่สุด รองลงมาคือ RM17-107 (4.98 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลติร) กรดอินโดลอะซิติกมคีวามส าคญัต่อพืชโดยเกี่ยวข้องกับการงอกของเมล็ดและการเจรญิของราก  
5. การสร้างเอนไซมเ์ซลลูเลสย่อยเซลลโูลส 
 เมื่อเลีย้งแอคติโนมยัซีทบนอาหารที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบพบว่ามีเพียง 17 ไอโซเลท หรือคิดเปน็ 44.7% ให้ผล
เป็นบวก สามารถสร้างเอนไซม์เซลลูเลสย่อยเซลลโูลสและเกิดโซนใสรอบโคโลนี โดยไอโซเลท RM17-213 มีความกว้างของโซน
ใสมากที่สุดคือ 3.3 เซนติเมตร มรีายงานว่าจุลินทรีย์ทีย่่อยเซลลโูลสได้สามารถน ามาใช้เป็นหัวเชื้อที่ช่วยส่งเสริมการเจริญของ
พืชและกระตุ้นการงอกของรากในเมลด็พันธ์ุข้าวและข้าวโพดได้ [11] นอกจากน้ียังสามารถน าไปผลติเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อย
วัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร เช่น ฟางข้าวและชานอ้อยได ้
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เป็นสาเหตุโรคพืชในดินไมส่ามารถเจริญไดเ้นื่องจากขาดธาตุเหล็ก ท าให้พืชยังสามารถเจริญได้และไม่เป็นโรค   
4. การสร้างกรดอินโดลอะซติิก 

กรดอินโดลอะซติิก (indole acetic acid หรือ IAA) เป็นฮอร์โมนพชืกลุ่มออกซิน จากการทดลองพบว่ามีแอคติโนมยั
สีทจ านวน 15 ไอโซเลท (คิดเป็น 39%) สามารถสร้างกรดอินโดลอะซิติก โดยมีปรมิาณ IAA ที่สร้างอยู่ในช่วง 0.66 - 5.63 
ไมโครกรมัต่อมลิลลิิตร ไอโซเลท RM17-108 มีความสามารถในสรา้ง IAA สูงที่สุด รองลงมาคือ RM17-107 (4.98 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลติร) กรดอินโดลอะซิติกมคีวามส าคญัต่อพืชโดยเกี่ยวข้องกับการงอกของเมล็ดและการเจรญิของราก  
5. การสร้างเอนไซมเ์ซลลูเลสย่อยเซลลโูลส 
 เมื่อเลีย้งแอคติโนมยัซีทบนอาหารที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบพบว่ามีเพียง 17 ไอโซเลท หรือคิดเปน็ 44.7% ให้ผล
เป็นบวก สามารถสร้างเอนไซม์เซลลูเลสย่อยเซลลโูลสและเกิดโซนใสรอบโคโลนี โดยไอโซเลท RM17-213 มีความกว้างของโซน
ใสมากที่สุดคือ 3.3 เซนติเมตร มรีายงานว่าจุลินทรีย์ทีย่่อยเซลลโูลสได้สามารถน ามาใช้เป็นหัวเชื้อที่ช่วยส่งเสริมการเจริญของ
พืชและกระตุ้นการงอกของรากในเมลด็พันธ์ุข้าวและข้าวโพดได้ [11] นอกจากน้ียังสามารถน าไปผลติเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อย
วัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร เช่น ฟางข้าวและชานอ้อยได ้

 

3 
 

สรุปผลกำรวิจัย 
แอคติโนมัยสีทเป็นแบคทีเรียที่มีศกัยภาพสูง สามารถสร้างสารที่ช่วยส่งเสริมการเจริญของพืช โดยมรีายงานเกี่ยวกับ

การประยุกต์ใช้แอคติโนมยัสีททางด้านการเกษตรมากมาย งานวิจัยนี้แยกแอคติโนมยัสีทจากดินสวนมะพร้าวน้ าหอมได้ทั้งสิ้น 
38 ไอโซเลท เกือบท้ังหมดแสดงคณุสมบัติที่ช่วยส่งเสริมการเจริญของพืช สามารถสร้างสารที่ช่วยส่งเสริมการเจริญของพืชได้
อย่างน้อยหนึ่งชนิด มีเพียงไอโซเลทเดียวที่ไม่แสดงคณุสมบัติใดๆ ไอโซเลท RM17-116, RM17-210 และ R17-208 มีศักยภาพ
โดดเด่น สามารถละลายฟอสเฟต สร้างไซเดอร์โรฟอร์และกรดอินโดลอะซิติก และสามารถสร้างเอนไซม์เซลลูเลสได้ แอคตโิน
มัยซีทท้ัง 3 ตัวนี้จะถูกคัดเลือกเพือ่น าไประบสุายพันธ์ุและศึกษาคณุสมบัติอื่นเพิม่เตมิต่อไป จากงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าดิน
สวนมะพรา้วน้ าหอมเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่น่าสนใจในการแยกแอคตโินมัยที่มีคณุสมบตัิดี ช่วยดดูซึมธาตอุาหารในดิน สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในทางการเกษตรเพื่อส่งเสริมการเจริญของพืชและยับยั้งจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคพืชได้  
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วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการจัดการสวนปาล์มน�้ามันตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
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รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จ�านวน 45 ราย ในอ�าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 

ผลกำรศกึษำ : เกษตรกรเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญงิ มอีายเุฉลีย่ 53.56 ปี มปีระสบการณ์ในการท�าสวนปาล์มน�า้มนั 6-10 ปี ส่วน

ใหญ่มีที่ดินท�ากินเป็นของตนเอง สภาพพื้นท่ีการปลูกส่วนใหญ่เป็นที่ดอนและใช้น�้าฝนเป็นแหล่งน�้าหลักในการผลิตปาล์มน�้ามัน 
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รายได้เท่ากับ 9929.58 บาท 
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The management of Oil Palm production in accordance with good agricultural practices 

of the farmers at Kapoe district, Ranong province 

Parichart Korfak1* Parichat Dittakit2 and Janya Singkham2

Abstract

Introduction: Oil palm trees can be used as a raw material for palm oil production for consumption. In order 

to make the production safe for consumption, there should be a management in oil palm plantation that 

adheres to good agricultural practice standard. 

Objective: To study about the oil palm plantation management in accordance with good agricultural practices

Methods: This study was conducted using the survey research model in accordance with the research meth-

odology. The samples were 45 oil palm farmers who have received the good agricultural practice (GAP) standard 

in Kapoe district, Ranong province. 

Results: There were more male farmers than female farmers with an average age of 53.56 years old and held 

6-10 years of working experiences. Most of the farmers owned the farmland and the areas of cultivation were 

mostly in a upland with rain water as major water source. The farmers had the knowledge about the oil palm 

plantation management in accordance with good agricultural practices at a high level. They used mixed chem-

ical fertilizer per soil analysis results along with oil palm leaves as organic fertilizers. According to the analysis 

of the level of compliance with oil palm production criteria in accordance with good agricultural practices, the 

actual was at the highest level. The overall return over the capital (Baht/Rai) equaled to 9929.58 Baht.

Conclusion: It revealed that farmers who received good agricultural practice standard need to have knowledge 

in the best practices and to follow all the good agricultural practices to obtain cost-effective return.

Keywords: Oil palm, good agricultural practices for oil palm plantation, oil palm production in Ranong province
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บทน้า 

ความเป็นมาและความสา้คัญของปัญหา  ปาล์มน  ามันเป็นพืชตระกูลปาล์ม มีถ่ินก าเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกา เป็นพืช
ที่ให้ผลผลิตน  ามันต่อหน่วยพื นที่สูงกว่าพืชน  ามันทุกชนิด และยังสามารถน ามาแปรรูปเป็นสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ เพ่ือ
น ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย เริ่มมีการปลูกปาล์มน  ามันในประเทศไทยครั งแรก พ.ศ. 2472 จังหวัดสงขลา     ปาล์ม
น  ามันสามารถเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนที่มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย  22 – 32  องศาเซลเซียส   ปริมาณน  าฝนควรอยู่ระหว่าง  
1,800 – 30,000  มิลลิเมตรต่อปี ( ศูนย์วิจัยปาล์มน  ามันสุราษฎร์ธานี : 2554 ) 

ปาล์มน  ามันเป็นพืชที่สามารถน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน  ามันปาล์มเพ่ือบริโภค และเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เพ่ือ
บริโภคมีความปลอดภัยจึงควรมีการจัดการสวนปาล์มน  ามันตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับปาล์มน  ามัน ( 
GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR OIL PALM ) คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรได้ก าหนดมาตรฐานสินค้า
เกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับปาล์มน  ามัน(มกษ. 5904-2553) เพ่ือเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตที่ดีส าหรับปาล์ม
น  ามัน ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2553  แนวทางควบคุมปฏิบัติตั งแต่แปลงปลูกจนถึงการขนส่งทะลายปาล์มน  ามันไปยัง
แหล่งรวบรวมผลผลิต  โรงงานสกัดปาล์มน  ามัน เพ่ือให้ปาล์มน  ามันมีคุณภาพดีปลอดภัย โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาวะของผู้ปฏิบัติงาน    ( ส านกงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : 2553 ) 

จังหวัดระนองมีปริมาณน  าฝนเฉลี่ย  3,400 มิลลิเมตรต่อปี  จากการศึกษาพบว่าสภาพภูมิประเทศ  ภูมิอากาศและ
ปริมาณน  าฝนในจังหวัดระนองมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน  ามัน  ปี พ.ศ. 2558  ส านักงานเกษตรจังหวัด
ระนองได้เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการปลูกปาล์มน  ามันในจังหวัดระนองไว้ว่า  จังหวัดระนองมีการปลูกปาล์มน  ามันรวมพื นที่ 
103,938 ไร่ ได้แก่ อ าเภอกระบุรี อ าเภอละอุ่น อ าเภอเมือง อ าเภอกะเปอร์และอ าเภอสุขส าราญ โดยอ าเภอที่มีการปลูกปาล์ม
น  ามันมากท่ีสุดได้แก่อ าเภอกระบุรี  อ าเภอกะเปอร์  อ าเภอเมือง  ตามล าดับ และมีเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 
ปาล์มน  ามัน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนองจ านวน 537 แปลง 

ปี พ.ศ. 2558  อ าเภอกะเปอร์มีพื นที่ปลูกปาล์มน  ามันทั งสิ น   32,515  ไร่ มีเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 
ปาล์มน  ามัน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง จ านวน 45 ราย 46 แปลง จากจ านวนทั งสิ น 1,814 ราย จากข้อมูล
ข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการจัดการการผลิตปาล์มน  ามันตามมาตรฐาน GAP ปาล์มน  ามัน ของเกษตรกรในอ าเภอ
กะเปอร์  จังหวัดระนอง  เพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจที่จะประกอบอาชีพการผลิตปาล์มน  ามัน 

วัตถุประสงค์ 
1. เ พ่ือศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิ จของเกษตรกรผู้ผลิ ตปาล์มน  า มันในอ า เภอกะเปอร์  

                      จังหวัดระนอง 

2. เพ่ือศึกษาความรู้เก่ียวกับการจัดการการผลิตปาล์มน  ามันของเกษตรกรที่ปฏิบัติตามหลักการการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี 

3. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติการจัดการการผลิตปาล์มน  ามันของเกษตรกรตามเกณฑ์ก าหนดของการผลิตปาล์ม
น  ามันตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

 4. เ พ่ือศึ กษา ต้นทุนและผลตอบแทนของ เกษตรกรที่ปฏิบั ติตามมาตรฐานการปฏิบั ติทาง 
                      การเกษตรที่ดี 

5. เพ่ือศึกษาปัญหาและความต้องการในการจัดการการผลิตปาล์มน  ามันของเกษตรกร 
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บทน้า 

ความเป็นมาและความสา้คัญของปัญหา  ปาล์มน  ามันเป็นพืชตระกูลปาล์ม มีถ่ินก าเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกา เป็นพืช
ที่ให้ผลผลิตน  ามันต่อหน่วยพื นที่สูงกว่าพืชน  ามันทุกชนิด และยังสามารถน ามาแปรรูปเป็นสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ เพ่ือ
น ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย เริ่มมีการปลูกปาล์มน  ามันในประเทศไทยครั งแรก พ.ศ. 2472 จังหวัดสงขลา     ปาล์ม
น  ามันสามารถเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนที่มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย  22 – 32  องศาเซลเซียส   ปริมาณน  าฝนควรอยู่ระหว่าง  
1,800 – 30,000  มิลลิเมตรต่อปี ( ศูนย์วิจัยปาล์มน  ามันสุราษฎร์ธานี : 2554 ) 

ปาล์มน  ามันเป็นพืชที่สามารถน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน  ามันปาล์มเพ่ือบริโภค และเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เพ่ือ
บริโภคมีความปลอดภัยจึงควรมีการจัดการสวนปาล์มน  ามันตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับปาล์มน  ามัน ( 
GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR OIL PALM ) คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรได้ก าหนดมาตรฐานสินค้า
เกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับปาล์มน  ามัน(มกษ. 5904-2553) เพ่ือเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตที่ดีส าหรับปาล์ม
น  ามัน ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2553  แนวทางควบคุมปฏิบัติตั งแต่แปลงปลูกจนถึงการขนส่งทะลายปาล์มน  ามันไปยัง
แหล่งรวบรวมผลผลิต  โรงงานสกัดปาล์มน  ามัน เพ่ือให้ปาล์มน  ามันมีคุณภาพดีปลอดภัย โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาวะของผู้ปฏิบัติงาน    ( ส านกงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : 2553 ) 

จังหวัดระนองมีปริมาณน  าฝนเฉลี่ย  3,400 มิลลิเมตรต่อปี  จากการศึกษาพบว่าสภาพภูมิประเทศ  ภูมิอากาศและ
ปริมาณน  าฝนในจังหวัดระนองมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน  ามัน  ปี พ.ศ. 2558  ส านักงานเกษตรจังหวัด
ระนองได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกปาล์มน  ามันในจังหวัดระนองไว้ว่า  จังหวัดระนองมีการปลูกปาล์มน  ามันรวมพื นที่ 
103,938 ไร่ ได้แก่ อ าเภอกระบุรี อ าเภอละอุ่น อ าเภอเมือง อ าเภอกะเปอร์และอ าเภอสุขส าราญ โดยอ าเภอที่มีการปลูกปาล์ม
น  ามันมากท่ีสุดได้แก่อ าเภอกระบุรี  อ าเภอกะเปอร์  อ าเภอเมือง  ตามล าดับ และมีเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 
ปาล์มน  ามัน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนองจ านวน 537 แปลง 

ปี พ.ศ. 2558  อ าเภอกะเปอร์มีพื นที่ปลูกปาล์มน  ามันทั งสิ น   32,515  ไร่ มีเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 
ปาล์มน  ามัน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง จ านวน 45 ราย 46 แปลง จากจ านวนทั งสิ น 1,814 ราย จากข้อมูล
ข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดการการผลิตปาล์มน  ามันตามมาตรฐาน GAP ปาล์มน  ามัน ของเกษตรกรในอ าเภอ
กะเปอร์  จังหวัดระนอง  เพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจที่จะประกอบอาชีพการผลิตปาล์มน  ามัน 

วัตถุประสงค์ 
1. เ พ่ือศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิ จของเกษตรกรผู้ผลิ ตปาล์มน  า มันในอ า เภอกะเปอร์  

                      จังหวัดระนอง 

2. เพ่ือศึกษาความรู้เก่ียวกับการจัดการการผลิตปาล์มน  ามันของเกษตรกรที่ปฏิบัติตามหลักการการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี 

3. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติการจัดการการผลิตปาล์มน  ามันของเกษตรกรตามเกณฑ์ก าหนดของการผลิตปาล์ม
น  ามันตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

 4. เ พ่ือศึ กษา ต้นทุนและผลตอบแทนของ เกษตรกรที่ปฏิบั ติตามมาตรฐานการปฏิบั ติทาง 
                      การเกษตรที่ดี 

5. เพ่ือศึกษาปัญหาและความต้องการในการจัดการการผลิตปาล์มน  ามันของเกษตรกร 

 

วิธีด้าเนินการ 

 เปน็การวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง ประชากรที่ศึกษา คือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน  ามัน
ทั งหมดที่ได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับปาล์มน  ามัน (GAP) จ านวน 45 ราย  ในอ าเภอกะเปอร์  จังหวัด
ระนอง เน่ืองจากประชากรมีจ านวนไม่มากจึงศึกษาประชากรทั งหมด และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้สถิติ
ในการบรรยายลักษณะของข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด และค่าต่ าสุด  

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

1. ด้านสภาพสังคมและเศรษฐกิจ 

   1.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยเกษตรกรที่
เป็นเพศชายร้อยละ 57.8และเกษตรกรที่เป็นเพศหญิงร้อยละ 42.2  เกษตรกรอายุน้อยสุด 27 ปี อายุมากสุด 73ปี และอายุ
เฉลี่ย 53.56 ปี ส่วนใหญ ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 60 

             1.2 สภาพท่ัวไปด้านสังคมพบว่าเกษตรกรมีสมาชิกในครัวเรือนโดยเฉลี่ย 4 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
เฉลี่ย 2.07 คนและเพศชาย เฉลี่ย 1.93 คน สภาพการท างานของสมาชิกในครัวเรือน ท างานสวนปาล์มน  ามัน เฉลี่ย 2.123 
คน ไม่ท างานสวนปาล์มน  ามัน เฉลี่ย 1.93 คน  

การเป็นสมาชิกกลุ่มของเกษตรกร พบว่าส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่ม ร้อยละ93.3 เป็นสมาชิกกลุ่ม กลุ่มเกษตรกรมาก
ที่สุด ร้อยละ 28.6 ประสบการณ์ในการท างานสวนปาล์มน  ามัน พบว่า มีประสบการณ์ 6-10 ปีมากท่ีสุด ร้อยละ 42.2   

ระยะเวลาท่ีได้รับมาตรฐาน GAP พบว่า ได้รับมาตรฐานGAP มาแล้ว 3 ปีร้อยละ 82.2 และ ได้รับมาตรฐานGAP 
มาแล้ว 2 ปี ร้อยละ17.8 

  1.3 สภาพทั่วไปด้านเศรษฐกิจจากการศึกษาพบว่า การถือครองที่ดิน พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ มีที่ดินเป็น
ของตนเองร้อยละ 97.8  เช่าที่ดิน ร้อยละ 2.2 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่าปลูกปาล์มน  ามันเฉลี่ย 13.31 ไร่ ปลูกยางพารา เฉลี่ย 6.16 ไร่ ท่ีอยู่อาศ ย เฉลี่ย 1.89 ไร่
และปลูกไม้ผลเฉลี่ย 1.47 ไร่ ตามล าดับ 

เอกสารสิทธ์ิในที่ดิน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน นส.4 โฉนดที่ดิน เฉลี่ย 8.38 ไร่  ภทบ.5 เฉลี่ย 7.07 ไร่ สปก.4-01
เฉลี่ย 4.11 ไร่และนส.3ก. เฉลี่ย 2.33 ไร่ ตามล าดับ 

อาชีพที่สร้างรายได้หลัก พบว่าเกษตรกรท าสวนปาล์มน  ามันร้อยละ 88.9 และ  อาชีพที่สร้ างรายได้รอง พบว่า
เกษตรกรท าสวนยางพารา ร้อยละ33.3  

 เกษตรกรมีรายได้จากสวนปาล์มน  ามันปี 2560 พบว่าเกษตรกร มีรายได้ 50001-100000 มากท่ีสุดร้อยละ 40   

แหล่งเงินทุนในการท าสวนปาล์มน  ามัน พบว่าเกษตรกร ใช้เงินทุนของตนเองร้อยละ 55.6  ร้อยละ เงินทุนตนเองและกู้ยืมร้อย
ละ37.8  และ เงินทุนกู้ยืมร้อยละ 6.7 ตามล าดับ 
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 ภาวะหนี สิน พบว่าเกษตรกร มีหนี สินร้อยละ 73.3 และ ไม่มีหนี สิน ร้อยละ 26.7 โดยมีวัตถุประสงค์การกู้ยืมเงิน
ดังนี  กู้เพ่ือการเกษตร ร้อยละ 78.8 

 อายุปาล์มน  ามัน พบว่าปาล์มน  ามัน อายุ 11-15 ปี ร้อยละ 44.44 อายุ 6-10 ปี ร้อยละ 41.2  อายุ 16-20 ปี ร้อย
ละ11 และ อายุ 1-5 ปี ร้อยละ2.2 ตามล าดับ 

 สาเหตุการตัดสินใจปลูกปาล์มน  ามันตามมาตรฐานGAP พบว่าเกษตรกร มีความสนใจในมาตรฐานร้อยละ 66.7  
ช่วยลดต้นทุนการผลิต 

      1.4 ภาวการณ์การผลิตปาล์มน  ามัน จากการศึกษาพบว่า สภาพพื นที่ปลูกปาล์มน  ามัน พบว่าพื นที่ส่วน
ใหญ่ เป็นที่ดอน ร้อยละ 82.2  การใช้ท่ีดินก่อนปลูกปาล์มน  ามันพบว่าส่วนใหญ่ เป็นสวนผลไม้ ร้อยละ 46.7  แหล่งน  าเพ่ือ
การผลิตปาล์มน  ามัน พบว่าส่วนใหญ่ ใช้น  าฝน ร้อยละ 55.5  

2 . ความรู้เก่ียวกับการจัดการสวนปาล์มน  ามันตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  ผลการวิเคราะห์ พบว่า 
เกษตรกรตอบค าถามถูกเฉลี่ย  7.49  คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  ตอบค าถามถูกร้อยละ 74.89 เกษตรกรมีความรู้
เก่ียวกับการจัดการสวนปาล์มน  ามันตามแนวทาง GAP ในระดับ มาก 

3. ด้านการจัดการการผลิตปาล์มน  ามันของเกษตรกรและการปฏิบัติของเกษตรกรตามเกณฑ์ก าหนดของการผลิต
ปาล์มน  ามันตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรปลูกพันธ์ุ พันธ์ุลูกผสมเทเนอร่ามาก
ที่สุด ร้อยละ 62.2 แหล่งที่มาพันธ์ุปาล์มน  ามัน มาจากบริษัทผลิต/น าเข้าปาล์มน  ามัน ร้อยละ 40  อายุต้นกล้าปาล์มน  ามันที่
น ามาปลูก อายุ 8-12 เดือน ร้อยละ 68  มีการจัดการปุ๋ยปาล์มน  ามัน  โดยการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งเป็นปุ๋ยผสม (ปุ๋ยสูตรส าเร็จ) ร้อย
ละ 64.4 ใช้หลักการพิจารณาใส่ปุ๋ยนั นตามผลวิเคราะห์ดินและวิเคราะห์ใบปาล์มน  ามัน ร้อยละ 46.7 ใส่ 3ครั ง/ปี ร้อยละ 42.2 
ใส่ธาตุอาหารรองมากว่าไม่ใส่คิดเป็นร้อยละ 88.9 เกษตรกรส่วนใหญ่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์มากกว่าไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ คิดเป็นร้อยละ 
91.1 ใช้แรงงานในครัวเรือน  ร้อยละ 53.3 เกษตรกรส่วนใหญ่อนุรักษ์ดินและน  า คิดเป็นร้อยละ 86.7 โดยใช้วิธีใช้ใบปาล์ม
น  ามันคลุมดิน ร้อยละ 82.2 พบศัตรูปาล์มน  ามัน ร้อยละ 64.4 ศัตรูที่พบส่วนใหญ่ คือ หนู ร้อยละ 51.1 ใช้เทคนิคการจัดการ
ศัตรูพืชแบบผสมผสานมากกว่าการจัดการแบบไม่ผสมผสาน คิดเป็นร้อยละ 68.9  การจัดการผลผลิต คุณภาพการเก็บเกี่ยว 
ไม่พบการตัดปาล์มดิบ ร้อยละ 93.3 ขายผลผลิตทะลายปาล์มน  ามันให้ลานเทอิสระ ร้อยละ 57.8    ส่วน การจัดการจดบันทึก
ข้อมูลเกษตรกรส่วนใหญ่ เก็บใบเสร็จแต่ไม่จดบันทึก ร้อยละ 44.5     และปัญหาการผลิตปาล์มน  ามัน พบว่า ราคาผลผลิต
ตกต่ า  ร้อยละ 88.9  ส่วนปฏิบัติตามหลักการและเกณฑ์ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรดีนั นเกษตรกรปฏิบัติได้
เกิน ร้อยละ 80 ทั ง 8 ข้อ  

4. ด้านข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เมื่อพิจารณา
ต้นทุนการผลิตประเภทวัสดุการเกษตรพบว่า ค่าปุ๋ยเคมีมากท่ีสุด 1596.96 บาท/ไร่/ปี   ได้รับผลผลิตเฉลี่ย 3416.82กิโลกรัม
ต่อไร่ เป็นมูลค่า 14,350.64 บาท  ต้นทุนทั งหมดรวม 4,421.06 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั งหมด 9929.58 ต่อไร่ 
ราคาผลผลิตโดยเฉลี่ยปี 2560 เท่ากับ 4.20 บาทต่อกิโลกรัม (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2560)   

จากการศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน  ามัน พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และมีสมาชิกครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน สอดคล้องกับนวพร  จาริชา(2558) จากเรื่องการจัดการ
สวนปาล์มน  ามันในอ าเภอเชียงคานจังหวัดเลยและจิราวรรณ เลิศคุณลักษณ์(2555)จากเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วม
โครงการผลิตมะม่วงตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม ในพื นที่อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่พบว่าเกษตรกรที่ปลูก
ปาล์มน  ามันส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีจ านวนสมาชิกครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน   
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ภาวะหนี สิน พบว่าเกษตรกร มีหนี สินร้อยละ 73.3 และ ไม่มีหนี สิน ร้อยละ 26.7 โดยมีวัตถุประสงค์การกู้ยืมเงิน
ดังนี  กู้เพ่ือการเกษตร ร้อยละ 78.8 

 อายุปาล์มน  ามัน พบว่าปาล์มน  ามัน อายุ 11-15 ปี ร้อยละ 44.44 อายุ 6-10 ปี ร้อยละ 41.2  อายุ 16-20 ปี ร้อย
ละ11 และ อายุ 1-5 ปี ร้อยละ2.2 ตามล าดับ 

 สาเหตุการตัดสินใจปลูกปาล์มน  ามันตามมาตรฐานGAP พบว่าเกษตรกร มีความสนใจในมาตรฐานร้อยละ 66.7  
ช่วยลดต้นทุนการผลิต 

      1.4 ภาวการณ์การผลิตปาล์มน  ามัน จากการศึกษาพบว่า สภาพพื นท่ีปลูกปาล์มน  ามัน พบว่าพื นที่ส่วน
ใหญ่ เป็นที่ดอน ร้อยละ 82.2  การใช้ที่ดินก่อนปลูกปาล์มน  ามันพบว่าส่วนใหญ่ เป็นสวนผลไม้ ร้อยละ 46.7  แหล่งน  าเพ่ือ
การผลิตปาล์มน  ามัน พบว่าส่วนใหญ่ ใช้น  าฝน ร้อยละ 55.5  

2 . ความรู้เก่ียวกับการจัดการสวนปาล์มน  ามันตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  ผลการวิเคราะห์ พบว่า 
เกษตรกรตอบค าถามถูกเฉลี่ย  7.49  คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  ตอบค าถามถูกร้อยละ 74.89 เกษตรกรมีความรู้
เก่ียวกับการจัดการสวนปาล์มน  ามันตามแนวทาง GAP ในระดับ มาก 

3. ด้านการจัดการการผลิตปาล์มน  ามันของเกษตรกรและการปฏิบัติของเกษตรกรตามเกณฑ์ก าหนดของการผลิต
ปาล์มน  ามันตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรปลูกพันธ์ุ พันธ์ุลูกผสมเทเนอร่ามาก
ที่สุด ร้อยละ 62.2 แหล่งที่มาพันธ์ุปาล์มน  ามัน มาจากบริษัทผลิต/น าเข้าปาล์มน  ามัน ร้อยละ 40  อายุต้นกล้าปาล์มน  ามันที่
น ามาปลูก อายุ 8-12 เดือน ร้อยละ 68  มีการจัดการปุ๋ยปาล์มน  ามัน  โดยการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งเป็นปุ๋ยผสม (ปุ๋ยสูตรส าเร็จ) ร้อย
ละ 64.4 ใช้หลักการพิจารณาใส่ปุ๋ยนั นตามผลวิเคราะห์ดินและวิเคราะห์ใบปาล์มน  ามัน ร้อยละ 46.7 ใส่ 3ครั ง/ปี ร้อยละ 42.2 
ใส่ธาตุอาหารรองมากว่าไม่ใส่คิดเป็นร้อยละ 88.9 เกษตรกรส่วนใหญ่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์มากกว่าไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ คิดเป็นร้อยละ 
91.1 ใช้แรงงานในครัวเรือน  ร้อยละ 53.3 เกษตรกรส่วนใหญ่อนุรักษ์ดินและน  า คิดเป็นร้อยละ 86.7 โดยใช้วิธีใช้ใบปาล์ม
น  ามันคลุมดิน ร้อยละ 82.2 พบศัตรูปาล์มน  ามัน ร้อยละ 64.4 ศัตรูที่พบส่วนใหญ่ คือ หนู ร้อยละ 51.1 ใช้เทคนิคการจัดการ
ศัตรูพืชแบบผสมผสานมากกว่าการจัดการแบบไม่ผสมผสาน คิดเป็นร้อยละ 68.9  การจัดการผลผลิต คุณภาพการเก็บเกี่ยว 
ไม่พบการตัดปาล์มดิบ ร้อยละ 93.3 ขายผลผลิตทะลายปาล์มน  ามันให้ลานเทอิสระ ร้อยละ 57.8    ส่วน การจัดการจดบันทึก
ข้อมูลเกษตรกรส่วนใหญ่ เก็บใบเสร็จแต่ไม่จดบันทึก ร้อยละ 44.5     และปัญหาการผลิตปาล์มน  ามัน พบว่า ราคาผลผลิต
ตกต่ า  ร้อยละ 88.9  ส่วนปฏิบัติตามหลักการและเกณฑ์ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรดีนั นเกษตรกรปฏิบัติได้
เกิน ร้อยละ 80 ทั ง 8 ข้อ  

4. ด้านข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เมื่อพิจารณา
ต้นทุนการผลิตประเภทวัสดุการเกษตรพบว่า ค่าปุ๋ยเคมีมากท่ีสุด 1596.96 บาท/ไร่/ปี   ได้รับผลผลิตเฉลี่ย 3416.82กิโลกรัม
ต่อไร่ เป็นมูลค่า 14,350.64 บาท  ต้นทุนทั งหมดรวม 4,421.06 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั งหมด 9929.58 ต่อไร่ 
ราคาผลผลิตโดยเฉลี่ยปี 2560 เท่ากับ 4.20 บาทต่อกิโลกรัม (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2560)   

จากการศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน  ามัน พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และมีสมาชิกครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน สอดคล้องกับนวพร  จาริชา(2558) จากเรื่องการจัดการ
สวนปาล์มน  ามันในอ าเภอเชียงคานจังหวัดเลยและจิราวรรณ เลิศคุณลักษณ์(2555)จากเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้าร่วม
โครงการผลิตมะม่วงตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม ในพื นที่อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่พบว่าเกษตรกรที่ปลูก
ปาล์มน  ามันส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีจ านวนสมาชิกครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน   

การถือครองท่ีดิน พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เกษตรกรมีท่ีดินเป็นของตนเอง การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่คือ
การปลูกปาล์มน  ามัน อาชีพที่สร้างรายได้หลัก คือสวนปาล์มน  ามัน ปลูกบนที่ดอนมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของสรพงษ์ 
เบญจศรี(2557) เรื่องประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน  ามันอย่างย่ังยืนตามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกรในประเทศไทยที่พบว่า
เกษตรกร มีท่ีดินเป็นของตนเอง  การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยการปลูกปาล์มน  ามัน อาชีพที่สร้างรายได้หลักคือสวนปาลมน  ามัน 
และปลูกปาล์มน  ามันบนที่ดอนเป็นส่วนใหญ่  ส่วนการใช้แหล่งน  าจะใช้น  าฝนมากที่สุดสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรศักด์ิ ตาด
ทอง (2557) เรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจปลูกแทนด้วยปาล์มน  ามัน ที่พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้น  าฝนในการท าปลูก
ปาล์มน  ามัน  

ด้านความรู้การปฏิบัติของเกษตรกรตามเกณฑ์ก าหนดของการผลิตปาล์มน  ามันตามมาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีความรูในระดับมากสอดคล้องกับ กัลยา พ่วงเจริญ(2559) เรื่องการจัดการ
คุณภาพผลผลิตมะพร้าวโดยใช้หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชอาหารในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่พบว่าเกษตรกร
ที่ได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีมีความรู้เรื่องการปฏิบัติตามมาตรฐานเป็นอย่างดี 

ด้านการจัดการการผลิตปาล์มน  ามัน พบว่า พันธ์ปาล์มน  ามันส่วนใหญ่เป็นลูกผสมเทเนอร่า ซื อจากบริษัทผลิต/
น าเข้าปาล์มน  ามันมากที่สุด อายุต้นกล้า 8-12 เดือน  มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมี มีการใส่ธาตุอาหารรอง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสรพงษ์ เบญจศรี(2557) เรื่องประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน  ามันอย่างย่ังยืนตามมาตรฐาน RSPO 
ของเกษตรกรในประเทศไทยที่พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้พันธ์ุปาล์มน  ามันลูกผสมเทเนอร่า มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี 
มีการอนุรักษ์ดินและน  าและใช้วิธีการก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

 
การที่เกษตรกรได้รับการรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) เกษตรกรจะต้องปฏิบัติตาม

เกณฑ์และวิธีการตามมาตรฐานGAP ปาล์มน  ามันให้ได้ทุกข้อ จึงจะได้รับรองแหล่งผลิต สอดคล้องกับงานวิจัยของจิราวรรณ 
เลิศคุณลักษณ์(2555) พบว่าการที่เกษตรกรจะได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เกษตรกรจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์
ได้ทุกข้อ 

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน GAP ปาล์มน  ามัน  พบว่าเกษตรกรได้รับ
ผลตอบแทนที่ดีและคุ้มทุนสอดคล้องกับงานวิจัยของ สรพงษ์ เบญจศรี(2557) เรื่องประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน  ามันอย่าง
ย่ังยืนตามมาตรฐาน RSPO ของเกษตรกรในประเทศไทย ท่ีพบว่าการที่เกษตรกรจะได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่
ดี ได้รับผลตอบแทนที่ดีและคุ้มทุน 

สรุปผลการวิจัย 

1.สภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ผลิตปาล์มน  ามัน 
1.1ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

 ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เกษตรกรเป็นส่วนใหญ่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 57.8 เพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 42.2มีอายุ
โดยเฉลี่ย  53.56 ปี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 86.7 ส าหรับการศึกษาส่วนใหญ่จบชั นประถมศึกษาคิดเป็น
ร้อยละ60 

      1.2 สภาพทั่วไปด้านสังคม 
เกษตรกรมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน ท างานในสวนปาล์มน  ามันเฉลี่ย 2.13คน สวนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่ม

เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 28.6 และมีประสบการณ์ในการท างานสวนปาล์มน  ามัน 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.2 
ประสบการณ์ด้านการอบรมดูงานด้านการผลิตปาล์มน  ามัน  1 -5 ครั ง ร้อยละ 57.8 และเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับมาตรฐาน 
GAP  มาแล้ว 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 82.2  

1.3 สภาพทั่วไปด้านเศรษฐกิจ 
การถือครองที่ดิน เกษตรกรส่วนใหญ่มีที่ดินเป็นของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 97.8 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปลูกปาล์ม

น  ามันเฉลี่ย 13.31 ไร่ ปลูกยางพารา 6.16 ไร่ ใช้ส าหรับที่อยู่อาศัยและปลูกไม้ผล เฉลี่ย 1.89. 1.47 ไร่ ตามล าดับ เอกสารสาร
สิทธ์ิในที่ดิน เป็น นส.4 เฉลี่ย 8.83 ไร่ รองลงมา คือ ภทบ.5 เฉลี่ย 7.07 อาชีพที่สร้างรายได้หลักส่วนใหญ่ปลูกปาล์มน  ามัน คิด
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เป็นร้อยละ 88.9 ส่วนอาชีพที่สร้างรายได้รอง คือปลูกยางพารา ร้อยละ 33.3  รายได้จากสวนปาล์มน  ามันปี 2560  อยู่
ระหว่าง 50,001 -100,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 40  แหล่งเงินทุนในการท าสวนปาล์มน  ามันส่วนใหญ่เป็นเงินทุนของ
ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 55.6 เกษตรกรส่วนใหญ่มีหนี สิน คิดเป็นร้อยละ 73.3 วัตถุประสงค์การกู้ยืมเงินเพ่ือการเกษตรมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 78.8 อายุปาล์มน  ามัน 11 -15 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.44 และสาเหตุที่เกษตรตัดสินใจปลูกปาล์มน  ามันตาม
มาตรฐาน GAP เพราะว่ามีความสนใจในมาตรฐานมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 66.7 

     1.4ภาวการณ์การผลิตปาล์มน  ามัน 
สภาพพื นที่ปลูกปาล์มน  ามันส่วนใหญ่เป็นที่ดอน คิดเป็นร้อยละ 82.2  การใช้ที่ดินก่อนปลูกปาล์มน  ามันมาจากสวน

ผลไม้มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 46.7 แหล่งน  าใช้ในการเกษตรส่วนใหญ่อาศัยน  าฝน คิดเป็นร้อยละ 55.5 
2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการการผลิตปาล์มน  ามันของเกษตรกรที่ปฏิบัติตามหลักการการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

พบว่าเกษตรกรมีความรู้ในระดับ มากคิดเป็นร้อยละ 74.89 คะแนนเฉลี่ย  7.49  คะแนน  
3. การปฏิบัติการจัดการการผลิตปาล์มน  ามันของเกษตรกรและการปฏิบัติของเกษตรกรตามเกณฑ์ก าหนดของการ

ผลิตปาล์มน  ามันตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  
3.1 การจัดการการผลิตปาล์มน  ามันพบว่าเกษตรกรใช้พันธ์ุปาล์มน  ามันลูกผสมเทเนอร่ามากที่สุด คิดเป็นร้อย

ละ 62.2 โดยแหล่งที่มาของพันธ์ุปาล์มน  ามันนั น ส่วนใหญ่มาจากบริษัทผลิต/น าเข้าปาล์มน  ามัน คิดเป็นร้อยละ 40 อายุต้น
กล้าท่ีน ามาปลูก มีอายุ 8-12 เดือนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 68.9  ส่วนเรื่องการจัดการการใส่ปุ๋ยเคมี ส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยผสม (ปุ๋ย
สูตรส าเร็จ) คิดเป็นร้อยละ 64.4  โดยใส่ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ดินและวิเคราะห์ใบปาล์มน  ามันเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 46.7 
จ านวนการใส่ปุ๋ย 3ครั งต่อปี คิดเป็นร้อยละ42.2 อัตราการใส่ปุ๋ย 2 กิโลกรัมต่อต้นต่อครั ง ส่วนใหญ่จะใส่ธาตุอาหารรอง คิด
เป็นร้อยละ88.9 และมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ คิดเป็นร้อยละ 91.1 ด้านการจัดการแรงงาน ใช้แรงงานครัวเรือนมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 53.3  เกษตรกรส่วนใหญ่อนุรักษ์ดิน คิดเป็นร้อยละ 86.7  โดยใช้วิธีการใช้ทางใบปาล์มน  ามันคลุมดิน คิดเป็นร้อยละ 
82.2 ศัตรูปาล์มน  ามันที่พบมากที่สุด ได้แก่ หนู คิดเป็นร้อยละ 51.1 ใช้เทคนิคการก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน คิดเป็นร้อยละ 
68.9 ส่วนการก าจัดวัชพืชในสวนปาล์มน  ามันนั น ไม่ใช้สารเคมี คิดเป็นร้อยละ 66.6  จัดการขนส่งปาล์มน  ามันโดยวิธีการจ้าง
เหมาคิดเป็นร้อยละ 44.4 ขายผลผลิตให้กับลานเทเป็นส่วนใหญ่  คิดเป็นร้อยละ57.8 การจัดการจดบันทึกข้อมูลเกษตรกรส่วน
ใหญ่จะเก็บใบเสร็จแต่ไม่จดบันทึก คิดเป็นร้อยละ44.5 ส าหรับปัญหาการผลิตปาล์มน  ามันเกษตรกร มีปัญหาด้านราคาผลผลิต
ตกต่ าร้อยละ 88.9 

3.2 การปฏิบัติของเกษตรกรตามเกณฑ์ก าหนดของการผลิตปาล์มน  ามันตามมาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี จากการศึกษาพบว่าในภาพรวมเกษตรกรมีระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ในระดับ
มากท่ีทั ง 8 หัวข้อ โดยระดับการปฏิบัติมากกว่าร้อยละ 80  ยกเว้นประเด็นเก็บบันทึกข้อมูลไม่น้อยกว่า 2 ปี เกษตรกรมีระดับ
การปฏิบัติน้อยที่สุด ร้อยละ 51.1  ( x =.51  SD. = .506)    

 
 4.ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

การใช้ต้นทุนและได้รับผลตอบแทน ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรได้รับผลผลิต เฉลี่ย 3,416.82 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 
คิดเป็นมูลค่า 14,350.64 บาทต่อไร่ต่อปี จากราคา 4.20 บาทต่อกิโลกรัม (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2560)   โดยใช้
ต้นทุนทั งหมด 4,421.06 บาทต่อไร่ต่อปี  โดยได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั งหมด 9,929.58 บาทต่อไร่ต่อปี 

5.ปัญหาและความต้องการในการจัดการการผลิตปาล์มน  ามันของเกษตรกร  

จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีปัญหาด้านการตลาดมากที่สุด เพราะราคาผลผลิตไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 88.9 
เกษตรกรมีความต้องการให้มีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาส่งเสริมด้านการรวมกลุ่มเพ่ือประกันราคาปาล์มน  ามันให้กับกลุ่มที่ได้รับ
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเช่นเดียวกับพืชชนิดอื่น  
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เป็นร้อยละ 88.9 ส่วนอาชีพที่สร้างรายได้รอง คือปลูกยางพารา ร้อยละ 33.3  รายได้จากสวนปาล์มน  ามันปี 2560  อยู่
ระหว่าง 50,001 -100,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 40  แหล่งเงินทุนในการท าสวนปาล์มน  ามันส่วนใหญ่เป็นเงินทุนของ
ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 55.6 เกษตรกรส่วนใหญ่มีหนี สิน คิดเป็นร้อยละ 73.3 วัตถุประสงค์การกู้ยืมเงินเพ่ือการเกษตรมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 78.8 อายุปาล์มน  ามัน 11 -15 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.44 และสาเหตุท่ีเกษตรตัดสินใจปลูกปาล์มน  ามันตาม
มาตรฐาน GAP เพราะว่ามีความสนใจในมาตรฐานมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 66.7 

     1.4ภาวการณ์การผลิตปาล์มน  ามัน 
สภาพพื นที่ปลูกปาล์มน  ามันส่วนใหญ่เป็นที่ดอน คิดเป็นร้อยละ 82.2  การใช้ท่ีดินก่อนปลูกปาล์มน  ามันมาจากสวน

ผลไม้มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 46.7 แหล่งน  าใช้ในการเกษตรส่วนใหญ่อาศัยน  าฝน คิดเป็นร้อยละ 55.5 
2. ความรู้เก่ียวกับการจัดการการผลิตปาล์มน  ามันของเกษตรกรท่ีปฏิบัติตามหลักการการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

พบว่าเกษตรกรมีความรู้ในระดับ มากคิดเป็นร้อยละ 74.89 คะแนนเฉลี่ย  7.49  คะแนน  
3. การปฏิบัติการจัดการการผลิตปาล์มน  ามันของเกษตรกรและการปฏิบัติของเกษตรกรตามเกณฑ์ก าหนดของการ

ผลิตปาล์มน  ามันตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  
3.1 การจัดการการผลิตปาล์มน  ามันพบว่าเกษตรกรใช้พันธ์ุปาล์มน  ามันลูกผสมเทเนอร่ามากที่สุด คิดเป็นร้อย

ละ 62.2 โดยแหล่งที่มาของพันธ์ุปาล์มน  ามันนั น ส่วนใหญ่มาจากบริษัทผลิต/น าเข้าปาล์มน  ามัน คิดเป็นร้อยละ 40 อายุต้น
กล้าท่ีน ามาปลูก มีอายุ 8-12 เดือนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 68.9  ส่วนเรื่องการจัดการการใส่ปุ๋ยเคมี ส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยผสม (ปุ๋ย
สูตรส าเร็จ) คิดเป็นร้อยละ 64.4  โดยใส่ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ดินและวิเคราะห์ใบปาล์มน  ามันเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 46.7 
จ านวนการใส่ปุ๋ย 3ครั งต่อปี คิดเป็นร้อยละ42.2 อัตราการใส่ปุ๋ย 2 กิโลกรัมต่อต้นต่อครั ง ส่วนใหญ่จะใส่ธาตุอาหารรอง คิด
เป็นร้อยละ88.9 และมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ คิดเป็นร้อยละ 91.1 ด้านการจัดการแรงงาน ใช้แรงงานครัวเรือนมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 53.3  เกษตรกรส่วนใหญ่อนุรักษ์ดิน คิดเป็นร้อยละ 86.7  โดยใช้วิธีการใช้ทางใบปาล์มน  ามันคลุมดิน คิดเป็นร้อยละ 
82.2 ศัตรูปาล์มน  ามันที่พบมากที่สุด ได้แก่ หนู คิดเป็นร้อยละ 51.1 ใช้เทคนิคการก าจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน คิดเป็นร้อยละ 
68.9 ส่วนการก าจัดวัชพืชในสวนปาล์มน  ามันนั น ไม่ใช้สารเคมี คิดเป็นร้อยละ 66.6  จัดการขนส่งปาล์มน  ามันโดยวิธีการจ้าง
เหมาคิดเป็นร้อยละ 44.4 ขายผลผลิตให้กับลานเทเป็นส่วนใหญ่  คิดเป็นร้อยละ57.8 การจัดการจดบันทึกข้อมูลเกษตรกรส่วน
ใหญ่จะเก็บใบเสร็จแต่ไม่จดบันทึก คิดเป็นร้อยละ44.5 ส าหรับปัญหาการผลิตปาล์มน  ามันเกษตรกร มีปัญหาด้านราคาผลผลิต
ตกต่ าร้อยละ 88.9 

3.2 การปฏิบัติของเกษตรกรตามเกณฑ์ก าหนดของการผลิตปาล์มน  ามันตามมาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี จากการศึกษาพบว่าในภาพรวมเกษตรกรมีระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ในระดับ
มากท่ีทั ง 8 หัวข้อ โดยระดับการปฏิบัติมากกว่าร้อยละ 80  ยกเว้นประเด็นเก็บบันทึกข้อมูลไม่น้อยกว่า 2 ปี เกษตรกรมีระดับ
การปฏิบัติน้อยที่สุด ร้อยละ 51.1  ( x =.51  SD. = .506)    

 
 4.ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

การใช้ต้นทุนและได้รับผลตอบแทน ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรได้รับผลผลิต เฉลี่ย 3,416.82 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 
คิดเป็นมูลค่า 14,350.64 บาทต่อไร่ต่อปี จากราคา 4.20 บาทต่อกิโลกรัม (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2560)   โดยใช้
ต้นทุนทั งหมด 4,421.06 บาทต่อไร่ต่อปี  โดยได้รับผลตอบแทนเหนือต้นทุนทั งหมด 9,929.58 บาทต่อไร่ต่อปี 

5.ปัญหาและความต้องการในการจัดการการผลิตปาล์มน  ามันของเกษตรกร  

จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีปัญหาด้านการตลาดมากที่สุด เพราะราคาผลผลิตไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 88.9 
เกษตรกรมีความต้องการให้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมาส่งเสริมด้านการรวมกลุ่มเพ่ือประกันราคาปาล์มน  ามันให้กับกลุ่มที่ได้รับ
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเช่นเดียวกับพืชชนิดอื่น  

กิตติกรรมประกาศ 
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ผลของเหล็กและโมลิบดินัมต่อกำรเจริญเติบโตและปริมำณไนโตรเจนของแหนแดง

ภาณุพงศ์ นุ้ยผุด1* จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์2 และยุพิน พิมโคตร์3 

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การน�าแหนแดงมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์นับเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถน�ามาใช้แทนปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ได้ เนื่องจากปุ๋ย

อินทรีย์ในปัจจุบันมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เหล็กและโมลิบดินัมเพิ่มการเจริญเติบโตและปริมาณไนโตรเจนในแหนแดง ให้ได้ปริมาณมากขึ้นและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

วธิกีำรศกึษำ : การศกึษาครัง้นีว้างแผนการทดลองแบบสุม่สมบรูณ์ โดยเลีย้งแหนแดงในอาหารเหลวทีป่ราศจากธาตไุนโตรเจน และ

เสริมด้วยธาตุเหล็กและโมลิบดินัมที่มีความเข้มข้น 50 µg/L และ 0.3 µg/L ตามล�าดับ น�าตัวอย่างมาชั่งน�้าหนักสดเพื่อวิเคราะห์หา

อัตราการเจริญเติบโตและปริมาณเปอร์เซ็นต์ไนโตรเจนด้วยวิธีเจลดาห์ล 

ผลกำรศึกษำ : พบว่าธาตุเหล็กและโมลิบดินัมให้ผลแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 95 % โดยแหนแดงที่ได้รับธาตุเหล็กจะมี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าชุดการทดลองอื่น ๆ เป็นผลให้มีน�้าหนักสดเพิ่มขึ้น เท่ากับ 0.0247 g/day แต่ไม่พบความแตกต่าง

กับแหนแดงที่ได้รับธาตุเหล็กและโมลิบดินัมอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 95 % ในขณะเดียวกันพบว่าแหนแดงที่ได้รับธาตุโมลิบดินัม

เพียงอย่างเดียวจะมีอัตราการเจริญเติบโต เท่ากับ 0.019 g/day และไม่แตกต่างกับชุดควบคุม นอกจากนี้แหนแดงจะมีปริมาณ

เปอร์เซ็นต์ไนโตรเจนเพิ่มมากขึ้นเมื่อได้รับธาตุเหล็กและโมลิบดินัมเท่านั้น 

วิจำรณ์และสรุป : พบว่านอกจากธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ไนโตรจีเนสแล้ว ยังมีผลต่อการเจริญเติบโตของแหนแดง 

ดังนั้นการผลิตโดยการเสริมธาตุเหล็กที่มีความเข้มข้น 50 µg/L เพียงอย่างเดียวก็สามารถท�าให้ได้แหนแดงในปริมาณมาก และเพียง

พอที่จะน�าไปใช้ประโยชน์

ค�ำส�ำคัญ : แหนแดง อาหารเหลวที่ปราศจากธาตุไนโตรเจน การเจริญเติบโต ปริมาณเปอร์เซ็นต์ไนโตรเจน
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Effect of Iron and Molybdenum on the Growth and Nitrogen Content of Azolla.

Panupong Nuypud1* Jaruvat Chanpradit2 and Yuphin Phimkhot3 

Abstract

Introduction : The organic fertilizer from Azolla is an alternative that can replace the existing organic fertilizer 

because it is not enough to meet the needs.

Objective : To use Iron and Molybdenum to increase quality and Nitrogen contents in the Azolla to get more 

quantity and efficiency production.

Method : This study plans a complete randomized design by raising Azolla in Nitrogen – free media and sup-

plemented with Iron and Molybdenum with a concentration of 50 µg/L and 0.3 µg/L respectively.

Results : It was found that Iron and Molybdenum were significantly different at the level of 95 %. Azolla that 

received Iron had a diameter greater than other experiments, resulting in an increase in fresh weight 0.0247 g/

day, but no difference with that receiving Iron and Molybdenum at the level of 95 %. At the same time, it was 

found that received only Molybdenum had the growth rate of 0.019 g/day and not different from the control 

set. In addition, Azolla will increase the amount of Nitrogen when receiving Iron and Molybdenum.

Conclusion : Iron is a component of nitrogenase, which also affects the growth of Azolla. Therefore, the pro-

duction by adding Iron with a concentration of 50 µg/L only can make Azolla in large quantities, and enough 

to be use. 

Keyword : Azolla, Nitrogen – free media, Growth, Nitrogen Contents
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3 
 

บทน า 
 เกษตรอินทรีย์เป็นระบบการเกษตรที่ผลิตอาหารด้วยความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ ส่งผลให้มี
การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ มากขึ้น แต่ยังมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากวัสดุที่ใช้มีปริมาณ
จ ากัดและมีปริมาณธาตุอาหารต่ า [1] อีกทั้งธาตุอาหารส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสารประกอบอินทรีย์ เมื่อใส่ลงไปในดินพืชจะ
ไม่สามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ต้องผ่านกระบวนย่อยสลายของจุลินทรีย์ แล้วปลดปล่อยธาตุอาหารเหล่านั้นออกมา
ในรูปของสารประกอบอนินทรีย์เช่นเดียวกับปุ๋ยเคมี จากนั้นพืชจึงดูดใช้ประโยชน์ได้ [2] 
 จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่าแหนแดงเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ในรูป
ของปุ๋ยพืชสด ซึ่งข้อดีจากการใช้แหนแดงคือไม่ต้องผ่านการท าเป็นปุ๋ยหมัก เนื่องจากแหนแดงด ารงชีวิตแบบพ่ึงพาอาศัยกัน
กับไซยาโนแบคทีเรียที่สามารถตรึงก๊าซไนโตรเจนในอากาศให้เป็นสารประกอบไนโตรเจน โดยการท างานของเอนไซม์ที่มี
ธาตุเหล็กและโมลบิดินัมเป็นองค์ประกอบ [3] เป็นผลให้แหนแดงมไีนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสูงถึง 3 – 5 เปอร์เซ็นต์ และ
สามารถเพิ่มจ านวนเป็นเท่าตัวเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม [4] 
 อย่างไรก็ตามการใช้แหนแดงเป็นปุ๋ยอินทรีย์ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย จ ากัดอยู่เฉพาะในนาข้าวและ
แปลงผักอินทรีย์ ดังนั้นการผลิตแหนแดงให้ได้ปริมาณมากจ าเป็นต้องทราบปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อควบคุมให้
เกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงท าการทดลองเพื่อให้ทราบผลของเหล็กและโมลิบดีนัมต่อการเจริญเติบโตและ
ปริมาณไนโตรเจนของแหนแดง Azolla microphylla Kaulf. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับพัฒนาการผลิตต่อไป 

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีด าเนินการ 
 ขยายพันธุ์แหนแดง Azolla microphylla Kaulf. ในบ่อซีเมนต์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร และสูง 
40 เซนติเมตร ณ อาคารเพาะช าพืชเพื่อการเรียนการสอน เป็นเวลา 14 วัน ก่อนน าแหนแดงมาเลี้ยงในห้องวิจัยสรีรวิทยา
และสัณฐานวิทยาของพืช อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ระหว่าง
เดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Complete Randomized 
Design) การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของเหล็กและโมลิบดินัมต่อการเจริญเติบโตของแหนแดงที่เลี้ยงในอาหารเหลว (GPM 
Modified) ที่ปราศจากธาตุไนโตรเจน และเสริมธาตุเหล็กที่มีความเข้มข้น 50 ไมโครกรัมต่อลิตร และโมลิบดินัมที่มีความ
เข้มข้น 0.3 ไมโครกรัมต่อลิตร ในภาชนะปลูกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร ควบคุมระดับอาหารเหลวอยู่ที่ระดับ 
10 เซนติเมตร ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) เท่ากับ 5.5 และอุณหภูมิ 25 – 30 องศาเซลเซียส โดยให้ชุดควบคุมเป็นอาหาร
เหลวที่ไม่ได้เสริมธาตุเหล็กและโมลิบดินัม แต่ละชุดการทดลองมีจ านวน 5 ซ้ า เริ่มต้นเลี้ยงแหนแดง 1 กรัม วัดขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางและนับจ านวนราก และในทุก ๆ 4 วัน น าแหนแดงขึ้นมาซับน้ าให้หมาดก่อนช่ังน้ าหนักสด เพื่อหาอัตราการ
เจริญเติบโต การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของเหล็กและโมลิบดินัมต่อปริมาณไนโตรเจนของแหนแดงเลี้ยงไว้เป็นเวลา 33 วัน 
สุ่มตัวอย่างและน าแหนแดงขึ้นมาผึ่งให้หมาดก่อนน ามาช่ังน้ าหนักสดจ านวน 1 กรัม เพื่อน าไปวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์
ไนโตรเจนด้วยวิธีเจลดาห์ล (Kjeldahl Method) [5] น าข้อมูลแต่ละชุดการทดลองมาวิเคราะห์หาความแตกต่างทางสถิติ
โดยใช้ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) ตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

ผลการวิจัย 
ผลการทดลองที่ 1 ศึกษาการเจริญเติบโตของแหนแดง 
 จากการศึกษาผลของเหล็กและโมลิบดินัมต่อการเจริญเติบโตของแหนแดง โดยสุ่มตัวอย่างมาวัดขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางและนับจ านวนราก และน าไปช่ังน้ าหนักสด แสดงดังตารางที่ 1 
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บทน า 
 เกษตรอินทรีย์เป็นระบบการเกษตรที่ผลิตอาหารด้วยความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ ส่งผลให้มี
การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ มากขึ้น แต่ยังมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากวัสดุที่ใช้มีปริมาณ
จ ากัดและมีปริมาณธาตุอาหารต่ า [1] อีกทั้งธาตุอาหารส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสารประกอบอินทรีย์ เมื่อใส่ลงไปในดินพืชจะ
ไม่สามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ต้องผ่านกระบวนย่อยสลายของจุลินทรีย์ แล้วปลดปล่อยธาตุอาหารเหล่านั้นออกมา
ในรูปของสารประกอบอนินทรีย์เช่นเดียวกับปุ๋ยเคมี จากนั้นพืชจึงดูดใช้ประโยชน์ได้ [2] 
 จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่าแหนแดงเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ในรูป
ของปุ๋ยพืชสด ซึ่งข้อดีจากการใช้แหนแดงคือไม่ต้องผ่านการท าเป็นปุ๋ยหมัก เนื่องจากแหนแดงด ารงชีวิตแบบพ่ึงพาอาศัยกัน
กับไซยาโนแบคทีเรียที่สามารถตรึงก๊าซไนโตรเจนในอากาศให้เป็นสารประกอบไนโตรเจน โดยการท างานของเอนไซม์ที่มี
ธาตุเหล็กและโมลบิดินัมเป็นองค์ประกอบ [3] เป็นผลให้แหนแดงมไีนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสูงถึง 3 – 5 เปอร์เซ็นต์ และ
สามารถเพิ่มจ านวนเป็นเท่าตัวเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม [4] 
 อย่างไรก็ตามการใช้แหนแดงเป็นปุ๋ยอินทรีย์ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย จ ากัดอยู่เฉพาะในนาข้าวและ
แปลงผักอินทรีย์ ดังนั้นการผลิตแหนแดงให้ได้ปริมาณมากจ าเป็นต้องทราบปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อควบคุมให้
เกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงท าการทดลองเพื่อให้ทราบผลของเหล็กและโมลิบดีนัมต่อการเจริญเติบโตและ
ปริมาณไนโตรเจนของแหนแดง Azolla microphylla Kaulf. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับพัฒนาการผลิตต่อไป 

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีด าเนินการ 
 ขยายพันธุ์แหนแดง Azolla microphylla Kaulf. ในบ่อซีเมนต์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร และสูง 
40 เซนติเมตร ณ อาคารเพาะช าพืชเพื่อการเรียนการสอน เป็นเวลา 14 วัน ก่อนน าแหนแดงมาเลี้ยงในห้องวิจัยสรีรวิทยา
และสัณฐานวิทยาของพืช อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ระหว่าง
เดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Complete Randomized 
Design) การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของเหล็กและโมลิบดินัมต่อการเจริญเติบโตของแหนแดงที่เลี้ยงในอาหารเหลว (GPM 
Modified) ท่ีปราศจากธาตุไนโตรเจน และเสริมธาตุเหล็กที่มีความเข้มข้น 50 ไมโครกรัมต่อลิตร และโมลิบดินัมที่มีความ
เข้มข้น 0.3 ไมโครกรัมต่อลิตร ในภาชนะปลูกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร ควบคุมระดับอาหารเหลวอยู่ที่ระดับ 
10 เซนติเมตร ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) เท่ากับ 5.5 และอุณหภูมิ 25 – 30 องศาเซลเซียส โดยให้ชุดควบคุมเป็นอาหาร
เหลวที่ไม่ได้เสริมธาตุเหล็กและโมลิบดินัม แต่ละชุดการทดลองมีจ านวน 5 ซ้ า เริ่มต้นเลี้ยงแหนแดง 1 กรัม วัดขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางและนับจ านวนราก และในทุก ๆ 4 วัน น าแหนแดงขึ้นมาซับน้ าให้หมาดก่อนช่ังน้ าหนักสด เพื่อหาอัตราการ
เจริญเติบโต การทดลองท่ี 2 ศึกษาผลของเหล็กและโมลิบดินัมต่อปริมาณไนโตรเจนของแหนแดงเลี้ยงไว้เป็นเวลา 33 วัน 
สุ่มตัวอย่างและน าแหนแดงขึ้นมาผึ่งให้หมาดก่อนน ามาช่ังน้ าหนักสดจ านวน 1 กรัม เพื่อน าไปวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์
ไนโตรเจนด้วยวิธีเจลดาห์ล (Kjeldahl Method) [5] น าข้อมูลแต่ละชุดการทดลองมาวิเคราะห์หาความแตกต่างทางสถิติ
โดยใช้ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) ตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ท่ีระดับ
ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

ผลการวิจัย 
ผลการทดลองที่ 1 ศึกษาการเจริญเติบโตของแหนแดง 
 จากการศึกษาผลของเหล็กและโมลิบดินัมต่อการเจริญเติบโตของแหนแดง โดยสุ่มตัวอย่างมาวัดขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางและนับจ านวนราก และน าไปช่ังน้ าหนักสด แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย จ านวนรากเฉลี่ยและน้ าหนักสดเฉลี่ยของแหนแดงที่เลี้ยงในอาหารเหลว (GPM 
Modified) ที่ปราศจากธาตุไนโตรเจน และเสริมธาตุเหล็กและโมลิบดินัม 

GPM 
Modified 

ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 
(เซนติเมตร) 

จ านวนราก 
(รากต่อต้น) 

น  าหนักสด 
(กรัม) 

Control 0.9634 ± 0.14 17.5390 ± 2.18 1.244356 ± 0.21 
+ Mo 1.6402 ± 0.26 14.1205 ± 1.15 1.126322 ± 0.19 
+ Fe 1.9970 ± 0.19 19.4085 ± 0.99 1.464856 ± 0.31 
+ FeMo 2.1278 ± 0.25 22.5338 ± 0.95 1.559456 ± 0.33 

 จากตารางที่  1 แสดงให้เห็นว่าแหนแดงที่ได้รับธาตุเหล็กและโมลิบดินัมจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
โดยประมาณ เท่ากับ 2.1278 ± 0.25 เซนติเมตร และแหนแดงแต่ละต้นจะมีจ านวนรากมากที่สุด โดยประมาณ เท่ากับ 
22.5338 ± 0.95 ราก ส่วนแหนแดงที่ไม่ได้เสริมธาตุเหล็กและโมลิบดินัมจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์น้อยท่ีสุด ในขณะเดียวกัน
แหนแดงที่ได้เสริมด้วยโมลิบดินัมเพียงอย่างเดียวกลับมีจ านวนรากน้อยที่สุด เมื่อวิเคราะห์และหาอัตราการเจริญเติบโตโดย
การน าแหนแดงมาช่ังน้ าหนักสด พบว่าแหนแดงที่ได้เสริมด้วยธาตุเหล็กจะมีอัตราการเจริญเติบโต เท่ากับ 0.0244 กรัมต่อ
วัน แต่ให้ผลไม่แตกต่างกับแหนแดงที่ได้เสริมธาตุเหล็กและโมลิบดินัมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 95 เปอร์เซ็นต์ (p < 0.05) 
และในขณะเดียวกันพบว่าแหนแดงที่ได้เสริมธาตุโมลิบดินัมเพียงอย่างเดียวจะมีอัตราการเจริญเติบโต เท่ากับ 0.019 กรัม
ต่อวัน และให้ผลไม่แตกต่าง หรือมีอัตราการเจริญเติบโตเท่ากันกับแหนแดงที่ไม่ได้รับธาตุเหล็กและโมลิบดินัมอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 95 เปอร์เซ็นต์ (p < 0.05) ดังภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 อัตราการเจรญิเติบโตของแหนแดงทีเ่ลี้ยงในอาหารเหลว (GPM Modified) ที่ปราศจากธาตไุนโตรเจน 

ผลการทดลองที่ 2 วิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์ไนโตรเจน 
 จากการศึกษาผลของเหล็กและโมลิบดินัมต่อปริมาณไนโตรเจน โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีเจลดาห์ล (Kjeldahl 
Method) พบว่าธาตุเหล็กและโมลิบดินัมให้ผลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 95 เปอร์เซ็นต์ (p < 0.05) โดยแหน
แดงที่ได้รับธาตุเหล็กและโมลบิดินัมจะมปีริมาณเปอร์เซ็นตไ์นโตรเจน เท่ากับ 2.548 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าทุดชุดการทดลอง 
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และแหนแดงที่ไม่ได้รับธาตุเหล็กและโมลิดินัม หรือชุดควบคุมจะมีปริมาณเปอร์เซ็นต์ไนโตรเจนน้อยที่สุด เท่ากับ 0.952 
เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่พบความแตกต่างเมื่อเสริมด้วยธาตุเหล็กหรือโมลิบดินัมเพียงอย่างเดียว หรือให้ผลไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 95 เปอร์เซ็นต์ (p < 0.05) ดังภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2 ปริมาณไนโตรเจนของแหนแดงทีเ่ลี้ยงในอาหารเหลว (GPM Modified) ที่ปราศจากธาตุไนโตรเจน 

การอภิปรายผล 
 ธาตุเหล็กและโมลิบดินัมส่งผลให้แหนแดง Azolla microphylla Kaulf. มีปริมาณไนโตรเจนเพิ่มข้ึนอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 95 เปอร์เซ็นต์ (p < 0.05) โดยแหนแดงท่ีได้รับธาตุเหล็กที่ระดับความเข้มข้น 50 ไมโครกรัมต่อลิตร และ
โมลิบดินัมระดับความเข้มข้น 0.3 ไมโครกรัมต่อลิตร จะมีปริมาณไนโตรเจน เท่ากับ 2.548 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าทุกชุดการ
ทดลอง เนื่องจากแหนแดงด ารงชีวิตแบบพ่ึงพาอาศัยกันกับไซยาโนแบคทีเรียที่สามารถตรึงก๊าซไนโตรเจนในอากาศโดยการ
ท างานของเอนไซม์ที่มีธาตุเหล็กและโมลิบดินัมเป็นองค์ประกอบ [3] ไนโตรเจนที่ถูกตรึงจะเปลี่ยนเป็นสารประกอบ
ไนโตรเจนในรูปที่แหนแดงสามารถใช้ได้ [6] ส่งผลใหแ้หนแดงมีขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง เท่ากับ 2.1278 ± 0.25 เซนติเมตร 
และเมื่อได้รับธาตุเหล็ก แหนแดงสามารถมีจ านวนรากต่อต้นเพิ่มขึ้นจากเดิม จึงเป็นผลให้แหนแดงมีอัตราการเจริญเติบโต
เท่ากับ 0.0244 กรัมต่อวัน แต่ไม่พบความแตกต่างหรือให้ผลไม่แตกต่างกับแหนแดงที่ได้รับธาตุเหล็กและโมลิบนัมอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 95 % (p < 0.05) และยังมีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าแหนแดงที่ได้รับโมลิบดินัมเพียงอย่างเดียว 
เท่ากับ 0.019 กรัมต่อวัน [7 – 8] ซึ่งสอดคล้องกับรายงานท่ีกล่าวว่าโมลิบดีนัมเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ไนโตรจีเนสจงึ
ท าให้ประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนสูงขึ้นแต่ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของแหนแดง [9]  

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพบว่านอกจากธาตุเหล็กและโมลิบดินัมจะเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ไนโตรจีเนสแล้ว ธาตุเหล็ก
ยังมีผลต่อการเจริญเติบโตของแหนแดง โดยที่โมลิบดีนัมจะส่งผลให้ปริมาณเปอร์เซ็นต์ไนโตรเจนสูงขึ้นแต่ไม่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของแหนแดง ดังนั้นการผลิตแหนแดง Azolla microphylla Kaulf. โดยการเสริมธาตุเหล็กที่ระดับความ
เข้มข้น 50 ไมโครกรัมต่อลิตร เพียงอย่างเดียวก็สามารถท าให้ได้แหนแดงในปริมาณมากและเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์ 
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และแหนแดงที่ไม่ได้รับธาตุเหล็กและโมลิดินัม หรือชุดควบคุมจะมีปริมาณเปอร์เซ็นต์ไนโตรเจนน้อยที่สุด เท่ากับ 0.952 
เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่พบความแตกต่างเมื่อเสริมด้วยธาตุเหล็กหรือโมลิบดินัมเพียงอย่างเดียว หรือให้ผลไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 95 เปอร์เซ็นต์ (p < 0.05) ดังภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2 ปริมาณไนโตรเจนของแหนแดงทีเ่ลี้ยงในอาหารเหลว (GPM Modified) ที่ปราศจากธาตุไนโตรเจน 

การอภิปรายผล 
 ธาตุเหล็กและโมลิบดินัมส่งผลให้แหนแดง Azolla microphylla Kaulf. มีปริมาณไนโตรเจนเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 95 เปอร์เซ็นต์ (p < 0.05) โดยแหนแดงท่ีได้รับธาตุเหล็กที่ระดับความเข้มข้น 50 ไมโครกรัมต่อลิตร และ
โมลิบดินัมระดับความเข้มข้น 0.3 ไมโครกรัมต่อลิตร จะมีปริมาณไนโตรเจน เท่ากับ 2.548 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าทุกชุดการ
ทดลอง เนื่องจากแหนแดงด ารงชีวิตแบบพ่ึงพาอาศัยกันกับไซยาโนแบคทีเรียที่สามารถตรึงก๊าซไนโตรเจนในอากาศโดยการ
ท างานของเอนไซม์ที่มีธาตุเหล็กและโมลิบดินัมเป็นองค์ประกอบ [3] ไนโตรเจนที่ถูกตรึงจะเปลี่ยนเป็นสารประกอบ
ไนโตรเจนในรูปทีแ่หนแดงสามารถใช้ได้ [6] ส่งผลใหแ้หนแดงมีขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง เท่ากับ 2.1278 ± 0.25 เซนติเมตร 
และเมื่อได้รับธาตุเหล็ก แหนแดงสามารถมีจ านวนรากต่อต้นเพิ่มขึ้นจากเดิม จึงเป็นผลให้แหนแดงมอีัตราการเจริญเติบโต
เท่ากับ 0.0244 กรัมต่อวัน แต่ไม่พบความแตกต่างหรือให้ผลไม่แตกต่างกับแหนแดงที่ได้รับธาตุเหล็กและโมลิบนัมอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 95 % (p < 0.05) และยังมีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าแหนแดงที่ได้รับโมลิบดินัมเพียงอย่างเดียว 
เท่ากับ 0.019 กรัมต่อวัน [7 – 8] ซึ่งสอดคล้องกับรายงานท่ีกล่าวว่าโมลิบดีนัมเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ไนโตรจีเนสจงึ
ท าให้ประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนสูงขึ้นแต่ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของแหนแดง [9]  

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพบว่านอกจากธาตุเหล็กและโมลิบดินัมจะเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ไนโตรจีเนสแล้ว ธาตุเหล็ก
ยังมีผลต่อการเจริญเติบโตของแหนแดง โดยที่โมลิบดีนัมจะส่งผลให้ปริมาณเปอร์เซ็นต์ไนโตรเจนสูงขึ้นแต่ไม่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของแหนแดง ดังนั้นการผลิตแหนแดง Azolla microphylla Kaulf. โดยการเสริมธาตุเหล็กที่ระดับความ
เข้มข้น 50 ไมโครกรัมต่อลิตร เพียงอย่างเดียวก็สามารถท าให้ได้แหนแดงในปริมาณมากและเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์ 
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ผลของระยะปลูกต่อกำรเจริญเติบโต และคุณภำพของคะน้ำ (Brassica alboglabra)

 ที่ผลิตด้วยวิธีกำรไฮโดรโปนิกส์

สรพงค์ เบญจศรี1* ภาณุมาศ พฤฒิคณี2 ธัญญารัตน์ รักรอด3 และเสาวนีย์ เล็กบางพง4

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การผลิตคะน้าไฮโดรโปนิกส์แบบ Dynamic Root Floating Technique (DRFT) เป็นส่วนหนึ่งในเกษตรทางเลือก โดย

อาศยัหลกัการทางวทิยาศาสตร์สมยัใหม่ทีม่กีารจดัปัจจยัการผลิตเพือ่ให้คะน้ามกีารเจรญิเตบิโตรวดเรว็ ผลผลิตสูง สะอาด มคุีณภาพ

ดี และปลูกได้ต่อเนื่องตลอดปี 

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาระยะปลูกต่อการเจริญเติบโตของคะน้าใบที่ระยะปลูก 5 ระยะ 

วิธีกำรศึกษำ : งานวิจัยนี้ศึกษาระยะปลูกต่อการเจริญเติบโตของคะน้าใบที่ระยะปลูก 5 ระยะ (2 ต้น/หลุม) ประกอบด้วย 20×10, 

20×15, 20×20, 20×25 และ 20×30 เซนติเมตร ภายใต้ระบบปลูกไฮโดรโปนิกส์แบบ Dynamic Root Floating Technique โดย

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ และก�าหนดระยะปลูก 20×20 เป็นระยะควบคุม

ผลกำรศึกษำ : ผลการทดลองพบว่ามีความแตกต่างทางสถิติของหลายลักษณะ โดยคะน้าใบมีความยาวรากที่ระยะปลูก 20× 30 ดี

ทีส่ดุคอื 32.77±9.68 เซนตเิมตร, ความสงูต้นทีร่ะยะ 20×20 มค่ีาดีทีส่ดุคอื 18.13±3.17 เซนตเิมตร, ความยาวก้านใบทีร่ะยะ 20×20 

มีค่าดีที่สุดคือ 9.43±0.40 เซนติเมตร, ความยาวใบที่ระยะ 20×20 มีค่าดีที่สุดคือ 35.77±9.68 เซนติเมตร, ความกว้างใบที่ระยะ 

20×20 มีค่าดีที่สุดคือ 21.00±2.03 เซนติเมตร, ความกว้างทรงพุ่มที่ระยะ 20×30 มีค่าดีที่สุดคือ 40.37±4.59 เซนติเมตร, เส้นผ่าน

ศูนย์กลางล�าต้นที่ระยะ 20×20 มีค่าดีท่ีสุดคือ 2.17±0.34 เซนติเมตร, เส้นผ่านศูนย์กลางก้านใบที่ระยะ 20×30 มีค่าดีที่สุดคือ 

1.20±0.09 เซนติเมตร

วิจำรณ์และสรุป : ระยะปลูก 20×20 เป็นระยะปลูกที่เหมาะสมที่สุด
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Effecting of spacings on growth and quality for chinese kale (Brassica alboglabra) 

by hydroponic method

Sorapong Benchasri1*, Panumas Pruthikanee2, Thanyarat Rukrod3 and Saowanee Lekbangpong4

Abstract

Introduction : Kale hydroponics production by Dynamic Root Floating Technique (DRFT), is part of alternative 

agriculture. Based on modern scientific principles that have established production factors so that kale has fast 

growth, high yield, clean quality, good quality and can grow all time of year.

Objective : To studied of growth on leaf chinese kale yield for 5 spacings. 

Methods : The purpose of this research was 5 spacings (2 plant/hole) including 20×10, 20×15, 20×20 (control), 

20×25 and 20×30 cm were studied under hydroponics by Dynamic Root Floating Technique. The experimental 

design was a Completely Randomized Design (CRD).

Results : The results showed that the highest root length was found from spacing 20× 30 about 32.77±9.68 cm, 

the highest height plant was from spacing 20 × 20 (18.13±3.17 cm), the highest branch length was recorded 

from spacing 20×20 (9.43±0.40 cm), the longest leaf length was recorded from spacing 20×20 (35.77±9.68 cm), 

the highest leaf wide was found from spacing 20×20 was shown 21.00±2.03 cm, the wide canopy was obtained 

from spicing 20×30 (40.37±4.59 cm), the longest stem diameter was showed from spacing 20×20 (2.17±0.34 cm).

Conclusion : 20 × 20 planting spacing is a suitable planting.

Keywords : Chinese kale, growth, hydroponic.
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บทน า (Introduction) 
           คะน้าใบ คือพืชผักท่ีมีความส าคัญของประเทศไทย โดยพบว่าผลผลิตของคะน้ามีการส่งจ าหน่ายต่างประเทศมาก
ถึง 250 ล้านบาทต่อปี [1] นอกจากน้ีคะน้าใบมีความส าคัญด้านคุณค่าทางโภชนาการ โดยคะน้าประกอบด้วยสารอาหาร
ส าคัญหลายชนิด เช่น โปรตีน แคลเซียม เหล็ก วิตามิน เส้นใย และสารพฤกษเคมี (Phytochemical) [1,2] สารอาหาร
เหล่านี้จ าเป็นต่อร่างกายของมนุษย์ โดยเฉพาะสารพฤกษเคมีน ามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งมีฤทธิ์ต้านทานมะเร็ง 
และลดความเสี่ยงของโรค [4,5] คะน้าจึงเป็นพืชผักที่มีคุณค่าชนิดหนึ่งของประเทศไทย จากการรายงานของกรมส่งเสริม
การเกษตร [6] พบว่าแนวโน้มการผลิตและการบริโภคคะน้ามีเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี  

การผลิตคะน้าไฮโดรโปนิกส์แบบ Dynamic Root Floating Technique (DRFT) เป็นส่วนหนึ่งในเกษตร
ทางเลือก โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่มีการจัดปัจจัยการผลิตเพื่อให้คะน้ามีการเจริญเติบโตรวดเร็ว 
ผลผลิตสูง สะอาด มีคุณภาพดี และปลูกได้ต่อเนื่องตลอดปี จากสภาวะดังกล่าวการผลิตคะน้าไฮโดรโปนิกส์แบบ  DRFT 
น่าจะประสบความส าเร็จเป็นอย่างสูง แต่จากการสังเกตของคณะผู้วิจัยพบว่าเกษตรกรไทยทั่วไปและเกษตรกรในพื้นที่
ภาคใต้ของประเทศไทยท่ีผลิตคะน้าไฮโดรโปนิกส์แบบ DRFT ประสบปัญหาการเจริญเติบโต และได้ผลผลิตน้อย เนื่องจาก
เกษตรกรใช้ระยะปลูก เช่นเดียวกับการผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ชนิดอื่น แต่คะน้ามีขนาดทรงพุ่ม ความสูง ลักษณะใบ หรือ
รูปแบบทรงต้น แตกต่างจากพืชชนิดอื่น จึงมีการตอบสนองต่อปัจจัยดังกล่าวต่างกัน ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อ
ศึกษาเจริญเติบโตของคะน้าใบไฮโดรโปนิกส์แบบ DRFT ที่ปลูกในระยะปลูกต่างกัน  

 
วิธีการวิจัย (Methods) 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบทดลองเริ่มโดยน าเมล็ดพันธุ์คะน้าทั้งสองชนิดมาเพาะในฟองน้ ารูปทรงลูกเต๋าขนาด 
25 มิลลิเมตร เป็นเวลา 7 วัน (ภาพที่ 1) เพื่อใช้เป็นต้นกล้าคะน้าในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตผลผลิต และ
คุณภาพของคะน้าไฮโดรโปนิกส์แบบ DRFT ณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง 
โดยศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของคะน้าท่ีผลิตภายใต้รูปแบบ DRFT ส าหรับคะน้าไฮโดรโปนิกส์นั้นน า
แผ่นฟองน้ ากว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร หนา 2.5 เซนติเมตร มาเจาะรู (หลุม) มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 2.5 
เซนติเมตร (ภาพท่ี 2) และก าหนดให้แต่ละหลุมมีระยะปลูกระหว่างแถว 20 เซนติเมตร และระยะระหว่างต้น 5 ระยะ คือ 
10, 15, 20, 25 และ 30 เซนติเมตร ซึ่งจะได้สิ่งทดลอง 5 ทรีตเมนต์ประกอบด้วยระยะปลูก 20x10, 20x15, 20x20, 
20x25 และ 20x30 เซนติเมตร ตามล าดับ ก าหนดให้ระยะปลูก 20x20 เซนติเมตร ซึ่งเป็นระยะปลูกท่ีใช้ในการผลิตคะน้า
เป็นทรีตเมนต์ควบคุม หลังจากนั้นน ากล้าคะน้าที่เพาะแล้วอายุ 7 วัน ปลูกในหลุมที่ก าหนดระยะปลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จ านวน 2 ต้นต่อหลุม และแต่ละทรีตเมนต์ปลูกจ านวน 5 ช้ า แต่ละซ้ าปลูกคะน้า 20 หลุม หลังจากน าต้นคะน้าทั้งหมดวาง
บนชุดโต๊ะไฮโดรโปนิกส์ขนาด 1x4 เมตร (4 ตารางเมตร) และเติมปุ๋ยสูตรเอและสูตรบีทุกๆ สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็น
เวลา 5 สัปดาห์ ในขณะที่งดการเติมปุ๋ย 1 สัปดาห์ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตของคะน้า เพื่อป้องกันการตกค้างของปุ๋ยในต้น
คะน้า ส าหรับการทดลองครั้งนี้มีการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design) ดูแล
คะน้าที่ทดลองให้เจริญเติบโต โดยเติมปุ๋ย (สูตรเอและสูตรบี) หลังจากนั้นเก็บเกี่ยวผลผลิตของคะน้า และบันทึกข้อมูลใน
แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล เช่น ด้วยความสูงต้น ความยาวราก ความกว้างใบ ความยาวต้น ความกว้างต้น จ านวนแขนงต่อต้น 
และจ านวนใบต่อต้น จากทุกทรีตเมนต์ น าข้อมูลที่ได้จากการบันทึกทั้งหมดมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) for Windows เพื่อค านวณค่าความแปรปรวนแบบสองทาง (Two 
Way ANOVA) และเปรียบเที ยบคาเฉลี่ยดวยวิธี Least significant significance (LSD) ที่ ระดับความเช่ือมั่น  95 
เปอร์เซ็นต์ 
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ภาพที่ 1 กล้าคะน้าที่ใช้ปลูก 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย (Results and discussion) 
ความยาวรากของระยะปลูก 

ผลการศึกษาความยาวรากของระยะปลูกต่างๆ พบว่าระยะปลูกแต่ละระยะตามช่วงอายุสัปดาห์ต่างๆ กันมีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง ส่วนการเปรียบเทียบความยาวรากในแต่ละระยะในสัปดาห์ที่ 1, 2 และ 3 ไม่พบความ
แตกต่างทางสถิติ อย่างไรก็ตามความยาวรากจะมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์และมีความแตกต่างทางสถิติในสัปดาห์
ที่ 4 และ 5 โดยความยาวรากดีที่สุดในสัปดาห์ที่ 4 เท่ากับ 29.03±1.85, 26.73±1.46 และ 25.80±8.92 เซนติเมตร ใน
ระยะ 20×30, 20×15 และ 20×20 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนในสัปดาห์ที่ 5 มีค่าเท่ากับ 32.77±9.68, 32.70±1.51 
และ 31.87±5.55 เซนติเมตร ในระยะปลูก 20×20, 20×25 และ 20×30 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 
ตารางที่ 1 ผลของระยะปลูกต่อความยาวรากของคะน้าใบ  

ระยะปลูก สัปดาห์หลังย้ายกล้าลงโต๊ะ F-test LSD,0.01 CV สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 4 สัปดาห์ท่ี 5 
20×10 (T1)       4.33±0.15Ac 12.83±2.25Ab 22.37±5.92Aa 23.80±3.74Ba 26.40±5.40Ba ** 7.46 12.85 
20×15 (T2) 3.73±0.57Ac 15.40±0.53Ab 23.30±2.46Aa 26.73±1.46ABa 25.33±4.20Ba ** 4.18 12.16 
20×20 (T3) 4.63±0.47Ac 21.17±1.99Ab 20.47±6.78Ab 25.80±8.92ABa 32.77±9.68Aa ** 12.16 11.02 
20×25 (T4) 4.47±1.23Ad 14.43±1.70Ac 23.40±2.18Ab 25.67±6.50ABb 32.70±1.51Aa ** 5.97 6.79 
20×30 (T5) 4.17±0.40Ac 19.37±8.02Ab 28.70±7.18Aab 29.03±1.85Aab 31.87±5.55Aa ** 9.97 4.22 
F-test ns ns ns * * - - - 
LSD 0.05 1.22 9.11 9.74 5.18 5.25 - - - 
CV. 15.75 23.5 22.64 20.77 19.42 15.75 23.5 22.64 

ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ, * และ ** คืออักษรแสดงความแตกต่างโดยวิธี LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และ 99 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
อักษรตัวใหญ่เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความแตกต่างของทรีตเมนต์ในแนวตั้ง 
อักษรตัวเล็กเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความแตกตา่งของทรีตเมนต์ในแนวนอน 
 
ความสูงต้นของระยะปลูก 

ผลการศึกษาความสูงต้นของระยะปลูกต่างๆ พบว่าระยะปลูกแต่ละระยะตามช่วงอายุต่างๆ กันมีความแตกต่าง
ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง ส่วนการเปรียบเทียบความสูงของต้นในแต่ละระยะภายในสัปดาห์เดียวกันไม่พบความแตกต่าง
ทางสถิติในสัปดาห์ที่ 1 และ 2 แต่จะพบความแตกต่างในสัปดาห์ที่ 3, 4 และ 5 โดยความสูงของต้นจะมีการเจริญเติบโต
เพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ ความสูงของต้นดีที่สุดในสัปดาห์ที่ 4 เท่ากับ 12.70±1.91, 12.50±0.75 และ 12.37±1.37 เซนติเมตร 
ในระยะปลูก 20×10, 20×15 และ 20×20 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนในสัปดาห์ที่ 5 เท่ากับ 18.13±3.17, 16.47±0.57 
และ 15.80±2.11 เซนติเมตร ในระยะปลูก 20×20, 20×15 และ 20×10 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 
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ตารางที ่2 ผลของระยะปลูกต่อความสูงของคะน้าใบ 
ระยะปลูก สัปดาห์หลังย้ายกล้าลงโต๊ะ F-test LSD,0.01 CV สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 4 สัปดาห์ท่ี 5 

20×10 (T1)       1.87±0.29Ad 5.93±1.44Ac 7.70±1.65Ac 12.70±1.91Ab 15.80±2.11ABa ** 2.93 8.27 
20×15 (T2) 2.80±0.53Ae 5.00±1.06Ad 7.73±0.59ABc 12.50±0.75ABb  16.47±0.57ABa ** 1.61 9.77 
20×20 (T3) 2.53±0.31ABe 5.57±1.18Ad 7.27±0.65ABc 12.37±1.37ABb 18.13±3.17Aa ** 2.88 6.83 
20×25 (T4) 2.27±0.15ABd 4.40±0.82Ad 6.48±0.87Bc 12.13±1.25ABb 14.07±1.14ABa ** 1.69 6.82 
20×30 (T5) 2.43±0.57ABc 4.33±0.76Ac 6.49±1.36Bb 12.03±2.36Ba 13.83±3.10Ba ** 3.45 5.91 
F-test ns ns * * * - - - 
LSD 0.05 1.73 1.97 1.20 0.61 4.12 - - - 
CV. 16.84 2.41 2.10 3.41 4.66 - - - 

ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ, * และ ** คืออักษรแสดงความแตกต่างโดยวิธี LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และ 99 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
อักษรตัวใหญ่เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความแตกต่างของทรีตเมนต์ในแนวตั้ง 
อักษรตัวเล็กเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความแตกตา่งของทรีตเมนต์ในแนวนอน 
 
ความยาวก้านใบของระยะปลูก 
 ผลการศึกษาความยาวก้านใบของระยะปลูกต่างๆ พบว่าระยะปลูกแต่ละระยะตามช่วงอายุสัปดาห์ต่างๆ กันมี
ความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง ในขณะที่การเปรียบเทียบความยาวก้านใบในแต่ละระยะภายในสัปดาห์ที่ 1, 2 
และ 3 ไม่พบความแตกต่างทางสถิติ ส่วนในสัปดาห์ท่ี 4  และ 5 มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม
ความยาวก้านใบจะมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ ความยาวก้านใบดีที่สุดในสัปดาห์ที่ 4 มีค่าเท่ากับ 6.50±1.00, 
6.13±1.27 และ 5.57±1.21 เซนติเมตร ในระยะปลูก 20×10, 20×20 และ 20×15 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนในสัปดาห์
ที่ 5 มีความยาวก้านมากที่สุดเท่ากับ 9.43±0.40, 7.27±1.55 และ 7.27±1.55 เซนติเมตร ในระยะปลูก 20×20, 20×15 
และ 20×10 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 ผลของระยะปลูกต่อความยาวก้านใบของคะน้าใบ 

ระยะปลูก สัปดาห์หลังย้ายกล้าลงโต๊ะ F-test LSD,0.01 CV สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 4 สัปดาห์ท่ี 5 
20×10 (T1)       0.57±0.21Ae 2.50±0.50Ad 4.17±0.58Ac 6.50±1.00Ab 7.27±1.55Ba ** 1.57 10.56 
20×15 (T2) 0.57±0.06Ad 2.33±0.58Ac 3.00±0.78Ac 5.57±1.21ABb 7.27±1.55Ba ** 1.37 10.13 
20×20 (T3) 0.60±0.10Ae 2.13±0.15Ad 4.13±0.60Ac 6.13±1.27ABb 9.43±0.40Aa ** 1.20 4.66 
20×25 (T4) 0.60±0.10Ad 2.00±0.50Ac 3.63±0.55Ab 4.93±0.83ABa 5.43±1.08Ca ** 1.27 10.95 
20×30 (T5) 0.70±0.17Ac 2.13±0.40Ab 4.47±0.12Aa 4.60±0.36Ba 5.17±0.90Ca ** 0.87 8.05 
F-test ns ns ns * * - - - 
LSD 0.05 0.25 0.82 1.48 1.80 1.73 - - - 
CV. 10.92 9.35 5.31 7.81 5.79 - - - 

ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ, * และ ** คืออักษรแสดงความแตกต่างโดยวิธี LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และ 99 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
อักษรตัวใหญ่เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความแตกต่างของทรีตเมนต์ในแนวตั้ง 
อักษรตัวเล็กเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความแตกตา่งของทรีตเมนต์ในแนวนอน 

ความยาวใบของระยะปลูก  
 ผลการศึกษาความยาวใบของระยะปลูก พบว่าระยะปลูกแต่ละระยะตามช่วงอายุสัปดาห์ต่างๆ กันมีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง ส่วนการเปรียบเทียบความยาวใบในแต่ละระยะภายในสัปดาห์ที่ 1, 2 และ 3 ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ ส่วนในสัปดาห์ที่ 4 และ 5 มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตามความยาวใบจะมี
การเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ และความยาวใบสูงที่สุดในสัปดาห์ที่ 4 เท่ากับ 18.37±0.55, 18.30±2.36 และ 
16.97±0.93 เซนติเมตร ในระยะปลูก 20×20, 20×10 และ 20×25 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนในสัปดาห์ที่ 5 มีค่าเท่ากับ 
35.77±9.68, 32.70±1.51 และ 31.87±5.55 เซน ติ เมตร ในระยะปลูก 20×20, 20×25 และ  20×30 เซนติ เมตร 
ตามล าดับ (ตารางที่ 4) 
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ตารางที ่2 ผลของระยะปลูกต่อความสูงของคะน้าใบ 
ระยะปลูก สัปดาห์หลังย้ายกล้าลงโต๊ะ F-test LSD,0.01 CV สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 4 สัปดาห์ท่ี 5 

20×10 (T1)       1.87±0.29Ad 5.93±1.44Ac 7.70±1.65Ac 12.70±1.91Ab 15.80±2.11ABa ** 2.93 8.27 
20×15 (T2) 2.80±0.53Ae 5.00±1.06Ad 7.73±0.59ABc 12.50±0.75ABb  16.47±0.57ABa ** 1.61 9.77 
20×20 (T3) 2.53±0.31ABe 5.57±1.18Ad 7.27±0.65ABc 12.37±1.37ABb 18.13±3.17Aa ** 2.88 6.83 
20×25 (T4) 2.27±0.15ABd 4.40±0.82Ad 6.48±0.87Bc 12.13±1.25ABb 14.07±1.14ABa ** 1.69 6.82 
20×30 (T5) 2.43±0.57ABc 4.33±0.76Ac 6.49±1.36Bb 12.03±2.36Ba 13.83±3.10Ba ** 3.45 5.91 
F-test ns ns * * * - - - 
LSD 0.05 1.73 1.97 1.20 0.61 4.12 - - - 
CV. 16.84 2.41 2.10 3.41 4.66 - - - 

ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ, * และ ** คืออักษรแสดงความแตกต่างโดยวิธี LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และ 99 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
อักษรตัวใหญ่เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความแตกต่างของทรีตเมนต์ในแนวตั้ง 
อักษรตัวเล็กเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความแตกตา่งของทรีตเมนต์ในแนวนอน 
 
ความยาวก้านใบของระยะปลูก 
 ผลการศึกษาความยาวก้านใบของระยะปลูกต่างๆ พบว่าระยะปลูกแต่ละระยะตามช่วงอายุสัปดาห์ต่างๆ กันมี
ความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง ในขณะที่การเปรียบเทียบความยาวก้านใบในแต่ละระยะภายในสัปดาห์ที่ 1, 2 
และ 3 ไม่พบความแตกต่างทางสถิติ ส่วนในสัปดาห์ท่ี 4  และ 5 มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม
ความยาวก้านใบจะมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ ความยาวก้านใบดีที่สุดในสัปดาห์ที่ 4 มีค่าเท่ากับ 6.50±1.00, 
6.13±1.27 และ 5.57±1.21 เซนติเมตร ในระยะปลูก 20×10, 20×20 และ 20×15 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนในสัปดาห์
ที่ 5 มีความยาวก้านมากท่ีสุดเท่ากับ 9.43±0.40, 7.27±1.55 และ 7.27±1.55 เซนติเมตร ในระยะปลูก 20×20, 20×15 
และ 20×10 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 ผลของระยะปลูกต่อความยาวก้านใบของคะน้าใบ 

ระยะปลูก สัปดาห์หลังย้ายกล้าลงโต๊ะ F-test LSD,0.01 CV สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 4 สัปดาห์ท่ี 5 
20×10 (T1)       0.57±0.21Ae 2.50±0.50Ad 4.17±0.58Ac 6.50±1.00Ab 7.27±1.55Ba ** 1.57 10.56 
20×15 (T2) 0.57±0.06Ad 2.33±0.58Ac 3.00±0.78Ac 5.57±1.21ABb 7.27±1.55Ba ** 1.37 10.13 
20×20 (T3) 0.60±0.10Ae 2.13±0.15Ad 4.13±0.60Ac 6.13±1.27ABb 9.43±0.40Aa ** 1.20 4.66 
20×25 (T4) 0.60±0.10Ad 2.00±0.50Ac 3.63±0.55Ab 4.93±0.83ABa 5.43±1.08Ca ** 1.27 10.95 
20×30 (T5) 0.70±0.17Ac 2.13±0.40Ab 4.47±0.12Aa 4.60±0.36Ba 5.17±0.90Ca ** 0.87 8.05 
F-test ns ns ns * * - - - 
LSD 0.05 0.25 0.82 1.48 1.80 1.73 - - - 
CV. 10.92 9.35 5.31 7.81 5.79 - - - 

ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ, * และ ** คืออักษรแสดงความแตกต่างโดยวิธี LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และ 99 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
อักษรตัวใหญ่เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความแตกต่างของทรีตเมนต์ในแนวตั้ง 
อักษรตัวเล็กเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความแตกตา่งของทรีตเมนต์ในแนวนอน 

ความยาวใบของระยะปลูก  
 ผลการศึกษาความยาวใบของระยะปลูก พบว่าระยะปลูกแต่ละระยะตามช่วงอายุสัปดาห์ต่างๆ กันมีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง ส่วนการเปรียบเทียบความยาวใบในแต่ละระยะภายในสัปดาห์ที่ 1, 2 และ 3 ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ ส่วนในสัปดาห์ที่ 4 และ 5 มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตามความยาวใบจะมี
การเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ และความยาวใบสูงที่สุดในสัปดาห์ที่ 4 เท่ากับ 18.37±0.55, 18.30±2.36 และ 
16.97±0.93 เซนติเมตร ในระยะปลูก 20×20, 20×10 และ 20×25 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนในสัปดาห์ที่ 5 มีค่าเท่ากับ 
35.77±9.68, 32.70±1.51 และ 31.87±5.55 เซน ติ เมตร ในระยะปลูก 20×20, 20×25 และ  20×30 เซนติ เมตร 
ตามล าดับ (ตารางที่ 4) 
 
 

ตารางที่ 4 ผลของระยะปลูกต่อความยาวใบของคะน้าใบ 
ระยะปลูก สัปดาห์หลังย้ายกล้าลงโต๊ะ F-test LSD,0.01 CV สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 4 สัปดาห์ท่ี 5 

20×10 (T1)       0.83±0.12Ae 5.07±0.93Ad 9.13±1.89Ac 18.30±2.36Ab 25.77±0.81Ca ** 2.06 8.87 
20×15 (T2) 0.67±0.06Ad 5.13±0.12Ac 10.57±2.10Ab 15.97±1.15Ba 26.37±2.31Ba ** 3.19 7.85 
20×20 (T3) 0.77±0.21Ae 5.17±0.35Ad 8.90±1.65Ac 18.37±0.55Ab 35.77±9.68Aa ** 1.60 8.94 
20×25 (T4) 0.63±0.15Ad 4.67±0.50Ac 10.30±1.04Ab 16.97±0.93ABa 32.70±1.51Aa ** 2.30 4.00 
20×30 (T5) 0.70±0.17Ad 4.50±0.89Ac 11.30±0.44Ab 16.67±0.81ABa 31.87±5.55Ba ** 1.37 8.13 
F-test ns ns ns * * - - - 
LSD 0.05 0.27 1.16 2.82 2.41 3.00 - - - 
CV. 10.91 3.03 5.42 8.90 9.17 - - - 

ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ, * และ ** คืออักษรแสดงความแตกต่างโดยวิธี LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และ 99 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
อักษรตัวใหญ่เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความแตกต่างของทรีตเมนต์ในแนวตั้ง 
อักษรตัวเล็กเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความแตกตา่งของทรีตเมนต์ในแนวนอน 
 
ความกว้างใบของระยะปลูก 
 ผลการศึกษาความกว้างใบของระยะปลูกต่างๆ พบว่าระยะปลูกแต่ละระยะตามช่วงอายุสัปดาห์ต่างๆ กันมีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง ส่วนการเปรียบเทียบความกว้างใบในแต่ละระยะปลูกภายในสัปดาห์ที่ 1, 2 และ 3 ไม่
มีความแตกต่างทางสถิติ โดยสัปดาห์ที่ 4 และ 5 มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งความกว้างใบดีที่สุดใน
สัปดาห์ที่ 4 มีค่าเท่ากับ 15.53± 0.51, 14.97±1.50 และ 14.83±2.25 เซนติเมตร ในระยะปลูก 20×20, 20×30 และ 
20×15 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนในสัปดาห์ที่ 5 เท่ากับ 21.00±2.03, 18.43±0.61 และ 18.42±2.45 เซนติเมตร ใน
ระยะปลูก 20×20, 20×10 และ 20×15 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 5) 
 
ตารางที่ 5 ผลของระยะปลูกต่อความกว้างใบของคะน้าใบ 

ระยะปลูก สัปดาห์หลังย้ายกล้าลงโต๊ะ F-test LSD,0.01 CV สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 4 สัปดาหท่ี์ 5 
20×10 (T1)       0.73±0.23Ae 4.20±1.06Ad 8.50±2.10Ac 12.77±1.63Bb 18.43±0.61ABa ** 2.39 14.70 
20×15 (T2) 0.67±0.06Ad 4.83±0.67Ac 10.00±1.74Ab 14.83±2.25ABa 18.42±2.45ABa ** 3.11 7.72 
20×20 (T3) 0.67±0.06Ae 5.07±0.51Ad 8.47±0.61Ac 15.53±0.51Ab 21.00±2.03Aa ** 1.83 9.91 
20×25 (T4) 0.67±0.06Ad 4.73±0.21Ac 9.33±1.93Ab 14.37±0.21ABa 16.40±1.59Ba ** 2.05 12.39 
20×30 (T5) 0.73±0.12Ad 4.30±1.13Ac 10.47±1.10Ab 14.97±1.50ABa 15.70±0.20Ba ** 1.78 10.60 
F-test ns ns ns * * - - - 
LSD 0.05 0.23 1.44 2.91 2.31 2.94 - - - 
CV. 7.86 7.13 7.11 9.89 9.05 - - - 

ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ, * และ ** คืออักษรแสดงความแตกต่างโดยวิธี LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และ 99 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
อักษรตัวใหญ่เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความแตกต่างของทรีตเมนต์ในแนวตั้ง 
อักษรตัวเล็กเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความแตกตา่งของทรีตเมนต์ในแนวนอน 
 
ความกว้างทรงพุ่มของระยะปลูก 
 ผลการศึกษาความกว้างทรงพุ่มของระยะปลูกต่างๆ พบว่าระยะปลูกแต่ละระยะตามช่วงอายุสัปดาห์ต่างๆ กันมี
ความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง ส่วนการเปรียบเทียบความกว้างทรงพุ่มในแต่ละระยะภายในสัปดาห์ที่ 1 และ 2 
ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ในขณะที่สัปดาห์ที่ 3, 4 และ 5 มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ โดยความกว้างทรง
พุ่มจะมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ และความกว้างทรงพุ่มดีที่สุดในสัปดาห์ที่  4 มีค่าเท่ากับ 30.13±3.16, 
29.67±1.33, 29.63±5.52, 29.20±2.52 และ 26.07±2.91 เซนติเมตร ในระยะปลูก 20×30, 20×25, 20×20, 20×15 
และ 20×10 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนในสัปดาห์ที่ 5 เท่ากับ 40.37±4.59, 39.73±1.08 และ 37.40±2.25 เซนติเมตร 
ในระยะปลูก 20×30, 20×25 และ 20×20 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 6) 
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ตารางที่ 6 ผลของระยะปลูกต่อความกว้างทรงพุ่มของคะน้าใบ 
ระยะปลูก สัปดาห์หลังย้ายกล้าลงโต๊ะ F-test LSD,0.01 CV สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 4 สัปดาห์ท่ี 5 

20×10 (T1)       4.27±0.32Ae 10.87±2.01Ad 16.47±2.63Bc 26.07±2.91Bb 32.73±1.02Ba ** 3.60 9.73 
20×15 (T2) 4.10±0.26Ae 9.27±0.25Ad 19.53±3.86ABc 29.20±2.52ABb 36.13±4.38ABa ** 5.22 4.98 
20×20 (T3) 4.03±0.49Ae 10.37±1.64Ad 17.83±0.91ABc 29.63±5.52ABb 37.40±2.25ABba ** 4.84 3.22 
20×25 (T4) 3.77±0.12Ae 7.30±0.26Ad 19.60±0.92ABc 29.67±1.33ABa 39.73±1.08Aa ** 3.09 9.03 
20×30 (T5) 3.77±0.25Ae 9.17±1.26Ad 20.60±3.24Ac 30.13±3.16Ab 40.37±4.59Aa ** 4.99 4.32 
F-test ns ns ns * * - - - 
LSD 0.05 0.57 3.87 3.74 4.03 5.66 - - - 
CV. 7.88 4.58 4.68 11.57 8.67    

ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ, * และ ** คืออักษรแสดงความแตกต่างโดยวิธี LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และ 99 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
อักษรตัวใหญ่เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความแตกต่างของทรีตเมนต์ในแนวตั้ง 
อักษรตัวเล็กเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความแตกตา่งของทรีตเมนต์ในแนวนอน 
 
จ านวนใบของระยะปลูก  
 ผลการศึกษาจ านวนใบของระยะปลูกต่างๆ พบว่าจ านวนใบของระยะปลูกแต่ละระยะตามช่วงอายุสัปดาห์ต่างๆ 
กันมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง ในขณะที่การเปรียบเทียบจ านวนใบในแต่ละระยะภายในสัปดาห์เดียวกันไม่
มีความแตกต่างทางสถิติในสัปดาห์ที่ 1, 2  และ 3 อย่างไรก็ตามสัปดาห์ที่ 4 และ 5 มีความแตกต่างทางสถิติ โดยจ านวนใบ
มากที่สุดในสัปดาห์ที่ 4 มีค่าเท่ากับ 7.33±1.00, 6.67±0.58 และ 6.65±1.00 ใบ/ต้น ในระยะปลูก 20×30, 20×25 และ 
20×20 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนในสัปดาห์ที่ 5 เท่ากับ 10.33 ± 0.58, 9.50 ± 1.00 และ 9.43 ± 0.58 เซนติเมตร ใน
ระยะปลูก 20×30, 20×25 และ 20 × 20 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 7) 
 
ตารางที่ 7 ผลของระยะปลูกต่อจ านวนใบของคะน้าใบ 

ระยะปลูก สัปดาห์หลังย้ายกล้าลงโต๊ะ F-test LSD,0.01 CV สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 4 สัปดาห์ท่ี 5 
20×10 (T1)       1.61±0.58Ac 3.02±0.00Abc 4.00±0.00Bb 6.00±1.00Ca 8.33±1.53Ba ** 1.56 7.84 
20×15 (T2) 1.67±0.58Ad 3.34±0.58Ac 4.00±0.00Bc 6.33±0.58BCb 9.13±1.53ABa ** 1.49 5.91 
20×20 (T3) 2.02±0.00Ae 3.54±0.00Ad 4.67±0.58Ac 6.65±1.00ABb 9.43±0.58ABa ** 1.04 10.55 
20×25 (T4) 2.03±0.01Ae 3.49±0.00Ad 4.33±0.58ABc 6.67±0.58ABb 9.50±1.00ABa ** 1.05 11.55 
20×30 (T5) 2.17±0.58Ad 3.98±0.58Ac 4.00±0.00Bc 7.00±1.00Ab 10.33±0.58Aa ** 1.56 11.86 
F-test ns ns ns * * - - - 
LSD 0.05 0.81 0.96 0.66 0.57 1.46 - - - 
CV. 4.85 11.65 8.69 12.59 12.15 - - - 

ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ, * และ ** คืออักษรแสดงความแตกต่างโดยวิธี LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และ 99 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
อักษรตัวใหญ่เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความแตกต่างของทรีตเมนต์ในแนวตั้ง 
อักษรตัวเล็กเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความแตกตา่งของทรีตเมนต์ในแนวนอน 
 
เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นของระยะปลูก 
 ผลการศึกษาเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นของระยะปลูกต่างๆ พบว่าระยะปลูกแต่ละระยะตามช่วงอายุสัปดาห์ต่างๆ 
กันมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง ส่วนการเปรียบเทียบเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นในแต่ละระยะภายในสัปดาห์
เดียวกัน มีความแตกต่างทางสถิติในสัปดาห์ที่ 3, 4 และ 5 โดยเส้นผ่านศูนย์กลางก้านใบมากที่สุดในสัปดาห์ที่ 4 มีค่า
เท่ากับ 1.54±0.11, 1.50±0.20 และ 1.50±0.17 เซนติเมตร ในระยะปลูก 20×20, 20×15 และ 20×25 เซนติเมตร 
ตามล าดับ ส่วนในสัปดาห์ที่ 5 เท่ากับ 2.17±0.34, 2.10±0.36 และ 2.00±0.17 เซนติเมตร ในระยะปลูก 20×20, 20× 30 
และ 20×25 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 8) 
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ตารางที่ 6 ผลของระยะปลูกต่อความกว้างทรงพุ่มของคะน้าใบ 
ระยะปลูก สัปดาห์หลังย้ายกล้าลงโต๊ะ F-test LSD,0.01 CV สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 4 สัปดาห์ท่ี 5 

20×10 (T1)       4.27±0.32Ae 10.87±2.01Ad 16.47±2.63Bc 26.07±2.91Bb 32.73±1.02Ba ** 3.60 9.73 
20×15 (T2) 4.10±0.26Ae 9.27±0.25Ad 19.53±3.86ABc 29.20±2.52ABb 36.13±4.38ABa ** 5.22 4.98 
20×20 (T3) 4.03±0.49Ae 10.37±1.64Ad 17.83±0.91ABc 29.63±5.52ABb 37.40±2.25ABba ** 4.84 3.22 
20×25 (T4) 3.77±0.12Ae 7.30±0.26Ad 19.60±0.92ABc 29.67±1.33ABa 39.73±1.08Aa ** 3.09 9.03 
20×30 (T5) 3.77±0.25Ae 9.17±1.26Ad 20.60±3.24Ac 30.13±3.16Ab 40.37±4.59Aa ** 4.99 4.32 
F-test ns ns ns * * - - - 
LSD 0.05 0.57 3.87 3.74 4.03 5.66 - - - 
CV. 7.88 4.58 4.68 11.57 8.67    

ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ, * และ ** คืออักษรแสดงความแตกต่างโดยวิธี LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และ 99 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
อักษรตัวใหญ่เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความแตกต่างของทรีตเมนต์ในแนวตั้ง 
อักษรตัวเล็กเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความแตกตา่งของทรีตเมนต์ในแนวนอน 
 
จ านวนใบของระยะปลูก  
 ผลการศึกษาจ านวนใบของระยะปลูกต่างๆ พบว่าจ านวนใบของระยะปลูกแต่ละระยะตามช่วงอายุสัปดาห์ต่างๆ 
กันมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง ในขณะที่การเปรียบเทียบจ านวนใบในแต่ละระยะภายในสัปดาห์เดียวกันไม่
มีความแตกต่างทางสถิติในสัปดาห์ที่ 1, 2  และ 3 อย่างไรก็ตามสัปดาห์ที่ 4 และ 5 มีความแตกต่างทางสถิติ โดยจ านวนใบ
มากที่สุดในสัปดาห์ที่ 4 มีค่าเท่ากับ 7.33±1.00, 6.67±0.58 และ 6.65±1.00 ใบ/ต้น ในระยะปลูก 20×30, 20×25 และ 
20×20 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนในสัปดาห์ที่ 5 เท่ากับ 10.33 ± 0.58, 9.50 ± 1.00 และ 9.43 ± 0.58 เซนติเมตร ใน
ระยะปลูก 20×30, 20×25 และ 20 × 20 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 7) 
 
ตารางที่ 7 ผลของระยะปลูกต่อจ านวนใบของคะน้าใบ 

ระยะปลูก สัปดาห์หลังย้ายกล้าลงโต๊ะ F-test LSD,0.01 CV สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 4 สัปดาห์ท่ี 5 
20×10 (T1)       1.61±0.58Ac 3.02±0.00Abc 4.00±0.00Bb 6.00±1.00Ca 8.33±1.53Ba ** 1.56 7.84 
20×15 (T2) 1.67±0.58Ad 3.34±0.58Ac 4.00±0.00Bc 6.33±0.58BCb 9.13±1.53ABa ** 1.49 5.91 
20×20 (T3) 2.02±0.00Ae 3.54±0.00Ad 4.67±0.58Ac 6.65±1.00ABb 9.43±0.58ABa ** 1.04 10.55 
20×25 (T4) 2.03±0.01Ae 3.49±0.00Ad 4.33±0.58ABc 6.67±0.58ABb 9.50±1.00ABa ** 1.05 11.55 
20×30 (T5) 2.17±0.58Ad 3.98±0.58Ac 4.00±0.00Bc 7.00±1.00Ab 10.33±0.58Aa ** 1.56 11.86 
F-test ns ns ns * * - - - 
LSD 0.05 0.81 0.96 0.66 0.57 1.46 - - - 
CV. 4.85 11.65 8.69 12.59 12.15 - - - 

ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ, * และ ** คืออักษรแสดงความแตกต่างโดยวิธี LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และ 99 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
อักษรตัวใหญ่เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความแตกต่างของทรีตเมนต์ในแนวตั้ง 
อักษรตัวเล็กเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความแตกตา่งของทรีตเมนต์ในแนวนอน 
 
เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นของระยะปลูก 
 ผลการศึกษาเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นของระยะปลูกต่างๆ พบว่าระยะปลูกแต่ละระยะตามช่วงอายุสัปดาห์ต่างๆ 
กันมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง ส่วนการเปรียบเทียบเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นในแต่ละระยะภายในสัปดาห์
เดียวกัน มีความแตกต่างทางสถิติในสัปดาห์ที่ 3, 4 และ 5 โดยเส้นผ่านศูนย์กลางก้านใบมากที่สุดในสัปดาห์ที่ 4 มีค่า
เท่ากับ 1.54±0.11, 1.50±0.20 และ 1.50±0.17 เซนติเมตร ในระยะปลูก 20×20, 20×15 และ 20×25 เซนติเมตร 
ตามล าดับ ส่วนในสัปดาห์ที่ 5 เท่ากับ 2.17±0.34, 2.10±0.36 และ 2.00±0.17 เซนติเมตร ในระยะปลูก 20×20, 20× 30 
และ 20×25 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 8) 
 
 
 
 

ตารางที่ 8 ผลของระยะปลูกต่อเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นของคะน้าใบ  
ระยะปลูก สัปดาห์หลังย้ายกล้าลงโต๊ะ F-test LSD,0.01 CV สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 4 สัปดาห์ท่ี 5 

20×10 (T1)       - 0.25±0.05Ad 0.58±0.13Bc 1.23±0.06Bb 1.85±0.13Ba ** 0.18 9.66 
20×15 (T2) - 0.22±0.06Ad 0.68±0.08ABc 1.50±0.20Ab 1.99±0.30Ba ** 0.35 7.02 
20×20 (T3) - 0.18±0.01Ad 0.71±0.12ABc 1.54±0.11Ab 2.17±0.34Aa ** 0.36 6.59 
20×25 (T4) - 0.21±0.05Ad 0.78±0.11Ac 1.50±0.17Ab 2.10±0.36ABa ** 0.26 2.09 
20×30 (T5) - 0.23±0.05Ad 0.74±0.05ABc 1.45±0.09ABb 2.01±0.17ABa ** 0.35 6.64 
F-test  ns * * * - - - 
LSD 0.05  0.08 0.18 0.25 0.17 - - - 
CV.  10.91 4.30 9.44 3.67 - - - 

ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ, * และ ** คืออักษรแสดงความแตกต่างโดยวิธี LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และ 99 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
อักษรตัวใหญ่เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความแตกต่างของทรีตเมนต์ในแนวตั้ง 
อักษรตัวเล็กเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความแตกตา่งของทรีตเมนต์ในแนวนอน 
 
เส้นผ่านศูนย์กลางก้านใบของระยะปลูก  

ผลการศึกษาเส้นผ่านศูนย์กลางก้านใบของระยะปลูกต่างๆ พบว่าระยะปลูกแต่ละระยะตามช่วงอายุสัปดาห์ต่างๆ 
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เส้นผ่านศูนย์กลางก้านใบมากที่สุดในสัปดาห์ที่ 4 มีค่าเท่ากับ 1.02±0.23, 0.84±0.04, 0.83±0.06 และ 0.82±0.14 
เซนติเมตร ในระยะปลูก 20×30, 20×25, 20×20 และ 20×15 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนในสัปดาห์ที่  5 เท่ากับ 
1.20±0.09, 1.17±0.13 และ 1.15±0.10 เซนติเมตร ในระยะปลูก 20×30, 20× 25 และ 20×20 เซนติเมตร ตามล าดับ 
(ตารางที่ 9) 

 
ตารางที่ 9 ผลของระยะปลูกต่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้านใบของคะน้าใบ 

ระยะปลูก สัปดาห์หลังย้ายกล้าลงโต๊ะ F-test LSD,0.01 CV สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 4 สัปดาห์ท่ี 5 
20×10 (T1)       - 0.24±0.05ABd 0.41±0.05Cc 0.73±0.13Bb 1.03±0.06BCa ** 0.15 12.84 
20×15 (T2) - 0.22±0.03Bd 0.49±0.01ABCc 0.82±0.14ABb 0.99±0.03Ca ** 0.13 11.43 
20×20 (T3) - 0.27±0.04ABc 0.42± 0.10BCc 0.83±0.06ABb 1.15±0.10ABa ** 0.15 12.46 
20×25 (T4) - 0.30±0.10Ad 0.54± 0.07ABc 0.84±0.04ABb 1.17±0.13Aa ** 0.14 11.25 
20×30 (T5) - 0.24±0.04ABc 0.58 ± 0.09Ab 1.02±0.23Aa 1.20±0.09Aa ** 0.25 8.96 
F-test  * * * * - - - 
LSD 0.05  0.06 0.13 0.26 0.12 - - - 
CV.  3.67 4.93 6.23 8.69 - - - 

ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ, * และ ** คืออักษรแสดงความแตกต่างโดยวิธี LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และ 99 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
อักษรตัวใหญ่เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความแตกต่างของทรีตเมนต์ในแนวตั้ง 
อักษรตัวเล็กเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความแตกตา่งของทรีตเมนต์ในแนวนอน 

 
สรุปผลการวิจัย (Conclusion)  

จากการทดลองการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้ามีการศึกษาระยะปลูก 5 ระยะ พบว่าเมื่อวิเคราะห์ค่าความ
แตกต่างทางสถิติของระยะปลูกแต่ละสัปดาห์ แสดงผลให้ทราบว่าคะน้าใบมี ความยาวราก ที่ระยะ 20×30 ดีที่สุดคือ 
32.77±9.68 เซนติเมตร, ความสูงต้น ที่ระยะ 20 × 20 มีค่าดีที่สุดคือ 18.13±3.17 เซนติเมตร, ความยาวก้านใบ ที่ระยะ 
20×20 มีค่าดีที่สุดคือ 9.43±0.40 เซนติเมตร, ความยาวใบที่ระยะ 20×20 มีค่าดีที่สุดคือ 35.77±9.68 เซนติเมตร, ความ
กว้างใบที่ระยะ 20×20 มีค่าดีที่สุดคือ 21.00±2.03 เซนติเมตร, ความกว้างทรงพุ่ม ที่ระยะ 20×30 มีค่าดีที่สุดคือ 
40.37±4.59 เซนติเมตร, จ านวนใบ ที่ระยะ 20×30 มีค่ามากที่สุดคือ 10.33±0.58 ใบ เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น ที่ระยะ 
20×20 มีค่าดีทีสุดคือ 2.17±0.34 เซนติเมตร, เส้นผ่านศูนย์กลางก้านใบที่ระยะ 20×30 มีค่าที่ดีที่สุดคือ 1.20±0.09 
เซนติเมตร ดังนั้นจากเรื่องระยะปลูกของคะน้า พบว่ามีผลสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องในพืชหลายชนิดเช่นอิทธิพลของระยะ
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ปลูกท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตเผือกหอมพันธุ์พื้นเมือง โดยพบว่าระบบของระยะปลูกพืชมีผลอย่างมากต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของเผือกหอม เผือกหอมที่ปลูกโดยใช้ระบบปลูกที่กว้างขึ้น จะมีน้ าหนักต้น ใบ ราก และน้ าหนัก
แห้งรวมต่อหลุมมีค่าเพิ่มขึ้น แต่ความสูงของล าต้นมีค่าลดลง ผลผลิตหัวสดและแห้ง (กิโลกรัมต่อไร่)  ของเผือกหอมที่ใช้
ระยะปลูกแคบที่สุดมีค่ามากที่สุดในขณะที่ใช้ระยะปลูกที่กว้างที่สุด (100×100 เซนติเมตร) มีค่าน้อยที่สุด [7] หรือ
การศึกษาผลของระยะปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตตะไคร้พื้นเมือง 2 ชนิดก็ให้ผลในลักษณะเดียวกัน [8] 
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ผลของควำมเข้มสนำมไฟฟ้ำ ระยะเวลำ และทิศทำงของสนำมไฟฟ้ำต่อกำรงอก

และกำรเจริญเติบโตของมะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum Mill.)

อัจฉรา อินธานี1* จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์2 นพดล ศุกระกาญจน์3 และสุวิทย์ คงภักดี4

บทคัดย่อ

บทน�ำ : มะเขือเทศเป็นพืชที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจแต่มีเปอร์เซ็นต์การงอกค่อนข้างต�่า ท�าให้ได้ผลผลิตน้อย ดังนั้น  การกระตุ้น

ด้วยสนามไฟฟ้าอาจช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอกและการเจริญเติบโตของมะเขือเทศได้

วตัถปุระสงค์ : 1) เพือ่ศึกษาเปรยีบเทยีบเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดมะเขอืเทศทีถ่กูกระตุน้ด้วยความเข้มสนามไฟฟ้าและระยะเวลา

ทีต่่างกนั 2) เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบเปอร์เซน็ต์การงอกและการเจรญิเตบิโตของมะเขอืเทศทีถ่กูกระตุน้ด้วยความเข้มสนามไฟฟ้าและ

ระยะเวลาเดียวกันแต่ทิศทางสนามไฟฟ้าแตกต่างกัน

วิธีกำรศึกษำ : กระตุ้นเมล็ดมะเขือเทศด้วยความเข้มสนามไฟฟ้า 20, 40 และ 60 kV/m เป็นเวลา 3, 6, 9 และ 12 ชั่วโมง ทิศทาง

สนามไฟฟ้าพุ่งขึ้นและพุ่งลงจากขั้วบวกเข้าสู่ขั้วลบ แล้วบันทึกเปอร์เซ็นต์การงอกและการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ

ผลกำรศึกษำ : พบว่าการกระตุ้นด้วยความเข้มสนามไฟฟ้า 20 kV/m เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ทิศทางสนามไฟฟ้าพุ่งลง ท�าให้เปอร์เซ็นต์

การงอกของเมล็ดมะเขือเทศสูงสุดเท่ากับ 64.44 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ (p<0.05) กับกลุ่มที่ไม่ผ่านการกระตุ้น และ

การกระตุ้นด้วยทิศทางสนามไฟฟ้าท่ีต่างกันท�าให้มะเขือเทศมีความสูงล�าต้น ความยาวราก น�้าหนักสดและน�้าหนักแห้งไม่แตกต่าง

กัน แต่พบว่ามะเขือเทศกลุ่มที่ผ่านการกระตุ้นด้วยความเข้มสนามไฟฟ้า 20 kV/m เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ทิศพุ่งลง มีการเจริญเติบโต 

(น�้าหนักแห้ง) สูงขึ้นเทียบกับกลุ่มที่ไม่ผ่านการกระตุ้นอย่างมีนัยส�าคัญ (p<0.05)

วิจำรณ์และสรุป : ความเข้มสนามไฟฟ้าที่ระดับ 20 kV/m ระยะเวลา 12 ชั่วโมง ทิศทางสนามไฟฟ้าพุ่งลงจากขั้วบวกเข้าสู่ขั้วลบ
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Effects of electric field intensity, duration and the electric field direction

on the germination and growth of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.)

Autchara Intanee1*, Jaruvat Chanpradit2, Noppadon Sukrakanchana3 and Suwit Khongpukdee4

Abstract

Introduction : Tomatoes are important economic plant but there is relatively low germination percentage. The 

electric field stimulation may be used to enhance the germination and growth of tomato.

Objectives : 1) to compare seed germination percentage of tomato seeds stimulated by the different electric 

field intensity and duration. 2) to compare seed germination percentage and growth of tomato stimulated by 

the same electric field intensity and duration but different electric field direction.

Methods : Tomato seeds were stimulated by various electric field intensity at 20, 40 and 60 kV/m at duration 

of 3, 6, 9 and 12 hours with up and down direction of electric field from anode into negative pole. Germination 

and growth of tomatoes were recorded. 

Results : The stimulation of tomato seeds with electric field intensity of 20 kV/m within 12 hours with down 

direction provided highest germination percentage at 64.44 with the significant difference at 0.05 when compared 

to the controls. Tomato seeds stimulated by different electric field directions showed no significant height of 

stems, length of roots, fresh weight and dry weight. It was found that significantly better growth (more dry 

weight) of tomatoes was enhanced by electric field intensity at 20 kV/m within 12 hours with down direction 

of electric field, compared to the control group.

Conclusion : Electric field intensity of 20 kV/m within 12 hours with down direction can enhance germination 

and growth of tomato seeds.

Keywords: Electric field, Germination, Growth, Tomato

3 
 

บทน า 

 มะเขือเทศ เป็นพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย นิยมบริโภคกันแพร่หลายทั้ง ในรูปผลสด
และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ จากสถิติการปลูกพืชผักในประเทศไทยพบว่า มีการปลูกมะเขือเทศรับประทานผลสด 29,774 ไร่ 
และมะเขือเทศเพื่อส่งโรงงานอุตสาหกรรม 27,636 ไร่ โดยพื้นท่ีปลูกมะเขือเทศท่ีส าคัญของไทยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคเหนือ ซึ่งนอกจากมะเขือเทศจะใช้บริโภคภายในประเทศแล้ว ยังส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศมากขึ้นทุกๆ ปี โดย
ส่งออกในรูปของมะเขือเทศสดหรือแช่แข็ง แต่ในการผลิตมะเขือเทศในประเทศไทยนั้นประสบปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหา
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ปัญหาการระบาดของโรคและแมลงหลายชนิด รวมทั้งเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดมะเขือเทศ
ค่อนข้างต่ า ท าให้ได้ผลผลิตน้อยหรือมีคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร [1] ดังนั้นจึงต้องมีวิธีที่ช่วยให้เมล็ดมะเขือเทศงอกได้ง่ายขึ้น เพื่อ
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอกและการเจริญเติบโตให้ดียิ่งขึ้น  
 จากรายงานการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่าสนามไฟฟ้ามีส่วนช่วยในการกระตุ้นเปอร์เซ็นต์การงอก
และการเจริญเติบโตของพืชหลายชนิด โดยสนามไฟฟ้าจะท าให้เกิดแรงกระท ากับอนุภาคที่มีประจุภายในเมล็ดพืช ซึ่งภายใน
เมล็ดพืชนั้นมีประจุอยู่มากมาย ทั้งประจุบวกและประจุลบ เมื่ออยู่ภายใต้สนามไฟฟ้าประจุบวกภายในเมล็ดพืช                     
จะเคลื่อนที่เข้าหาทิศทางของสนามไฟฟ้าที่ท าให้เกิดประจุลบ และประจุลบภายในเมล็ดพืชจะเคลื่อนที่เข้าหาทิศทางของ
สนามไฟฟ้าที่ท าให้เกิดประจุบวก ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนที่ของไอออนและท าให้เกิดการเร่งปฏิกิริยาเคมีภายในเมล็ดพืช ท้ังนี้ยัง
ส่งผลต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชอีกด้วย 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาและเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การงอกและการเจริญเติบโตของมะเขือเทศที่ถูกกระตุ้นด้วย
ระดับความเข้มสนามไฟฟ้า ระยะเวลา และทิศทางของสนามไฟฟ้าที่แตกต่างกัน เพื่อน าวิธีการที่เหมาะสมไปช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์
การงอกและการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ อีกทั้งยังช่วยย่นระยะเวลาในการงอกของเมล็ดมะเขือเทศและน าไปสู่การพัฒนา
เพื่อเพ่ิมผลผลิตให้กับเกษตรกรต่อไป 

วธิดี าเนินการ 

การเตรียมเครื่องก าเนิดสนามไฟฟ้า 
 ก าหนดระยะห่างระหว่างสังกะสีทั้งสองแผ่นเป็น 15 เซนติเมตร ซึ่งเป็นค่าคงที่ในการก าหนดกระแสไฟฟ้าขนาดต่างๆ 
จากนั้นตัดแผ่นสังกะสีให้มีขนาดพอเหมาะส าหรับวางกล่องที่บรรจุเมล็ดพันธุ์  และตัดท่อ PVC จ านวน 6 ท่อน เพื่อท าเป็นเสา
ส าหรับรองรับแผ่นสังกะสี แล้วน าฝาครอบท่อ PVC ปิดปลายทั้งสองด้านของท่อแต่ละอัน น าแผ่นสังกะสีทั้งสองแผ่นมา
ประกอบกับเสาทั้ง 6 เสาโดยใช้สกรูยึดแผ่นสังกะสีไว้กับฝาครอบท่อ PVC เช่ือมต่อเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 10 kV 
(High Voltage DC power supplies) (ภาพที่ 1)  
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 แบบจ าลองเครื่องก าเนดิสนามไฟฟ้า 
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วธิีการทดลอง 
        การศึกษาครั้งนี้ แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ชุด  
 การทดลองชุดที่ 1  ศึกษาเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดมะเขือเทศท่ีถูกกระตุ้นด้วยความเข้มสนามไฟฟ้าและ
ระยะเวลาที่ต่างกันก่อนปลูก  
  น าเมล็ดมะเขือเทศแช่ทิ้งไว้ในน้ าสะอาด เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นสุ่มเมล็ดวางลงในกล่องขนาด 16105 
เซนติเมตร กล่องละ 30 เมล็ด แล้วน าไปวางภายใต้สนามไฟฟ้าที่ระดับความเข้ม 20, 40 และ 60 kV/m เป็นเวลา 3, 6, 9 และ 
12 ช่ัวโมง ตามล าดับ เมื่อกระตุ้นเมล็ดมะเขือเทศด้วยสนามไฟฟ้าแล้วน าเมล็ดมะเขือเทศแต่ละชุดการทดลองออกจาก
สนามไฟฟ้าไปปลูกในถาดเพาะกล้าที่มีดินชีวภาพอยู่ ให้ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต เมื่อเวลาผ่านไป 20 วัน ท าการ
นับจ านวนเมล็ดที่งอกทั้งหมดในแต่ละชุดการทดลองแล้วบันทึกผล ส าหรับชุดควบคุม ท าการสุ่มเมล็ดมะเขือเทศท่ีไม่ได้ผ่านการ
กระตุ้นด้วยสนามไฟฟ้าไปปลูกในถาดเพาะกล้าและให้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต เมื่อเวลาผ่านไป 20 วัน ท าการนับ
จ านวนเมล็ดที่งอกแล้วบันทึกผล  

 การทดลองชุดที่ 2 ศึกษาเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การงอก และการเจริญเติบโตของเมล็ดมะเขือเทศที่ถูกกระตุ้นด้วย
ความเข้มสนามไฟฟ้าและระยะเวลาเดียวกัน แต่ทิศทางสนามไฟฟ้าต่างกันก่อนปลูก  
  น าเมล็ดมะเขือเทศแช่ทิ้งไว้ในน้ าสะอาด เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นสุ่มเมล็ดวางลงในกล่องขนาด 16105 
เซนติเมตร กล่องละ 30 เมล็ด ก าหนดทิศทางสนามไฟฟ้าให้มีทิศพุ่งลงจากขั้วบวกเข้าสู่ขั้วลบ (ภาพที่ 1) แล้วน าไปวางภายใต้
สนามไฟฟ้าที่ระดับความเข้มของสนามไฟฟ้า 20 kV/m เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง ซึ่งเป็นความเข้มสนามไฟฟ้าและระยะเวลาที่ท าให้
เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุด (จากผลการทดลองที่ 1) อีกชุดการทดลองเปลี่ยนทิศทางสนามไฟฟ้าเป็นทิศพุ่งขึ้นจากขั้วบวก
เข้าสู่ขั้วลบ (กลับขั้วกระแสไฟฟ้า) เมื่อกระตุ้นเมล็ดมะเขือเทศด้วยสนามไฟฟ้าแล้วน าเมล็ดมะเขือเทศแต่ละชุดการทดลองออก
จากสนามไฟฟ้าไปปลูกในถาดเพาะกล้า และให้ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต เมื่อเวลาผ่านไป 20 วัน ท าการนับ
จ านวนเมล็ดที่งอกทั้งหมดในแต่ละชุดการทดลองแล้วบันทึกผล จากน้ันสุ่มต้นกล้าที่งอกจากแต่ละชุดการทดลอง ชุดละ 10 ต้น
แล้วปลูกต่อเพื่อศึกษาการเจริญเติบโต ให้ปัจจัยท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเตบิโตอีก 25 วัน เมื่อครบก าหนดเก็บข้อมูลโดยวัดความสูง
ล าต้น ความยาวราก ช่ังน้ าหนักสด น้ าหนักแห้งและบันทึกผล 

การวเิคราะหข์อ้มลู 
 1) การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดมะเขือเทศที่ผ่านการกระตุ้นด้วยความเข้มของสนามไฟฟ้าและ
ระยะเวลาท่ีต่างกัน โดยหาค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ด และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Two – Way ANOVA และ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลโดยวิธี Dancan’s Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  
 2) การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การงอกและการเจริญเติบโตของมะเขือเทศที่ผ่านการกระตุ้นด้วยความเข้มของ
สนามไฟฟ้าและระยะเวลาเดียวกันแต่ทิศทางของสนามไฟฟ้าต่างกัน และเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะเขือเทศที่
ผ่านการกระตุ้นด้วยสนามไฟฟ้าและไม่กระตุ้นด้วยสนามไฟฟ้า โดยหาค่าเฉลี่ยของความสูงล าต้น ความยาวราก น้ าหนักสด 
น้ าหนักแห้ง และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้ t-test for Independent Samples 
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ผลการวจิยัและอภปิรายผลการวจิยั 

1. การศึกษาเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดมะเขือเทศที่ถูกกระตุ้นด้วยความเข้มสนามไฟฟ้าและระยะเวลาต่างกัน
ก่อนปลูก 
     ผลจากการทดลองชุดที่ 1 พบว่าเมล็ดมะเขือเทศที่ได้รับการกระตุ้นด้วยความเข้มสนามไฟฟ้า 20 kV/m เป็น
ระยะเวลา 3, 6, 9 และ 12 ช่ัวโมง มีเปอร์เซ็นต์การงอกเท่ากับ 26.67, 35.56, 35.56 และ 64.44 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เมล็ด
ที่ได้รับการกระตุ้นด้วยความเข้มสนามไฟฟ้า 40 kV/m เป็นระยะเวลา 3, 6, 9 และ 12 ช่ัวโมง มีเปอร์เซ็นต์การงอกเท่ากับ 
37.78, 53.33, 53.33 และ 55.56 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และเมล็ดที่ได้รับการกระตุ้นด้วยความเข้มสนามไฟฟ้า 60 kV/m                          
เป็นระยะเวลา 3, 6, 9 และ 12 ช่ัวโมง มีเปอร์เซ็นต์การงอกเท่ากับ 33.33, 36.67, 44.44 และ 36.67 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
ส่วนเมล็ดมะเขือเทศท่ีไมถู่กกระตุ้นด้วยสนามไฟฟ้ามีเปอร์เซ็นต์การงอกเท่ากับ 17.78 เปอร์เซ็นต์ โดยการกระตุ้นด้วยความเข้ม
สนามไฟฟ้า 20 kV/m เวลา 12 ช่ัวโมงก่อนปลูก ส่งผลให้เมล็ดมะเขือเทศมีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุด แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 
(p<0.05) กับชุดควบคุมทีไ่ม่ผ่านการกระตุ้นด้วยสนามไฟฟ้า (ภาพที่ 2)   

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  เปอร์เซ็นต์การงอกเฉลีย่ของเมล็ดมะเขือเทศท่ีผ่านการกระตุ้นด้วยความเข้มสนามไฟฟ้าและระยะเวลาที่ต่างกัน 

 การกระตุ้นด้วยสนามไฟฟ้าก่อนปลูก มีผลในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดมะเขือเทศได้ เนื่องจาก
สนามไฟฟ้าจะท าให้เกิดแรงกระท ากับอนุภาคที่มีประจุภายในเมล็ดพืช ซึ่งภายในเมล็ดพืชนั้นมีประจุอยู่มากมายทั้งประจุบวก
และประจุลบ เมื่ออยู่ภายใต้สนามไฟฟ้า ไอออนภายในเมล็ดพืชที่มีประจุบวกจะเคลื่อนที่เข้าหาทิศทางสนามไฟฟ้าที่ท าให้เกิด
ประจุลบ และไอออนภายในเมล็ดพืชที่มีประจุลบจะเคลื่อนที่เข้าหาทิศทางสนามไฟฟ้าที่ท าให้เกิดประจุบวก  เมื่อประจุภายใน
เมล็ดจากเดิมที่อยู่กระจัดกระจายถูกแรงกระท าจากสนามไฟฟ้าท าให้เกิดการเคลื่อนที่ของไอออนและโมเลกุลต่างๆ ที่มีประจุ 
จึงเพิ่มโอกาสการชนกันของโมเลกุลและสารต่างๆ ท าให้เกิดการเร่งปฏิกิริยาเคมีภายในเมล็ดพืช เช่น เร่งการท างานของ
เอนไซม์อะไมเลสให้ย่อยสลายอาหารสะสมในพืชจากแป้งให้เป็นน้ าตาลที่พืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เมื่อมีอาหารพืชก็
สามารถสร้างพลังงานและน าไปใช้ในการงอกของเมล็ด [2] ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยที่
ได้ศึกษาการงอกของเมล็ดสนท่ีถูกกระตุ้นด้วยสนามไฟฟ้าและเวลาที่ต่างกัน โดยวัดเปอร์เซ็นต์การงอกและเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ที่ไม่กระตุ้นด้วยสนามไฟฟ้า พบว่าเมล็ดสนท่ีกระตุ้นด้วยสนามไฟฟ้ามีเปอรเ์ซ็นต์การงอกสูงกว่าเมล็ดสนท่ีไม่ผ่านการกระตุ้น [3]  
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ผลการวจิยัและอภปิรายผลการวจิยั 

1. การศึกษาเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดมะเขือเทศที่ถูกกระตุ้นด้วยความเข้มสนามไฟฟ้าและระยะเวลาต่างกัน
ก่อนปลูก 
     ผลจากการทดลองชุดที่ 1 พบว่าเมล็ดมะเขือเทศที่ได้รับการกระตุ้นด้วยความเข้มสนามไฟฟ้า 20 kV/m เป็น
ระยะเวลา 3, 6, 9 และ 12 ช่ัวโมง มีเปอร์เซ็นต์การงอกเท่ากับ 26.67, 35.56, 35.56 และ 64.44 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เมล็ด
ที่ได้รับการกระตุ้นด้วยความเข้มสนามไฟฟ้า 40 kV/m เป็นระยะเวลา 3, 6, 9 และ 12 ช่ัวโมง มีเปอร์เซ็นต์การงอกเท่ากับ 
37.78, 53.33, 53.33 และ 55.56 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และเมล็ดที่ได้รับการกระตุ้นด้วยความเข้มสนามไฟฟ้า 60 kV/m                          
เป็นระยะเวลา 3, 6, 9 และ 12 ช่ัวโมง มีเปอร์เซ็นต์การงอกเท่ากับ 33.33, 36.67, 44.44 และ 36.67 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
ส่วนเมล็ดมะเขือเทศท่ีไมถู่กกระตุ้นด้วยสนามไฟฟ้ามีเปอร์เซ็นต์การงอกเท่ากับ 17.78 เปอร์เซ็นต์ โดยการกระตุ้นด้วยความเข้ม
สนามไฟฟ้า 20 kV/m เวลา 12 ช่ัวโมงก่อนปลูก ส่งผลให้เมล็ดมะเขือเทศมีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุด แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 
(p<0.05) กับชุดควบคุมทีไ่ม่ผ่านการกระตุ้นด้วยสนามไฟฟ้า (ภาพที่ 2)   

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  เปอร์เซ็นต์การงอกเฉลีย่ของเมล็ดมะเขือเทศท่ีผ่านการกระตุ้นด้วยความเข้มสนามไฟฟ้าและระยะเวลาที่ต่างกัน 

 การกระตุ้นด้วยสนามไฟฟ้าก่อนปลูก มีผลในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดมะเขือเทศได้ เนื่องจาก
สนามไฟฟ้าจะท าให้เกิดแรงกระท ากับอนุภาคที่มีประจุภายในเมล็ดพืช ซึ่งภายในเมล็ดพืชนั้นมีประจุอยู่มากมายทั้งประจุบวก
และประจุลบ เมื่ออยู่ภายใต้สนามไฟฟ้า ไอออนภายในเมล็ดพืชที่มีประจุบวกจะเคลื่อนที่เข้าหาทิศทางสนามไฟฟ้าที่ท าให้เกิด
ประจุลบ และไอออนภายในเมล็ดพืชที่มีประจุลบจะเคลื่อนที่เข้าหาทิศทางสนามไฟฟ้าที่ท าให้เกิดประจุบวก  เมื่อประจุภายใน
เมล็ดจากเดิมที่อยู่กระจัดกระจายถูกแรงกระท าจากสนามไฟฟ้าท าให้เกิดการเคลื่อนที่ของไอออนและโมเลกุลต่างๆ ที่มีประจุ 
จึงเพิ่มโอกาสการชนกันของโมเลกุลและสารต่างๆ ท าให้เกิดการเร่งปฏิกิริยาเคมีภายในเมล็ดพืช เช่น เร่งการท างานของ
เอนไซม์อะไมเลสให้ย่อยสลายอาหารสะสมในพืชจากแป้งให้เป็นน้ าตาลที่พืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เมื่อมีอาหารพืชก็
สามารถสร้างพลังงานและน าไปใช้ในการงอกของเมล็ด [2] ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดสูงข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยที่
ได้ศึกษาการงอกของเมล็ดสนท่ีถูกกระตุ้นด้วยสนามไฟฟ้าและเวลาที่ต่างกัน โดยวัดเปอร์เซ็นต์การงอกและเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ที่ไม่กระตุ้นด้วยสนามไฟฟ้า พบว่าเมล็ดสนท่ีกระตุ้นด้วยสนามไฟฟ้ามีเปอรเ์ซ็นต์การงอกสูงกว่าเมล็ดสนท่ีไม่ผ่านการกระตุ้น [3]  
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นอกจากนี้ยังพบว่าความเข้มสนามไฟฟ้า ระยะเวลา และต าแหน่งการวางเมล็ดยังมีผลต่อการกระตุ้นการงอกและการ
เจริญเติบโตของมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์อีกด้วย [4] 

2. การศึกษาเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การงอกและการเจริญเติบโตของเมล็ดมะเขือเทศที่ผ่านการกระตุ้นด้วยความเข้ม
สนามไฟฟ้าและระยะเวลาเดียวกันแต่ทิศทางของสนามไฟฟ้าต่างกันก่อนปลูก 
     2.1 การศึกษาเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดมะเขือเทศท่ีผ่านการกระตุ้นด้วยความเข้มสนามไฟฟ้าและ
ระยะเวลาเดียวกันแต่ทิศทางของสนามไฟฟ้าแตกต่างกันก่อนปลูก 
     ผลจากการทดลองชุดที่ 2 พบว่าเมล็ดมะเขือเทศที่ผ่านการกระตุ้นด้วยความเข้มสนามไฟฟ้า 20 kV/m เป็นเวลา                   
12 ช่ัวโมง ทิศทางของสนามไฟฟ้าพุ่งลงจากขั้วบวกเข้าสู่ขั้วลบ ให้เปอร์เซ็นต์การงอกเท่ากับ 64.44 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเมล็ดที่ผ่าน
การกระตุ้นด้วยความเข้มสนามไฟฟ้า 20 kV/m เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง ทิศทางสนามไฟฟ้าพุ่งขึ้นจากขั้วบวกเข้าสู่ขั้วลบมี
เปอร์เซ็นต์การงอกเท่ากับ 42.22 เปอร์เซ็นต์ โดยเมล็ดที่ผ่านการกระตุ้นด้วยทิศทางสนามไฟฟ้าพุ่งลงให้เปอร์เซ็นต์การงอก
แตกต่างกับทิศทางสนามไฟฟ้าพุ่งขึ้น โดยที่ทิศพุ่งลงให้เปอร์เซ็นต์การงอกสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) (ภาพที่ 3) 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  เปอรเ์ซ็นต์การงอกเฉลีย่ของเมล็ดมะเขือเทศท่ีผ่านการกระตุ้นด้วยความเข้มสนามไฟฟ้า 20 kV/m  
เป็นระยะเวลา 12 ช่ัวโมง แต่ทิศทางของสนามไฟฟ้าแตกตา่งกัน 

     2.2 การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะเขือเทศที่ผ่านการกระตุ้นด้วยความเข้มสนามไฟฟ้าและ
ระยะเวลาเดียวกันแต่ทิศทางของสนามไฟฟ้าแตกต่างกันก่อนปลูก 
     ผลจากการทดลอง พบว่าค่าเฉลี่ยความสูงล าต้น ความยาวราก น้ าหนักสด และน้ าหนักแห้งของต้นกล้ามะเขือเทศ      
ที่ผ่านการกระตุ้นด้วยความเข้มสนามไฟฟ้า 20 kV/m เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง ทิศทางสนามไฟฟ้าพุ่งลงจากขั้วบวกเข้าสู่ขั้วลบมีค่า
เท่ากับ 4.88 ± 0.22 cm, 2.49 ± 0.35 cm, 1.86 ± 0.70 g และ 0.16 ± 0.05 g ตามล าดับ และค่าเฉลี่ยความสูงล าต้น และ
ความยาวราก น้ าหนักสด และน้ าหนักแห้งของต้นกล้าที่ผ่านการกระตุ้นด้วยทิศทางสนามไฟฟ้าพุ่งขึ้นจากขั้วบวกเข้าสู่ขั้วลบมคีา่
เท่ากับ 4.83 ± 0.35 cm, 2.30 ± 0.25 cm, 1.62 ± 0.29 g และ 0.16 ± 0.02 g ตามล าดับ โดยการกระตุ้นด้วยสนามไฟฟ้า
ทิศพุ่งลงมีแนวโน้มการเจริญเติบโตเพิ่มสูงกว่าที่ผ่านการกระตุ้นด้วยสนามไฟฟ้าทิศพุ่งขึ้น แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
(ภาพที่ 4) 
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ทิศทางของสนามไฟฟา้ 

นอกจากนี้ยังพบว่าความเข้มสนามไฟฟ้า ระยะเวลา และต าแหน่งการวางเมล็ดยังมีผลต่อการกระตุ้นการงอกและการ
เจริญเติบโตของมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์อีกด้วย [4] 

2. การศึกษาเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การงอกและการเจริญเติบโตของเมล็ดมะเขือเทศที่ผ่านการกระตุ้นด้วยความเข้ม
สนามไฟฟ้าและระยะเวลาเดียวกันแต่ทิศทางของสนามไฟฟ้าต่างกันก่อนปลูก 
     2.1 การศึกษาเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดมะเขือเทศท่ีผ่านการกระตุ้นด้วยความเข้มสนามไฟฟ้าและ
ระยะเวลาเดียวกันแต่ทิศทางของสนามไฟฟ้าแตกต่างกันก่อนปลูก 
     ผลจากการทดลองชุดที่ 2 พบว่าเมล็ดมะเขือเทศที่ผ่านการกระตุ้นด้วยความเข้มสนามไฟฟ้า 20 kV/m เป็นเวลา                   
12 ช่ัวโมง ทิศทางของสนามไฟฟ้าพุ่งลงจากขั้วบวกเข้าสู่ขั้วลบ ให้เปอร์เซ็นต์การงอกเท่ากับ 64.44 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเมล็ดที่ผ่าน
การกระตุ้นด้วยความเข้มสนามไฟฟ้า 20 kV/m เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง ทิศทางสนามไฟฟ้าพุ่งขึ้นจากขั้วบวกเข้าสู่ขั้วลบมี
เปอร์เซ็นต์การงอกเท่ากับ 42.22 เปอร์เซ็นต์ โดยเมล็ดที่ผ่านการกระตุ้นด้วยทิศทางสนามไฟฟ้าพุ่งลงให้เปอร์เซ็นต์การงอก
แตกต่างกับทิศทางสนามไฟฟ้าพุ่งขึ้น โดยที่ทิศพุ่งลงให้เปอร์เซ็นต์การงอกสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) (ภาพที่ 3) 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  เปอรเ์ซ็นต์การงอกเฉลีย่ของเมล็ดมะเขือเทศท่ีผ่านการกระตุ้นด้วยความเข้มสนามไฟฟ้า 20 kV/m  
เป็นระยะเวลา 12 ช่ัวโมง แต่ทิศทางของสนามไฟฟ้าแตกตา่งกัน 

     2.2 การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะเขือเทศที่ผ่านการกระตุ้นด้วยความเข้มสนามไฟฟ้าและ
ระยะเวลาเดียวกันแต่ทิศทางของสนามไฟฟ้าแตกต่างกันก่อนปลูก 
     ผลจากการทดลอง พบว่าค่าเฉลี่ยความสูงล าต้น ความยาวราก น้ าหนักสด และน้ าหนักแห้งของต้นกล้ามะเขือเทศ      
ที่ผ่านการกระตุ้นด้วยความเข้มสนามไฟฟ้า 20 kV/m เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง ทิศทางสนามไฟฟ้าพุ่งลงจากขั้วบวกเข้าสู่ขั้วลบมีค่า
เท่ากับ 4.88 ± 0.22 cm, 2.49 ± 0.35 cm, 1.86 ± 0.70 g และ 0.16 ± 0.05 g ตามล าดับ และค่าเฉลี่ยความสูงล าต้น และ
ความยาวราก น้ าหนักสด และน้ าหนักแห้งของต้นกล้าที่ผ่านการกระตุ้นด้วยทิศทางสนามไฟฟ้าพุ่งขึ้นจากขั้วบวกเข้าสู่ขั้วลบมคีา่
เท่ากับ 4.83 ± 0.35 cm, 2.30 ± 0.25 cm, 1.62 ± 0.29 g และ 0.16 ± 0.02 g ตามล าดับ โดยการกระตุ้นด้วยสนามไฟฟ้า
ทิศพุ่งลงมีแนวโน้มการเจริญเติบโตเพิ่มสูงกว่าที่ผ่านการกระตุ้นด้วยสนามไฟฟ้าทิศพุ่งขึ้น แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
(ภาพที่ 4) 
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ภาพที่ 4 การเจรญิเตบิโตของต้นออ่นมะเขือเทศท่ีผ่านการกระตุ้นด้วยความเข้มสนามไฟฟ้า 20 kV/m  
เป็นระยะเวลา 12 ช่ัวโมง แต่ทิศทางของสนามไฟฟ้าแตกตา่งกัน 

     2.3 การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นกล้าที่ผ่านการกระตุ้นด้วยสนามไฟฟ้าและไม่กระตุ้นด้วย
สนามไฟฟ้า 
     ผลจากการทดลองพบว่า ค่าเฉลี่ยความสูงล าต้น ความยาวราก น้ าหนักสด และน้ าหนักแห้งของต้นกล้าที่ไม่ผ่าน
การกระตุ้นด้วยสนามไฟฟ้า มีค่าเท่ากับ 4.26 ± 0.46 cm, 1.80 ± 0.32 cm, 0.67 ± 0.28 g และ 0.06 ± 0.03 g ตามล าดับ 
ส่วนค่าเฉลี่ยความสูงล าต้น ความยาวราก น้ าหนักสด และน้ าหนักแห้งของต้นกล้าที่ผ่านการกระตุ้นด้วยความเข้มสนามไฟฟ้า       
20 kV/m เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง ทิศทางสนามไฟฟ้าพุ่งลงจากขั้วบวกเข้าสู่ขั้วลบ มีค่าเท่ากับ 4.88 ± 0.22 cm, 2.49 ±  0.35 
cm, 1.87 ± 0.70 g และ 0.16 ± 0.05 g ตามล าดับ โดยค่าเฉลี่ยน้ าหนักแห้งของต้นกล้าที่ผ่านการกระตุ้นด้วยความเข้ม
สนามไฟฟ้า 20 kV/m เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง ทิศทางสนามไฟฟ้าพุ่งลงจากขั้วบวกเข้าสู่ขั้วลบ มีค่าแตกต่างกับต้นกล้าที่ไม่ผ่าน
การกระตุ้นด้วยสนามไฟฟ้า โดยที่น้ าหนักแห้งของต้นกล้าที่ผ่านการกระตุ้นด้วยสนามไฟฟ้ามีค่ามากกว่าน้ าหนักแห้งของต้นกล้า
ทีไ่ม่ผ่านการกระตุ้นด้วยสนามไฟฟ้าอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) (ภาพที่ 5) 
 

 
 

 

ภาพที่ 5  การเจรญิเติบโตของต้นอ่อนมะเขือเทศท่ีผ่านการกระตุ้นด้วยความเขม้สนามไฟฟ้า 20 kV/m  
เป็นระยะเวลา 12 ช่ัวโมง ทิศทางสนามไฟฟ้าพุ่งลงจากขั้วบวกเข้าสูข่ั้วลบและไมผ่่านการกระตุ้นด้วยสนามไฟฟ้า 

 การกระตุ้นด้วยทิศทางสนามไฟฟ้าที่แตกต่างกันก่อนปลูก มีผลต่อเปอร์เซ็นต์การงอกและการเจริญเติบโตของมะเขือ
เทศ โดยพบว่ามะเขือเทศที่ถูกกระตุ้นด้วยสนามไฟฟ้าทิศพุ่งลงมีเปอร์เซ็นต์การงอกและการเจริญเติบโตสูงกว่า เนื่องจาก                 
ทิศพุ่งลงจะท าให้เมล็ดพืชสัมผัสกับสนามไฟฟ้าได้มากกว่า จึงท าให้เกิดกระบวนการเร่งปฏิกิริยาต่างๆ ภายในเมล็ดได้มากยิ่งขึ้น 
[2] ส่งผลให้เมล็ดงอกเร็วข้ึน และเกิดกระบวนการแบ่งเซลล์เพิ่มมากข้ึน ท าให้มีแนวโน้มเจริญเติบโตที่ดีกว่าต้นกล้าที่ไม่ผ่านการ
กระตุ้นด้วยสนามไฟฟ้า สอดคล้องกับการศึกษาในถั่วงอกที่ใช้ความเข้มสนามไฟฟ้า 10, 20, 30, 40 และ 50 kV/m และ
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ต าแหน่งการวางเมล็ดในแนวตั้งฉากและแนวขนานกับสนามไฟฟ้า พบว่าที่ความเข้มสนามไฟฟ้า 10-30 kV/m มีค่าเฉลี่ยความ
สูงล าต้นและความยาวรากเพิ่มขึ้นตามความเข้มสนามไฟฟ้า ส่วนท่ีความเข้มสนามไฟฟ้า 40 และ 50 kV/m ค่าเฉลี่ยความสูง 
ล าต้นและความยาวรากลดลง ต าแหน่งในแนวตั้ งฉากกับสนามไฟฟ้าจะมีค่าเฉลี่ยความสูงล าต้น และความยาวรากสูงกว่า             
แนวขนานสนามไฟฟ้า เนื่องจากสนามไฟฟ้ามีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในเมล็ดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช [5] 

สรปุผลการวจิยั 

 1. การกระตุ้นเมล็ดมะเขือเทศด้วยความเข้มสนามไฟฟ้า 20 kV/m เป็นระยะเวลา 12 ช่ัวโมง มีผลให้เปอร์เซ็นต์             
การงอกของเมล็ดมะเขือเทศสูงสุด เท่ากับ 64.44 เปอร์เซ็นต์ 
 2. การกระตุ้นเมล็ดมะเขือเทศด้วยทิศทางสนามไฟฟ้าทิศพุ่งลงจากขั้วบวกเข้าสู่ขั้วลบส่งผลให้มะเขือเทศมีเปอร์เซ็นต์
การงอกสูงข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ถูกกระตุ้นด้วยทิศพุ่งขึ้น 

3. การกระตุ้นเมล็ดมะเขือเทศด้วยทิศทางสนามไฟฟ้าพุ่งลงจากขั้วบวกเข้าสู่ขั้วลบ มีแนวโน้มในการเพิ่มค่าเฉลี่ยความ
สูงล าต้น ความยาวราก น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้ง เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ถูกกระตุ้นด้วยทิศพุ่งขึ้นและกลุ่มที่ไม่ผ่านการ
กระตุ้นด้วยสนามไฟฟ้า 
 4. การกระตุ้นเมล็ดมะเขือเทศด้วยความเข้มสนามไฟฟ้า 20 kV/m เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง โดยทิศทางสนามไฟฟ้าพุ่งลง
จากขั้วบวกเข้าสู่ขั้วลบ สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตและย่นระยะเวลาในการปลูกได้ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ผ่านการกระตุ้นด้วยสนามไฟฟ้า  

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาจาก คุณ อรรถพร บัวช่ืน ที่คอยช้ีแนะแนวทางในการ
แก้ปัญหา ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และขอขอบคุณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
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 ลาดกระบัง. 



919

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สมบัติพรีไบโอติกของเห็ดป่ำกินได้

กอบกุล นงนุช1*

บทคัดย่อ

ศึกษาสมบัติพรีไบโอติกในเห็ดป่าบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน จ.สกลนคร จ�านวน 3 ชนิด ได้แก่ เห็ดระโงกขาว 

(Amanita princeps Corner & Bas.) เห็ดน�้าหมาก (R. luteotacta Rea.) และเห็ดบดหรือเห็ดกระด้าง (Lentinus polychrous 

Lev.) การศึกษานี้ท�าการวัดปริมาณ คลอโรฟิลล์ เบต้าแคโรทีน และไลโคปีน รวมถึงวัดการเพิ่มจ�านวนของจุลินทรีย์พรีไบโอติกของ 

Lactobacillus sp. ผลการศึกษาพบว่า เห็ดบดหรือเห็ดกระด้างเป็นเห็ดชนิดเดียวที่มีค่าสารคลอโรฟิลล์สูงที่สุดที่ 16.976 มิลลิกรัม

ต่อ 100 มิลลิกรัม ส่วนผลการศึกษาปริมาณสารเบต้าแคโรทีนและไลโคปีนสูงสุดที่ความเข้มข้น 25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร พบในเห็ด

น�้าหมาก ในส่วนของคุณสมบัติในการเป็นพรีไบโอติกของเห็ดอบแห้งนั้น มีการเจริญของจุลินทรีย์แตกต่างกันไปตามชนิดของเห็ด 

โดยพบว่าส่วนก้านและส่วนหมวกของเห็ดระโงกขาวแสดงถึงความสามารถในการส่งเสริมการเจริญสูงที่สุดที่ 156.53 และ 161.25 

% ตามล�าดับ

ค�ำส�ำคัญ : พรีไบโอติก เห็ดป่ากินได้

1 ผศ.ดร. สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, 47160
1 Assist Prof. Dr. Department of Science and Math, Rajamangala University of Technology Isan, Sakon nakhon campus, 47160.
* Corresponding author: Tel: 081 8196766 Email address: khopkul25@gmail.com
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Prebiotic Properties of Wild Edible Mushrooms

Khobkul Nongnutch1*

Abstract

 Preliminary Prebiotic properties was studied in three wild edible mushrooms in Phu-Phan biosphere 

reverse: Amanita princeps Corner & Bas., R. luteotacta Rea. And Lentinus polychrous Lev. This study was mea-

sured chlorophyll, β-carotene, lycopene and enhanced activity of Lactobacillus sp. It was found that Lentinus 

polychrous Lev. Showed the most of chlorophyll at 16.976 mg/100 mg. The analysis revealed that R. luteotac-

ta Rea. was showed the highest β-carotene at 0.621 mg/100 mg of concentration at 25 mg/ml. Protential 

prebiotic activity of dried wild mushroom was showed different growth characteristivs dependently on used 

mushrooms. The dried mushrooms of the stalk and the cap of Amanita princeps Corner & Bas. Showed the 

most of enhance activity at 156.53 and 161.25 %, respectively.

Keywords: prebiotic, wild edible mushroom

บทน า 
 พรีไบโอติก (prebiotic) เป็นสารพวกโอลิโกแซคคาไรด์และโพลีแซคคาไรด์ที่ไม่ละลายน  าแต่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในระบบทางเดินอาหารและช่วยยับยั งกลุ่มแบคทีเรียฉวยโอกาสและแบคทีเรียก่อโรค พรีไบโอติกหลาย
ชนิดที่ มี จ าหน่ ายอยู่ ในท้องตลาด ที่ นิ ยม ใ ช้ ในอุตสาหกรรมอาหารและยา  เ ช่น  fructooligo-saccharide, galacto-
oligosaccharide, lactulose, polydextrose [1] นอกจากนั นการย่อยพรีไบโอติกยังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดการติดเชื อในล าไส้  
ช่วยให้ขับอุจจาระได้ดีขึ น โดยผลของการหมักในทางเดินอาหารจะเปลี่ยนต าแหน่งของกรดไขมันสายสั น และช่วยเพิ่มน  าหนักของ
อุจจาระ ลดความเป็นกรดในล าไส้ ลดปริมาณไนโตรเจนในผลิตภัณฑ์สุดท้าย ช่วยให้เอนไซม์ท างานน้อยลง เพิ่มการรวมตัวของ
โปรตีนหรือเพิ่มตัวดูดซับแร่ธาตุต่างๆ [2] 
 พื นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร จัดเป็นพื นที่ป่าแห่งหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็ดและพืชกินได้ที่เป็นแหล่งอาหารและรายได้ที่ส าคัญของชุมชนท่ีอาศัยโดยรอบ พบเห็ดกินได้หลากหลายสาย
พันธุ์กระจายอยู่ในพื นที่ป่า และในปัจจุบันพบว่าการบริโภคเห็ดได้เพิ่มสูงขึ น ซึ่งเห็ดจัดเป็นแหล่งของโปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุ
บางชนิด สมบัติของเห็ดจึงมีความน่าสนใจ และยังพบว่ามีการน าเห็ดไปใช้ในทางโภชนเภสัชมากขึ น [3] ซึ่งสารโพลีแซคคาไรด์ใน
เห็ดเป็นแหล่งส าคัญของการมีคุณสมบัติเป็นพรไีบโอติก ซึ่งประกอบไปด้วย ไคติน เฮมิเซลลูโลส แอลฟาและเบต้ากลแูคน แมนแนน 
ไซแลน และกาแลคโตสซึ่งจะพบในปรมิาณท่ีแตกต่างกัน ดังนั นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาคุณสมบัติในการเป็นพรีไบโอติกที่ช่วยสง่เสรมิ
การท างานของจุลินทรีย์กลุ่มโพรไบโอติกในทางเดินอาหารจากเห็ดป่ากินได้ เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการน าไปใช้ประโยชน์ใน
การบริโภค 
 

วิธีการวิจัย 
   น าเห็ดป่าท่ีเก็บและซื อจากร้านโดยรอบบริเวณอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร จ านวน จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ เห็ด
ระโงกขาว (Amanita princeps Corner & Bas.) เห็ดน  าหมาก (R. luteotacta Rea.) และเห็ดบดหรือเหด็กระด้าง (Lentinus 
polychrous Lev.) น ามาคดัแยกชนิดเพื่อล้างน  าเอาดินออกให้หมด จากนั นน าใสต่ะแกรงตากให้แห้งและน าไปอบท่ี 40 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง เก็บไว้ในห้องปฏิบัติการเพื่อการน าไปสกัดในขั นตอนต่อไป 

 การหาปรมิาณคลอโรฟิลล์ ตามวิธขีอง Whitham และคณะ [4] 

 ช่ังตัวอย่างเห็ดอบแห้งที่บดละเอียด 1 กรัม เติมสารละลายอะซิโตนความเข้มข้น 80% 10 ml วางไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน 
15 นาที จากนั นกรองด้วยกระดาษกรอง Whatman No.1 ปรับปริมาตรด้วยสารละลายอะซิโตนความเข้มข้น 80% ให้ได้ปริมาตร
สุดท้ายเท่ากับ 25 ml น าสารละลายที่ได้ไปวดัค่าการดูดกลืนแสง (optical density, OD) ที่ความยาวคลื่น 645 และ 663 นาโน
เมตร ด้วยเครื่อง spectrophotometer โดยใช้สารละลายอะซิโตน ความเข้มข้น 80% เป็น blank บันทึกค่าท่ีได้แล้วน าไปค านวณ
ปริมาณคลอโรฟิลล ์

  ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ = {12.7[OD663 – 2.69(OD645)]} x [V (1,000xW)] 

  ปริมาณคลอโรฟิลล์บี  = {22.9[OD645 – 4.69(OD663)]} x [V (1,000xW)] 

  ปริมาณคลอโรฟิลล์ทั งหมด = {20.2[OD645 – 8.02(OD663)]} x [V (1,000xW)] 
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บทน า 
 พรีไบโอติก (prebiotic) เป็นสารพวกโอลิโกแซคคาไรด์และโพลีแซคคาไรด์ที่ไม่ละลายน  าแต่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในระบบทางเดินอาหารและช่วยยับยั งกลุ่มแบคทีเรียฉวยโอกาสและแบคทีเรียก่อโรค พรีไบโอติกหลาย
ชนิดที่ มี จ าหน่ ายอยู่ ในท้องตลาด ที่ นิ ยม ใ ช้ ในอุตสาหกรรมอาหารและยา  เ ช่น  fructooligo-saccharide, galacto-
oligosaccharide, lactulose, polydextrose [1] นอกจากนั นการย่อยพรีไบโอติกยังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดการติดเชื อในล าไส้  
ช่วยให้ขับอุจจาระได้ดีขึ น โดยผลของการหมักในทางเดินอาหารจะเปลี่ยนต าแหน่งของกรดไขมันสายสั น และช่วยเพิ่มน  าหนักของ
อุจจาระ ลดความเป็นกรดในล าไส้ ลดปริมาณไนโตรเจนในผลิตภัณฑ์สุดท้าย ช่วยให้เอนไซม์ท างานน้อยลง เพิ่มการรวมตัวของ
โปรตีนหรือเพิ่มตัวดูดซับแร่ธาตุต่างๆ [2] 
 พื นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร จัดเป็นพื นที่ป่าแห่งหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็ดและพืชกินได้ที่เป็นแหล่งอาหารและรายได้ที่ส าคัญของชุมชนท่ีอาศัยโดยรอบ พบเห็ดกินได้หลากหลายสาย
พันธุ์กระจายอยู่ในพื นที่ป่า และในปัจจุบันพบว่าการบริโภคเห็ดได้เพิ่มสูงขึ น ซึ่งเห็ดจัดเป็นแหล่งของโปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุ
บางชนิด สมบัติของเห็ดจึงมีความน่าสนใจ และยังพบว่ามีการน าเห็ดไปใช้ในทางโภชนเภสัชมากขึ น [3] ซึ่งสารโพลีแซคคาไรด์ใน
เห็ดเป็นแหล่งส าคัญของการมีคุณสมบัติเป็นพรไีบโอติก ซึ่งประกอบไปด้วย ไคติน เฮมิเซลลูโลส แอลฟาและเบต้ากลแูคน แมนแนน 
ไซแลน และกาแลคโตสซึ่งจะพบในปรมิาณท่ีแตกต่างกัน ดังนั นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาคุณสมบัติในการเป็นพรีไบโอติกที่ช่วยสง่เสรมิ
การท างานของจุลินทรีย์กลุ่มโพรไบโอติกในทางเดินอาหารจากเห็ดป่ากินได้ เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการน าไปใช้ประโยชน์ใน
การบริโภค 
 

วิธีการวิจัย 
   น าเห็ดป่าท่ีเก็บและซื อจากร้านโดยรอบบริเวณอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร จ านวน จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ เห็ด
ระโงกขาว (Amanita princeps Corner & Bas.) เห็ดน  าหมาก (R. luteotacta Rea.) และเห็ดบดหรือเหด็กระด้าง (Lentinus 
polychrous Lev.) น ามาคดัแยกชนิดเพื่อล้างน  าเอาดินออกให้หมด จากนั นน าใสต่ะแกรงตากให้แห้งและน าไปอบท่ี 40 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง เก็บไว้ในห้องปฏิบัติการเพื่อการน าไปสกัดในขั นตอนต่อไป 

 การหาปรมิาณคลอโรฟิลล์ ตามวิธขีอง Whitham และคณะ [4] 

 ช่ังตัวอย่างเห็ดอบแห้งที่บดละเอียด 1 กรัม เติมสารละลายอะซิโตนความเข้มข้น 80% 10 ml วางไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน 
15 นาที จากนั นกรองด้วยกระดาษกรอง Whatman No.1 ปรับปริมาตรด้วยสารละลายอะซิโตนความเข้มข้น 80% ให้ได้ปริมาตร
สุดท้ายเท่ากับ 25 ml น าสารละลายที่ได้ไปวดัค่าการดูดกลืนแสง (optical density, OD) ที่ความยาวคลื่น 645 และ 663 นาโน
เมตร ด้วยเครื่อง spectrophotometer โดยใช้สารละลายอะซิโตน ความเข้มข้น 80% เป็น blank บันทึกค่าท่ีได้แล้วน าไปค านวณ
ปริมาณคลอโรฟิลล ์

  ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ = {12.7[OD663 – 2.69(OD645)]} x [V (1,000xW)] 

  ปริมาณคลอโรฟิลล์บี  = {22.9[OD645 – 4.69(OD663)]} x [V (1,000xW)] 

  ปริมาณคลอโรฟิลล์ทั งหมด = {20.2[OD645 – 8.02(OD663)]} x [V (1,000xW)] 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  โดย V คือ ปริมาตรสุดท้ายของสารละลายที่น ามาหาปริมาณคลอโรฟิลล์ 

       W คือ น  าหนักของเห็ดแห้งที่น ามาสกัดคลอโรฟิลล ์

       OD คือ ค่าการดูดกลืนแสงท่ีอ่านได้จากเครื่อง spectrophotometer ตามความยาวคลื่นท่ีก าหนด 

 

 การหาปรมิาณเบต้าแคโรทีนและไลโคปีน [5] 

 น าสารสกัดที่ได้จากเห็ดแห้งปรมิาณ 100 มิลลิกรมั เติม 10 ml ของสารละลายผสม acetone-hexane (92:3) เขย่าให้
เข้ากันเป็นเวลา 1 นาที น าไปกรองผ่านกระดาษกรอง Whatman No.4 น าไปวัดค่าการดดูกลืนแสงที่ 453, 505 และ 663 นาโน
เมตร ซึ่งปริมาณ -carotene และ lycopene สามารถค านวณไดต้ามสมการ 

  Lycopene mg/100 mg  =  0.0458 A663 + 0.372 A505 – 0.0806 A453 

  -carotene mg/100 mg = 0.216 A663 – 0.304 A505 + 0.452 A453 

 

 การทดสอบประสิทธิภาพของเห็ดที่มีต่อการเจริญของจุลินทรีย์กลุม่โพรไบโอติก [6] 

 แบคทีเรียกลุ่มโพรไบโอติกที่ใช้ทดสอบ คือ แบคทีเรียกรดแลกติก ได้แก่ Lactobacillus plantarum TISTR 1465 และ 
L. casei TISTR 1463 แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ขั นตอนคือ 

 การเตรียมหัวเชื อ น าเชื อที่เก็บไว้ในกลีเซอรอลที่อณุหภมูิ -20 องศาเซลเซียส มาเลี ยงใหม่จ านวน 2 ครั งในอาหารที่
จ าเพาะต่อจลุินทรีย์นั นๆ จ านวน 5 มิลลิลติรต่อเชื อที่เลี ยง 100 ไมโครลติร จากนั นน าไป streak plate เพื่อเลือกเอา single 
colony แล้วน าเชื อจ านวน 1 โคโลนี ลงในอาหารใหม่ปริมาตร 5 ml เลี ยงให้ครบ 24 ช่ัวโมง แล้ววัด O.D. ที่ 600 nm เพื่อให้ได้ค่า
เท่ากับ 0.5 หรือใกล้เคยีง หากเชื อมีปริมาณมากให้เจือจางเชื อด้วยอาหารที่เลี ยงนั นๆ ในสภาวะปลอดเชื อ เพื่อให้ได้หัวเชื อน าไป
เลี ยงต่อในอาหารที่เติมเห็ดลงไป 

 การทดสอบในเหด็ น าเชื อที่ได้ไปเลี ยงในอาหารจ าเพาะต่อเชื อนั นๆ ในปริมาณ 1% โดยปรมิาตร (50 ไมโครลติร) ซึ่ง
อาหารดังกล่าวจะมีการเตมิเหด็บดลงไปจ านวน 1% ของปริมาตรอาหารเลี ยงเชื อ หรือ 0.05 กรัมต่ออาหารเลี ยงเชื อ 5 มิลลิลิตร แต่
ละการทดลองจะท าทั งหมด 3 ซ  า ติดตามการเจริญของเชื อ (enhanced activity) ด้วยการวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลืน่ 
600 นาโนเมตร แล้วน าค่าที่ได้ของแต่ละเชื อไปค านวณหาค่าจากสูตรการค านวณผลของเห็ดต่อการเจริญของแบคทีเรียกรดแลกตกิ 
(Lactic acid bacteria) 

  Enhanced activity (%) = [(SB – CB) CB] x 100 

  เมื่อ CB = ค่าที่ไดจ้ากอาหารทีไ่มไ่ด้เติมเห็ด 

        SB = ค่าที่ได้จากอาหารที่เตมิเห็ด 

ผลการวิจัย 
การทดสอบหาปริมาณสารไลโคปีน เบต้า-แคโรทีน และคลอโรฟิลล์ในเห็ด พบว่าเห็ดน  าหมากมีค่าความเข้มข้นของไลโค

ปีนมากที่สุด รองลงมาคือเห็ดระโงกขาว และเห็ดบด ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.535 ± 0.037, 0.159 ± 0.161 และ 0.179 ± 0.022 
mg/100  mg ตามล าดับ ส่วนการวิเคราะห์คลอโรฟิลล์ในเห็ดป่าพบว่าในเห็ดบดมีคลอโรฟิลล์มากที่สุด และรองลงมาคือ เห็ดน  า
หมาก ซึ่งมีค่าเท่ากับ 12.822 ± 0.005 และ 10.236 ± 0.008 ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ปริมาณไลโคปีน เบต้า-แคโรทีน และคลอโรฟิลล์ที่พบในเห็ดป่ากินได้ในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร 
ชนิดเห็ด ไลโคปีน (mg/100 mg) เบต้าแคโรทีน (mg/100 mg) คลอโรฟลิล์ (mg/100 mg) 
ระโงกขาว 0.429±0.093 0.159±0.161 10.236±0.008 
น  าหมาก 0.598±0.135 0.535±0.037 12.822±0.005 

บด 0.128±0.005 0.179±0.022 16.976 ±0.008 
 
 การทดสอบสมบัติพรีไบโอติกของเห็ดป่าในอาหารเลี ยง L. plantarum TISTR 1465 พบว่าส่วนของหมวกเห็ดระโงกขาว
และส่วนของก้านเห็ดระโงกขาวมีค่าเปอร์เซ็นต์การส่งเสริมการเจริญในอาหาร MRS ที่เลี ยง L. plantarum TISTR 1465 เท่ากับ 
156.53±0.069 และ 161.25±0.024 ตามล าดับ 
 

สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาสมบัติพรีไบโอติกจากเห็ดป่ากินได้ในครั งนี สามารถประเมินค่าความสามารถสมบัติการเป็นพรีไบโอติกที่

ส่งเสริมการเจริญของแบคทีเรียโพรไบโอติก ในกลุ่ม Lactobacillus ของเห็ดป่าทั ง 3 ชนิดที่น ามาวิเคราะห์ พบว่าปริมาณของ
เบต้า-แคโรทีนที่พบมากที่สุดในเห็ดน  าหมากมีค่าสอดคล้องกับรายงานปริมาณไลโคปีนในเห็ดกินได้ที่ Robaszkiewicz และคณะ 
[7] ที่ศึกษาปริมาณไลโคปีนในเห็ดกินได้หลายชนิดมีปริมาณต่ ากว่าปริมาณของเบต้าแคโรทีนอยู่หลายเท่าทั งในวิธีการสกัดด้วยเม
ทานอลและน  า ซึ่งจากการศึกษาในครั งนี ท าให้ทราบถึงประโยชน์ของการเป็นพรีไบโอติกเบื องต้น ดังนั นจึงพอสรุปได้ว่าเห็ดป่ากิน
ได้มีประโยชน์ในการน ามาบริโภค และเป็นแนวทางในการน ามาประยุกต์ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทอื่นๆ 
นอกเหนือจากการน าไปเป็นอาหารเท่านั น 
 

เอกสารอ้างอิง 
[1] Bhakta, M. and Kumar, P. (2013). Mushroom polysaccharides as a potential prebiotics, Int. J. Health Sci. 
Res. 3: 77-84. 

 [2] Douglas, L.C. and Sanders, M.E. (2008). Probiotics and prebiotics in dietetics practice., J. Amer. Diet. 
Assoc. 108: 510-512. 

 [3] Aletor, A.V. (1995). Compositional studies on edible tropical species of mushroom., Food Chem. 54: 
265-268. 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  โดย V คือ ปริมาตรสุดท้ายของสารละลายที่น ามาหาปริมาณคลอโรฟิลล์ 

       W คือ น  าหนักของเห็ดแห้งที่น ามาสกัดคลอโรฟิลล ์

       OD คือ ค่าการดูดกลืนแสงท่ีอ่านได้จากเครื่อง spectrophotometer ตามความยาวคลื่นท่ีก าหนด 

 

 การหาปรมิาณเบต้าแคโรทีนและไลโคปีน [5] 

 น าสารสกัดที่ได้จากเห็ดแห้งปรมิาณ 100 มิลลิกรมั เติม 10 ml ของสารละลายผสม acetone-hexane (92:3) เขย่าให้
เข้ากันเป็นเวลา 1 นาที น าไปกรองผ่านกระดาษกรอง Whatman No.4 น าไปวัดค่าการดดูกลืนแสงที่ 453, 505 และ 663 นาโน
เมตร ซึ่งปริมาณ -carotene และ lycopene สามารถค านวณไดต้ามสมการ 

  Lycopene mg/100 mg  =  0.0458 A663 + 0.372 A505 – 0.0806 A453 

  -carotene mg/100 mg = 0.216 A663 – 0.304 A505 + 0.452 A453 

 

 การทดสอบประสิทธิภาพของเห็ดที่มีต่อการเจริญของจุลินทรีย์กลุม่โพรไบโอติก [6] 

 แบคทีเรียกลุ่มโพรไบโอติกที่ใช้ทดสอบ คือ แบคทีเรียกรดแลกติก ได้แก่ Lactobacillus plantarum TISTR 1465 และ 
L. casei TISTR 1463 แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ขั นตอนคือ 

 การเตรียมหัวเชื อ น าเชื อที่เก็บไว้ในกลีเซอรอลที่อณุหภมูิ -20 องศาเซลเซียส มาเลี ยงใหม่จ านวน 2 ครั งในอาหารที่
จ าเพาะต่อจลุินทรีย์นั นๆ จ านวน 5 มิลลิลติรต่อเชื อที่เลี ยง 100 ไมโครลติร จากนั นน าไป streak plate เพื่อเลือกเอา single 
colony แล้วน าเชื อจ านวน 1 โคโลนี ลงในอาหารใหม่ปริมาตร 5 ml เลี ยงให้ครบ 24 ช่ัวโมง แล้ววัด O.D. ที่ 600 nm เพื่อให้ได้ค่า
เท่ากับ 0.5 หรือใกล้เคยีง หากเชื อมีปริมาณมากให้เจือจางเชื อด้วยอาหารที่เลี ยงนั นๆ ในสภาวะปลอดเชื อ เพื่อให้ได้หัวเชื อน าไป
เลี ยงต่อในอาหารที่เติมเห็ดลงไป 

 การทดสอบในเหด็ น าเชื อที่ได้ไปเลี ยงในอาหารจ าเพาะต่อเชื อนั นๆ ในปริมาณ 1% โดยปรมิาตร (50 ไมโครลติร) ซึ่ง
อาหารดังกล่าวจะมีการเตมิเหด็บดลงไปจ านวน 1% ของปริมาตรอาหารเลี ยงเชื อ หรือ 0.05 กรัมต่ออาหารเลี ยงเชื อ 5 มิลลิลิตร แต่
ละการทดลองจะท าทั งหมด 3 ซ  า ติดตามการเจริญของเชื อ (enhanced activity) ด้วยการวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลืน่ 
600 นาโนเมตร แล้วน าค่าที่ได้ของแต่ละเชื อไปค านวณหาค่าจากสูตรการค านวณผลของเห็ดต่อการเจริญของแบคทีเรียกรดแลกตกิ 
(Lactic acid bacteria) 

  Enhanced activity (%) = [(SB – CB) CB] x 100 

  เมื่อ CB = ค่าที่ไดจ้ากอาหารทีไ่มไ่ด้เติมเห็ด 

        SB = ค่าที่ได้จากอาหารที่เตมิเห็ด 

ผลการวิจัย 
การทดสอบหาปริมาณสารไลโคปีน เบต้า-แคโรทีน และคลอโรฟิลล์ในเห็ด พบว่าเห็ดน  าหมากมีค่าความเข้มข้นของไลโค

ปีนมากที่สุด รองลงมาคือเห็ดระโงกขาว และเห็ดบด ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.535 ± 0.037, 0.159 ± 0.161 และ 0.179 ± 0.022 
mg/100  mg ตามล าดับ ส่วนการวิเคราะห์คลอโรฟิลล์ในเห็ดป่าพบว่าในเห็ดบดมีคลอโรฟิลล์มากที่สุด และรองลงมาคือ เห็ดน  า
หมาก ซึ่งมีค่าเท่ากับ 12.822 ± 0.005 และ 10.236 ± 0.008 ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ปริมาณไลโคปีน เบต้า-แคโรทีน และคลอโรฟิลล์ที่พบในเห็ดป่ากินได้ในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร 
ชนิดเห็ด ไลโคปีน (mg/100 mg) เบต้าแคโรทีน (mg/100 mg) คลอโรฟลิล์ (mg/100 mg) 
ระโงกขาว 0.429±0.093 0.159±0.161 10.236±0.008 
น  าหมาก 0.598±0.135 0.535±0.037 12.822±0.005 

บด 0.128±0.005 0.179±0.022 16.976 ±0.008 
 
 การทดสอบสมบัติพรีไบโอติกของเห็ดป่าในอาหารเลี ยง L. plantarum TISTR 1465 พบว่าส่วนของหมวกเห็ดระโงกขาว
และส่วนของก้านเห็ดระโงกขาวมีค่าเปอร์เซ็นต์การส่งเสริมการเจริญในอาหาร MRS ที่เลี ยง L. plantarum TISTR 1465 เท่ากับ 
156.53±0.069 และ 161.25±0.024 ตามล าดับ 
 

สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาสมบัติพรีไบโอติกจากเห็ดป่ากินได้ในครั งนี สามารถประเมินค่าความสามารถสมบัติการเป็นพรีไบโอติกที่

ส่งเสริมการเจริญของแบคทีเรียโพรไบโอติก ในกลุ่ม Lactobacillus ของเห็ดป่าทั ง 3 ชนิดที่น ามาวิเคราะห์ พบว่าปริมาณของ
เบต้า-แคโรทีนที่พบมากที่สุดในเห็ดน  าหมากมีค่าสอดคล้องกับรายงานปริมาณไลโคปีนในเห็ดกินได้ที่ Robaszkiewicz และคณะ 
[7] ที่ศึกษาปริมาณไลโคปีนในเห็ดกินได้หลายชนิดมีปริมาณต่ ากว่าปริมาณของเบต้าแคโรทีนอยู่หลายเท่าทั งในวิธีการสกัดด้วยเม
ทานอลและน  า ซึ่งจากการศึกษาในครั งนี ท าให้ทราบถึงประโยชน์ของการเป็นพรีไบโอติกเบื องต้น ดังนั นจึงพอสรุปได้ว่าเห็ดป่ากิน
ได้มีประโยชน์ในการน ามาบริโภค และเป็นแนวทางในการน ามาประยุกต์ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทอื่นๆ 
นอกเหนือจากการน าไปเป็นอาหารเท่านั น 
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ผลของกำรคั่วและกำรอบแห้งต่อปริมำณสำรประกอบฟีนอลิก แทนนิน และฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระ

ของชำปอเทือง 

ขนิษฐา หมวดเอียด1* ฤทัยวรรณ บุญครองชีพ2 และวนิดา เพ็ชร์ลมุล2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ปอเทืองเป็นพืชในตระกูลถั่วซึ่งนิยมปลูกเป็นพืชคลุมดิน และมีการใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย เช่น ปุ๋ยพืชสด ท�าอาหารสัตว์ 

รวมถงึเพือ่ความสวยงามในการเป็นแหล่งท่องเทีย่ว นอกจากนียั้งสามารถน�ามาบรโิภคได้ประกอบกบัสรรพคุณทางด้านสมนุไพรของ

ปอเทือง

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางด้านเคมีกายภาพ ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ แทนนิน และสารประกอบ 

ฟีนอกลิกของชาปอเทือง

วิธีกำรศึกษำ : ศึกษาสภาวะต่างๆ ในการคั่วและอบชาจากยอดอ่อนปอเทือง (อายุ 2-3 สัปดาห์) ยอดใบปอเทือง (อายุ 50-60 วัน) 

และดอกปอเทือง (อายุ 50-60 วัน) โดยท�าการคั่วชาที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10, 15 และ 20 นาที และอบแห้งที่

อุณหภูมิ 80 และ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที

ผลกำรศกึษำ : พบว่าผงชาจากยอดอ่อน ใบและดอกปอเทอืงมค่ีาความชืน้อยูใ่นช่วง 6.52-7.74% เมือ่ระยะเวลาการค่ัวและอณุหภมูิ

การอบเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผงชาและน�้าชาจากยอดอ่อน ใบและดอกปอเทืองมีค่า L* ลดลง ส่วนค่า a* และค่า b* เพิ่มขึ้น (p<0.05) 

โดยน�้าชาจากยอดและดอกปอเทืองมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และแทนนินสูงขึ้น (P<0.05) เมื่อเวลา

ในการคั่วนานขึ้น ซึ่งน�้าชาจากยอดอ่อนปอเทืองมีสารประกอบฟีนอลิกสูงที่สุด ในช่วง 141-174 มก./100 มก.ตัวอย่าง และน�้าชา

จากดอกปอเทืองมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าน�้าชาจากยอดอ่อนปอเทือง (P<0.05) และเมื่ออุณหภูมิในการอบสูงขึ้นส่งผลให้

ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบฟีนอลิก และแทนนินมีแนวโน้มลดลง (P< 0.05) 

วจิำรณ์และสรปุ : การคัว่และอบแห้งชาจากส่วนๆ ของปอเทอืงส่งผลต่อค่าสขีองผงชาและน�า้ชาทีเ่ข้มข้ึน อกีทัง้ยงัส่งผลต่อสารออก

ฤทธิ์ในชา โดยเมื่อเวลาในการคั่วชานานขึ้นจะส่งผลให้สารออกฤทธิ์ต่างๆ ในชาเพิ่มมากขึ้น แต่เมื่ออบชาด้วยอุณหภูมิสูงจะส่งผลให้

สารออกฤทธิ์ต่างๆ มีแนวโน้มลดลง

ค�ำส�ำคัญ : ปอเทือง ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบฟีนอลิก แทนนิน 
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Effect of Pan Firing and Drying on Total Phenolic Contents, Tannin and Antioxidant Activity 

from Crotalatia Juncea L. Tea Product 

Khanittha Muadiad1*, Ruthaiwan Bunkrongcheap2 and Wanida Petlamul2

Abstract

Introduction : Crotalatia Juncea L. (Sunn hemp) is a leguminous cover crop with a multipurpose use as green 

manure, animal fodder crop and the traveling place. Moreover, it could also be used in human foods with a 

pharmacological effect of Sunn hemp. 

Objective : This research aimed to study the physicochemical properties of Sunn hemp tea on antioxidant 

activity, total phenolic content and tannin of Sunn hemp tea product.

Methods : To studied the duration of firing (10, 15 and 20 min.) for 60 C and drying temperature (80 and 90 C) 

for 3 hrs. from several parts of Sunn hemp tea; young leaves (2-3 weeks) leaves (50-60 days) and flowers (50-60 days). 

Results : The three parts of Sunn hemp tea had the moisture content at 6.52-7.74%. The L* value of all sam-

ple was decreased (p<0.05) while a* and b* values were increased (p<0.05) when the duration firing time and 

drying temperature were increased. The results of antioxidant activity phenolic content, and tannin of tea 

beverage from several parts of Sunn hemp shown increased with the increasing of the duration firing time 

(p<0.05). Young leaves tea shown the highest value of phenolic content among 141-174 mg/100 mg samples. 

However, antioxidant activity of flower tea shown more than young leaves tea (P<0.05). Moreover the higher 

temperature of drying process, the lower antioxidant activity, phenolic content and tannin of tea were obtained.

Conclusion : The firing and drying temperature from various parts of Sunn hemp tea were effect on color of 

tea and also led to increasing the active compounds when firing duration time increased. However, the active 

compounds tend to decreased when increasing the drying temperature.

Keywords : Crotalatia Juncea L. (Sunn hemp), Antioxidant activity, Phenolic content, Tannin 
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บทน า (Introduction) 
 ปอเทืองเป็นพืชในตระกูลถั่วซึ่งนิยมปลูกมากในช่วงก่อนหรือต้นฤดูฝนก่อนที่จะไถกลบหรือเก็บเกี่ยวก่อนปลูกพืชหลัก ซึ่ง
ประโยชน์ของต้นปอเทืองนั้นก็จะใช้เป็นปุ๋ยพืชสด เนื่องจากเป็นพืชตระกูลถั่วท่ีมีไนโตรเจนสูงใช้ปลูกเป็นพืชคลุมดินป้องกันหน้าดิน
พังทลาย ปลูกเป็นพืชอาหารส าหรับสัตว์เลี้ยงโค กระบือ รวมถึงเพื่อความสวยงามในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังสามารถ
น ามาบริโภคได้และประกอบกับสรรพคุณทางด้านสมุนไพรของปอเทือง (วิศิษฐิพร สุขสมบัติ, 2553)  
 ชา (Tea) เป็นเครื่องดื่มที่ได้จากยอดอ่อน หรือใบ ของชามาแปรรูปด้วยการท าแห้งน ามาชงด้วยน้ าร้อน เป็นเครื่องดื่มที่
นิยมบริโภคอย่างกว้างขวางทั่วโลกเนื่องจากในชาประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง และโรค
หลอดเลือดหัวใจตีบได้ ซึ่งชามีองค์ประกอบที่แตกต่างกันตามกระบวนการผลิตของชา นอกจากนี้ยังมีพืชสมุนไพรอื่น ๆ ที่สามารถ
น ามาท าเป็นชาได้แต่ไม่ได้ท าจากใบของต้นชาแต่เป็นชาที่ได้จากการน าส่วนของพืช ได้แก่ ใบ ผล ดอก หรือราก มาอบแห้ง เช่น 
ใบเตยหอม ขิง ข่า ตะไคร้ เป็นต้น ที่เป็นพืชท้องถิ่น หาง่าย และราคาถูก ซึ่งชาสมุนไพรเป็นชาที่มีประ โยชน์ต่อสุขภาพและมี
สรรพคุณต่าง ๆ โดยสมุนไพรจะช่วยเพิ่มกลิ่น สี รส ของชาให้มีความหลากหลายมากข้ึน ซึ่งชาสมุนไพรได้รับการยอมรับและเป็นที่
นิยมอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน เนื่องจากกระแสการบริโภคสินค้าธรรมชาติและสินค้าปลอดสารพิษที่ส่งผลดีต่อสุขภาพอันสืบ
เนื่องมาจากสภาพสังคมปัจจุบันที่เร่งรีบทั้งในด้านการท างานและการด าเนินชีวิตประจ าวันจึงท าให้ผู้บริโภคไม่มีเวลาในการดูแล
สุขภาพของตนเอง ดังนั้นผู้บริโภคจึงต้องการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้ร่างกาย การบริโภคพืชสมุนไพรในรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรเป็นทางเลือกหนึ่งที่ก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะดวกใน
การบริโภค อีกทั้งยังมีสมบัติเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายนอกจากประโยชน์ในด้านอื่น ๆ เช่น ใช้เป็นยารักษาโรค อาหาร
เสริม และเครื่องส าอาง เป็นต้น จึงท าให้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากสมุนไพรเพื่อการค้ามากขึ้น วัตถุดิบที่นิยมใช้การผลิต
เครื่องดื่มสมุนไพรมักมาจากวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ เนื่องจากให้คุณค่าทางโภชนาการที่สูงและมีประโยชน์ต่อร่างกาย (สมชัย 
ธารารุ่งเรือง และหนึ่งฤทัย นวชาติกุล, 2555) ท าให้ผู้วิจัยมีแนวคิดในการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาปอเทืองเพื่อสุขภาพขึ้น ทั้งนี้
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการเลือกบริโภค
เครื่องดื่มชา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย (Methods) 
1. การเตรียมวัตถุดิบ 
 ท าการเตรียมใบและดอกปอเทือง โดยการคัดเลือกใบอ่อนปอเทืองที่ระยะ 2-3 สัปดาห์ ยอดอ่อนใบปอเทืองที่ระยะ 50-
60 วัน และดอกปอเทืองที่ 50-60 วัน จากต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มาคัดแยกสิ่งแปลกปลอมออก และ
ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ น าไปล้างท าความสะอาด และวางให้สะเด็ดน้ า ช่ังน้ าหนักตัวอย่างเริ่มต้นและน าตัวอย่างมาเกลี่ยเป็น
ช้ันบางๆ ในถาดอบ 
2. ศึกษาผลของระยะเวลาและอุณหภูมิในการอบแห้งใบและดอกปอเทือง 
 ศึกษาผลของระยะเวลาและอุณหภูมิในการผลิตชาจากใบอ่อนปอเทือง ยอดอ่อนใบปอเทือง และดอกปอเทือง โดยการน า
ส่วนต่างๆ ของปอเทืองมาคั่วที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10, 15 และ 20 นาที แล้วน าตัวอย่างที่ได้มาอบแห้งที่อุณหภูมิ 
80 และ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที แล้วท าการเตรียมตัวอย่างผงชาและน้ าชาส าหรับน าไปทดสอบคุณลักษณะต่างๆ 
กรณีทดสอบผงชาปอเทือง เตรียมผงชาโดยการน าชาที่ผ่านการอบแห้งมาบดให้เป็นผงขนาดเล็ก  กรณีทดสอบน้ าชา เตรียมน้ าชา
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โดยการชงผงชา 1 กรัมต่อน้ าร้อน 100 มิลลิลิตร โดยแช่น้ าร้อนเป็นเวลา 2-3 นาที แล้วน าตัวอย่างผงชาและน้ าชาที่เตรียมได้ไป
วิเคราะห์คุณลักษณะของชาดังต่อไปนี ้
 2.1 คุณลักษณะทางด้านกายภาพ โดยการตรวจวัดค่าสี L*, a* และ b* ของชาและน้ าชาในระบบ Hunter lab 
 2.2 คุณลักษณะทางด้านเคมี ได้แก่ การตรวจวัดค่าปริมาณน้ าอิสระ (water activity; aw) ของผงชา ค่า pH ของน้ าชา 
และวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ความช้ืน เยื่อใย และเถ้า (AOAC, 2000) ของผงชา  
 2.3 วิเคราะห์หาปริมาณแทนนิน  โดยดัดแปลงจากวิธีของ Hou และคณะ (2003) ให้สารประกอบฟีนอลิกท าปฏิกิริยากับ 
Folin-ciocalteu reagent โดยใช้กรดแทนนิกเป็นสารมาตรฐาน และสารตัวอย่างที่เตรียมได้ปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร เติมน้ า 2.5 
มิลลิลิตร และเติมสารละลายเฟอร์รินปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันดี และเติม 7% โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) ปริมาตร 
2 มิลลิลิตร น าไปเขย่าให้สารผสมกันด้วยเครื่องผสม ตั้งท้ิงไว้ในท่ีมืด 90 นาที น าไปวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปกโทร
มิเตอร์ (spectrometer) และวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร หาปริมาณสารประกอบแทนนิน  จากกราฟ
มาตรฐานกรดแทนนิกท่ีความเข้มข้น 0-400 µg/ml รายงานผลเป็น µg tannin/100 ml ตัวอย่าง    
 2.4 วิเคราะห์หาปริมาณฟีนอกลิกทั้งหมด โดยดัดแปลงจากวิธีของ Hou และคณะ (2003) ให้สารประกอบฟีนอลิกท า
ปฏิกิริยากับ Folin-ciocalteu reagent โดยใช้กรดแกลลิกเป็นสารมาตรฐาน และสารสกัดหรือตัวอย่างที่เตรียมได้ปริมาตร 0.2 
มิลลิลิตร เติมน้ า 2.5 มิลลิลิตร และเติมสารละลายเฟอร์รินปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันดี และเติม 7% โซเดียม
คาร์บอเนต (Na2CO3) ปริมาตร 2 มิลลิลิตร น าไปเขย่าให้สารผสมกันดว้ยเครือ่งผสม ตั้งทิ้งไว้ในท่ีมืด 90 นาที น าไปวิเคราะห์ค่าการ
ดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปกโทรมิเตอร์ (spectrometer) และวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 748 นาโนเมตร น าค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ได้ไปค านวณปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดในตัวอย่างเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของสารละลายแกลลิกท่ีความเข้มข้น 
0-400 µg/ml รายงานผลเป็น µg GAE/100 ml ตัวอย่าง     
 2.5 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูล DPPH•ทดสอบความสามารถดักจับอนุมูล DPPH ของน้ าชาที่เตรียมได้จากปอเทืองตาม
วิธีการของ Hutadilok-Towatana และคณะ (2006) โดยน าน้ าชาที่เตรียมได้จากปอเทืองแต่ละชนิดมาเตรียมเป็นสารละลายที่
ระดับความเข้มข้นต่ างๆ ในเอทานอล ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร แล้วเติมสารละลาย 0.2 mM DPPH (2,2-Diphenyl-1-
picrylhydrazyl) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงไปในเอทานอล ผสมให้เข้ากัน วางไว้ในที่มืด ณ อุณหภูมิห้อง นาน 30 นาที แล้วน าไปวัด
ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 518 นาโนเมตร เปรียบเทียบกับชุดควบคุมซึ่งใส่เอทานอลแทนสารละลายตัวอย่างจากปอเทือง 
โดยใช้เอทานอลเท่านั้นที่เป็น blank น าค่าที่วัดได้มาค านวณหาเปอร์เซ็นต์การดักจับอนุมูล DPPH• จากสูตร โดยเทียบกับกราฟ
มาตรฐานของสารละลายมาตรฐาน Trolox ที่ความเข้มข้น 0.01-0.05 mg/ml รายงานผลเป็น mg Trolox equivalents 
(TE)/100 ml ตัวอย่าง ตามสมการที่ (1) 
   % inhibition = [(Acontrol-Asample)/Acontrol] x 100  ........สมการที่ (1) 
   Acontrol คือ ค่าการดูดกลืนแสงของชุดควบคุม 
   Asample คือ ค่าการดูดกลืนแสงของชุดทดสอบ 
    

3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
 ท าการวิเคราะห์ 3 ซ้ าในทุกชุดการทดลอง ส าหรับการวิเคราะห์ทางกายภาพและทางเคมี ท าการวางแผนการทดลองแบบ
สุ่มสมบูรณ์ (Randomized Completely Block Design, RCBD) ท าการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of variance) 
และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างชุดการทดลองโดยใช้ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเช่ือมั่น
ร้อยละ 95 

6 
 

 

ผลการวิจัยและวิจารณ์ผลการวิจัย 
1. การเตรียมวัตถุดิบ 

 ท าการเตรียมยอดอ่อน ใบ และดอกปอเทือง โดยการคัดเลือกใบอ่อนท่ีมีระยะความแก่อ่อน 2-3  สัปดาห์ (ยอดปอเทือง)  
ใบและดอกปอเทืองที่มีระยะความแก่อ่อน 50-60 วัน (ภาพที่ 1) จากพื้นที่จังหวัดสงขลา มาคัดแยกสิ่งแปลกปลอมออก และ
ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ น าไปล้างท าความสะอาด และวางให้สะเด็ดน้ า รอน าไปศึกษาระยะเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสมใน
การผลิตชา  
 

 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 1 ลักษณะของปอเทืองที่ระยะเวลาต่างๆ ของการเก็บตัวอยา่ง  

(ก.) ยอดอ่อนปอเทือง (2-3 สัปดาห์) (ข.) ยอดอ่อนใบปอเทืองที่ระยะเวลา 50-60 วัน  
และ (ค.) ดอกปอเทืองที่ระยะเวลา 50-60 วัน 

 
2. ศึกษาระยะเวลาและอุณหภูมทิี่เหมาะสมในการอบแห้งยอด ใบและดอกปอเทือง 
 ท าการศึกษาระยะเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการผลิตชาจากยอด ใบและดอกปอเทือง โดยการน ายอด ใบและดอก
ปอเทืองมาคั่วที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10, 15 และ 20 นาที แล้วน าตัวอย่างที่ได้มาอบแห้งที่อุณหภูมิ 80 และ 90 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที (ภาพที่ 2-3) แล้วน าไปวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของชาที่ได้  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2 ชาจากยอดอ่อนใบปอเทืองที่ระยะเวลา 50-60 วัน 

(ก) ยอดอ่อนใบปอเทือง คั่วท่ีเวลา 10, 15 และ 20 นาที ตามล าดับ และอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซยีส 
(ข) ยอดอ่อนใบปอเทือง คั่วท่ีเวลา 10, 15 และ 20 นาที ตามล าดับ และอบที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซยีส 

 

(ก.) 
 

(ข.) 
 

(ค.) 
 

(ก) (ข) 
10 15 20 10 15 20 
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โดยการชงผงชา 1 กรัมต่อน้ าร้อน 100 มิลลิลิตร โดยแช่น้ าร้อนเป็นเวลา 2-3 นาที แล้วน าตัวอย่างผงชาและน้ าชาที่เตรียมได้ไป
วิเคราะห์คุณลักษณะของชาดังต่อไปนี ้
 2.1 คุณลักษณะทางด้านกายภาพ โดยการตรวจวัดค่าสี L*, a* และ b* ของชาและน้ าชาในระบบ Hunter lab 
 2.2 คุณลักษณะทางด้านเคมี ได้แก่ การตรวจวัดค่าปริมาณน้ าอิสระ (water activity; aw) ของผงชา ค่า pH ของน้ าชา 
และวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ความช้ืน เยื่อใย และเถ้า (AOAC, 2000) ของผงชา  
 2.3 วิเคราะห์หาปริมาณแทนนิน  โดยดัดแปลงจากวิธีของ Hou และคณะ (2003) ให้สารประกอบฟีนอลิกท าปฏิกิริยากับ 
Folin-ciocalteu reagent โดยใช้กรดแทนนิกเป็นสารมาตรฐาน และสารตัวอย่างที่เตรียมได้ปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร เติมน้ า 2.5 
มิลลิลิตร และเติมสารละลายเฟอร์รินปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันดี และเติม 7% โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) ปริมาตร 
2 มิลลิลิตร น าไปเขย่าให้สารผสมกันด้วยเครื่องผสม ตั้งท้ิงไว้ในท่ีมืด 90 นาที น าไปวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปกโทร
มิเตอร์ (spectrometer) และวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร หาปริมาณสารประกอบแทนนิน  จากกราฟ
มาตรฐานกรดแทนนิกท่ีความเข้มข้น 0-400 µg/ml รายงานผลเป็น µg tannin/100 ml ตัวอย่าง    
 2.4 วิเคราะห์หาปริมาณฟีนอกลิกทั้งหมด โดยดัดแปลงจากวิธีของ Hou และคณะ (2003) ให้สารประกอบฟีนอลิกท า
ปฏิกิริยากับ Folin-ciocalteu reagent โดยใช้กรดแกลลิกเป็นสารมาตรฐาน และสารสกัดหรือตัวอย่างที่เตรียมได้ปริมาตร 0.2 
มิลลิลิตร เติมน้ า 2.5 มิลลิลิตร และเติมสารละลายเฟอร์รินปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันดี และเติม 7% โซเดียม
คาร์บอเนต (Na2CO3) ปริมาตร 2 มิลลิลิตร น าไปเขย่าให้สารผสมกันดว้ยเครือ่งผสม ตั้งทิ้งไว้ในท่ีมืด 90 นาที น าไปวิเคราะห์ค่าการ
ดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปกโทรมิเตอร์ (spectrometer) และวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 748 นาโนเมตร น าค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ได้ไปค านวณปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดในตัวอย่างเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของสารละลายแกลลิกท่ีความเข้มข้น 
0-400 µg/ml รายงานผลเป็น µg GAE/100 ml ตัวอย่าง     
 2.5 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูล DPPH•ทดสอบความสามารถดักจับอนุมูล DPPH ของน้ าชาที่เตรียมได้จากปอเทืองตาม
วิธีการของ Hutadilok-Towatana และคณะ (2006) โดยน าน้ าชาที่เตรียมได้จากปอเทืองแต่ละชนิดมาเตรียมเป็นสารละลายที่
ระดับความเข้มข้นต่ างๆ ในเอทานอล ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร แล้วเติมสารละลาย 0.2 mM DPPH (2,2-Diphenyl-1-
picrylhydrazyl) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงไปในเอทานอล ผสมให้เข้ากัน วางไว้ในที่มืด ณ อุณหภูมิห้อง นาน 30 นาที แล้วน าไปวัด
ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 518 นาโนเมตร เปรียบเทียบกับชุดควบคุมซึ่งใส่เอทานอลแทนสารละลายตัวอย่างจากปอเทือง 
โดยใช้เอทานอลเท่านั้นที่เป็น blank น าค่าที่วัดได้มาค านวณหาเปอร์เซ็นต์การดักจับอนุมูล DPPH• จากสูตร โดยเทียบกับกราฟ
มาตรฐานของสารละลายมาตรฐาน Trolox ที่ความเข้มข้น 0.01-0.05 mg/ml รายงานผลเป็น mg Trolox equivalents 
(TE)/100 ml ตัวอย่าง ตามสมการที่ (1) 
   % inhibition = [(Acontrol-Asample)/Acontrol] x 100  ........สมการที่ (1) 
   Acontrol คือ ค่าการดูดกลืนแสงของชุดควบคุม 
   Asample คือ ค่าการดูดกลืนแสงของชุดทดสอบ 
    

3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
 ท าการวิเคราะห์ 3 ซ้ าในทุกชุดการทดลอง ส าหรบัการวิเคราะห์ทางกายภาพและทางเคม ีท าการวางแผนการทดลองแบบ
สุ่มสมบูรณ์ (Randomized Completely Block Design, RCBD) ท าการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of variance) 
และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างชุดการทดลองโดยใช้ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเช่ือมั่น
ร้อยละ 95 

6 
 

 

ผลการวิจัยและวิจารณ์ผลการวิจัย 
1. การเตรียมวัตถุดิบ 

 ท าการเตรียมยอดอ่อน ใบ และดอกปอเทือง โดยการคัดเลือกใบอ่อนท่ีมีระยะความแก่อ่อน 2-3  สัปดาห์ (ยอดปอเทือง)  
ใบและดอกปอเทืองที่มีระยะความแก่อ่อน 50-60 วัน (ภาพที่ 1) จากพื้นที่จังหวัดสงขลา มาคัดแยกสิ่งแปลกปลอมออก และ
ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ น าไปล้างท าความสะอาด และวางให้สะเด็ดน้ า รอน าไปศึกษาระยะเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสมใน
การผลิตชา  
 

 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 1 ลักษณะของปอเทืองที่ระยะเวลาต่างๆ ของการเก็บตัวอยา่ง  

(ก.) ยอดอ่อนปอเทือง (2-3 สัปดาห์) (ข.) ยอดอ่อนใบปอเทืองที่ระยะเวลา 50-60 วัน  
และ (ค.) ดอกปอเทืองที่ระยะเวลา 50-60 วัน 

 
2. ศึกษาระยะเวลาและอุณหภูมทิี่เหมาะสมในการอบแห้งยอด ใบและดอกปอเทือง 
 ท าการศึกษาระยะเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการผลิตชาจากยอด ใบและดอกปอเทือง โดยการน ายอด ใบและดอก
ปอเทืองมาคั่วที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10, 15 และ 20 นาที แล้วน าตัวอย่างที่ได้มาอบแห้งที่อุณหภูมิ 80 และ 90 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที (ภาพที่ 2-3) แล้วน าไปวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของชาที่ได้  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2 ชาจากยอดอ่อนใบปอเทืองที่ระยะเวลา 50-60 วัน 

(ก) ยอดอ่อนใบปอเทือง คั่วท่ีเวลา 10, 15 และ 20 นาที ตามล าดับ และอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซยีส 
(ข) ยอดอ่อนใบปอเทือง คั่วท่ีเวลา 10, 15 และ 20 นาที ตามล าดับ และอบที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซยีส 

 

(ก.) 
 

(ข.) 
 

(ค.) 
 

(ก) (ข) 
10 15 20 10 15 20 
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ภาพที ่3 ชาจากดอกปอเทืองที่ระยะเวลา 50-60 วัน 
(ก) ดอกปอเทืองคั่วท่ีเวลา 10, 15 และ 20 นาที ตามล าดบั และอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 
(ข) ดอกปอเทืองคั่วท่ีเวลา 10, 15 และ 20 นาที ตามล าดบั และอบที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส 

 
 2.1 คุณลักษณะทางด้านกายภาพและเคมีของยอดอ่อน ใบ และดอกปอเทือง 
 จากการวัดค่าปริมาณน้ าอิสระ ความช้ืน และเถ้าของผงชา และ pH ของน้ าชา (ตารางที่ 1-3) พบว่าค่าปริมาณน้ าอิสระ 
ความช้ืน และเถ้าของผงชาจากยอดอ่อนปอเทือง ที่ระยะ 2-3 สัปดาห์ มีค่าอยู่ในช่วง 0.46-0.54, 6.52-7.74 และ 8.73-9.03 
ตามล าดับ และค่า pH ของชาจากยอดปอเทืองอยู่ในช่วง 5.83-5.93 ค่าปริมาณน้ าอิสระ ความชื้น และเถ้าของผงชาจากใบปอเทือง 
ที่ระยะ 50-60 วัน มีค่าอยู่ในช่วง 0.51-0.55, 5.69-7.82 และ 7.76-8.23 ตามล าดับ และค่า pH ของน้ าชาจากใบปอเทือง อยู่
ในช่วง 5.93-6.02 และค่าปริมาณน้ าอิสระ ความช้ืน และเถ้าของผงชาจากดอกปอเทือง ที่ระยะ 50-60 วัน มีค่าอยู่ในช่วง 0.20-
0.39, 2.29-5.45 6.87-7.16 ตามล าดับ และค่า pH อยู่ในช่วง 5.72-5.76 โดยค่าความช้ืนและค่าปริมาณน้ าอิสระของชาจากทั้ง
สามส่วนของปอเทืองมีค่าลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อระยะเวลาในการคั่วและอุณหภูมิในการอบเพิ่มขึ้น ซึ่งค่า
ความช้ืนที่ได้อยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของชา ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์ชามีความช้ืนต่ ากว่าร้อยละ 8 (มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน, 2558) และปริมาณเถ้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อระยะเวลาในการคั่วและอุณหภูมิในการอบเพิ่มขึ้น 
ทั้งนี้เนื่องจากองค์ประกอบท่ีเป็นความช้ืนลดลง ในขณะที่ค่าความเป็นกรดด่างไม่แตกต่างกันในทุกชุดการทดลอง (p≥0.05) 
 จากการตรวจวัดค่าสีของผงชาและน้ าชา ในระบบ Hunter lab อ่านค่า L*, a* และ b* ซึ่งท าการเตรียมน้ าชาจากส่วน
ต่างๆ ของปอเทือง โดยการน าปอเทืองมาแช่ในน้ าร้อนเป็นเวลา 5 นาทีอัตราส่วนระหว่างปอเทืองและน้ าร้อน เท่ากับ 2 กรัม : 100 
มิลลิลิตร (ภาพที่ 4-6) 
 

 

 

 
ภาพที่ 4 น้ าชาจากยอดอ่อนปอเทืองที่ระยะเวลา 2-3 สัปดาห์  

(ก) คั่วท่ีเวลา 10, 15 และ 20 นาที ตามล าดับ และอบที่อณุหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 

(ก) (ข) 

(ก) (ข) 

10 15 20 10 15 20 

10 15 20 10 15 20 
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(ข) คั่วท่ีเวลา 10, 15 และ 20 นาที ตามล าดับ และอบท่ีอณุหภูมิ 90 องศาเซลเซียส 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 น้ าชาจากใบปอเทืองที่ระยะเวลา 50-60 วัน  
(ก) คั่วท่ีเวลา 10, 15 และ 20 นาที ตามล าดับ และอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 
(ข) คั่วท่ีเวลา 10, 15 และ 20 นาที ตามล าดับ และอบที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส 

 
 

 
                                            (ข) 

 

 
ภาพที่ 7 น้ าชาจากดอกปอเทืองที่ระยะเวลา 50-60 วัน  

(ก) คั่วท่ีเวลา 10, 15 และ 20 นาที ตามล าดับ และอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 
(ข) คัว่ท่ีเวลา 10, 15 และ 20 นาที ตามล าดับ และอบที่อุณหภูมิ  90 องศาเซลเซียส 

 
 เมื่อพิจารณาค่าสี L* (ค่าความสว่าง), a* (ค่าสีเขียว-สีแดง) และ b* (ค่าสีน้ าเงิน-เหลือง) ของผงชาจากยอดอ่อน ใบและ
ดอกปอเทือง (ตารางที่ 1-3) พบว่าผงชาจากยอดอ่อน ใบและดอกปอเทืองมีค่าความสว่าง (L*) ลดลง ส่วนค่าความเป็นสีแดง (a*) 
และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อระยะเวลาในการคั่วและอุณหภูมิในการอบเพิ่มขึ้น 
โดยเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผงชาที่คั่วในระยะเวลาเดียวกัน พบว่าชาที่ผ่านการอบที่อุณหภูมิสูงกว่า (90 องศาเซลเซียส) มีค่า L*, 
a* และ b* ต่ ากว่าผงชาที่อบท่ีอุณหภูมิต่ ากว่า (80 องศาเซลเซียส) ทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลของระยะเวลาและอุณหภูมิส่งผลให้ผงชา
มีสีเข้มขึ้น ในขณะเดียวกันเมื่อเตรียมเป็นน้ าชาจากยอดอ่อน ใบและดอกปอเทือง พบว่าให้ผลเช่นเดียวกันกับผงชา คือน้ าชามีค่า L* 
ลดลง ส่วนค่า a* และ b* เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยเมื่อระยะเวลาในการคั่วเพิ่มขึ้นและอุณหภูมิในการอบ
สูงขึ้นส่งผลใหน้้ าชามีค่า L* ลดลง ส่วนค่า a* และ b* เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 
 
 

(ก) (ข) 

(ข) (ก) 
10 15 20 10 15 20 

10 15 20 10 15 20 
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ภาพที ่3 ชาจากดอกปอเทืองที่ระยะเวลา 50-60 วัน 
(ก) ดอกปอเทืองคั่วท่ีเวลา 10, 15 และ 20 นาที ตามล าดบั และอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 
(ข) ดอกปอเทืองคั่วท่ีเวลา 10, 15 และ 20 นาที ตามล าดบั และอบที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส 

 
 2.1 คุณลักษณะทางด้านกายภาพและเคมีของยอดอ่อน ใบ และดอกปอเทือง 
 จากการวัดค่าปริมาณน้ าอิสระ ความช้ืน และเถ้าของผงชา และ pH ของน้ าชา (ตารางที่ 1-3) พบว่าค่าปริมาณน้ าอิสระ 
ความช้ืน และเถ้าของผงชาจากยอดอ่อนปอเทือง ที่ระยะ 2-3 สัปดาห์ มีค่าอยู่ในช่วง 0.46-0.54, 6.52-7.74 และ 8.73-9.03 
ตามล าดับ และค่า pH ของชาจากยอดปอเทืองอยู่ในช่วง 5.83-5.93 ค่าปริมาณน้ าอิสระ ความชื้น และเถ้าของผงชาจากใบปอเทือง 
ที่ระยะ 50-60 วัน มีค่าอยู่ในช่วง 0.51-0.55, 5.69-7.82 และ 7.76-8.23 ตามล าดับ และค่า pH ของน้ าชาจากใบปอเทือง อยู่
ในช่วง 5.93-6.02 และค่าปริมาณน้ าอิสระ ความช้ืน และเถ้าของผงชาจากดอกปอเทือง ที่ระยะ 50-60 วัน มีค่าอยู่ในช่วง 0.20-
0.39, 2.29-5.45 6.87-7.16 ตามล าดับ และค่า pH อยู่ในช่วง 5.72-5.76 โดยค่าความช้ืนและค่าปริมาณน้ าอิสระของชาจากทั้ง
สามส่วนของปอเทืองมีค่าลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อระยะเวลาในการคั่วและอุณหภูมิในการอบเพิ่มขึ้น ซึ่งค่า
ความช้ืนที่ได้อยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของชา ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์ชามีความช้ืนต่ ากว่าร้อยละ 8 (มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน, 2558) และปริมาณเถ้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อระยะเวลาในการคั่วและอุณหภูมิในการอบเพิ่มขึ้น 
ทั้งนี้เนื่องจากองค์ประกอบท่ีเป็นความช้ืนลดลง ในขณะที่ค่าความเป็นกรดด่างไม่แตกต่างกันในทุกชุดการทดลอง (p≥0.05) 
 จากการตรวจวัดค่าสีของผงชาและน้ าชา ในระบบ Hunter lab อ่านค่า L*, a* และ b* ซึ่งท าการเตรียมน้ าชาจากส่วน
ต่างๆ ของปอเทือง โดยการน าปอเทืองมาแช่ในน้ าร้อนเป็นเวลา 5 นาทีอัตราส่วนระหว่างปอเทืองและน้ าร้อน เท่ากับ 2 กรัม : 100 
มิลลิลิตร (ภาพที่ 4-6) 
 

 

 

 
ภาพที่ 4 น้ าชาจากยอดอ่อนปอเทืองที่ระยะเวลา 2-3 สัปดาห์  

(ก) คั่วท่ีเวลา 10, 15 และ 20 นาที ตามล าดับ และอบที่อณุหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 

(ก) (ข) 

(ก) (ข) 

10 15 20 10 15 20 

10 15 20 10 15 20 
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(ข) คั่วท่ีเวลา 10, 15 และ 20 นาที ตามล าดับ และอบท่ีอณุหภูมิ 90 องศาเซลเซียส 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 น้ าชาจากใบปอเทืองที่ระยะเวลา 50-60 วัน  
(ก) คั่วท่ีเวลา 10, 15 และ 20 นาที ตามล าดับ และอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 
(ข) คั่วท่ีเวลา 10, 15 และ 20 นาที ตามล าดับ และอบที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส 

 
 

 
                                            (ข) 

 

 
ภาพที่ 7 น้ าชาจากดอกปอเทืองที่ระยะเวลา 50-60 วัน  

(ก) คั่วท่ีเวลา 10, 15 และ 20 นาที ตามล าดับ และอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 
(ข) คั่วท่ีเวลา 10, 15 และ 20 นาที ตามล าดับ และอบที่อุณหภูมิ  90 องศาเซลเซียส 

 
 เมื่อพิจารณาค่าสี L* (ค่าความสว่าง), a* (ค่าสีเขียว-สีแดง) และ b* (ค่าสีน้ าเงิน-เหลือง) ของผงชาจากยอดอ่อน ใบและ
ดอกปอเทือง (ตารางที่ 1-3) พบว่าผงชาจากยอดอ่อน ใบและดอกปอเทืองมีค่าความสว่าง (L*) ลดลง ส่วนค่าความเป็นสีแดง (a*) 
และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อระยะเวลาในการคั่วและอุณหภูมิในการอบเพิ่มขึ้น 
โดยเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผงชาที่คั่วในระยะเวลาเดียวกัน พบว่าชาที่ผ่านการอบที่อุณหภูมิสูงกว่า (90 องศาเซลเซียส) มีค่า L*, 
a* และ b* ต่ ากว่าผงชาที่อบท่ีอุณหภูมิต่ ากว่า (80 องศาเซลเซียส) ทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลของระยะเวลาและอุณหภูมิส่งผลให้ผงชา
มีสีเข้มขึ้น ในขณะเดียวกันเมื่อเตรียมเป็นน้ าชาจากยอดอ่อน ใบและดอกปอเทือง พบว่าให้ผลเช่นเดียวกันกับผงชา คือน้ าชามีค่า L* 
ลดลง ส่วนค่า a* และ b* เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยเมื่อระยะเวลาในการคั่วเพิ่มขึ้นและอุณหภูมิในการอบ
สูงขึ้นส่งผลใหน้้ าชามีค่า L* ลดลง ส่วนค่า a* และ b* เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 
 
 

(ก) (ข) 

(ข) (ก) 
10 15 20 10 15 20 

10 15 20 10 15 20 
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9 
 

 

ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางด้านกายภาพและเคมีของใบอ่อนปอเทือง ท่ีระยะ 2-3 สัปดาห ์
Characteristic 80 ˚C 90 ˚C 

 10 min. 15 min. 20 min. 10 min. 15 min. 20 min. 

aw 0.54±0.00a 0.53±0.00b 0.49±0.00c 0.47±0.00d 0.47±0.00e 0.46±0.00f 

Moisture content  7.74±0.09a 7.44±0.11b 6.82±0.05e 7.04±0.04c 7.04±0.08d 6.52±0.14f 

Ash 8.83±0.07b 8.60±0.07c 8.77±0.10b 8.82±0.09 b 8.73±0.03bc 9.03±0.08a 
pH 5.92±0.02a 5.83±0.03b 5.91±0.03a 5.93±0.02a 5.93±0.02a 5.89±0.01a 

Tea powder      L* 38.59±0.12a 36.79±0.33c 34.88±0.19e 38.09±0.07b 35.98±0.04d 33.61±0.21f 

                     a* -5.04±0.11f -4.74±0.04e -4.08±0.06c -4.49±0.08d -3.25±0.20b -2.89±0.19a 

                    b* 14.31±0.19 13.47±0.39 12.87±0.13 10.70±0.06 9.34±0.27 9.02±0.58 
Tea beverage  L* 39.88±0.04a 38.59±0.13c 37.54±0.12e 39.30±0.15b 38.29±0.05d 37.12±0.10f 

                     a* 6.18±0.04f 7.32±0.11d 8.73±0.14b 7.23±0.16e 8.27±0.14c 9.20±0.25a 

                     b* 33.34±0.13a 33.86±0.08c 34.25±0.14e 33.74±0.24b 34.22±0.22d  34.77±0.16f 
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย 3 ซ้ าa±aส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 

ตารางที่ 2 คุณลักษณะทางด้านกายภาพและเคมีของใบปอเทือง ท่ีระยะ 50-60 วัน 
Characteristic 80 ˚C 90 ˚C 

 10 min. 15 min. 20 min. 10 min. 15 min. 20 min. 
aw 0.55±0.00a 0.55±0.00b 0.52±0.00d 0.55±0.00b 0.53±0.00c 0.51±0.00e 

Moisture content  7.82±0.07a 7.55±0.10b 7.06±0.06d 7.40±0.06c 6.48±0.11e 5.69±0.06f 
Ash 7.76±0.06 d 7.90±0.06c 8.14±0.03ab 7.93±0.01c 8.10±0.04 b 8.23±0.11a 
pH 5.94±0.06bc 6.01±0.01 a 5.93±0.0.2c 6.02±0.02a 6.02±0.01 a 5.99±0.01ab 

Tea powder       L* 35.91±0.10a 34.41±0.28c 33.12±0.11e 35.03±0.14b 34.00±0.06d 32.96±0.10e 

                       a* -4.69±0.13a 3.73±0.06c 3.27±0.03e 3.95±0.07b 3.40±0.01d 3.12±0.02ff 
                       b* 11.03±0.05a 10.51±0.07c 9.12±0.06e 10.88±0.10b 9.76±0.10d 8.94±0.07f 

 Tea beverage      L* 45.37±0.07a 40.35±0.03c 37.79±0.04e 44.25±0.21b 39.83±0.03d 37.09±0.02f 

                      a* 5.96±0.08f 7.16±0.09d 8.68±0.40b 6.67±0.15e 8.06±0.12c 9.19±0.12a 

                       b* 30.51±0.54f 34.27±0.35d 37.09±0.06b 31.88±0.06e 35.21±0.13c 38.24±0.18a 
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย 3 ซ้ าa±aส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 

10 
 

 

ตารางที่ 3 คุณลักษณะทางด้านกายภาพและเคมีของดอกปอเทือง ที่ระยะ 50-60 วัน 
Characteristic  80 ˚C 90 ˚C 

  10 min. 15 min. 20 min. 10 min. 15 min. 20 min. 
aw  0.39±0.00a 0.35±0.01b 0.33±0.00c 0.23±0.00d 0.21±0.00e 0.20±0.00f 

Moisture content  5.45±0.05a 4.57±0.06b 4.36±0.02c 4.55±0.23bc 2.85±0.05d 2.29±0.06e 

Ash  6.87±0.09c 7.05±0.01abc 7.04±0.05abc 6.93±0.04bc 7.13±0.10ab 7.16±0.23a 

pH  5.72±0.02c 5.76±0.01ab 5.75±0.01abc 5.77±0.03a 5.73±0.01c 5.74±0.03bc 

Tea powder        L* 52.03±0.03a 50.45±0.05c 49.91±0.07e 51.76±0.25b 50.04±0.06d 48.59±0.10f 
                        a* 10.20±0.09a 8.75±0.11c 7.07±0.07e 9.56±0.42b 7.82±0.09d 5.39±0.07f 
                        b* 42.45±0.02a 40.25±0.06c 39.55±0.06d 41.14±0.04b 38.09±0.08e 37.07±0.07f 

Tea beverage        L* 46.26±0.03b 44.17±0.01c 41.37±0.02e 46.67±0.02a 41.95±0.02d 41.39±0.01e 

                       a* -0.85±0.02e 0.66±0.07 d 1.69±0.04b -2.18±0.03f 0.76±0.04c 2.37±0.06a 

                       b* 26.09±0.06e 31.25±0.06d 33.72±0.15b 22.44±0.02f 31.45±0.17c 35.34±0.13a 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย 3 ซ้ า ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 
 2.2 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด แทนนิน และฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ 
 จากการศึกษาสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด พบว่าปริมาณสารประกอบฟีนอลิกจากยอด ใบ และดอกปอเทืองเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อระยะเวลาการคั่วและอุณหภูมิในการอบสูงขึ้น โดยยอดอ่อนปอเทืองมีสารประกอบฟีนอลิก
สูงที่สุด รองลงมาคือใบปอเทืองและดอกปอเทือง ตามล าดับ (ตารางท่ี 4) 
 จากการศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี DPPH radical ที่ความเข้มข้น 0.01-0.05 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร พบว่า
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระจากยอดอ่อน ใบ และดอกปอเทืองเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาในการคั่วนานขึ้น แต่เมื่ออุณหภูมิในการอบสูงขึ้น
ส่งผลให้ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระลดน้อยลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P< 0.05) โดยส่วนของดอกปอเทืองมีฤทธิ์การต้านอนุมูล
อิสระสูงที่สุด 
 จากการศึกษาปริมาณแทนนิน โดยแทนนินเป็นสารที่ท าให้เกิดรสฝาดในชา พบว่าปริมาณแทนนินเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P< 0.05) เมื่อระยะเวลาในการคั่วเพิ่มขึ้น แต่เมื่ออุณหภูมิในการอบสูงขึ้นส่งผลให้ปริมาณแทนนินลดลงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยส่วนของยอดปอเทืองมีปริมาณแทนนินมากที่สุด รองลงมาคือใบและดอกปอเทือง 
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางด้านกายภาพและเคมีของใบอ่อนปอเทือง ท่ีระยะ 2-3 สัปดาห ์
Characteristic 80 ˚C 90 ˚C 

 10 min. 15 min. 20 min. 10 min. 15 min. 20 min. 

aw 0.54±0.00a 0.53±0.00b 0.49±0.00c 0.47±0.00d 0.47±0.00e 0.46±0.00f 

Moisture content  7.74±0.09a 7.44±0.11b 6.82±0.05e 7.04±0.04c 7.04±0.08d 6.52±0.14f 

Ash 8.83±0.07b 8.60±0.07c 8.77±0.10b 8.82±0.09 b 8.73±0.03bc 9.03±0.08a 
pH 5.92±0.02a 5.83±0.03b 5.91±0.03a 5.93±0.02a 5.93±0.02a 5.89±0.01a 

Tea powder      L* 38.59±0.12a 36.79±0.33c 34.88±0.19e 38.09±0.07b 35.98±0.04d 33.61±0.21f 

                     a* -5.04±0.11f -4.74±0.04e -4.08±0.06c -4.49±0.08d -3.25±0.20b -2.89±0.19a 

                    b* 14.31±0.19 13.47±0.39 12.87±0.13 10.70±0.06 9.34±0.27 9.02±0.58 
Tea beverage  L* 39.88±0.04a 38.59±0.13c 37.54±0.12e 39.30±0.15b 38.29±0.05d 37.12±0.10f 

                     a* 6.18±0.04f 7.32±0.11d 8.73±0.14b 7.23±0.16e 8.27±0.14c 9.20±0.25a 

                     b* 33.34±0.13a 33.86±0.08c 34.25±0.14e 33.74±0.24b 34.22±0.22d  34.77±0.16f 
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย 3 ซ้ าa±aส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถติิ (P<0.05) 
 

ตารางที่ 2 คุณลักษณะทางด้านกายภาพและเคมีของใบปอเทือง ท่ีระยะ 50-60 วัน 
Characteristic 80 ˚C 90 ˚C 

 10 min. 15 min. 20 min. 10 min. 15 min. 20 min. 
aw 0.55±0.00a 0.55±0.00b 0.52±0.00d 0.55±0.00b 0.53±0.00c 0.51±0.00e 

Moisture content  7.82±0.07a 7.55±0.10b 7.06±0.06d 7.40±0.06c 6.48±0.11e 5.69±0.06f 
Ash 7.76±0.06 d 7.90±0.06c 8.14±0.03ab 7.93±0.01c 8.10±0.04 b 8.23±0.11a 
pH 5.94±0.06bc 6.01±0.01 a 5.93±0.0.2c 6.02±0.02a 6.02±0.01 a 5.99±0.01ab 

Tea powder       L* 35.91±0.10a 34.41±0.28c 33.12±0.11e 35.03±0.14b 34.00±0.06d 32.96±0.10e 

                       a* -4.69±0.13a 3.73±0.06c 3.27±0.03e 3.95±0.07b 3.40±0.01d 3.12±0.02ff 
                       b* 11.03±0.05a 10.51±0.07c 9.12±0.06e 10.88±0.10b 9.76±0.10d 8.94±0.07f 

 Tea beverage      L* 45.37±0.07a 40.35±0.03c 37.79±0.04e 44.25±0.21b 39.83±0.03d 37.09±0.02f 

                      a* 5.96±0.08f 7.16±0.09d 8.68±0.40b 6.67±0.15e 8.06±0.12c 9.19±0.12a 

                       b* 30.51±0.54f 34.27±0.35d 37.09±0.06b 31.88±0.06e 35.21±0.13c 38.24±0.18a 
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย 3 ซ้ าa±aส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 

10 
 

 

ตารางที่ 3 คุณลักษณะทางด้านกายภาพและเคมีของดอกปอเทือง ที่ระยะ 50-60 วัน 
Characteristic  80 ˚C 90 ˚C 

  10 min. 15 min. 20 min. 10 min. 15 min. 20 min. 
aw  0.39±0.00a 0.35±0.01b 0.33±0.00c 0.23±0.00d 0.21±0.00e 0.20±0.00f 

Moisture content  5.45±0.05a 4.57±0.06b 4.36±0.02c 4.55±0.23bc 2.85±0.05d 2.29±0.06e 

Ash  6.87±0.09c 7.05±0.01abc 7.04±0.05abc 6.93±0.04bc 7.13±0.10ab 7.16±0.23a 

pH  5.72±0.02c 5.76±0.01ab 5.75±0.01abc 5.77±0.03a 5.73±0.01c 5.74±0.03bc 

Tea powder        L* 52.03±0.03a 50.45±0.05c 49.91±0.07e 51.76±0.25b 50.04±0.06d 48.59±0.10f 
                        a* 10.20±0.09a 8.75±0.11c 7.07±0.07e 9.56±0.42b 7.82±0.09d 5.39±0.07f 
                        b* 42.45±0.02a 40.25±0.06c 39.55±0.06d 41.14±0.04b 38.09±0.08e 37.07±0.07f 

Tea beverage        L* 46.26±0.03b 44.17±0.01c 41.37±0.02e 46.67±0.02a 41.95±0.02d 41.39±0.01e 

                       a* -0.85±0.02e 0.66±0.07 d 1.69±0.04b -2.18±0.03f 0.76±0.04c 2.37±0.06a 

                       b* 26.09±0.06e 31.25±0.06d 33.72±0.15b 22.44±0.02f 31.45±0.17c 35.34±0.13a 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย 3 ซ้ า ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 
 2.2 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด แทนนิน และฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ 
 จากการศึกษาสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด พบว่าปริมาณสารประกอบฟีนอลิกจากยอด ใบ และดอกปอเทืองเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อระยะเวลาการคั่วและอุณหภูมิในการอบสูงขึ้น โดยยอดอ่อนปอเทืองมีสารประกอบฟีนอลิก
สูงที่สุด รองลงมาคือใบปอเทืองและดอกปอเทือง ตามล าดับ (ตารางท่ี 4) 
 จากการศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี DPPH radical ที่ความเข้มข้น 0.01-0.05 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร พบว่า
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระจากยอดอ่อน ใบ และดอกปอเทืองเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาในการคั่วนานขึ้น แต่เมื่ออุณหภูมิในการอบสูงขึ้น
ส่งผลให้ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระลดน้อยลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P< 0.05) โดยส่วนของดอกปอเทืองมีฤทธิ์การต้านอนุมูล
อิสระสูงที่สุด 
 จากการศึกษาปริมาณแทนนิน โดยแทนนินเป็นสารที่ท าให้เกิดรสฝาดในชา พบว่าปริมาณแทนนินเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P< 0.05) เมื่อระยะเวลาในการคั่วเพิ่มขึ้น แต่เมื่ออุณหภูมิในการอบสูงขึ้นส่งผลให้ปริมาณแทนนินลดลงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยส่วนของยอดปอเทืองมีปริมาณแทนนินมากที่สุด รองลงมาคือใบและดอกปอเทือง 
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ตารางที่ 4 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH และปริมาณแทนนิน ของยอด ใบ และดอกปอเทือง 
คั่วท่ีระยะเวลา 10, 15 และ 20 นาที และอบท่ีอุณหภูมิ 80 และ 90 องศาเซลเซียส 

Sunn 
hemp tea 

Phenolic content 
(mg GAE/100 ml) 

DPPH  
(mg Trolox/100 ml) 

Tannin 
(mg/100 ml) 

(min.) 80 ˚C 90 ˚C 80 ˚C 90 ˚C 80 ˚C 90 ˚C 
Sunn hemp young leaves (2-3 weeks)  
10 นาที 141.28±1.92Ab 128.80±2.63Bb 61.70±2.40Ad 62.02±2.81Ade 213.58±2.33Ab 196.81±3.27Abc 

15 นาที 140.43±8.47Ab 141.35±6.50Ab 65.39±3.11Ac 63.91±2.13Ae 214.55±12.25Ab 215.41±9.19Ab 

20 นาที 174.69±2.52Aa 169.65±26.93Aa 76.45±2.10Ab 73.81±2.94Acd 265.84±3.72Aa 255.73±38.41Aa 

Sunn hemp Leaves (50-60 days)     
10 นาที 88.58±0.25Be 90.54±0.33Ac 54.21±0.56Ae 52.21±0.37Bf 124.39±2.01Be 130.01±0.79Ad 

15 นาที 101.62±0.82Bd 103.58±1.20Ac 62.92±1.32Bc 75.38±0.71Abc 145.11±1.60Ad 146.68±1.10Ad 

20 นาที 121.77±2.34Bc 126.48±1.64Ab 77.17±1.00Ab 69.92±0.54Bcd 175.74±2.90Ac 175.53±0.83Ac 

Sunn hemp flower (50-60 days) 
10 นาที 82.35±0.38Bf 99.38±1.48Ac 73.10±0.34Bb 83.52±0.32Aa 120.43±1.72Be 138.86±0.65Ad 

15 นาที 83.87±1.00Bf 89.23±1.81Ac 71.25±0.69Bb 80.29±2.87Ab 118.86±0.65Be 129.39±2.62Ad 

20 นาที 100.83±1.52Ad 95.32±0.55Bc 76.80±0.79Aa 75.77±0.87Bb 148.24±4.20Ad 136.36±1.00Bd 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย 3 ซ้ า ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรต่างกันมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) และค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรพิมพ์เล็กในคอลัมน์เดียวกันที่มีตัวอักษรต่างกันมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 

 
สรุปผลการวิจัย 

 การคั่วและอบแห้งชาจากยอด ใบ และดอกของปอเทืองส่งผลต่อค่าสีของผงชาและน้ าชาที่เข้มขึ้น อีกทั้งยังส่งผลต่อสาร
ออกฤทธ์ิในชา โดยเมื่อเวลาในการคั่วชานานข้ึนจะส่งผลให้สารประกอบฟีนอลิก แทนนิน และสารต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH ใน
ชาจากส่วนต่างๆ ของปอเทืองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่ออบชาด้วยอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะส่งผลให้สารออกฤทธิ์ต่างๆ มีแนวโน้ม
ลดลงในระหว่างกระบวนการอบแห้ง 
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10 นาที 82.35±0.38Bf 99.38±1.48Ac 73.10±0.34Bb 83.52±0.32Aa 120.43±1.72Be 138.86±0.65Ad 

15 นาที 83.87±1.00Bf 89.23±1.81Ac 71.25±0.69Bb 80.29±2.87Ab 118.86±0.65Be 129.39±2.62Ad 

20 นาที 100.83±1.52Ad 95.32±0.55Bc 76.80±0.79Aa 75.77±0.87Bb 148.24±4.20Ad 136.36±1.00Bd 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย 3 ซ้ า ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรต่างกันมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) และค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรพิมพ์เล็กในคอลัมน์เดียวกันที่มีตัวอักษรต่างกันมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 

 
สรุปผลการวิจัย 
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ผลของกำรต้มต่อกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพของเห็ดเสม็ด

ดลฤดี พิชัยรัตน์1* และนพรัตน์ มะเห2 

บทคัดย่อ

บทน�ำ : เห็ดเสม็ด (Boletus griseipurpureus Corner) เป็นเห็ดป่ากินได้ที่พบขึ้นตามพื้นดินบริเวณที่มีต้นเสม็ดขาวมีรสชาติขม 

นิยมบริโภคทางภาคใต้ โดยน�ามาต้มในน�้าเกลือหรือน�้าเกลือผสมใบมะขามเพื่อลดความขมก่อนน�าไปบริโภค ซึ่งการต้มเป็นขั้นตอน

ส�าคัญในการเตรียมเห็ดเสม็ดให้มีคุณภาพที่เหมาะต่อการบริโภค เนื่องจากสามารถช่วยลดความขมและเมือกของเห็ดเสม็ดได้

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาสภาวะการต้มที่เหมาะสมในการเตรียมเห็ดเสม็ดเพื่อบริโภค 

วิธีกำรศึกษำ : ศึกษาชนิดของสารละลายที่ใช้ในการต้ม (สารละลายเกลือความเข้มข้นร้อยละ 4 และสารละลายผสมระหว่างเกลือ

ความเข้มข้นร้อยละ 4 และกรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 0.2 0.3 และ 0.4 โดยน�้าหนักต่อปริมาตร) ระยะเวลาและจ�านวนครั้งใน

การต้ม (5 และ 10 นาที จ�านวน 1 และ 2 ครั้ง) ที่มีต่อคุณภาพของเห็ดเสม็ด และศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและสมบัติการต้าน

ปฏิกิริยาออกซิเดชันของเห็ดเสม็ดภายหลังการต้ม 

ผลกำรศึกษำ : พบว่าการต้มมีผลให้เห็ดเสม็ดมีสีคล�้ามากขึ้น มีเนื้อสัมผัสที่นิ่มขึ้น และมีรสขมลดลง โดยเห็ดเสม็ดต้มจะมีค่าความ

เป็นกรด-ด่างลดลงตามระดับความเข้มข้นของกรดซิตริกในสารละลายที่ใช้ในการต้มที่เพิ่มขึ้น และระยะเวลากับจ�านวนครั้งในการ

ต้มที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันเห็ดจะมีปริมาณเกลือเพิ่มขึ้นตามระยะเวลากับจ�านวนครั้งในการต้มที่เพิ่มขึ้น โดยกรรมวิธีที่เหมาะสมใน

การต้มเห็ดเสม็ด คือ การต้มเห็ดเสม็ดในสารละลายผสมระหว่างเกลือความเข้มข้นร้อยละ 4 และกรดซิตริกเข้มข้นร้อยละ 0.3 โดย

น�้าหนักต่อปริมาตร อัตราส่วนระหว่างเห็ดต่อสารละลายที่ใช้ต้ม 1:5 โดยน�้าหนักต่อปริมาตร นาน 10 นาที เนื่องจากให้ผลิตภัณฑ์ที่

มีค่าเฉลี่ยคะแนนความชอบด้านความชอบรวมสูงสุด โดยเห็ดเสม็ดที่ผ่านการต้มมีปริมาณโปรตีนและสมบัติการต้านปฏิกิริยา

ออกซิเดชันลดลงเมื่อเทียบกับเห็ดเสม็ดสด (p‹0.05) 

วจิำรณ์และสรปุ : การต้มเหด็เสม็ดในสารละลายผสมระหว่างเกลอืกบักรดซติรกิสามารถช่วยลดความขมของเหด็เสมด็ได้ ท�าให้เห็ด

เสมด็มคีณุภาพทีด่เีหมาะแก่การบรโิภค อย่างไรกต็ามควรใช้ความเข้มข้นของสารละลาย ระยะเวลาและจ�านวนครัง้ในการต้มทีเ่หมาะ

สมเนื่องจากมีผลต่อรสชาติและเนื้อสัมผัสของเห็ดภายหลังการต้ม

ค�ำส�ำคัญ: เห็ดเสม็ด การต้ม คุณภาพ
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Effect of Boiling on the Quality Change of Boletus griseipurpureus Corner 

Donrudee Pichairat1* and Nopparat Mahea2

Abstract

Introduction : Boletus griseipurpureus Corner is wild edible mushroom that found on the area of Corymbia 

citriodera. The taste is bitter and popular in the South of Thailand. In consumption Boletus griseipurpureus 

Corner is boiling with sodium chloride solution or with sodium chloride solution and Tamarind leaves for de-

creasing bitter taste. The boiling is important method for preparing good quality of Boletus griseipurpureus 

Corner because it can reduct the bitter taste and mucus of Boletus griseipurpureus Corner. 

Objective : To investigate the suitable boiling condition for prepartion the Boletus griseipurpureus Corner for 

consumption.

Method : Effect of boiling solution type (4% sodium chloride solution and 4% sodium chloride and 0.2, 0.3, 

0.4% citric acid solution), time (5 and 10 mins) and number of boiling (1 and 2 times) on the quality of Boletus 

griseipurpureus Corner, the nutrition value and antioxidant properties of boiled Boletus griseipurpureus Corner 

were investigated.

Results : The boiling effected to Boletus griseipurpureus Corner which change its colour into dark, its texture 

was soften and bitter taste was decrease. The pH of boiled Boletus griseipurpureus Corner was decrease fol-

lowing the concentration of citric acid in boiling solution, and time, and number of boiling increased. While 

sodium chloride content of boiled Boletus griseipurpureus Corner increased following the increase of time and 

number of boiling. The suitable boiling condition of Boletus griseipurpureus Corner was 4% Nacl and 0.3% 

citric acid solution (w/v). The ratio between the mushroom and boiling solution was 1:5 w/v for 10 mins. In this 

boiling condition the boiled mushroom had the most of mean sensory score on overall acceptance. The protein 

content and antioxidant properties of boiled Boletus griseipurpureus Corner were lower than fresh Boletus 

griseipurpureus Corner (p‹0.05) 

Conclusion : The boiling of Boletus griseipurpureus Corner with sodium chloride and citric acid solution reduced 

the bitter taste and made suitable quality Boletus griseipurpureus Corner for consumption. However the boiling 

method should do in appropriate of concentration of boiling solution, time (mins) and number (times) of boiling 

because it effected for the taste and texture of boiled Boletus griseipurpureus Corner. 

Keywords : Boletus griseipurpureus Corner, boiling, quality 
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บทน า 
 เห็ดเสม็ด (Boletus griseipurpureus Corner)  เป็นเห็ดปุากินได้ที่พบขึ้นตามฤดูกาลบริเวณพื้นที่ที่มีต้นเสม็ดขาว 
(Corymbia citriodera)  ต้นกระถินณรงค์ (Acacia auriculiformis) และต้นยูคาลิปตัส (Eucalyptus spp.)  โดยจะพบ
ในช่วงต้นฤดูฝน ประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม [7-10-11-15]  เห็ดเสม็ดมีลักษณะเป็นเห็ดทรงร่ม ภายนอกมีสีเทาอม
ม่วงหรือม่วงอ่อน ภายในมีสีขาว [6-9]  มีรายงานการศึกษาพบว่าเห็ดเสม็ดมีปริมาณโปรตีนและเยื่อใยสูง มีปริมาณไขมัน
ต่้า และสารสกัดจากเห็ดเสม็ดมีฤทธิ์ในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันและเช้ือแบคทีเรียบางชนิด เช่น Staphylococcus 
aereus และ Escherichia coli ได้ [13-17]  เห็ดเสม็ดนิยมบริโภคทางภาคใต้ โดยชาวบ้านมักน้ามาต้มในน้้าเดือดใส่เกลือ
หรือน้้าเดือดใส่ใบมะขามและเกลือเพื่อลดความขมก่อนน้าไปบริโภค  ซึ่งการบริโภคอาจน้ามาจิ้มกินกับน้้าพริกหรือน้าไป
ปรุงเป็นอาหารชนิดต่าง ๆ เช่น แกงกะทิ [11]  การต้มจึงเป็นขั้นตอนส้าคัญในการเตรียมเห็ดเสม็ดให้มีคุณภาพที่เหมาะสม
ก่อนการบริโภค เนื่องจากสามารถช่วยลดความขมและเมือกของเห็ดเสมด็ได้ [1]  ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงสนใจศึกษาผล
ของการต้มต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเห็ดเสม็ด เพื่อหาสภาวะการต้มที่เหมาะสมในการเตรียมเห็ดเสม็ดเพื่อบริโภค  
ซึ่งข้อมูลจากการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการเตรียมเห็ดเสม็ดเพื่อลดความขมก่อนน้าไปบริโภคได้ 
 

วิธีด าเนินการ 
1. การเตรียมตัวอย่าง  
    เห็ดเสม็ดที่เก็บได้ในช่วงฤดูกาล ในพื้นที่อ้าเภอสิเกา จังหวัดตรัง  น้ามาคัดแยกขนาด โดยคัดเลือกดอกที่มีขนาด
ใกล้เคียงกัน  จากน้ันน้ามาตัดแต่งแยกเอาเศษดิน สิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ และส่วนท่ีกินไม่ได้ออก  บรรจุถุงพลาสติก เก็บรักษา
ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส  น้าไปใช้ในการทดลอง 
 

2. การศึกษาชนิดของสารละลายท่ีใช้ต้มต่อคุณภาพของเห็ดเสม็ด   
 น้าเห็ดเสม็ดที่เตรียมได้ตามวิธีการในข้อ 1 มาต้มในสารละลายเกลือที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 4 โดยน้้าหนักต่อ
ปริมาตร และสารละลายผสมระหว่างเกลือความเข้มข้นรอ้ยละ 4 และกรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 0.2 0.3 และ 0.4 โดย
น้้าหนักต่อปริมาตร  โดยใช้อัตราส่วนของเห็ดเสม็ดต่อสารละลายที่ใช้ต้ม 1:5 โดยน้้าหนักต่อปริมาตร  ท้าการต้มที่อุณหภูมิ 
95 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 5 นาที  เมื่อครบก้าหนดเวลาน้าเห็ดเสม็ดขึ้น ท้าให้เย็นในน้้าเย็นทันที ล้างน้้า 1-2 ครั้ง  
จนไม่มีสิ่งสกปรก วางพักไว้ให้สะเด็ดน้้า น้าไปตรวจสอบคุณภาพภายหลังการต้ม คัดเลือกชนิดของสารละลายที่เหมาะสมที่
ใช้ในการต้มเห็ดเสม็ด  โดยพิจารณาจากคุณภาพของเห็ดเสม็ดภายหลังการต้ม  
 

3. การศึกษาระยะเวลาและจ านวนคร้ังในต้มต่อคุณภาพของเห็ดเสม็ด  
     ศึกษาระยะเวลาและจ้านวนครั้งในการต้มเห็ดเสม็ด  โดยน้าเห็ดเสม็ดที่เตรียมได้ตามวิธีการในข้อ 1 มาต้มใน
สารละลายที่เหมาะสมที่ได้จากการศึกษาในข้อ 2  โดยใช้อัตราส่วนของเห็ดเสม็ดต่อสารละลายที่ใช้ต้ม 1:5 โดยน้้าหนักต่อ
ปริมาตร  ท้าการต้มที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 5 และ 10 นาที จ้านวน 1 และ 2 ครั้ง  เมื่อครบ
ก้าหนดเวลาน้าเห็ดเสม็ดขึ้น ท้าให้เย็นในน้้าเย็นทันที  ล้างน้้า 1-2 ครั้ง จนไม่มีสิ่งสกปรก วางพักไว้ให้สะเด็ดน้้า  น้าไป
ตรวจสอบคุณภาพภายหลังการต้ม  คัดเลือกระยะเวลาและจ้านวนครั้งที่เหมาะสมในการต้มเห็ดเสม็ด โดยพิจารณาจาก
คุณภาพของเห็ดเสม็ดภายหลังการต้ม 
 

4. การตรวจสอบคุณภาพเห็ดเสม็ดภายหลังการต้ม 
 เห็ดเสม็ดต้มจากการศึกษาในข้อ 2 และ 3 น้ามาตรวจสอบคุณภาพทางด้านเคมีและประสาทสัมผัส ดังนี้ 

4.1 คุณภาพทางเคมี 
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  [12] 
- ปริมาณเกลือ (Nacl)  [12] 

4.2 คุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส 
 ประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของเห็ดเสม็ดต้ม  โดยประเมินปัจจัยคุณภาพด้านลักษณะปรากฏ สี 
กลิ่น รสชาติ เน้ือสัมผัส และความชอบรวม ด้วยวิธี 9-point hedonic scale กับผู้ทดสอบที่ไม่ได้รับการฝึกฝน 
(untrained panel) จ้านวน 30 คน    
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บทน า 
 เห็ดเสม็ด (Boletus griseipurpureus Corner)  เป็นเห็ดปุากินได้ที่พบขึ้นตามฤดูกาลบริเวณพื้นที่ที่มีต้นเสม็ดขาว 
(Corymbia citriodera)  ต้นกระถินณรงค์ (Acacia auriculiformis) และต้นยูคาลิปตัส (Eucalyptus spp.)  โดยจะพบ
ในช่วงต้นฤดูฝน ประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม [7-10-11-15]  เห็ดเสม็ดมีลักษณะเป็นเห็ดทรงร่ม ภายนอกมีสีเทาอม
ม่วงหรือม่วงอ่อน ภายในมีสีขาว [6-9]  มีรายงานการศึกษาพบว่าเห็ดเสม็ดมีปริมาณโปรตีนและเยื่อใยสูง มีปริมาณไขมัน
ต่้า และสารสกัดจากเห็ดเสม็ดมีฤทธิ์ในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันและเช้ือแบคทีเรียบางชนิด เช่น Staphylococcus 
aereus และ Escherichia coli ได้ [13-17]  เห็ดเสม็ดนิยมบริโภคทางภาคใต้ โดยชาวบ้านมักน้ามาต้มในน้้าเดือดใส่เกลือ
หรือน้้าเดือดใส่ใบมะขามและเกลือเพื่อลดความขมก่อนน้าไปบริโภค  ซึ่งการบริโภคอาจน้ามาจิ้มกินกับน้้าพริกหรือน้าไป
ปรุงเป็นอาหารชนิดต่าง ๆ เช่น แกงกะทิ [11]  การต้มจึงเป็นขั้นตอนส้าคัญในการเตรียมเห็ดเสม็ดให้มีคุณภาพที่เหมาะสม
ก่อนการบริโภค เนื่องจากสามารถช่วยลดความขมและเมือกของเห็ดเสมด็ได้ [1]  ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงสนใจศึกษาผล
ของการต้มต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเห็ดเสม็ด เพื่อหาสภาวะการต้มที่เหมาะสมในการเตรียมเห็ดเสม็ดเพื่อบริโภค  
ซึ่งข้อมูลจากการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการเตรียมเห็ดเสม็ดเพื่อลดความขมก่อนน้าไปบริโภคได้ 
 

วิธีด าเนินการ 
1. การเตรียมตัวอย่าง  
    เห็ดเสม็ดที่เก็บได้ในช่วงฤดูกาล ในพื้นที่อ้าเภอสิเกา จังหวัดตรัง  น้ามาคัดแยกขนาด โดยคัดเลือกดอกท่ีมีขนาด
ใกล้เคียงกัน  จากน้ันน้ามาตัดแต่งแยกเอาเศษดิน สิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ และส่วนท่ีกินไม่ได้ออก  บรรจุถุงพลาสติก เก็บรักษา
ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส  น้าไปใช้ในการทดลอง 
 

2. การศึกษาชนิดของสารละลายท่ีใช้ต้มต่อคุณภาพของเห็ดเสม็ด   
 น้าเห็ดเสม็ดที่เตรียมได้ตามวิธีการในข้อ 1 มาต้มในสารละลายเกลือที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 4 โดยน้้าหนักต่อ
ปริมาตร และสารละลายผสมระหว่างเกลือความเข้มข้นรอ้ยละ 4 และกรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 0.2 0.3 และ 0.4 โดย
น้้าหนักต่อปริมาตร  โดยใช้อัตราส่วนของเห็ดเสม็ดต่อสารละลายที่ใช้ต้ม 1:5 โดยน้้าหนักต่อปริมาตร  ท้าการต้มที่อุณหภูมิ 
95 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 5 นาที  เมื่อครบก้าหนดเวลาน้าเห็ดเสม็ดขึ้น ท้าให้เย็นในน้้าเย็นทันที ล้างน้้า 1-2 ครั้ง  
จนไม่มีสิ่งสกปรก วางพักไว้ให้สะเด็ดน้้า น้าไปตรวจสอบคุณภาพภายหลังการต้ม คัดเลือกชนิดของสารละลายที่เหมาะสมที่
ใช้ในการต้มเห็ดเสม็ด  โดยพิจารณาจากคุณภาพของเห็ดเสม็ดภายหลังการต้ม  
 

3. การศึกษาระยะเวลาและจ านวนคร้ังในต้มต่อคุณภาพของเห็ดเสม็ด  
     ศึกษาระยะเวลาและจ้านวนครั้งในการต้มเห็ดเสม็ด  โดยน้าเห็ดเสม็ดที่เตรียมได้ตามวิธีการในข้อ 1 มาต้มใน
สารละลายที่เหมาะสมที่ได้จากการศึกษาในข้อ 2  โดยใช้อัตราส่วนของเห็ดเสม็ดต่อสารละลายที่ใช้ต้ม 1:5 โดยน้้าหนักต่อ
ปริมาตร  ท้าการต้มที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 5 และ 10 นาที จ้านวน 1 และ 2 ครั้ง  เมื่อครบ
ก้าหนดเวลาน้าเห็ดเสม็ดขึ้น ท้าให้เย็นในน้้าเย็นทันที  ล้างน้้า 1-2 ครั้ง จนไม่มีสิ่งสกปรก วางพักไว้ให้สะเด็ดน้้า  น้าไป
ตรวจสอบคุณภาพภายหลังการต้ม  คัดเลือกระยะเวลาและจ้านวนครั้งที่เหมาะสมในการต้มเห็ดเสม็ด โดยพิจารณาจาก
คุณภาพของเห็ดเสม็ดภายหลังการต้ม 
 

4. การตรวจสอบคุณภาพเห็ดเสม็ดภายหลังการต้ม 
 เห็ดเสม็ดต้มจากการศึกษาในข้อ 2 และ 3 น้ามาตรวจสอบคุณภาพทางด้านเคมีและประสาทสัมผัส ดังนี้ 

4.1 คุณภาพทางเคมี 
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  [12] 
- ปริมาณเกลือ (Nacl)  [12] 

4.2 คุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส 
 ประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของเห็ดเสม็ดต้ม  โดยประเมินปัจจัยคุณภาพด้านลักษณะปรากฏ สี 
กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวม ด้วยวิธี 9-point hedonic scale กับผู้ทดสอบที่ไม่ได้รับการฝึกฝน 
(untrained panel) จ้านวน 30 คน    
 

5. การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและสมบัติการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของเห็ดเสม็ด 
     ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและสมบัติการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของเห็ดเสม็ด โดยน้าตัวอย่างเห็ดเสม็ดต้มตาม
วิธีการที่เหมาะสมที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์หาองค์ประกอบโดยประมาณ  ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและ
สมบัติการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันเปรียบเทียบกับเห็ดเสม็ดสด ดังนี ้
    5.1 องค์ประกอบโดยประมาณ ได้แก่  
          - ปริมาณความช้ืน [12] 
 - เถ้า [12]  
 - โปรตีน [12]   
 - ไขมัน [12]   
 5.2 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและความสามารถในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
           เตรียมสารสกัดจากเห็ดตามวิธีที่ดัดแปลงจาก Sulaiman et al. [18]  โดยชั่งตัวอย่างเห็ดบดละเอียด 10 กรัม 
ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร  เติมเอธานอลความเข้มข้นร้อยละ 70 ปริมาตร 50 มิลลิลิตร  ปิดฝาขวดด้วยจุกยาง
และน้าไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่า (shaker)  ที่ความเร็ว 200 รอบ/นาที ท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง  จากนั้นกรองสาร
สกัดที่ได้ผ่านกระดาษกรองเบอร์ 1  เก็บสารสกัดในขวดสีชาที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส  น้าไปตรวจหาปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและความสามารถในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันต่อไป 
            - วิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด (Total phenolic contents)   ในตัวอย่างสารสกัด ตามวิธี
ของ Zhang et al. [20] โดยใช้กรดแกลลิกเป็นสารมาตรฐาน 
            - วิเคราะห์ความสามารถในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของตัวอย่างสารสกัด  โดยวิเคราะห์ความสามารถใน
การท้าลายอนุมูลอิสระ DPPH (2,2-Diphenyl-1-picryl-hydrazyl) ตามวิธีของ Zhang et al. [20] โดยใช้วิตามินซีเป็น
สารมาตรฐาน  และวิเคราะห์ความสามารถในการรีดิวซ์เฟอร์ริก (Ferric Reducing Antioxidant Power, Frap) ตามวิธี
ของ Benzie and Strain [14] โดยใช้กรดแกลลิกเป็นสารมาตรฐาน 
  

6. การวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
 การศึกษาคุณภาพทางเคมีของเห็ดเสม็ดภายหลังการต้ม วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Complete 
randomized design, CRD) ส้าหรับการประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของเห็ดเสม็ดภายหลังการต้ม วาง
แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized complete block desing, RCBD) วิเคราะห์ความแปรปรวน
ของข้อมูลและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Rang Test (DMRT)   
 การเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติของข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการและสมบัติการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของ
เห็ดเสม็ดสดและต้มใช้วิธี Independent Sample T-Test  

                  
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

1. การศึกษาชนิดของสารละลายท่ีใช้ต้มต่อคุณภาพของเห็ดเสม็ด   
  เห็ดเสม็ดต้มในสารละลายเกลือที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 4 โดยน้้าหนักต่อปริมาตร และสารละลายผสมระหว่าง
เกลือความเข้มข้นร้อยละ 4 และกรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 0.2 0.3 และ 0.4 โดยน้้าหนักต่อปริมาตร น้ามาตรวจสอบ
คุณภาพภายหลังการต้ม ได้ผลแสดงดังตารางที่ 1-2   จากตารางที่ 1 พบว่าการต้มเห็ดเสม็ดในสารละลายเกลือที่มี
ส่วนผสมของกรดซิตริกมีผลให้เห็ดเสม็ดภายหลังการต้มมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ลดลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ตาม
ระดับความเข้มข้นของกรดซิตริกที่เพิ่มขึ้น (p‹0.05) เมื่อเทียบกับเห็ดเสม็ดที่ต้มในสารละลายเกลือเพียงอย่างเดียว  ทั้งนี้
เป็นผลเนื่องจากการถ่ายโอนมวลสารของกรดจากสารละลายท่ีใช้ต้มเข้าไปในเห็ดในระหว่างการต้ม เห็ดจึงมีค่าความเป็น
กรด-ด่างลดลงตามระดับความเข้มข้นของกรดที่เพิ่มขึ้น  อย่างไรก็ตามเห็ดเสม็ดทั้งที่ต้มในสารละลายเกลือและต้มใน
สารละลายเกลือที่มีส่วนผสมของกรดซิตริกมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณเกลือเพียงเล็กน้อย  ซึ่งเป็นผลจากความแตกต่างของ
วัตถุดิบเริ่มต้นที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ที่มีความแปรปรวนสูง มากกว่าเป็นผลมาจากสารละลายท่ีใช้ต้ม เนื่องจากความ
เข้มข้นของเกลือในสารละลายที่ใช้ต้มเท่ากันในทุกชุดการทดลอง  
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ตารางที่ 1  คุณภาพทางเคมีของเห็ดเสม็ดที่ผ่านการต้มในสารละลายชนิดต่าง ๆ 
 

คุณภาพ เห็ดเสม็ดสด 

ชนิดของสารละลายท่ีใช้ต้ม 

สารละลาย 
เกลือ 4% (w/v) 

สารละลาย 
เกลือ 4% +  
กรดซิตริก  

0.2% (w/v) 

สารละลาย 
เกลือ 4% + 
กรดซิตริก  

0.3% (w/v) 

สารละลาย 
เกลือ 4% + 
กรดซิตริก 

0.4% (w/v) 
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
(pH) 
- ปริมาณเกลือ (Nacl) 
(ร้อยละโดยน้้าหนัก) 

6.32±0.05c 
 

0.39±0.03c 
 

6.77±0.02a 
 

0.97±0.02ab 
 

6.46±0.02b 
 

0.90±0.06b 
 

6.33±0.02c 
 

0.92±0.03b 
 

6.14±0.02d 
 

1.02±0.02a 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรแตกต่างกันตามแนวนอน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p‹0.05) 
 
ตารางที่ 2  ผลการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสของเห็ดเสม็ดที่ผ่านการต้มในสารละลายชนิดต่าง ๆ 
 

คุณภาพ 

ชนิดของสารละลายท่ีใช้ต้ม 

สารละลายเกลือ 
4% (w/v) 

สารละลายเกลือ 
4% + กรดซิตริก  

0.2% (w/v) 

สารละลายเกลือ 
4% + กรดซิตริก  

0.3% (w/v) 

สารละลายเกลือ 
4% + กรดซิตริก 

0.4% (w/v) 
ลักษณะปรากฏ 
ส ี
กลิ่น 
รสชาต ิ
เนื้อสัมผัส 
ความชอบรวม 

7.67±0.80ns 
7.60±0.81ns 
7.53±0.86ns 
6.97±0.76bc 
7.67±0.66ns 
7.27±0.90b 

7.73±0.69ns  
7.70±0.52ns 
7.33±0.99ns  

7.30±0.92ab 

7.76±0.81ns  

7.63±0.81ab 

7.90±0.99ns  
7.93±0.87ns 

7.30±0.97ns  
7.53±1.04a 
7.80±0.84ns  

7.97±0.89a 

7.60±0.89ns  
7.57±0.70ns 

7.20±1.09ns  
6.73±1.09c 
7.63±0.72ns  
7.13±0.97b 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรแตกต่างกันตามแนวนอน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p‹0.05) 
 
  เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส (ตารางที่ 2)  พบว่าเห็ดเสม็ดที่ต้มในสารละลายเกลือที่มี
ส่วนผสมของกรดซิตริกมีคะแนนความชอบด้านรสชาติและความชอบรวมสูงกว่าเห็ดเสม็ดที่ต้มในสารละลายเกลือ เพียง
อย่างเดียว  เนื่องจากให้เห็ดเสม็ดที่มีรสขมน้อยกว่า  โดยเห็ดเสม็ดที่ต้มในสารละลายผสมระหว่างเกลือและกรดซิตริกที่
ระดับความเข้มข้นที่สูงข้ึนจะมีรสขมลดลงและจะมีรสเปรี้ยวเพิ่มขึ้นตามระดบัความเข้มข้นของกรดทีสู่งขึ้น  ดังนั้นเห็ดเสม็ด
ที่ต้มในสารละลายเกลือที่มีส่วนผสมของกรดซิตริกที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 0.4 จึงมีคะแนนความชอบด้านรสชาติและ
ความชอบรวมลดลง  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลเนื่องมาจากการถ่ายโอนมวลสารของกรดในสารละลายที่ใช้ต้ม  
เข้าไปในเนื้อเห็ด รวมถึงการสูญเสียน้้าและสารให้รสขมออกมาในสารละลายที่ใช้ต้มในระหว่างการต้ม [3-5-8]  ซึ่งกรด                    
ซิตริกมีฤทธ์ิในการช่วยลดความขมของเห็ดได้  มีรายงานการศึกษาที่พบว่าการใช้กรดซิตริกเป็นส่วนผสมในยาเม็ดสามารถ
ช่วยลดความขมของยาจากการทดสอบกับผู้ทดสอบได้ [16]  โดยเห็ดเสม็ดที่ต้มในสารละลายเกลือที่มีส่วนผสมของกรด                    
ซิตริกร้อยละ 0.3 โดยน้้าหนักต่อปริมาตร ได้รับคะแนนความชอบทางด้านรสชาติและความชอบรวมสูงสุด  ดังนั้น
สารละลายที่เหมาะส้าหรับใช้ต้มเห็ดเสม็ด คือ สารละลายที่มีส่วนผสมของเกลือร้อยละ 4 และกรดซิตริกร้อยละ 0.3  โดย
น้้าหนักต่อปริมาตร  เนื่องจากให้เห็ดภายหลังการต้มที่มีรสชาติขมและเปรี้ยวในระดับปานกลางและมีคะแนนความชอบ
ทางด้านรสชาติและความชอบรวมสูงกว่าเห็ดเสม็ดที่ต้มในสารละลายเกลือและสารละลายเกลือที่มีส่วนผสมของกรดซิตริก
ที่ระดับความเข้มข้นอ่ืน ๆ 
    
2. การศึกษาระยะเวลาและจ านวนคร้ังในต้มต่อคุณภาพของเห็ดเสม็ด 
 เห็ดเสม็ดที่ผ่านการต้มในสารละลายผสมระหว่างเกลือความเข้มข้นร้อยละ 4 และกรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 
0.3  โดยน้้าหนักต่อปริมาตร ที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส นาน 5 และ 10 นาที จ้านวน 1 และ 2 ครั้ง น้ามาตรวจสอบ
คุณภาพภายหลังการต้ม ได้ผลแสดงดังตารางที่ 3-4 
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ตารางที่ 1  คุณภาพทางเคมีของเห็ดเสม็ดที่ผ่านการต้มในสารละลายชนิดต่าง ๆ 
 

คุณภาพ เห็ดเสม็ดสด 

ชนิดของสารละลายท่ีใช้ต้ม 

สารละลาย 
เกลือ 4% (w/v) 

สารละลาย 
เกลือ 4% +  
กรดซิตริก  

0.2% (w/v) 

สารละลาย 
เกลือ 4% + 
กรดซิตริก  

0.3% (w/v) 

สารละลาย 
เกลือ 4% + 
กรดซิตริก 

0.4% (w/v) 
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
(pH) 
- ปริมาณเกลือ (Nacl) 
(ร้อยละโดยน้้าหนัก) 

6.32±0.05c 
 

0.39±0.03c 
 

6.77±0.02a 
 

0.97±0.02ab 
 

6.46±0.02b 
 

0.90±0.06b 
 

6.33±0.02c 
 

0.92±0.03b 
 

6.14±0.02d 
 

1.02±0.02a 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรแตกต่างกันตามแนวนอน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p‹0.05) 
 
ตารางที่ 2  ผลการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสของเห็ดเสม็ดที่ผ่านการต้มในสารละลายชนิดต่าง ๆ 
 

คุณภาพ 

ชนิดของสารละลายท่ีใช้ต้ม 

สารละลายเกลือ 
4% (w/v) 

สารละลายเกลือ 
4% + กรดซิตริก  

0.2% (w/v) 

สารละลายเกลือ 
4% + กรดซิตริก  

0.3% (w/v) 

สารละลายเกลือ 
4% + กรดซิตริก 

0.4% (w/v) 
ลักษณะปรากฏ 
ส ี
กลิ่น 
รสชาต ิ
เนื้อสัมผัส 
ความชอบรวม 

7.67±0.80ns 
7.60±0.81ns 
7.53±0.86ns 
6.97±0.76bc 
7.67±0.66ns 
7.27±0.90b 

7.73±0.69ns  
7.70±0.52ns 
7.33±0.99ns  

7.30±0.92ab 

7.76±0.81ns  

7.63±0.81ab 

7.90±0.99ns  
7.93±0.87ns 

7.30±0.97ns  
7.53±1.04a 
7.80±0.84ns  

7.97±0.89a 

7.60±0.89ns  
7.57±0.70ns 

7.20±1.09ns  
6.73±1.09c 
7.63±0.72ns  
7.13±0.97b 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรแตกต่างกันตามแนวนอน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p‹0.05) 
 
  เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส (ตารางที่ 2)  พบว่าเห็ดเสม็ดที่ต้มในสารละลายเกลือที่มี
ส่วนผสมของกรดซิตริกมีคะแนนความชอบด้านรสชาติและความชอบรวมสูงกว่าเห็ดเสม็ดที่ต้มในสารละลายเกลือ เพียง
อย่างเดียว  เนื่องจากให้เห็ดเสม็ดที่มีรสขมน้อยกว่า  โดยเห็ดเสม็ดที่ต้มในสารละลายผสมระหว่างเกลือและกรดซิตริกท่ี
ระดับความเข้มข้นที่สูงข้ึนจะมีรสขมลดลงและจะมีรสเปรี้ยวเพิ่มขึ้นตามระดบัความเข้มข้นของกรดทีสู่งขึ้น  ดังนั้นเห็ดเสม็ด
ที่ต้มในสารละลายเกลือที่มีส่วนผสมของกรดซิตริกที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 0.4 จึงมีคะแนนความชอบด้านรสชาติและ
ความชอบรวมลดลง  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลเนื่องมาจากการถ่ายโอนมวลสารของกรดในสารละลายท่ีใช้ต้ม  
เข้าไปในเนื้อเห็ด รวมถึงการสูญเสียน้้าและสารให้รสขมออกมาในสารละลายที่ใช้ต้มในระหว่างการต้ม [3-5-8]  ซึ่งกรด                    
ซิตริกมีฤทธ์ิในการช่วยลดความขมของเห็ดได้  มีรายงานการศึกษาที่พบว่าการใช้กรดซิตริกเป็นส่วนผสมในยาเม็ดสามารถ
ช่วยลดความขมของยาจากการทดสอบกับผู้ทดสอบได้ [16]  โดยเห็ดเสม็ดที่ต้มในสารละลายเกลือที่มีส่วนผสมของกรด                    
ซิตริกร้อยละ 0.3 โดยน้้าหนักต่อปริมาตร ได้รับคะแนนความชอบทางด้านรสชาติและความชอบรวมสูงสุด  ดังนั้น
สารละลายที่เหมาะส้าหรับใช้ต้มเห็ดเสม็ด คือ สารละลายที่มีส่วนผสมของเกลือร้อยละ 4 และกรดซิตริกร้อยละ 0.3  โดย
น้้าหนักต่อปริมาตร  เนื่องจากให้เห็ดภายหลังการต้มที่มีรสชาติขมและเปรี้ยวในระดับปานกลางและมีคะแนนความชอบ
ทางด้านรสชาติและความชอบรวมสูงกว่าเห็ดเสม็ดที่ต้มในสารละลายเกลือและสารละลายเกลือที่มีส่วนผสมของกรดซิตริก
ที่ระดับความเข้มข้นอ่ืน ๆ 
    
2. การศึกษาระยะเวลาและจ านวนคร้ังในต้มต่อคุณภาพของเห็ดเสม็ด 
 เห็ดเสม็ดที่ผ่านการต้มในสารละลายผสมระหว่างเกลือความเข้มข้นร้อยละ 4 และกรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 
0.3  โดยน้้าหนักต่อปริมาตร ที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส นาน 5 และ 10 นาที จ้านวน 1 และ 2 ครั้ง น้ามาตรวจสอบ
คุณภาพภายหลังการต้ม ได้ผลแสดงดังตารางที่ 3-4 

ตารางที่ 3  คุณภาพทางเคมีของเห็ดเสม็ดที่ผ่านการต้มในสารละลายผสมระหว่างเกลือและกรดซิตริกที่ระยะเวลาและ 
    จ้านวนครั้งต่าง ๆ  
 

คุณภาพ เห็ดเสม็ดสด 
ระยะเวลาและจ านวนครั้งที่ใช้ในการต้ม 

ต้ม 5 นาที 
1 คร้ัง 

ต้ม 5 นาที    
2 คร้ัง 

ต้ม 10 นาที    
1 คร้ัง 

ต้ม 10 นาที                  
2 คร้ัง 

1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
2. ปริมาณเกลือ (Nacl) 

6.23±0.06a 
0.37±0.04d 

6.21±0.03a 
0.97±0.06c 

6.15±0.02b 
1.14±0.03b 

6.22±0.01a 
1.08±0.07b 

5.58±0.03c 
1.40±0.04a 

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรแตกต่างกันตามแนวนอน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p‹0.05) 
 
ตารางที่ 4  ผลการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสของเห็ดเสม็ดที่ผ่านการต้มในสารละลายผสมระหว่างเกลือและกรด                    

ซิตริกที่ระยะเวลาและจ้านวนครั้งต่าง ๆ  
 

ปัจจัยคุณภาพ 
ระยะเวลาและจ านวนครั้งที่ใช้ในการต้มเห็ดเสม็ด 

ต้ม 5 นาที  
1 คร้ัง 

ต้ม 5 นาที  
2 คร้ัง 

ต้ม 10 นาที  
1 คร้ัง 

ต้ม 10 นาที  
2 คร้ัง 

ลักษณะปรากฏ 
ส ี
กลิ่น 
รสชาต ิ
เนื้อสัมผัส 
ความชอบรวม 

7.10±1.32ns 
7.30±1.12ns 
7.53±0.86ns 
6.80±1.06b 

7.53±0.78a 
7.27±0.80ab 

7.13±1.25ns 
7.20±1.16ns 
7.47±0.90ns 
6.93±2.00b 
7.37±0.81ab 
6.93±0.98b 

7.10±1.35ns 
7.23±1.19ns 
7.47±0.86ns 
7.13±1.45ab 
7.70±0.70a 
7.60±1.04a 

7.20±1.21ns 
7.07±1.20ns 
7.50±0.90ns 
7.40±1.16a 
7.07±0.75b 

7.20±1.09ab 
หมายเหตุ:  ค่าเฉลี่ยที่มตีัวอักษรตา่งกันตามแนวนอน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคญัทางสถิต ิ(p‹0.05) 
   ns แสดงความไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≥0.05) 
 

ผลจาการศึกษาในตารางที่ 3  พบว่าระยะเวลาในการต้มและจ้านวนครั้งในการต้มมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ทางเคมีของเห็ดเสม็ดอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p‹0.05)  โดยพบว่าเห็ดเสม็ดมีค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงตามระยะเวลา
และจ้านวนครั้งในการต้มที่เพิ่มขึ้น  ขณะเดียวกันเห็ดมีปริมาณเกลือ (Nacl) เพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาและจ้านวนครั้งในการ
ต้มเพิ่มขึ้น  ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากการต้มที่ท้าให้เยื่อหุ้มเซลล์ของเห็ดอ่อนตัวลง เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่มีผลให้
เกิดการถ่ายโอนมวลสารได้มากขึ้นและท้าให้ตัวถูกละลายจากสารละลายที่ใช้ต้มสามารถแพร่เข้าไปในเซลล์ได้มากขึ้น 
ขณะเดียวกันสารที่ให้รสขมในเห็ดก็สามารถแพร่ออกมาในสารละลายที่ใช้ต้มได้ [3-5-8]  ดังนั้นเมื่อระยะเวลาและจ้านวน
ครั้งในการต้มเพิ่มขึ้นจึงมีผลให้เกิดการแพร่ของเกลือและกรดจากสารละลายที่ใช้ต้มเข้ามาในเซลล์เห็ดได้เพิ่มขึ้น และเกิด
การแพร่ของสารให้รสขมออกจากเซลล์ได้มาขึ้นด้วย เห็ดเสม็ดจึงมีค่าความเป็นกรด-ด่างลดลง และมีปริมาณเกลือ (Nacl) 
เพิ่มขึ้น  สอดคล้องกับผลการศึกษาคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส (ตารางที่ 4)  ที่พบว่าระยะเวลาและจ้านวนครั้งในการ
ต้มมีผลต่อคะแนนความชอบด้านรสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวมของเห็ดเสม็ด  โดยเมื่อระยะเวลาและจ้านวนครั้ง 
ในการต้มเพิ่มขึ้นส่งผลให้เห็ดเสมด็มเีนื้อสัมผัสที่น่ิมมากข้ึน รสขมลดลงและมีรสชาติเค็มและเปรี้ยวเพิ่มขึ้น  ทั้งนี้เป็นเพราะ
การต้มที่ระยะเวลาและจ้านวนครั้งท่ีมากขึ้นท้าให้ผนังเซลล์สูญเสียความแข็งแรง เยื่อหุ้มเซลล์ของเห็ดอ่อนตัวลง ส่งผลให้
เนื้อสัมผัสของเห็ดนิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันระยะเวลาและจ้านวนครั้งในการต้มที่เพิ่มขึ้นก็ส่งผลให้เกิดการแพร่ของ
สารละลายที่ใช้ต้มเข้าไปในเนื้อเยื่อของเห็ดได้มากขึ้น และเกิดการแพร่ของสารที่ให้รสขมออกมาในสารละลายที่ใช้ ต้ม
ได้มากขึ้นส่งผลให้เห็ดมีรสขมน้อยลง แต่จะมีรสเค็มและเปรี้ยวมากขึ้น  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นรินทร์ และ                     
น้้าทิพย์ [3] ที่พบว่าเมื่อระยะเวลาในการลวกเพิ่มขึ้น มันเทศจะมีความแน่นเนื้อลดลง มีเนื้อสัมผัสนิ่มและฉ่้าน้้า เนื่องจาก
การลวกมีผลให้เยื่อหุ้มเซลลข์องมันเทศอ่อนตัวลง ความแข็งแรงในโครงข่ายผนังเซลล์ของมันเทศลดลง ท้าให้เนื้อสัมผัสของ
มันเทศที่ผ่านการลวกอ่อนตัวลง  และการศึกษาของ ช่อลัดดา และคณะ [2] ที่พบว่าจ้านวนครั้งในการต้มและระยะเวลา 
ในการต้มที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณสารแอนไฮโดรบาราคอลซึ่งเป็นสารที่ช่วยลดความเครียดในใบขี้เหล็กลดลง โดยจะ
ละลายออกมาในน้้าที่ใช้ต้ม  ซึ่งการต้มเห็ดเสม็ดที่ระยะเวลาและจ้านวนครั้งที่มากขึ้นแม้จะสามารถช่วยลดความขมของ
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เห็ดเสม็ดได้ แต่เห็ดเสม็ดมีเนื้อสัมผสัที่น่ิม ส่งผลให้เห็ดเสม็ดที่ต้มที่ระยะเวลาและจ้านวนครั้งท่ีมากมีคะแนนความชอบด้าน
รสชาติสูง แต่มีคะแนนความชอบทางด้านเนื้อสัมผัสและความชอบรวมน้อย  โดยเห็ดเสม็ดที่ผ่านการต้มเป็นเวลา 10 นาที 
จ้านวน 1 ครั้ง ได้รับคะแนนความชอบด้านรสชาติที่ไม่ต่างจากเห็ดเสม็ดที่ต้มเป็นเวลา 10 นาที 2 ครั้ง แต่มีคะแนน
ความชอบด้านลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบรวมสูงกว่าเห็ดเสม็ดที่ต้มที่ระยะเวลาและจ้านวนครั้งอื่น เนื่องจากให้เห็ด
เสม็ดที่มีรสขมในระดับปานกลาง แต่ยังคงไว้ซึ่งลักษณะเนื้อสัมผัสที่ดี  ดังนั้นระยะเวลาและจ้านวนครั้งในการต้มที่
เหมาะสม คือ ต้มเห็ดเสม็ดในสารละลายผสมระหว่างเกลือความเข้มข้นร้อยละ 4 และกรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 0.3 
โดยน้้าหนักต่อปริมาตร นาน 10 นาที 1 ครั้ง  เนื่องจากให้เห็ดเสม็ดที่มีรสชาติขม เค็ม เปรี้ยวในระดับที่พอเหมาะ               
มีคะแนนความชอบทางด้านประสาทสัมผัสที่ดี อีกท้ังยังมีขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีไม่ยุ่งยาก 
 
3. การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและสมบัติการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของเห็ดเสม็ด 
 เห็ดเสม็ดต้มน้ามาศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและสมบัติการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันเทียบกับเห็ดเสม็ดสด ได้ผล
แสดงดังตารางที่ 5   
 
ตารางที่ 5  คุณค่าทางโภชนาการและสมบัติการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของเห็ดเสม็ด 
 

คุณภาพ เห็ดเสม็ดสด เห็ดเสม็ดต้ม เห็ดเสม็ดสด เห็ดเสม็ดต้ม 
(ร้อยละโดยน้ าหนักสด) (ร้อยละโดยน้ าหนักแห้ง) 

1. องค์ประกอบโดยประมาณ 
    - ความช้ืน 

    - เถ้า 

    - โปรตีน 
    - ไขมัน 
 

2. สมบัติการต้านปฏิกริิยาออกซิเดชัน 
    - ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ทั้งหมด (มก.สมมูลกรดแกลลิก/ 
100 กรัมตัวอย่าง) 
    - ความสามารถในการตา้นอนุมูล
อิสระ DPPH (มก.สมมลูวิตามินซี/ 
100 กรัมตัวอย่าง) 

    - ความสามารถในการรีดิวซ์เฟอร์ริก 
(Frap)  (มก.สมมูลกรดแกลลิก/ 
100 กรัมตัวอย่าง) 

 
90.95±0.08a

 

0.57±0.02b 
2.19±0.01b 

0.11±0.01a 

 

 
68.40±0.62a 

 
 

20.23±0.35a 
 
 

13.75±0.05a 

 
90.49±0.03b

 

0.72±0.04a 
2.35±0.01a 

0.12±0.01a 

 

 
51.23±0.08b 

 
 

17.87±0.12b 
 
 
13.07±0.12b 

 
 
6.34±0.25b

 

24.29±0.14a 

1.27±0.12a 

 

 
755.78±1.89a 

 
 

223.58±1.82a 
 
 
151.97±0.57a 

 
 

7.14±0.40a 
23.15±0.09b 

1.24±0.09a 

 

 
538.72±0.81b 

 
 

187.96±1.25b 
 
 
128.88±1.23b 

หมายเหตุ:  ค่าเฉลี่ยที่มตีัวอักษรตา่งกันตามแนวนอนในหน่วยน้้าหนักเดียวกัน แสดงความแตกตา่งกันอย่างมีนัยส้าคญัทาง 
  สถิติ (p‹0.05) 
 
 จากตารางที่ 5  พบว่าความร้อนจากการต้มมีผลให้เห็ดเสม็ดมีปริมาณโปรตีน ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด 
และความสามารถในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันลดลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p‹0.05) เมื่อเทียบกับเห็ดเสม็ดสด  
เนื่องจากการถูกท้าลายด้วยความร้อนจากการต้ม [19] ขณะเดียวกันเห็ดเสม็ดที่ผ่านการต้มกลับมีปริมาณเถ้าเพิ่มขึ้นจาก
การถ่ายโอนมวลสารของเกลือและกรดในสารละลายที่ใช้ต้มเข้าไปในเนื้อเยื่อเห็ดในระหว่างการต้ม  สอดคล้องกับผล
การศึกษาของภาวดี และคณะ [4] ที่พบว่าการต้มมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเห็ด
ออรินจิ เห็ดหูหนูด้า เห็ดนางฟูา และเห็ดหอม  โดยเห็ดที่ผ่านการต้มในน้้าเดือดที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที 
มีคุณสมบัติการออกฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระลดลงร้อยละ 18.16-81.33 และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดลดลงร้อยละ    
48.45-68.00 เมื่อเทียบกับเห็ดสด 
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เห็ดเสม็ดได้ แต่เห็ดเสม็ดมีเนื้อสัมผสัที่น่ิม ส่งผลให้เห็ดเสม็ดที่ต้มที่ระยะเวลาและจ้านวนครั้งท่ีมากมีคะแนนความชอบด้าน
รสชาติสูง แต่มีคะแนนความชอบทางด้านเนื้อสัมผัสและความชอบรวมน้อย  โดยเห็ดเสม็ดที่ผ่านการต้มเป็นเวลา 10 นาที 
จ้านวน 1 ครั้ง ได้รับคะแนนความชอบด้านรสชาติที่ไม่ต่างจากเห็ดเสม็ดที่ต้มเป็นเวลา 10 นาที 2 ครั้ง แต่มีคะแนน
ความชอบด้านลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบรวมสูงกว่าเห็ดเสม็ดที่ต้มที่ระยะเวลาและจ้านวนครั้งอื่น เนื่องจากให้เห็ด
เสม็ดที่มีรสขมในระดับปานกลาง แต่ยังคงไว้ซึ่งลักษณะเนื้อสัมผัสที่ดี  ดังนั้นระยะเวลาและจ้านวนครั้งในการต้มที่
เหมาะสม คือ ต้มเห็ดเสม็ดในสารละลายผสมระหว่างเกลือความเข้มข้นร้อยละ 4 และกรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 0.3 
โดยน้้าหนักต่อปริมาตร นาน 10 นาที 1 ครั้ง  เนื่องจากให้เห็ดเสม็ดที่มีรสชาติขม เค็ม เปรี้ยวในระดับที่พอเหมาะ               
มีคะแนนความชอบทางด้านประสาทสัมผัสที่ดี อีกท้ังยังมีขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีไม่ยุ่งยาก 
 
3. การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและสมบัติการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของเห็ดเสม็ด 
 เห็ดเสม็ดต้มน้ามาศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและสมบัติการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันเทียบกับเห็ดเสม็ดสด ได้ผล
แสดงดังตารางที่ 5   
 
ตารางที่ 5  คุณค่าทางโภชนาการและสมบัติการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของเห็ดเสม็ด 
 

คุณภาพ เห็ดเสม็ดสด เห็ดเสม็ดต้ม เห็ดเสม็ดสด เห็ดเสม็ดต้ม 
(ร้อยละโดยน้ าหนักสด) (ร้อยละโดยน้ าหนักแห้ง) 

1. องค์ประกอบโดยประมาณ 
    - ความช้ืน 

    - เถ้า 

    - โปรตีน 
    - ไขมัน 
 

2. สมบัติการต้านปฏิกริิยาออกซิเดชัน 
    - ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ทั้งหมด (มก.สมมูลกรดแกลลิก/ 
100 กรัมตัวอย่าง) 
    - ความสามารถในการตา้นอนุมูล
อิสระ DPPH (มก.สมมลูวิตามินซี/ 
100 กรัมตัวอย่าง) 

    - ความสามารถในการรีดิวซ์เฟอร์ริก 
(Frap)  (มก.สมมูลกรดแกลลิก/ 
100 กรัมตัวอย่าง) 

 
90.95±0.08a

 

0.57±0.02b 
2.19±0.01b 

0.11±0.01a 

 

 
68.40±0.62a 

 
 

20.23±0.35a 
 
 

13.75±0.05a 

 
90.49±0.03b

 

0.72±0.04a 
2.35±0.01a 

0.12±0.01a 

 

 
51.23±0.08b 

 
 

17.87±0.12b 
 
 
13.07±0.12b 

 
 
6.34±0.25b

 

24.29±0.14a 

1.27±0.12a 

 

 
755.78±1.89a 

 
 

223.58±1.82a 
 
 
151.97±0.57a 

 
 

7.14±0.40a 
23.15±0.09b 

1.24±0.09a 

 

 
538.72±0.81b 

 
 

187.96±1.25b 
 
 
128.88±1.23b 

หมายเหตุ:  ค่าเฉลี่ยที่มตีัวอักษรตา่งกันตามแนวนอนในหน่วยน้้าหนักเดียวกัน แสดงความแตกตา่งกันอย่างมีนัยส้าคญัทาง 
  สถิติ (p‹0.05) 
 
 จากตารางที่ 5  พบว่าความร้อนจากการต้มมีผลให้เห็ดเสม็ดมีปริมาณโปรตีน ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด 
และความสามารถในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันลดลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p‹0.05) เมื่อเทียบกับเห็ดเสม็ดสด  
เนื่องจากการถูกท้าลายด้วยความร้อนจากการต้ม [19] ขณะเดียวกันเห็ดเสม็ดที่ผ่านการต้มกลับมีปริมาณเถ้าเพิ่มขึ้นจาก
การถ่ายโอนมวลสารของเกลือและกรดในสารละลายที่ใช้ต้มเข้าไปในเนื้อเยื่อเห็ดในระหว่างการต้ม  สอดคล้องกับผล
การศึกษาของภาวดี และคณะ [4] ที่พบว่าการต้มมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเห็ด
ออรินจิ เห็ดหูหนูด้า เห็ดนางฟูา และเห็ดหอม  โดยเห็ดที่ผ่านการต้มในน้้าเดือดที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที 
มีคุณสมบัติการออกฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระลดลงร้อยละ 18.16-81.33 และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดลดลงร้อยละ    
48.45-68.00 เมื่อเทียบกับเห็ดสด 
 
 

 
 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาผลของการต้มต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเห็ดเสม็ด  พบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการต้มเห็ดเสม็ด 

คือ ต้มเห็ดเสม็ดในสารละลายผสมระหว่างเกลือความเข้มข้นร้อยละ 4 และกรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 0.3 โดยน้้าหนัก
ต่อปริมาตร อัตราส่วนระหว่างเห็ดต่อสารละลายที่ใช้ต้ม 1:5 โดยน้้าหนักต่อปริมาตร นาน 10 นาที  เนื่องจากให้เห็ดเสม็ด
ทีม่ีรสชาติขม เค็ม เปรี้ยวในระดับที่พอเหมาะ มีเนื้อสัมผัสที่ดี และมีขั้นตอนการเตรียมที่ไมยุ่่งยาก อย่างไรก็ตามเห็ดเสม็ดที่
ผ่านการต้มเพื่อให้มีคุณภาพเหมาะแก่การบริโภคจะมีคุณค่าทางโภชนาการและสมบัติการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันลดลง
เมื่อเทียบกับเห็ดเสม็ดสด 

 
ค าขอบคุณ 

 ขอขอบคุณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาวิจยัครั้งนี้ 
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The Development of Curry Chicken Biryani Sausage

Dudsadee Sapbua1* Papon Klaycharoen2 and Artima Sae-liaw2 

Abstract

Introduction: At present, most people had been too busy. Sausages are very popular because they are easy 

to eat. Curry Chicken Biryani is the local food in Southern Thai which it can buy in market. Curry Chicken Biryani 

can be put beef, chicken and goats. The herbs that are put in the curry for good smell and beneficial for health 

such as some cinnamon helps to refresh, some Cloves help system digest food and some Cardamom helps 

expectorate. Curry Chicken Biryani Sausage is good for health and is choice for consumer. 

Objective: To study consumer satisfaction and physical quality of Curry Chicken Biryani Sausage.

Methods: Three recipe of sausage had quantity of curry paste 30, 60 and 90 grams. After that, they are tested 

sensory on color odor taste texture overall by consumer and the physical testing as the texture and the color 

are measured by the Texture Analyzer and the color meter respectively.

Result: The results showed that the sausage with 60 and 90 grams of curry paste ingredient were the most 

acceptance that accepted all aspects of color, odor, taste, texture and overall by the consumers. The sausage 

with 30 grams of curry paste ingredient were the less acceptance significantly different. The texture and L* a* 

and b* of Three recipe of sausage were not the significantly different.

Conclusion: the sausage with 30 and 60 grams of curry paste ingredient which is the highest yellow color (b*) 

Which is related to consumer acceptance of color sensory quality.

Keywords: Product Development, Sausage, Curry Chicken Biryani
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บทน า 
 ปัจจุบนัน้ีการอุปโภคบริโภคของผูค้นในปัจจุบนั มีการพฒันาไปไกลมีอาหารท่ีให้ไดบ้ริโภคท่ีแปลกใหม่มาก
ข้ึน ท าให้ผูค้นอยากลองอาหารใหม่ เน่ืองจากการด าเนินชีวิตของคนเร่งรีบมากยิ่งข้ึน ส่งผลต่อการเลือกรับประทาน
อาหารโดยมกันิยมบริโภคอาหารฟาสตฟ์ู้ดหรืออาหารจานด่วนมากยิง่ข้ึน เช่น แฮมเบอร์เกอร์ มนัฝร่ังทอด แซนดว์ชิ ไส้
กรอก รวมไปถึงอาหารชนิดอ่ืนๆ ท่ีสามารถเตรียมและปรุงไดอ้ย่างรวดเร็ว ปัจจุบนัมีสินคา้ประเภทอาหารจานด่วนท่ี
หลากหลายมากยิ่งข้ึน ตลาดรวมของผลิตภณัฑไ์ส้กรอกเมืองไทยปัจจุบนัน้ีมีมูลค่ารวมประมาณโดยปีน้ีคาดวา่ยอดขาย
ไสก้รอกตลาดรวมจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7-8 จากปีก่อนท่ีมียอดขายรวม 35,000 ลา้นบาท ปริมาณ 3 แสนตนั หรือโตร้อยละ 5
จากปีก่อนหนา้ โดยแบ่งเป็นกลุ่มไสก้รอกร้อยละ 49 และกลุ่มสไลด ์(โบโลน่า,แฮม,เบคอน) สดัส่วนร้อยละ 45 และอ่ืนๆ
ร้อยละ 6 ต่อปี [1]  
 ไสก้รอก (sausage) คือผลิตภณัฑจ์ากเน้ือสตัว ์(meat product) ท่ีไดจ้ากการน าเน้ือมาบด ผสมกบัเกลือ เคร่ืองปรุง
รสแลว้บรรจุในไสเ้พ่ือท าให้มีรูปร่างเป็นทรงกระบอก และไดมี้การพฒันาและปรังปรุงไส้กรอกท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน 
เช่น ไส้กรอกกะเพราไก่ ไส้กรอกขา้วผดั ไส้กรอกหมูผสมไก่ ไส้กรอกแฮมพริก เป็นตน้ ส าหรับการน าอาหารท่ีไทยได้
รับมาจากพวกอาหรับตั้งแต่อดีต ถือเป็นอาหารของคนมุสลิมในประเทศไทยและเป็นกลุ่มคนท่ีเช่ียวชาญการท าขา้วหมก
ขา้วหมกไก่เป็นอาหารท่ีไทยไดรั้บมาจากพวกอาหรับตั้งแต่อดีต ถือเป็นอาหารของคนมุสลิมในประเทศไทย และเป็น
กลุ่มคนท่ีเช่ียวชาญการท าขา้วหมกไก่ท่ีสุด ขา้วหมกน้ีตอ้งใส่เคร่ืองเทศแขก เช่น อบเชย ลูกกระวาน กานพลู และ
หญา้ฝร่ันหรือแซฟฟรอน (saffron) เพ่ือให้ขา้วมีสีเหลืองทองสวยและมีกล่ินหอม แต่หญา้ฝร่ันราคาแพงมากจึงมีการใช้
ขม้ินแทนในภายหลงั 
 ขา้วหมกแบบเปอร์เซีย-อาหรับท่ีหุงกบัเคร่ืองเทศ เม่ือสุกแลว้โรยหอมแดงเจียว ลูกเกดและอลัมอนด์ ส่วนขา้ว
หมกท่ีใส่ผงขม้ิน สีเหลืองสุกแลว้กินกบัเน้ือสัตวอ์บ คนไทยเรียกขา้วบุหร่ี ในปัจจุบนั ขา้วหมกท่ีคนไทยรู้จกักนัดีท่ีสุด
คือขา้วหมกไก่ ซ่ึงตรงกับขา้วหมกประเภทบิรยานีของอินเดีย   ขา้วหมกไก่เป็นอาหารจานเดียวท่ีประกอบไปดว้ย
เคร่ืองเทศนานาชนิด กล่ินหอมกรุ่น ถึงแมข้า้วหมกไก่ไม่ใช่อาหารจานเดียวสัญชาติไทยแท้ๆ ก็ตาม แต่ก็ผสมกลมกลืน
จนกลายเป็นอาหารไทยท่ีไดรั้บความนิยมกนัมากชนิดหน่ึง โดยเฉพาะท่ีปักษใ์ตมี้ท าขายทัว่ไปหาซ้ือรับประทานกนัได้
ตามสะดวกตั้งแต่ยา่นตลาดจนถึงภตัตาคาร [2]  
 
    วสัดุ อุปกรณ์และการด าเนินการ 

วสัดุ อุปกรณ์ 

1)  เคร่ืองชัง่ดิจิตอล  
2) อุปกรณ์เคร่ืองครัว 
3) เคร่ืองบดเน้ือ 
4) เคร่ืองวดัสี ยีห่อ้ KONICA MINOLTA รุ่น CR-400 
5) เคร่ืองวดัเน้ือสมัผสั ยีห่อ้ Stable Micro Systems รุ่น TA.XT Plus 
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การด าเนินการทดลอง 
1. รวบรวมสูตรและคดัเลือกสูตรมาตรฐาน 

จากการรวบรวมสูตรและทดลอง พบวา่สูตรขา้วหมกและเคร่ืองแกงขา้วหมกไก่จากสถาบนัอาหาร[3] เป็นสูตร
ท่ีสามารถน ามาผลิตไดจ้ริงแลว้คดัเลือกจากผลการทดสอบระดบัความชอบทางประสาทสัมผสัดา้นสี กล่ิน รสชาติ และ
ความชอบโดยรวม ซ่ึงใหผ้ลดีท่ีสุด จึงน ามาใชใ้นการทดลอง (ตารางท่ี 1) ผลการวเิคราะห์และสรุปไดว้า่ ผูว้จิยัเลือกสูตร
จากสถาบนัอาหารเป็นสูตรมาตรฐานใชใ้นการผลิตไส้กรอกขา้วหมกไก่โดยปรับเพ่ิมหรือลดปริมาณของเคร่ืองแกงซ่ึง
เป็นส่วนผสมในไสก้รอกขา้วหมกไก่ (ดงัตารางท่ี 2) 

ตารางที ่1 ส่วนผสมของเคร่ืองแกงขา้วหมกไก่ 
วตัถุดิบ ปริมาณท่ีใช ้

ลูกกระวาน 5 กรัม 
อบเชย ยาว 2 น้ิว 5 กรัม 
กานพล ู 10 กรัม 
หญา้ฝร่ัน 5 กรัม 
ขม้ินผง  10 กรัม 
ผงลูกผกัชี 10 กรัม 
ผงยีห่ร่า 5 กรัม 
พริกไทยด าป่น 5 กรัม 
เกลือ 5 กรัม 

ทีม่า : ดงัแปลงจากสถาบนัอาหาร (2560) 
 

2. พฒันาปรับเพ่ิมเคร่ืองแกงขา้วหมกไก่  
ตารางที ่2 สูตรการปรับอตัราส่วนเคร่ืองแกงขา้วหมกไก่ 
วตัถุดิบ ส่วนผสมสูตรท่ี 1 (กรัม) ส่วนผสมสูตรท่ี 2 (กรัม) ส่วนผสมสูตรท่ี 3 (กรัม) 
เน้ือไก่ส่วนสะโพก       500 500 500 
เกลือ                                  2 2 2 
พริกไทย                                 5 5 5 
ลูกผกัชี                                           5 5 5 
น ้าตาลทราย                          10 10 10 
น ้าตาลป๊ีบ                                                20 20 20 
ผงกระหร่ี                                      5 5 5 
ผงปรุงรสไก่   10 10 10 
สีผสมอาหารสีเหลือง         2 2 2 
ผงฟ ู                                                15 15 15 
เคร่ืองแกงขา้วหมกไก่        30 60 90 
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อบเชย ยาว 2 น้ิว 5 กรัม 
กานพล ู 10 กรัม 
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ทีม่า : ดงัแปลงจากสถาบนัอาหาร (2560) 
 

2. พฒันาปรับเพ่ิมเคร่ืองแกงขา้วหมกไก่  
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ผงปรุงรสไก่   10 10 10 
สีผสมอาหารสีเหลือง         2 2 2 
ผงฟ ู                                                15 15 15 
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ขั้นตอนการท าไสก้รอกขา้วหมกไก่ดงัน้ี  

1) น าไก่ส่วนสะโพกลา้งท าความสะอาด หัน่เอาแต่ส่วนเน้ือ หนงั และมนัไก่ 
2) น าไปบดจนละเอียดและน าไปตีบนน ้ าแขง็ จนไก่เยน็มีเน้ือสมัผสัเด่ง 
3) น าไปเคร่ืองแกงมาผสม ใส่ผงฟ ูปรุงดว้ย พริกไทย ลูกผกัชี น ้าตาลทราย น ้าตาลบ๊ีบ เกลือ ผงฟปูรุงรสไก่ และ

สีผสมอาหาร คลุกใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั 
4) น าไก่ท่ีหมกัไวย้ดัใส่ในไสเ้ทียม มดัดว้ยเชือก 
5) น าไสก้รอกท่ีได ้น าไปน่ึงในลงัถึงจนสุก  น ามาหัน่ชินพอดีค าพร้อมเสิร์ฟ 
น าสูตรมาทดสอบคุณลกัษณะทางประสาทสมัผสักบัผูชิ้มจ านวน 50 คนซ่ึงเป็นบุคลากรในมหาวทิยาลยัสวนดุสิต 

ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้งตรัง วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) น าขอ้มูลวเิคราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตวัอยา่งดว้ยวธีิ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
  3. ทดสอบดา้นกายภาพไดแ้ก่ วดัค่าเน้ือสมัผสัดว้ยเคร่ืองวดัเน้ือสมัผสั (Texture Analyzer) และวดัคา่สีดว้ย
เคร่ืองวดัสี โดยทดลอง 5 ซ ้ า วางแผนการทดลองแบบ CRD โดยวเิคราะห์ความแปรปรวนดว้ย ANOVA และวเิคราะห์
ค่าเฉล่ียโดยวธีิ Duncan’s new multiple range test 
 

ผลการวจิยั 
การพฒันาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเคร่ืองแกงข้าวหมกไก่ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวตัถุประสงค์ เพื่อพฒันา

ผลิตภณัฑไ์ส้กรอกเคร่ืองแกงขา้วหมกไก่ของ  โดยจากการทดลองเบ้ืองตน้พบวา่สูตรขา้วหมกไก่ของสถาบนัอาหาร มี
ลกัษณะของขา้วหมกไก่ท่ีดี คือ มีสีเหลืองทองสวยและมีกล่ินหอมและมีคะแนนระดบัความชอบทางประสาทสมัผสัดา้น
สี กล่ิน รสชาติ และความชอบโดยรวม ซ่ึงให้ผลดีท่ีสุด เม่ือน าไส้กรอกเคร่ืองแกงขา้วหมกไก่ทั้ง 3 สูตร ไดแ้ก่ สูตรท่ีมี
ปริมาณเคร่ืองแกงดงัน้ี 30 กรัม 60 กรัม และ 90 กรัม ตามล าดบั ไปทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผสั ไดแ้ก่ สี กล่ิน 
รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 50 คน โดยใชแ้บบทดสอบความชอบ 5 ระดบั ( 5 
points hedonic scale) ไดผ้ลการการทดสอบดงัน้ี (ตารางท่ี 3) 

 
ตารางที ่3 คุณลกัษณะทางประสาทสมัผสัทั้ง 5 ดา้นของไสก้รอกเคร่ืองแกงขา้วหมกไก่ 

คุณลกัษณะ 
ไสก้รอกเคร่ืองแกงขา้วหมกไก่ 

เคร่ืองแกง 30 กรัม  เคร่ืองแกง 60 กรัม  เคร่ืองแกง 90 กรัม  
สี 3.50b ± 0.82 4.20a ± 0.71 3.5b ± 0.97 
กล่ิน 3.83a ± 0.99 3.80a ± 0.89 3.90a ± 0.96 
รสชาติ            3.67b ± 0.84 3.90a ± 0.92 3.90a ± 0.92 
เน้ือสมัผสั 3.43b ± 1.14 3.77ab ± 0.82 4.00a ± 0.89 
ความชอบโดยรวม 3.57b ± 0.97 4.07a ± 0.69 4.10a ± 0.89 

a , b , c คือตวัอกัษรก ากบัต่างกนัแสดงผลถึงความต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
หมายเหตุ : ค่าเฉล่ียท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p<0.05) 
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ภาพที ่1 แสดงลกัษณะไสก้รอกขา้วหมกไก่ 

 
ผลการยอมรับของผูบ้ริโภคต่อคุณภาพทางประสาทสัมผสัดา้นความชอบโดยรวมของไส้กรอกเคร่ืองแกงขา้ว

หมกไก่ พบว่า ผูชิ้มให้คะแนนด้านความชอบในด้าน สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั ความชอบโดยรวมของไส้กรอก
เคร่ืองแกงขา้วหมกไก่ท่ีมีปริมาณเคร่ืองแกง 60 กรัม ดีท่ีสุด โดยมีคะแนนคุณภาพทางประสาทสมัผสัดา้นสี เท่ากบั 4.02 
คะแนนดา้นกล่ินเท่ากบั 3.80 ซ่ึงไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบัสูตรอ่ืน ๆ คะแนนดา้นรสชาติเท่ากบั 3.90 คะแนนดา้น
เน้ือสมัผสัเท่ากบั 3.77 ซ่ึงไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบัสูตรปริมาณเคร่ืองแกง 90 กรัมซ่ึงมีคะแนนสูงท่ีสุด และคะแนน
ทางประสาทสมัผสัดา้นความชอบโดยรวมเท่ากบั 4.07    

จากการตรวจค่าเน้ือสมัผสัดว้ยเคร่ืองวดัเน้ือสมัผสั (Texture Analyzer) ผลการทดลองพบวา่ไสก้รอกเคร่ืองแกง
ขา้วหมกไก่ท่ีมีปริมาณเคร่ือง 30 60 และ 90 กรัม พบว่า มีค่าความแน่นเน้ือของเน้ือสัมผสัเท่ากับ 1,400 ถึง 1,500 (g 
force) ไม่แตกต่างกนัทางสถิติดงั (ตารางท่ี 4) 

 
ตารางที ่4 ค่าเน้ือสมัผสัไสก้รอกเคร่ืองแกงขา้วหมกไก่ท่ีมีปริมาณเคร่ือง 30 60 และ 90 กรัม 

ลกัษณะเน้ือสัมผสั 
(g force) 

ไสก้รอกเคร่ืองแกงขา้วหมกไก่ 
เคร่ืองแกง 30 กรัม เคร่ืองแกง60 กรัม เคร่ืองแกง90 กรัม 

ค่าเฉล่ียเลขคณิต(x ̅)  1245.51a 1183.32a 1415.83a 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  49.51 255.57 562.72 

a , b , c คือตวัอกัษรก ากบัต่างกนัแสดงผลถึงความต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
หมายเหตุ : ค่าเฉล่ียท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p<0.05) 
 
ตารางที ่5 ค่า L* a* b* ของไสก้รอกเคร่ืองแกงขา้วหมกไก่ท่ีมีปริมาณเคร่ือง 30 60 และ 90 กรัม 

ค่าสี 
ไสก้รอกเคร่ืองแกงขา้วหมกไก่ 

เคร่ืองแกง 30 กรัม เคร่ืองแกง 60 กรัม เคร่ืองแกง90 กรัม 
L* 63.13a ± 0.50 60.77b ± 0.83 57.83c ± 0.55 
a*   0.94a ± 0.51   0.82a ± 0.62   0.31a ± 0.25 
b* 46.44a ± 2.06 44.15ab ± 2.38   43.47b ± 0.95 

a , b , c คือตวัอกัษรก ากบัต่างกนัแสดงผลถึงความต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
หมายเหตุ : ค่าเฉล่ียท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p<0.05) 
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ค่า L*      แสดงถึง  ค่าความสวา่ง 0 ถึง 100 
ค่า (+a*)  แสดงถึง  ค่าสีแดง    (-a*) แสดงถึง  ค่าสีเขียว 
ค่า (+b*)  แสดงถึง  ค่าสีเหลือง   (-b*) แสดงถึง  ค่าสีน ้ าเงิน 

ผลการวดัค่าสีดว้ยเคร่ืองวดัค่าสีเป็น L* a* b*  พบวา่ค่าสี L* ของไสก้รอกเคร่ืองแกงขา้วหมกไก่ ท่ีมีปริมาณ
เคร่ือง 30 กรัม พบวา่ มีค่าความสวา่งมากท่ีสุด ค่า a* :ซ่ึงเป็นค่าสีแดงมีค่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ส าหรับค่า b* ซ่ึง
เป็นค่าสีเหลือง ไสก้รอกขา้วหมกไก่ท่ีมีปริมาณเคร่ืองแกง 30 และ 60 มีค่าสี b* มากท่ีสุด รองลงมาคือสูตรท่ีมีปริมาณ
เคร่ืองแกง 90 กรัม มีค่าสี b* นอ้ยท่ีสุด 
 

การอภิปรายผลและสรุปผลการวจัิย 
จากผลการทดลองพบว่า สูตรเคร่ืองแกงขา้วหมกไก่ของสถาบนัอาหาร ได้คะแนนความชอบด้าน สี กล่ิน 

รสชาติ เน้ือสัมผสั ความชอบโดยรวมมากท่ีสุด การพฒันาไส้กรอกเคร่ืองแกงขา้วหมกไก่โดยปรับเพ่ิมลดปริมาณ
เคร่ืองแกงมีปริมาณเคร่ือง 30 60 และ 90 กรัม พบวา่ สูตรไส้กรอกเคร่ืองแกงขา้วหมกไก่สูตรท่ีมีปริมาณเคร่ืองแกง 60 
กรัม ซ่ึงไดค้ะแนนความชอบ ดา้นสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสมัผสั และความชอบโดยรวมมากท่ีสุด แตกต่างท่ีระดบันยัส าคญั
ท่ี 0.05 โดยไส้กรอกเคร่ืองแกงขา้วหมกไก่ทั้ง 3 สูตร มีค่าความแน่นเน้ือเท่ากบั 1,400 ถึง 1,500 (g force) ซ่ึงไม่แตกต่าง
กนัทางสถิติ และไส้กรอกเคร่ืองแกงขา้วหมกไก่ท่ีมีปริมาณเคร่ือง 30 และ 60 กรัม มีค่า b* ซ่ึงเป็นค่าสีเหลืองสูงท่ีสุด
เท่ากับ 46.44 และ 44.15 ซ่ึงสัมพนัธ์กับค่ายอมรับของผูบ้ริโภคต่อคุณภาพทางประสาทสัมผสัด้านสีซ่ึงไส้กรอก
เคร่ืองแกงขา้วหมกไก่สูตรท่ีมีปริมาณเคร่ืองแกง 60 กรัม ไดค้ะแนนสูงท่ีสุด ค่า L* ของไสก้รอกเคร่ืองแกงขา้วหมกไก่ท่ี
เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคท่ีมีค่าอยูใ่นช่วง 60 ถึง 70 สอดคลอ้งกบังานวิจยัผลิตภณัฑไ์ส้กรอกเวียนนาลดเกลือโซเดียม
[4] ซ่ึงมีค่า L* ของไสก้รอกเวยีนนาลดเกลือโซเดียมเป็นท่ียอมรับของบริโภค โดยอยูใ่นช่วง 60 ถึง 70 เช่นเดียวกนั 
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กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เชอร์เบทมะม่วงหำวมะนำวโห่

ทิพย์พิกา ธรฤทธิ์1* ศศิธร สมบูรณ์สงวน2 และธันยธรณ์ มานะกิจเจริญ2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : มะม่วงหาวมะนาวโห่หรอืหนามแดงเป็นแหล่งของวติามนิซ ีแอนโธไซยานนิ ซึง่เป็นเป็นพฤกษเคมทีีม่คีวามส�าคญัต่อสขุภาพ 

ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แต่การน�ามะม่วงหาวมะนาวโห่มาใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารค่อนข้างน้อย

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เชอร์เบทมะม่วงหาวมะนาวโห่

วิธีกำรศึกษำ : ด�าเนินการวิจัยเชิงทดลอง โดยการหาสูตรมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เชอร์เบท แล้วน�ามาเสริมมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่ 

ร้อยละ 30, 50 และ 70 จากนั้นทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยใช้แบบทดสอบแบบ 5 point hedonic test กับกลุ่มผู้บริโภค 30 

คน และทดสอบหาความแตกต่างโดยก�าหนดนัยส�าคัญทางทางสถิติที่ .05 

ผลกำรศึกษำ : พบว่า ผลิตภัณฑ์เชอร์เบทมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่ร้อยละ 70 ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อ

สัมผัส และความชอบโดยรวมในระดับมากที่สุด (4.30, 3.90, 4.00, 3.90 และ 4.06) ตามล�าดับ มีค่า pH 3.3 ค่าโอเวอร์รัน 3.21% 

วิจำรณ์และสรุป : จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ผลิตภัณฑ์เชอร์เบทมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่ร้อยละ 70 ได้รับคะแนนความชอบจากผู้

บริโภคในด้านกลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมอยู่ในระดับชอบ และด้านสีในระดับที่ชอบมาก ส่วนค่าโอเวอร์รันยังต�่า

กว่าค่ามาตรฐานของไอศกรีมเชอร์เบท

ค�ำส�ำคัญ : เชอร์เบท มะม่วงหาวมะนาวโห่ 

1 อาจารย์, สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ คณะโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง 92130
2 นักศึกษา, สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ คณะโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง 92130
1 Lecturer, Department of Culinary Technology and Service, Faculty of School of Culinary Arts, Suan Dusit University, Trang campus 92130 
2 Student, Department of Culinary Technology and Service, Faculty of School of Culinary Arts, Suan Dusit University, Trang campus 92130 
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Development product of sherbet from caranda fruit 

Thippika Thorarit1* Sasithorn Sombunsa-nguan2 and Thunyathorn Manakitjarern2

Abstract

Introduction : Caranda or Namdang is a sourse of vitamin C, Anthocyanins, which are important phytochemicals. 

Prevent chronic non-communicable diseases. But Caranda fruit to be used in the development of food products 

quite a bit. 

Objective : To development products and study of consumer acceptance of sherbet from caranda fruit. 

Methods : Conducting experimental research by finding the standard formula of sherbet products and added 

caranda fruit at 30, 50 and 70 percent. Sensory test by using a 5 point hedonic test with 30 consumers and 

testing for differences by determining statistical significance at .05

Result : It was found that 70% of sherbet from caranda fruit at the highest level were accepted by consumers 

in color, smell, taste, texture and overall preference at the highest level (4.30, 3.90, 4.00, 3.90 and 4.06) respec-

tively with pH 3.3 overrun value 3.21% 

Conclusion : Sherbet from caranda fruit at 70%, received scores from consumers in terms of smell, taste,

Texture and overall preference. And the color of level that you like while the overrun is still lower than the 

standard value of sherbet.

Keywords : Sherbet, Caranda fruit
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บทน า 
 

ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่หันมาดูแลสุขภาพมากข้ึน จากรายงานการส ารวจภาวะสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจ
ร่างกายครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2557 พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพและภาวะโรคตา่งๆ ดีที่ขึ้นในประชาชนไทย (วิชัย เอก
พลากร, 2557) ซึ่งจากการรายงานการส ารวจพฤติกรรมการรับประทานอาหารของคนไทย พ.ศ. 2560 พบว่า คนไทย
รับประทานอาหารที่มไีขมันสูงน้อยลง และมากกว่าครึ่ง (51.7) ไม่รบัประทานขนมทานเล่นหรือขนมกรุบกรอบ (ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2560) และจากข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย 2559 อาหารว่างกลุ่มไอศกรมียังคงพบการ
รับประทานในประชาชนไทยทุกกลุ่มอายุ (ส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2559) 

มะม่วงหาวมะนาวโห่ หรือหนามแดง Caranda fruit (Carissa carandas L.) เป็นผลไม้ท้องถิ่นที่ให้รสเปรี้ยวมาก 
และจะออกรสหวานเล็กน้อยเมื่อผลสุกจดัเป็นสีด า เนื้อสัมผสักรอบ มีสรรพคุณทางยาในหลายด้านโดยเฉพาะผลสุกท่ีมีปริมาณ
สารพฤกษเคมีและสารต้านอนุมลูอิสระมาก (สกุลกานต์ สิมลา สรุศกัดิ์ บุญแต่ง และพัชรี สิรติระกลูศกัดิ์ : 2556) มีประโยชน์
ช่วยต้านเซลล์มะเร็ง ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์ และช่วยลดไขมันในเซลล์เส้นเลือด เป็นต้น 

เชอร์เบทเป็นผลิตภัณฑ์ขนมหวานเยือกแข็งโดยมสี่วนประกอบได้แก ่น้ า น้ าตาลหรือสารใหค้วามหวาน ผลไม้หรือ
กลิ่นผลไม้ กรดผลไม้ สารให้สี สารให้ความคงตัว และไขมันที่เป็นนมเล็กน้อย โดยคณุภาพที่ดีของเชอร์เบท ประกอบด้วย (1) 
ไม่หยาบร่วนเป็นเม็ดทราย (2) ไมล่ะลายเร็วเกินไปเมื่อตั้งไว้ท่ีอณุหภูมิห้อง (3) มีเนื้อสัมผสัที่เรียบเนยีนสามารถตักได้ง่าย (4) 
มีความเป็นเนื้อเดียวกัน (5) มีกลิน่หอมสีสวยชวนรับประทาน ซึ่งค่าโอเวอร์รันท่ีเหมาะสมของเชอร์เบทประมาณร้อยละ 25-50 
ปริมาณน้ าตาลร้อยละ 25-35  

การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหารจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ยังมไีม่มากนัก ท้ังที่มะม่วงหาวมะนาวโหม่ีสารพฤกษเคมีมาก 
จึงได้มีการน ามาพัฒนาเป็นผลิตภณัฑ์เชอร์เบทมะม่วงหาวมะนาวโห ่ซึ่งเป็นการน าผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปใหม้ีมูลค่า
มากยิ่งข้ึน และสร้างความหลากหลายให้กับผูบ้ริโภคที่ใส่ใจต่อสุขภาพ 

 
วิธีด าเนินการ 

พัฒนาสูตรมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
การเตรียม  

1. น าผลมะม่วงหาวมะนาวโหสุ่ก  300 กรัม มาผ่าครึ่ง แช่ในน้ าเกลือ อัตราส่วน เกลือ 30 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร ทิ้งไว้ 3 
ช่ัวโมง 

2. แกะเอาเมล็ดออก และล้างน้ า 2 ครั้ง พักให้สะเดด็น้ า 
3. เตรียมน้ าเชื่อมโดยใช้น้ า 1 ลิตร ตอ่น้ าตาลทราย 1 กิโลกรมั ตั้งไฟให้เดือด ยกลง ใส่มะม่วงหาวมะนาวโห่ แช่ไว้ 12 

ช่ัวโมง 
4. ตักมะม่วงมะนาวโห่จากภาชนะขัน้พักให้สะเดด็ ประมาณ 15 นาที 

การท าเชอร์เบท 
1. ปั่นมะม่วงหาวมะนาวโห่กับน้ าเปลา่ เทใส่หม้อ เตมินมข้นหวาน และเกลือ น าขึ้นตั้งไฟจนอณุหภมูิได้ 85 องศา

เซลเซียสนาน 1 นาที ยกลง ท าใหเ้ย็น 
2. ใส่โยเกริ์ต คนให้เข้ากัน น าไปบ่มในตู้เย็น 2 ช่ัวโมง 
3. น าส่วนผสมไปปั่นในเครื่องท าไอศกรีม ปั่น 40 นาที  
4. ตักเชอร์เบทใส่กล่อง ปิดฝาใหส้นทิ น าไปแช่แข็ง 24 ช่ังโมง  
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บทน า 
 

ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่หันมาดูแลสุขภาพมากข้ึน จากรายงานการส ารวจภาวะสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจ
ร่างกายครั้งท่ี 5 พ.ศ. 2557 พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพและภาวะโรคตา่งๆ ดีที่ขึ้นในประชาชนไทย (วิชัย เอก
พลากร, 2557) ซึ่งจากการรายงานการส ารวจพฤติกรรมการรับประทานอาหารของคนไทย พ.ศ. 2560 พบว่า คนไทย
รับประทานอาหารที่มไีขมันสูงน้อยลง และมากกว่าครึ่ง (51.7) ไม่รบัประทานขนมทานเล่นหรือขนมกรุบกรอบ (ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2560) และจากข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย 2559 อาหารว่างกลุ่มไอศกรมียังคงพบการ
รับประทานในประชาชนไทยทุกกลุ่มอายุ (ส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2559) 

มะม่วงหาวมะนาวโห่ หรือหนามแดง Caranda fruit (Carissa carandas L.) เป็นผลไม้ท้องถิ่นที่ให้รสเปรี้ยวมาก 
และจะออกรสหวานเล็กน้อยเมื่อผลสุกจดัเป็นสีด า เนื้อสัมผสักรอบ มีสรรพคุณทางยาในหลายด้านโดยเฉพาะผลสุกท่ีมีปริมาณ
สารพฤกษเคมีและสารต้านอนุมลูอิสระมาก (สกุลกานต์ สิมลา สรุศกัดิ์ บุญแต่ง และพัชรี สิรติระกลูศกัดิ์ : 2556) มีประโยชน์
ช่วยต้านเซลล์มะเร็ง ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์ และช่วยลดไขมันในเซลล์เส้นเลือด เป็นต้น 

เชอร์เบทเป็นผลิตภัณฑ์ขนมหวานเยือกแข็งโดยมสี่วนประกอบได้แก ่น้ า น้ าตาลหรือสารใหค้วามหวาน ผลไม้หรือ
กลิ่นผลไม้ กรดผลไม ้สารให้สี สารให้ความคงตัว และไขมันที่เป็นนมเล็กน้อย โดยคณุภาพที่ดีของเชอร์เบท ประกอบด้วย (1) 
ไม่หยาบร่วนเป็นเม็ดทราย (2) ไมล่ะลายเร็วเกินไปเมื่อตั้งไว้ท่ีอณุหภูมิห้อง (3) มีเนื้อสัมผสัที่เรียบเนยีนสามารถตักได้ง่าย (4) 
มีความเป็นเนื้อเดียวกัน (5) มีกลิน่หอมสีสวยชวนรับประทาน ซึ่งค่าโอเวอร์รันท่ีเหมาะสมของเชอร์เบทประมาณร้อยละ 25-50 
ปริมาณน้ าตาลร้อยละ 25-35  

การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหารจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ยังมไีม่มากนัก ท้ังที่มะม่วงหาวมะนาวโหม่ีสารพฤกษเคมีมาก 
จึงได้มีการน ามาพัฒนาเป็นผลิตภณัฑ์เชอร์เบทมะม่วงหาวมะนาวโห ่ซึ่งเป็นการน าผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปใหม้ีมูลค่า
มากยิ่งข้ึน และสร้างความหลากหลายให้กับผูบ้ริโภคที่ใส่ใจต่อสุขภาพ 

 
วิธีด าเนินการ 

พัฒนาสูตรมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
การเตรียม  

1. น าผลมะม่วงหาวมะนาวโหสุ่ก  300 กรัม มาผ่าครึ่ง แช่ในน้ าเกลือ อัตราส่วน เกลือ 30 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร ทิ้งไว้ 3 
ช่ัวโมง 

2. แกะเอาเมล็ดออก และล้างน้ า 2 ครั้ง พักให้สะเดด็น้ า 
3. เตรียมน้ าเชื่อมโดยใช้น้ า 1 ลิตร ตอ่น้ าตาลทราย 1 กิโลกรมั ตั้งไฟให้เดือด ยกลง ใส่มะม่วงหาวมะนาวโห่ แช่ไว้ 12 

ช่ัวโมง 
4. ตักมะม่วงมะนาวโห่จากภาชนะขัน้พักให้สะเดด็ ประมาณ 15 นาที 

การท าเชอร์เบท 
1. ปั่นมะม่วงหาวมะนาวโห่กับน้ าเปลา่ เทใส่หม้อ เตมินมข้นหวาน และเกลือ น าขึ้นตั้งไฟจนอณุหภมูิได้ 85 องศา

เซลเซียสนาน 1 นาที ยกลง ท าใหเ้ย็น 
2. ใส่โยเกริ์ต คนให้เข้ากัน น าไปบ่มในตู้เย็น 2 ช่ัวโมง 
3. น าส่วนผสมไปปั่นในเครื่องท าไอศกรีม ปั่น 40 นาที  
4. ตักเชอร์เบทใส่กล่อง ปิดฝาใหส้นทิ น าไปแช่แข็ง 24 ช่ังโมง  

 
 
 
 
 
 

 

ตาราง 1 ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์เชอร์เบทมะม่วงหาวมะนาวโห่จ าแนกตามปริมาณมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
ส่วนประกอบ 

(กรัม) 
ปริมาณมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

30% 50% 70% 
มะม่วงหาวมะนาวโห่แช่อ่ิม 90 150 210 
น้ าเปล่า 210 150 90 
นมข้นหวาน 20 20 20 
เกลือ 2 2 2 
โยเกิรต์รสธรรมชาต ิ 100 100 100 

ที่มา : ดัดแปลงจากสูตรไอศกรีมสตรอเบอรร์ี ่
 
ทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค 
 ท าการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภณัฑเ์ชอร์เบทมะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยใช้แบบทดสอบคุณลักษณะ
ทางประสาทสัมผสั ท่ีคะแนนความชอบ 5 ระดับ (5 point hedonic test) โดยใช้ผู้ทดสอบจ านวน 30 คน 
การวัดค่าการขึ้นฟู (Overrun) 
 การวัดการขึ้นฟู วัดโดยใช้วิธีของ Arbuckle (1986) คือ ช่ังไอศกรีมในถ้วยที่ทราบน้ าหนัก บันทึกน้ าหนักไอศกรีม
เหลว และเมื่อแช่เยือกแข็งด้วยเครื่องท าไอศกรีมจนแข็งตัวตักไอศกรีมที่ได้ในถ้วยพลาสติกใบเดมิ ช่ังน้ าหนักอีกครั้ง โดยค่า
การขึ้นฟูสามารถหาได้จากสมการต่อไปนี ้
 ค่าการขึ้นฟู (ร้อยละ) = (น้ าหนักไอศกรีมเหลว - น้ าหนักไอศกรมี)X100 
     น้ าหนักไอศกรมี 
การวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH) 
 น าเอาส่วนผสมทีไ่ด้ก่อนบ่ม มาวัดค่าความเป็นกรดด่างด้วยเครื่อง pH meter 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์การยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เชอร์เบทมะม่วงหาวมะนาวโห่ 3 ระดับ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แปลผลคะแนนเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์คะแนนตามช่วงระดับคะแนน (Class Interval) ดังนี ้
 ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง คะแนนความชอบในระดับชอบมาก 
 ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง คะแนนความชอบในระดับชอบ 
 ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง คะแนนความชอบในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง คะแนนความชอบในระดับไม่ชอบ 
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง คะแนนความชอบในระดับไม่ชอบมาก 
 เปรียบเทียบคะแนนการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เชอร์เบทมะม่วงหาวมะนาวโห่โดยวิเคราะห์หาความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way-Anova) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่โดยใช้ Duncan’s Multiple Range 
Test ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เชอร์เบทมะมว่งหาวมะนาวโห่จ าแนก
ตามปริมาณมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

ส่วนประกอบ 
(กรัม) 

ปริมาณมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
30% 50% 70% 

ส ี 3.50±0.73b 4.16±0.53a 4.30±0.75a 
กลิ่น 3.16±0.83 b 3.93±0.69 a 3.93±0.79 a 
รสชาต ิ 3.53±0.89 b  3.36±1.17 b 4.00±0.91 a 
เนื้อสัมผัส 3.30±0.94 b 3.53±1.00ab 3.90±1.07 a 
ความชอบโดยรวม 3.43±0.86 b 4.03±0.62 a 4.06±0.87 a 

หมายเหตุ : ตัวเลขท่ีมีตัวอักษรยกก าลังต่างกันตามแนวนอนแสดงว่า มีความแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
p<.05 

ผลการการยอมรับของผู้บริโภค พบว่า ผลิตภัณฑ์เชอร์เบทมะม่วงหาวมะนาวโหร่้อยละ 70 ได้คะแนนการยอมรับ
จากผู้บรโิภคสูงที่สุดทุกดา้น โดยดา้นความชอบโดยรวม รสชาติ กลิน่ และเนื้อสมัผสั มีคะแนนความชอบอยู่ในระดับชอบ 
(4.06, 4.00, 3.93 และ 3.90) และด้านสมีีคะแนนความชอบอยู่ในระดับชอบมาก 4.30  
ตาราง 3 ค่าโอเวอร์รันของผลิตภัณฑ์เชอร์เบทมะม่วงหาวมะนาวโห่จ าแนกตามปริมาณมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

 

 
 
 ผลการค านวณค่าโอเวอรร์ัน พบว่า ผลิตภัณฑ์เชอร์เบทมะม่วงหาวมะนาวโห่ ที่ร้อยละ 30 มีค่าโอเวอรร์ัน สูงท่ีสุด 
5.06% ส่วนท่ีร้อยละ 70 มีค่าโอเวอร์รันต่ าทีสุ่ด ร้อยละ 3.21 ซึ่งค่าดังกล่าวต่ ากว่าคา่มาตรฐานของผลิตภณัฑ์เชอร์เบทที่ควร
เป็น คือร้อยละ 25-50 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เชอร์เบทมะมว่งหาวมะนาวโห่จ าแนก
ตามปริมาณมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

ส่วนประกอบ 
(กรัม) 

ปริมาณมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
30% 50% 70% 

ส ี 3.50±0.73b 4.16±0.53a 4.30±0.75a 
กลิ่น 3.16±0.83 b 3.93±0.69 a 3.93±0.79 a 
รสชาต ิ 3.53±0.89 b  3.36±1.17 b 4.00±0.91 a 
เนื้อสัมผัส 3.30±0.94 b 3.53±1.00ab 3.90±1.07 a 
ความชอบโดยรวม 3.43±0.86 b 4.03±0.62 a 4.06±0.87 a 

หมายเหตุ : ตัวเลขท่ีมีตัวอักษรยกก าลังต่างกันตามแนวนอนแสดงว่า มีความแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
p<.05 

ผลการการยอมรับของผู้บริโภค พบว่า ผลิตภัณฑ์เชอร์เบทมะม่วงหาวมะนาวโหร่้อยละ 70 ได้คะแนนการยอมรับ
จากผู้บรโิภคสูงที่สุดทุกดา้น โดยดา้นความชอบโดยรวม รสชาติ กลิน่ และเนื้อสมัผสั มีคะแนนความชอบอยู่ในระดับชอบ 
(4.06, 4.00, 3.93 และ 3.90) และด้านสมีีคะแนนความชอบอยู่ในระดับชอบมาก 4.30  
ตาราง 3 ค่าโอเวอร์รันของผลิตภัณฑ์เชอร์เบทมะม่วงหาวมะนาวโห่จ าแนกตามปริมาณมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

 

 
 
 ผลการค านวณค่าโอเวอรร์ัน พบว่า ผลิตภัณฑ์เชอร์เบทมะม่วงหาวมะนาวโห่ ที่ร้อยละ 30 มีค่าโอเวอรร์ัน สูงท่ีสุด 
5.06% ส่วนท่ีร้อยละ 70 มีค่าโอเวอร์รันต่ าทีสุ่ด ร้อยละ 3.21 ซึ่งค่าดังกล่าวต่ ากว่าคา่มาตรฐานของผลิตภณัฑ์เชอร์เบทที่ควร
เป็น คือร้อยละ 25-50 
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ตาราง 4 ค่า pH ของผลิตภัณฑ์เชอร์เบทมะม่วงหาวมะนาวโห่จ าแนกตามปริมาณมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

 
 
 ผลการวัดค่า pH พบว่า ผลติภณัฑ์เชอร์เบทมะม่วงหาวมะนาวโห่ทีร่้อยละ 70 มีค่า pH ต่ าที่สดุ เมื่อเทียบกับสูตร
อื่นๆ โดยมคี่า pH ที่ 2.6 ส่วนท่ีรอ้ยละ 30 มีค่า pH สูงที่สุดโดยมคีา่ pH ที่ 2.8  

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลิตภัณฑเ์ชอร์เบทมะม่วงหาวมะนาวโหร่้อยละ 70 ได้คะแนนการยอมรับจากผู้บริโภคสูงที่สดุทุกด้าน โดยด้านความชอบ
โดยรวม รสชาติ กลิ่น และเนื้อสมัผัส มีคะแนนความชอบอยู่ในระดบัชอบ (4.06, 4.00, 3.93 และ 3.90) และด้านสีมคีะแนน
ความชอบอยู่ในระดับชอบมาก 4.30 
2. ผลิตภัณฑเ์ชอร์เบทมะม่วงหาวมะนาวโห่ ท่ีร้อยละ 30 มีค่าโอเวอร์รัน สูงที่สดุ 5.06% ส่วนท่ีร้อยละ 70 มีค่าโอเวอรร์ันต่ า
ที่สุด ร้อยละ 3.21 
3. ผลิตภัณฑเ์ชอร์เบทมะม่วงหาวมะนาวโห่ทีร่้อยละ 70 มีค่า pH ต่ าที่สุด โดยมีค่า pH ที ่2.6 ส่วนท่ีร้อยละ 30 มีค่า pH สูง
ที่สุดโดยมีค่า pH ที่ 2.8 

 
เอกสารอ้างอิง 

 
[1] วิชัย เอกพลากร. (บก.). (2557). การส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายคร้ังท่ี 5 พ.ศ. 2557. นนทบุรี : 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 
[2] สกุลกานต์ สิมลา สุรศักดิ์ บุญแต่ง และพัชรี สริิตระกูลศักดิ์. (2556). วารสารแก่นเกษตร 41 ฉบับพิเศษ 1 : การประเมิน

ปริมาณสารพฤกษเคมีบางประการและกิจกรรมของสารต้านอนุมลูอิสระใน Carissa carandas L. มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.    

[3] ส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ. (2559). ข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย. 
กรุงเทพมหานคร. 

[4] ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (2560). การส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560. กรุงเทพมหานคร. 
[5] Arbuckle, W.S. 1986. Ice Cream (4th Ed). New York : The Avi Pub. Co. 

ที ่5 พ.ศ. 2557 

 

2.8

2.7

2.6

2.5

2.55

2.6

2.65

2.7

2.75

2.8

2.85

30% 50% 70%

คา่
 p

H

ปรมิาณมะมว่งหาวมะนาวโห่



958

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์น�้ำจิ้มสุกี้ส�ำเร็จรูปจำกเนื้อมะละกอต้มสุกซึ่งเป็นวัสดุเศษเหลือจำกกระบวนกำรผลิต

ผลิตภัณฑ์ชำมะละกอ

ธติมิา พานชิย์1* ณฐมน เสมอืนคดิ2 และอดศิรา ตนัตสทุธกิลุ3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ในการผลิตชามะละกอจะมีเนื้อมะละกอต้มสุกซ่ึงเป็นวัสดุเศษเหลือเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก เน้ือมะละกอต้มสุกที่ได้จะมี

ลักษณะที่นิ่มเละซึ่งจะสามารถเนื้อมะละกอต้มสุกดังกล่าวมาพัฒนาเป็นผลิตผลิตภัณฑ์น�้าจิ้มสุกี้ได้

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น�้าจิ้มสุกี้ส�าเร็จรูปโดยใช้เนื้อมะละกอต้มสุกที่ได้จากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชามะละกอ

วธิกีำรศกึษำ : ท�าการศกึษาอตัราส่วนของเนือ้มะละกอต้มสกุต่อน�า้ทีเ่หมาะสมในการใช้เป็นวตัถดุบิในการผลติภัณฑ์ ตลอดจนพฒันา

สูตรมาตรฐานของผลิตภัณฑ์น�้าจิ้มสุกี้ส�าเร็จรูป

ผลกำรศึกษำ : น�้าจิ้มสุกี้ที่มีปริมาณเนื้อมะละกอมากขึ้นจะมีค่า L* (ความสว่าง) a* (ค่าสีแดง-เขียว) และ b* (ค่าสีเหลือง-น�้าเงิน) 

เพิ่มขึ้น ส่วนค่าความหนืด และค่าความเป็นกรดด่างไม่แตกต่างกัน จากการทดสอบความชอบแบบ Hedonic scale (9 คะแนน) พบ

ว่า น�้าจิ้มสุกี้ที่มีอัตราส่วนของเนื้อมะละกอต้มสุกต่อน�้าเท่ากับ 5:1 มีคะแนนความชอบรวมสูงกว่าที่ 3:1 และ 1:1 ตามล�าดับ ท�าการ

พัฒนาสตูรมาตรฐานโดยการทดสอบแบบ Ideal ratio profile test จากการทดสอบความพงึพอใจของผูบ้รโิภค พบว่า ผูบ้ริโภคร้อยละ 

100 และ 98 ให้การยอมรับและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น�้าจิ้มสุกี้ที่ผลิตได้ 

วิจำรณ์และสรุป : สามารถน�าเนื้อมะละกอต้มสุกมาผลิตผลิตภัณฑ์น�้าจิ้มสุกี้ได้ โดยใช้เนื้อมะละกอต้มสุก ซอสพริก ซอสพริกผสม

มะเขือเทศ น�้าตาล น�้าส้มสายชู ซีอิ้วขาว กระเทียม น�้ากระเทียมดอง น�้ามันงา พริกจินดา ซอสหอยนางรม แป้งมัน และงาขาวคั่ว 

ปริมาณ 90, 60, 40, 17, 10, 10, 10, 8.8, 7, 5, 5, 4 และ 2 กรัม ตามล�าดับ

ค�ำส�ำคัญ : น�้าจิ้มสุกี้ น�้าจิ้มสุกี้ส�าเร็จรูป เนื้อมะละกอ มะละกอ
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Development of Ready-Made Suki Sauce Product from Boiled Papaya Meat 

as a By-product from Papaya Tea Processing 

Thitima Panich1* Nathamon Samuankid2 and Adisara Tantasuttikul3

Abstract

Introduction : Boiled papaya meat was by-product that abundant found from papaya tea processing. The 

papaya meat was soft that could be used as a raw material for ready-made suki sauce.

Objective : To develop the ready-made suki sauce from boiled papaya meat that wasted from papaya tea 

processing. 

Methods : The suitable ratio between the boiled papaya meat and water that used a raw material was inves-

tigated. The standard formula of ready-made suki sauce was also developed.

Results : The L* (lightness), a* (red-green) and b* (yellow-blue) values of suki sauce increased when increasing 

the amount of boiled papaya meat, whereas there was no different in viscosity and pH. Sensory evaluation was 

performed using 9-point hedonic scale. It showed that the suki sauce that made from boiled papaya meat and 

water in the ratio at 5:1 showed higher score in overall liking aspect compare with 3:1 and 1:1, respectively. 

The standard formula of ready-made suki sauce was developed using Ideal ratio profile test. Consumer test 

indicated that 100% and 98% of panelists were accepted and purchased the product, respectively. 

Conclusion : Boiled papaya meat was successfully used as a raw material for ready-made suki sauce. The 

product was produced from boiled papaya meat, chilli sauce, chilli and tomato sauce, sugar, vinegar, light soy 

sauce, garlic, pickled garlic juice, sesame oil, Jinda chilli, oyster sauce, tapioca flour and roasted sesame at 

amount of 90, 60, 40, 17, 10, 10, 10, 8.8, 7, 5, 5, 4 and 2 g, respectively.

Keywords: Suki sauce, Ready-made suki sauce, Boiled papaya meat, Papaya 
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บทน้า 
มะละกอ เป็นผลไมเ้ขตร้อนชนิดหนึ่งทีม่ีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศในเขตร้อน [1] มะละกอ

เป็นผลไม้ที่เป็นที่นิยมบริโภคของผู้บริโภคเนื่องจากอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ เป็นแหล่งของวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์
ต่อร่างกายหลายชนิด เช่น วิตามินเอ เบต้าแคโรทีน ลูทีน วิตามินซี วิตามินบีชนิดต่างๆ แคลเซียม โซเดียม ฟอสฟอรัส และธาตุ
เหล็ก [2] โดยทั่วไปผู้บริโภคจะน ามะละกอมาบริโภคทั้งในรูปแบบการใช้เพื่อการบริโภคในครัวเรือนซึ่งรับประทานได้ทั้งผลดิบและ
สุก [1] นอกจากนี้ยังใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร โดยมะละกอสุกสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตมะละกอในน้ าเช่ือม
บรรจุกระป๋อง ฟรุตสลัดบรรจุกระป๋อง แยมมะละกอ และซอสมะละกอ ส่วนมะละกอดิบสามารถไปใช้ผลิตมะละกอดองสามรส    
ตั้งฉ่ายมะละกอ มะละกอเส้น [3] และชามะละกอ เป็นต้น   

ชามะละกอ เป็นผลิตภัณฑ์จากมะละกอชนิดหนึ่งที่ผลิตมาจากมะละกอสายพันธุ์แขกด าผลดิบแก่จัด ผลิตโดยการน า
มะละกอมาล้างท าความสะอาด ปอกเปลือก น ามาหั่นให้เป็นช้ินหนาประมาณ 1-2 เซนติเมตร จากนั้นน ามาต้มในน้ าให้มีอุณหภูมิ 
80 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที จากนั้นตักเนื้อมะละกอต้มสุกออกแล้วเติมดอกเก๊กฮวยลงไปต้มอีก 5 นาที กรองเอาเฉพาะน้ าแล้ว
น ามาบรรจุใส่ขณะร้อนจะได้เป็นชามะละกอพร้อมดื่มบรรจุขวด [4]  ทั้งนีใ้นกระบวนการผลิตชามะละกอจะมีเน้ือมะละกอต้มสุกซึ่ง
เป็นวัสดุเศษเหลือจากกระบวนการผลิตเป็นจ านวนมาก ทางผู้วิจัยมีแนวความคิดในการน าเนื้อมะละกอต้มสุกกลับมาใช้ประโยชน์
ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร โดยผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่มีความเป็นไปได้คือผลิตภัณฑ์น้ าจิ้มสุกี้ ส าเร็จรูปเนื่องจากเนื้อ
มะละกอต้มสุกมีลักษณะนิม่เละและมีรูปร่างที่ไม่คงรูป ท าให้มีข้อจ ากัดในการน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นได้ นอกจากนี้
ในปัจจุบันกระแสความนิยมของผู้บริโภคในการรับประทานอาหารในกลุ่มสุกี้ยากี้มีจ านวนมากขึ้น จึงท าให้มีจ านวนของร้านสุกี้หรือ
ร้านชาบูเปิดให้บริการแก่ผู้บริโภคเป็นจ านวนมากซึ่งจะต้องใช้น้ าจิ้มสุกี้ส าเร็จรูปในปริมาณมากในแต่ละวัน ทั้งนี้หากสามารถจะน า
เนื้อมะละกอต้มสุกซึ่งเป็นวัสดุเศษเหลือที่ได้จากกระบวนการผลิตชามะละกอมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ าจิ้มสุกี้เพื่อ
จ าหน่ายให้กับผู้ประกอบการร้านสุกี้หรือร้านชาบู จะท าให้สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเศษเหลือได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การ
น าเนื้อมะละกอมาใช้ประโยชน์ยังช่วยลดปริมาณขยะตลอดจนสามารถลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย 
  

วิธีการด้าเนินงาน 
1. ศึกษาอัตราส่วนของน้้าต่อเนื้อมะละกอต้มสุกที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์น้้าจิ้มสุกี้ส้าเร็จรูปจากเนื้อมะละกอ 

น าเนื้อมะละกอสายพันธุ์แขกด าผลดิบแก่จัดที่ผ่านการต้มสุกและได้จากกระบวนการผลิตชามะละกอมาใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์น้ าจิ้มสุกี้ โดยการน าเนื้อมะละกอต้มสุกมาผสมกับน้ าแล้วปั่นให้ละเอียดโดยก าหนดให้อัตราส่วน
ของน้ าต่อเนื้อมะละกอต้มสุกท่ีแตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 1:1 1:3 และ 1:5 ท าการผลิตน้ าจิ้มสุกี้ โดยการน าเนื้อมะละกอมาผสม
กับซอสพริก ซอสพริกผสมมะเขือเทศ ซอสหอยนางรม น้ าส้มสายชู น้ ากระเทียมดอง ซีอิ้วขาว และน้ าตาล จากนั้นคนจนเข้า
กัน เติมกระเทียมและพริกจินดาที่ปั่นละเอียด น ามาให้ความร้อนโดยการพาสเจอร์ไรส์ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 5 
นาที เติมน้ ามันงาและโรยงาขาวคั่ว จะได้ผลิตภัณฑ์น้ าจิ้มสุกี้จากเนื้อมะละกอ ทั้งนี้ปริมาณส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์น้ าจิ้ม
สุกี้จากเนื้อมะละกอ แสดงดังตารางที่ 1  

จากนั้นน าผลิตภัณฑ์ที่ได้มาท าการทดสอบคุณภาพทางกายภาพโดยการวัดค่าสีในระบบ CIE Lab (L*, a* และ b*) 
โดยใช้เครื่องวัดค่าสีแบบ Hunter Lab รุ่น Color Flex ท าการวัดค่าความเป็นกรดด่างโดยใช้เครื่องพีเอชมิเตอร์ วัดความหนืด
โดยใช้เคร่ืองวัดความหนืดแบบ Brookfield และท าการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยการทดสอบความชอบแบบ 9-point 
hedonic scale ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ความหนืด เนื้อสัมผัส และความชอบรวม และทดสอบแบบ Multi-
sample difference test ในด้านความข้นหนืด โดยใช้ผู้ทดสอบที่ผ่านการฝึกฝนจ านวน 25 คน แล้วคัดเลือกอัตราส่วนของน้ า
และเนื้อมะละกอต้มสุกท่ีผู้บริโภคให้คะแนนความชอบสูงที่สุดมาใช้ในการศึกษาในข้ันตอนต่อไป 
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บทน้า 
มะละกอ เป็นผลไม้เขตร้อนชนิดหนึ่งทีม่ีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศในเขตร้อน [1] มะละกอ

เป็นผลไม้ที่เป็นที่นิยมบริโภคของผู้บริโภคเนื่องจากอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ เป็นแหล่งของวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์
ต่อร่างกายหลายชนิด เช่น วิตามินเอ เบต้าแคโรทีน ลูทีน วิตามินซี วิตามินบีชนิดต่างๆ แคลเซียม โซเดียม ฟอสฟอรัส และธาตุ
เหล็ก [2] โดยทั่วไปผู้บริโภคจะน ามะละกอมาบริโภคทั้งในรูปแบบการใช้เพื่อการบริโภคในครัวเรือนซึ่งรับประทานได้ทั้งผลดิบและ
สุก [1] นอกจากนี้ยังใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร โดยมะละกอสุกสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตมะละกอในน้ าเช่ือม
บรรจุกระป๋อง ฟรุตสลัดบรรจุกระป๋อง แยมมะละกอ และซอสมะละกอ ส่วนมะละกอดิบสามารถไปใช้ผลิตมะละกอดองสามรส    
ตั้งฉ่ายมะละกอ มะละกอเส้น [3] และชามะละกอ เป็นต้น   

ชามะละกอ เป็นผลิตภัณฑ์จากมะละกอชนิดหนึ่งที่ผลิตมาจากมะละกอสายพันธุ์แขกด าผลดิบแก่จัด ผลิตโดยการน า
มะละกอมาล้างท าความสะอาด ปอกเปลือก น ามาห่ันให้เป็นช้ินหนาประมาณ 1-2 เซนติเมตร จากนั้นน ามาต้มในน้ าให้มีอุณหภูมิ 
80 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที จากนั้นตักเนื้อมะละกอต้มสุกออกแล้วเติมดอกเก๊กฮวยลงไปต้มอีก 5 นาที กรองเอาเฉพาะน้ าแล้ว
น ามาบรรจุใส่ขณะร้อนจะได้เป็นชามะละกอพร้อมดื่มบรรจุขวด [4]  ทั้งนีใ้นกระบวนการผลิตชามะละกอจะมีเน้ือมะละกอต้มสุกซึ่ง
เป็นวัสดุเศษเหลือจากกระบวนการผลิตเป็นจ านวนมาก ทางผู้วิจัยมีแนวความคิดในการน าเนื้อมะละกอต้มสุกกลับมาใช้ประโยชน์
ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร โดยผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่มีความเป็นไปได้คือผลิตภัณฑ์น้ าจิ้มสุกี้ ส าเร็จรูปเนื่องจากเนื้อ
มะละกอต้มสุกมีลักษณะนิม่เละและมีรูปร่างที่ไม่คงรูป ท าให้มีข้อจ ากัดในการน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นได้ นอกจากนี้
ในปัจจุบันกระแสความนิยมของผู้บริโภคในการรับประทานอาหารในกลุ่มสุกี้ยากี้มีจ านวนมากขึ้น จึงท าให้มีจ านวนของร้านสุกี้หรือ
ร้านชาบูเปิดให้บริการแก่ผู้บริโภคเป็นจ านวนมากซึ่งจะต้องใช้น้ าจิ้มสุกี้ส าเร็จรูปในปริมาณมากในแต่ละวัน ทั้งนี้หากสามารถจะน า
เนื้อมะละกอต้มสุกซึ่งเป็นวัสดุเศษเหลือที่ได้จากกระบวนการผลิตชามะละกอมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ าจิ้มสุกี้เพื่อ
จ าหน่ายให้กับผู้ประกอบการร้านสุกี้หรือร้านชาบู จะท าให้สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเศษเหลือได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การ
น าเนื้อมะละกอมาใช้ประโยชน์ยังช่วยลดปริมาณขยะตลอดจนสามารถลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย 
  

วิธีการด้าเนินงาน 
1. ศึกษาอัตราส่วนของน้้าต่อเนื้อมะละกอต้มสุกที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์น้้าจิ้มสุกี้ส้าเร็จรูปจากเนื้อมะละกอ 

น าเนื้อมะละกอสายพันธุ์แขกด าผลดิบแก่จัดที่ผ่านการต้มสุกและได้จากกระบวนการผลิตชามะละกอมาใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์น้ าจิ้มสุกี้ โดยการน าเนื้อมะละกอต้มสุกมาผสมกับน้ าแล้วปั่นให้ละเอียดโดยก าหนดให้อัตราส่วน
ของน้ าต่อเนื้อมะละกอต้มสุกท่ีแตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 1:1 1:3 และ 1:5 ท าการผลิตน้ าจิ้มสุกี้ โดยการน าเนื้อมะละกอมาผสม
กับซอสพริก ซอสพริกผสมมะเขือเทศ ซอสหอยนางรม น้ าส้มสายชู น้ ากระเทียมดอง ซีอิ้วขาว และน้ าตาล จากนั้นคนจนเข้า
กัน เติมกระเทียมและพริกจินดาที่ปั่นละเอียด น ามาให้ความร้อนโดยการพาสเจอร์ไรส์ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 5 
นาที เติมน้ ามันงาและโรยงาขาวคั่ว จะได้ผลิตภัณฑ์น้ าจิ้มสุกี้จากเนื้อมะละกอ ทั้งนี้ปริมาณส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์น้ าจิ้ม
สุกี้จากเนื้อมะละกอ แสดงดังตารางที่ 1  

จากนั้นน าผลิตภัณฑ์ที่ได้มาท าการทดสอบคุณภาพทางกายภาพโดยการวัดค่าสีในระบบ CIE Lab (L*, a* และ b*) 
โดยใช้เครื่องวัดค่าสีแบบ Hunter Lab รุ่น Color Flex ท าการวัดค่าความเป็นกรดด่างโดยใช้เครื่องพีเอชมิเตอร์ วัดความหนืด
โดยใช้เครื่องวัดความหนืดแบบ Brookfield และท าการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยการทดสอบความชอบแบบ 9-point 
hedonic scale ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ความหนืด เนื้อสัมผัส และความชอบรวม และทดสอบแบบ Multi-
sample difference test ในด้านความข้นหนืด โดยใช้ผู้ทดสอบที่ผ่านการฝึกฝนจ านวน 25 คน แล้วคัดเลือกอัตราส่วนของน้ า
และเนื้อมะละกอต้มสุกท่ีผู้บริโภคให้คะแนนความชอบสูงที่สุดมาใช้ในการศึกษาในข้ันตอนต่อไป 

 

ตารางที่ 1 ส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์น้้าจิม้สกุี้ส้าเร็จรูปจากเนื้อมะละกอ 
         Ingredients Contents (g) 
              Blended boiled papaya meat 90 
              Chilli sauce 60  
              Chilli and tomato sauce  40 
              Sugar  15 
              Vinegar 10 
              Light soy sauce 10 
              Garlic 10 
              Pickled garlic juice 10 
              Sesame oil 10 
              Jinda chilli 5 
              Oyster sauce  5 
              Tapioca flour  4 
              Roasted sesame  2 

 
2. พัฒนาสูตรมาตรฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์น้้าจิ้มสกุี้ส้าเร็จรูปจากเนื้อมะละกอ 

พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์น้ าจิ้มสุกี้สูตรมาตรฐานโดยการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบ Ratio profile test ในด้าน
ความหวาน ความเปรี้ยว ความเค็ม และความเผ็ด โดยใช้ผู้ทดสอบชิมที่ผ่านการฝึกฝนจ านวน 25 คน น าค่าที่ได้มาท าการ
เปรียบเทียบกับค่าอุดมคติของผู้ทดสอบชิมแล้วท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนมีคะแนนในด้านต่างๆ ใกล้เคียงกับค่าอุดมคติของผู้
ทดสอบชิมมากท่ีสุดในทุกปัจจัย  
3. ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคทั่วไปต่อผลิตภัณฑ์น้้าจิ้มสุกี้ส้าเร็จรูปจากเนื้อมะละกอ 

ท าการผลิตผลิตภัณฑ์น้ าจิ้มสุกี้ตามสูตรมาตรฐานที่ได้แล้วท าการทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคทั่วไปจ านวน 
100 คน ในเขตพื้นท่ี อ.เมือง จ.สงขลา โดยการทดสอบความชอบแบบ 5-point hedonic scale  
4. การวิเคราะห์ทางสถิติ 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized design, CRD) การทดสอบทางประสาทสัมผัสวาง
แผนการทดลองแบบบล็อกสมบูรณ์ (Randomized completely block design, RCB) ท าการทดลอง 3 ซ้ า วิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบ ANOVA และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ DMRT โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ศึกษาอัตราส่วนของน้้าต่อเนื้อมะละกอต้มสุกที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์น้้าจิ้มสุกี้ส้าเร็จรูปจากเนื้อมะละกอ 

ท าการผลิตผลิตภัณฑ์น้ าจิ้มสุกี้ส าเร็จรูปจากมะละกอโดยการน าเนื้อมะละกอต้มสุกมาผสมกับน้ าแล้วปั่นให้ละเอียด
จะได้เนื้อมะละกอท่ีมีอัตราส่วนของเนื้อมะละกอต้มสุกต่อน้ าที่แตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 1:1, 1:3 และ 1:5 เนื้อมะละกอที่ได้มี
ลักษณะปรากฏดังภาพที่ 1 โดยเนื้อมะละกอจะมลีักษณะสขีาวอมเหลอืงเนื่องจากมะละกอท่ีใช้ในการผลติเป็นมะละกอในระยะ
ผลดิบแก่จัดซึ่งเนื้อภายในมีสีดังกล่าว [5] 
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ภาพที่ 1 ลักษณะปรากฏของเนื้อมะละกอต้มสกุปั่นละเอียดที่มีอัตราส่วนของเนื้อมะละกอต้มสกุต่อน้้าท่ีแตกต่างกัน 
 

จากการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑน์้ าจิ้มสกุี้ส าเร็จรปูจากเนื้อมะละกอ โดยการวัดค่าสีในระบบ CIE Lab พบว่า 
น้ าจิ้มสุกี้จะมีสีแดงอมส้มเป็นผลจากการเติมพริกจินดา ซอสพริก และซอสพริกผสมซอสมะเขือเทศลงในส่วนผสมในการผลิต 
ทั้งนี้น้ าจิ้มสุกี้ที่มีอัตราส่วนของเนื้อมะละกอต้มสุกต่อน้ าในปริมาณที่แตกต่างกันมีผลต่อ ค่า L* (ค่าความสว่าง) ค่า a* (ค่าสี
แดง-สีเขียว) และค่า b* (ค่าสีเหลือง-สีน้ าเงิน) ของน้ าจิ้มสุกี้ที่ได้ โดยตัวอย่างที่มีปริมาณของเนื้อมะละกอเพิ่มขึ้นก็จะท าให้
น้ าจิ้มสุกี้ที่ผลิตได้มีค่า L*, a*  และ b* เพิ่มขึ้น ดังตารางที่ 2 เนื่องจากเนื้อมะละกอมีสีที่ค่อนข้างขาวอมเหลืองเมื่อเติมเนื้อ
มะละกอในสัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้นท าให้สีของน้ าจิ้มสุกี้ที่ได้มีสีที่สว่างเพิ่มขึ้นและมีสีแดงอมเหลืองมากขึ้น  

 
ตารางที่ 2 ค่าสีของน้้าจิม้สกุี้ส้าเร็จรูปที่ผลิตจากเนื้อมะละกอทีม่อีัตราส่วนของเนื้อมะละกอต้มสุกต่อน้้าที่แตกต่างกัน 

Boiled papaya meat : water 
Color values 

L* a* b*  
1:1 31.77±0.09c 24.29±0.20c 37.42±0.99c  
3:1 33.22±0.05b 24.59±0.04b 38.25±0.33b  
5:1 33.75±0.09a 24.71±0.19a 38.81±0.52a  

Note: Each value is mean ± SD and values within a column followed by the same letter are not 
significantly different (p≥0.05). 

 
 จากการตรวจสอบความเป็นกรดด่างของน้ าจิ้มสุกี้ส าเร็จรูปที่ผลิตจากเนื้อมะละกอต้มสุกที่มีอัตราส่วนของ เนื้อ
มะละกอต้มสุกต่อน้ าในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน พบว่า การเพิ่มปริมาณเนื้อมะละกอไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็น
กรดด่าง โดยค่าความเป็นกรดด่างของน้ าจิ้มสุกี้ส าเร็จรูปมีค่าอยู่ในช่วง 3.61-3.67 แสดงให้เห็นว่าน้ าจิ้มสุกี้มีสภาวะเป็นกรดอัน
เป็นผลจากการมีน้ าส้มสายชูเป็นส่วนผสม ในขณะที่ค่าความหนืดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเพิ่มปริมาณเนื้อมะละกอ 
(p≥0.05) สอดคล้องกับผลการทดลองการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบ Multi-sample difference test ในด้านความข้น
หนืดแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของปริมาณของเนื้อมะละกอต้มสุกไม่มีผลต่อการรับความรู้สึกในด้านความข้นหนืดของผู้บริโภค 
ผลการทดลองดังตารางที่ 3 
 
 

1:1 1:3 1:5 
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กรดด่าง โดยค่าความเป็นกรดด่างของน้ าจิ้มสุกี้ส าเร็จรูปมีค่าอยู่ในช่วง 3.61-3.67 แสดงให้เห็นว่าน้ าจิ้มสุกี้มีสภาวะเป็นกรดอัน
เป็นผลจากการมีน้ าส้มสายชูเป็นส่วนผสม ในขณะที่ค่าความหนืดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเพิ่มปริมาณเนื้อมะละกอ 
(p≥0.05) สอดคล้องกับผลการทดลองการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบ Multi-sample difference test ในด้านความข้น
หนืดแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของปริมาณของเนื้อมะละกอต้มสุกไม่มีผลต่อการรับความรู้สึกในด้านความข้นหนืดของผู้บริโภค 
ผลการทดลองดังตารางที่ 3 
 
 

1:1 1:3 1:5 

ตารางที่ 3 ค่าความเป็นกรดด่าง ค่าความหนืด คะแนนประสาทสัมผัสด้านความข้นหนืดของน้้าจิ้มสุกี้ส้าเร็จรูปที่ผลิตจาก
เนื้อมะละกอที่มีอัตราส่วนเนื้อมะละกอต้มสุกต่อน้้าท่ีแตกต่างกัน 

Boiled papaya meat : water pH Viscosity (cP) Viscosity score 
1:1 3.67±0.00a 119,000±6740a 8.33±2.60a 
3:1 3.65±0.00a 125,000±5170a  8.11±2.39a 
5:1 3.61±0.00a 127,000±7450a 8.20±2.61a 

Note: Each value is mean ± SD and values within a column followed by the same letter are not 
significantly different (p≥0.05). 

 
เมื่อท าการทดสอบความชอบแบบ 9-point hedonic scale ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ความหนืด เนื้อ

สัมผัส และความชอบรวม พบว่า ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบน้ าจิ้มสุกี้ส าเร็จรูปที่ผลิตจากเนื้อมะละกอต้มสุกผสมกับน้ าใน
อัตราส่วน 5:1 ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับน้ าจิ้มสุกี้ท่ีผลิตโดยใช้อัตราส่วนของเนื้อมะละกอต้มสุกต่อน้ าท่ีระดับ 3:1 
และ 1:1 ในทุกปัจจัย (p≥0.05)  ดังตารางที่ 4 ดังนั้นจึงคัดเลือกอัตราส่วนของเนื้อมะละกอต้มสุกต่อน้ าที่ระดับ 5:1 มาใช้ใน
การผลิตผลิตภัณฑ์สูตรเบื้องต้นเนื่องจากสามารถใช้เนื้อมะละกอได้สูงสุดโดยที่ผู้ทดสอบยังให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ 

 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความชอบ 9-point hedonic scale ของผลิตภัณฑน์้้าจิ้มสุกีส้้าเร็จรูปจากเนื้อมะละกอ 

Attributes 
Boiled papaya meat : water 

1:1 3:1 5:1 
Appearance 7.20±0.96a 7.20±0.85a 7.17±0.70a 
Odor 6.93±1.08a 6.90±1.03a 7.33±0.96a 
Color 7.33±0.88a 7.27±0.87a 7.27±0.70a 
Taste 7.33±0.76a 7.17±0.87a 7.47±1.07a 
Viscosity 7.27±0.91a 7.13±0.97a 7.13±1.07a 
Texture 7.23±1.07a 7.37±0.67a 7.17±0.91a 
Overall liking 7.47±0.94a 7.40±0.93a 7.67±1.09a 

Note: Each value is mean ± SD and values within a row followed by the same letter are not significantly 
different (p≥0.05). 

 
2. พัฒนาสูตรมาตรฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์น้้าจิ้มสกุี้ส้าเร็จรูปจากเนื้อมะละกอ 

จากการพัฒนาสูตรในการผลิตผลิตภัณฑ์น้ าจิ้มสุกี้ส าเร็จรูปจากเนื้อมะละกอ โดยการท าการทดสอบทางประสาทสัมผัส
แบบ Ratio profile test ในด้านกลิ่นน้ ามันงา รสหวาน รสเผ็ด และรสเปรี้ยว ได้ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 2A จะเห็นได้ว่า 
น้ าจิ้มสุกีส้ าเร็จรูปจากเน้ือมะละกอก่อนท าการพัฒนาสูตรมีรสเปรี้ยวเป็นไปตามค่าอุดมคติของผู้บริโภคแล้ว ส่วนในด้านกลิ่น
น้ ามันงา มีคะแนนมากกว่าค่าอุดมคติของผู้บริโภค แต่ในด้านรสหวาน และรสเผ็ด มีคะแนนน้อยกว่าค่าอุดมคติของผู้บริโภค 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องท าการพัฒนาสูตรโดยการลดปริมาณของน้ ามันงาลง โดยใช้เพียง 8.8 กรัม และเพิ่มปริมาณของน้ าตาล
ทรายและพริกจินดา เป็น 17 และ 7 กรัม ตามล าดับ แล้วท าการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบ Ratio profile test ในปัจจัย
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เดิมอีกครั้ง ซึ่งจะมีคะแนนตรงกับค่าในอุดมคติของผู้บริโภคในทุกปัจจัย (ดังภาพที่ 2B) จะได้สูตรพื้นฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์
น้ าจิ้มสุกี้จากเนื้อมะละกอดังตารางที ่5 และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะปรากฏดังภาพที่ 3  

 
ภาพที่ 2 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบ Ratio profile test ของผลิตภัณฑ์น้้าจิ้มสุกี้ส้าเร็จรูปจากเนื้อมะละกอ    

ก่อน (A) และหลัง (B) การพัฒนาสูตร 
 

ตารางที่ 5 สูตรมาตรฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์น้้าจิม้สกุี้ส้าเร็จรูปจากเนื้อมะละกอ 
         Ingredients Contents (g) 
              Blended boiled papaya meat 90 
              Chilli sauce 60  
              Chilli and tomato sauce  40 
              Sugar  17 
              Vinegar 10 
              Light soy sauce 10 
              Garlic 10 
              Pickled garlic juice 10 
              Sesame oil  8.8 
              Jinda chilli 7 
              Oyster sauce  5 
              Tapioca flour  4 
              Roasted sesame  2 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์น้้าจิ้มสกุี้ส้าเร็จรูปจากเนื้อมะละกอ 
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เดิมอีกครั้ง ซึ่งจะมีคะแนนตรงกับค่าในอุดมคติของผู้บริโภคในทุกปัจจัย (ดังภาพที่ 2B) จะได้สูตรพื้นฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์
น้ าจิ้มสุกี้จากเนื้อมะละกอดังตารางที ่5 และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะปรากฏดังภาพที่ 3  

 
ภาพที่ 2 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบ Ratio profile test ของผลิตภัณฑ์น้้าจิ้มสุกี้ส้าเร็จรูปจากเนื้อมะละกอ    

ก่อน (A) และหลัง (B) การพัฒนาสูตร 
 

ตารางที่ 5 สูตรมาตรฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์น้้าจิม้สกุี้ส้าเร็จรูปจากเนื้อมะละกอ 
         Ingredients Contents (g) 
              Blended boiled papaya meat 90 
              Chilli sauce 60  
              Chilli and tomato sauce  40 
              Sugar  17 
              Vinegar 10 
              Light soy sauce 10 
              Garlic 10 
              Pickled garlic juice 10 
              Sesame oil  8.8 
              Jinda chilli 7 
              Oyster sauce  5 
              Tapioca flour  4 
              Roasted sesame  2 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์น้้าจิ้มสกุี้ส้าเร็จรูปจากเนื้อมะละกอ 

3. ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคทั่วไปต่อผลิตภัณฑ์น้้าจิ้มสุกี้ส้าเร็จรูปจากเนื้อมะละกอ 
เมื่อให้ผู้บริโภคทั่วไปท าการทดลองชิมผลิตภัณฑ์น้ าจิ้มสุกี้จากเนื้อมะละกอท่ีได้ท าการพัฒนาขึ้น พบว่า ผู้บริโภคให้

คะแนนความชอบแบบ 5-hedonic scale  ในด้านลักษณะปรากฏ สี เนื้อสัมผัส รสชาติ และความชอบรวม เท่ากับ 4.18, 4.42, 
4.34, 4.44  และ 4.28 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคให้คะแนนความชอบที่ระดับชอบถึงชอบมาก นอกจากนี้ผู้บริโภคจ านวน
ร้อยละ 100 ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์น้ าจิ้มสุกี้ส าเร็จรูปจากเนื้อมะละกอท่ีผลิตได้และผู้บริโภคจ านวนร้อยละ 98 ตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่ราคา 40 บาท/ขวด (250 กรัม) ดังภาพที่ 4A และ 4B ตามล าดับ 

 
ภาพที่ 4 การยอมรับ (A) และการตัดสินใจซ้ือ (B) ผลิตภัณฑ์น้้าจิ้มสุกี้ส้าเร็จรูปจากเนื้อมะละกอในราคา 40 บาท/ขวด (250 

กรัม) 
 

สรุปผลการวิจัย 
เนื้อมะละกอต้มสุกซึ่งเป็นวัสดุเศษเหลือจากกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชามะละกอสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ

ผลิตผลิตภัณฑ์น้ าจิ้มสุกี้ส าเร็จรูป โดยน าเนื้อมะละกอมาผสมกับน้ าในอัตราส่วน 5:1 แล้วน ามาผสมกับส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ ซอส
พริก ซอสพริกผสมมะเขือเทศ น้ าตาล น้ าส้มสายชู ซีอิ้วขาว กระเทียม น้ ากระเทียมดอง น้ ามันงา พริกจินดา ซอสหอยนางรม แป้ง
มัน และงาขาวคั่ว ปริมาณ 90, 60, 40, 17, 10, 10, 10, 8.8, 7, 5, 5, 4 และ 2 กรัม ตามล าดับ จะได้ผลิตภัณฑ์น้ าจิ้ม สุกี้ส าเร็จรูป
จากเนื้อมะละกอที่ผู้บริโภคร้อยละ 100 ให้การยอมรับและร้อยละ 98 ยินดีซื้อผลิตภัณฑ์ในราคา 40 บาท/ขวด (250 มิลลิลิตร) 
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กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมสมุนไพรกึ่งส�ำเร็จรูปเพื่อสุขภำพเชิงพำณิชย์

ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ1 ธัญญาภรณ์ ทองสุข1 วิลาวัลย์ ช้างสงวน1 อรวรรณ แก้วปัญญา1 

อุบลรัตน์ พรหมฟัง1 ปรีดา ตัญจนะ2 และสุธีรา อินแถลง3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากเห็ดสามชนิด คือ เห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดนางรมฮังการี และเห็ดหูหนู จาก

ฟาร์มเห็ดที่สะอาด ปลอดภัย ร่วมกับการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาอัตราส่วนของเห็ด และสมุนไพรที่เหมาะสม ส�าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมสมุนไพรเพื่อ

สุขภาพ 

วิธีกำรศึกษำ : ท�าการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของเห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดนางรมฮังการี และเห็ดหูหนู พร้อมทั้งศึกษาชนิด และ

ปริมาณของสมุนไพรอบแห้งบดเป็นผงที่ผสมในผลิตภัณฑ์ คือ ใบเตย มะตูม ใบย่านาง และใบมะรุม ที่ระดับร้อยละ 20 และ 45 

วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD พร้อมทั้งศึกษาคุณภาพทางกายภาพ เคมีของผลิตภัณฑ์ การยอมรับของผู้บริโภคและ

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ผลกำรศึกษำ : อัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดของเห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดนางรมฮังการี และเห็ดหูหนู ที่อัตราส่วน 2:2:1 และใช้ใบเตย

ร้อยละ 20 และหญ้าหวานร้อยละ 6 ของปรมิาณส่วนผสมทีใ่ช้ คณุภาพทางกายภาพ-เคม ีของผลติภณัฑ์แบบผงก่อนชง ค่าสี (L* a* b*) 

เท่ากับ 58.58, 1.64 และ16.25 ตามล�าดับ ปริมาณความชื้น เท่ากับ 7.40±0.44 ปริมาณน�้าอิสระ (Aw) เท่ากับ 0.48 และในรูป

แบบน�้าชาที่ชงได้พบว่าค่าสี (L* a* b*) เท่ากับ 94.39, -2.53 และ 10.72 ตามล�าดับ ค่า pH เท่ากับ 7.41 ปริมาณกรดทั้งหมด

เท่ากับ (เทียบกรดซิตริก) ร้อยละ 0.05 มีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Brix๐) เท่ากับ 0.03 องศาบริกซ์ การเปลี่ยนแปลง

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยกึ่งส�าเร็จรูปที่อุณหภูมิ 25, 30 และ 40 องศาเซลเซียส พบว่า ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบผงก่อนชงค่า 

a* b* ปริมาณความชื้น และค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (Aw) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส�าหรับผลิตภัณฑ์ในรูปแบบน�้าชาที่ชงได้ ค่าสี a* มีแนว

โน้มลดลง ส่วนค่าสี b* มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา

วิจำรณ์และสรุป : ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาเหมาะสมที่สุดประกอบด้วยเห็ดนางฟ้าภูฐานร้อยละ 27 เห็ดนางรมฮังการีร้อยละ 27 และเห็ด

หูหนูร้อยละ 13 ใบเตยร้อยละ 27 และใบหญ้าหวานที่ร้อยละ 6 ต่อซอง ผู้บริโภค (N=200) ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ด

ผสมใบเตยกึ่งส�าเร็จรูปร้อยละ 70.5 คะแนนความชอบต่อผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง (6.87 ถึง 7.33 คะแนน) 

ค�ำส�ำคัญ : เครื่องดื่ม เห็ด สมุนไพร ใบเตย กึ่งส�าเร็จรูป
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Product Development of Commercials Instant Mushroom with Herbs Beverage

Teeravat Tepjaikad1 Thanyaporn Thongsuk1 Wilawan ChangSanguan1 Orawan Kaewpunya1 

Ubonrat Promfang1 Preeda Thanjana2 and Suteera Inthalaeng3 

Abstract

Introduction : Development of healthy beverage products from three types of mushrooms : the Phutan fairy 

mushroom Hungarian Oyster mushroom and ear mushroom from clean and safety farm incooperated with 

appropriate herbs for product value added of community enterprise group.

Objective : Study on appropriate ratio of mushrooms and herbs amount for the development of the healthy 

mushroom mixed with herbs beverage products.

Methods : Study on the optimum ratio of Phutan fairy mushrooms Hungarian oyster mushrooms and ear mush-

room and the amount of dried herbs powder mixed in products ; Pandan leaves, Bai ya nang leaves and Mor-

inga leaves at 20 and 45 percent of mushroom quantity. This research used Factorial in CRD experimental 

design. Investigated the physico-chemical quality of product. Consumer acceptance and the qualities changed 

during storage of the healthy mushroom mixed with herbs beverage products.

Results : The most suitable ratio of the Phutan fairy mushroom Hungarian oyster mushrooms and ear mush-

rooms was 2: 2: with 20 percent of pandan leaf and 6 percent of stevia of the total of mushroom content. The 

physico-chemical quality of powdered products before brewed had the color value (L * a * b *) 58.58, 1.64 and 

16.25, respectively. The moisture content was 7.40, the water activity (Aw) was 0.48. The brewed tea found that 

the color value (L * a * b *) was 94.39, -2.53 and 10.72, respectively. The pH value was 7.41. Total acidity con-

tent (as citric acid) was 0.05 %, total soluble solid was 0.03 degrees Brix. The quality changes of the developed 

instant healthy mushroom mixed with pandan leaves beverage products at temperature 25, 30 and 40 degrees 

celsius was showed that the pre-brew products had tend to increase of the a*, b* color value, moisture content 

and the water activity (Aw). For the brewed product the a* color value had tend to decrease while the color 

value b* had tend to increase throughout the storage period.

Conclusion : The developed healthy mushroom mixed with herbs beverage products consist of 27 percent the 

Phutan fairy mushroom, 27 percent Hungarian oyster mushrooms, 13 percent rat mushroom, 27 percent pandan 

leaves and 6 percent stevia leaves powder. The 70.5 % of consumers (N = 200) were accepted of the healthy 

mushroom mixed with herbs beverage products. The preference rate for products is like moderately (6.9 to 7.3 points).

Keywords: Beverage, Mushroom, Herbs, Pandan leaf, Instant
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บทน า 
ประเทศไทยมีเห็ดที่บริโภคได้หลายชนิด เช่น เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า เห็ดเข็มทอง เห็ดหอมเห็ดเป๋าฮื้อ เห็ด

นางรม และเห็ดหูหนู เป็นต้น เห็ดแต่ละชนิดมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีจัดเป็นแหล่งของโปรตีน ใยอาหาร วิตามิน 
และเกลือแร่ชนิดต่างๆ ปัจจุบันสินค้าประเภทเครื่องดื่มมีมากมายหลายชนิด เพื่อให้เป็นที่นิยมของผู้บริโภค และจาก
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันผู้บริโภคมีเวลาดูแลสุขภาพร่างกายน้อยลงจึงต้องการอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น 
ช่วยบ ารุงสุขภาพ บ ารุงสมอง บ ารุงสายตา เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดี การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพจากเห็ด โดยใช้เห็ดสามชนิด คือ เห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดนางรมฮังการี และเห็ดหูหนู ซึ่งเห็ดที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
จากฟาร์มเห็ดที่ผ่านกระบวนการเพาะเลี้ยงดอกเห็ดที่มีความปลอดภัยมาท าการผลิตเป็นเครื่องดื่มกึ่งส าเร็จรูป โดย
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดให้มีกลิ่นรสเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากข้ึน โดยการผสมสมุนไพรที่เหมาะสมที่จะ
น ามาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดกึ่งส าเร็จรูปดังกล่าว ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาการใช้
ประโยชน์จากสมุนไพรที่เหมาะสมส าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดกึ่งส าเร็จรูป รวมทั้งศึกษาหาอัตราส่วนท่ีเหมาะสม 
เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดที่มีส่วนสร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ที่เกี่ยวข้องตามล าดับ เมืองไทยมีชาสมุนไพรมากมายหลากหลายชนิดหลายรสชาติ หากรู้จักเลือกใช้นอกจากจะได้
ลิ้มรสความหอมอร่อยแล้วยังได้ประโยชน์จากสรรพคุณของสมุนไพรด้วย เทคนิคการสกัดตัวยาที่ทางเภสัชกรรม
เรียกว่า Diffusion เป็นการสกัดสาร     ที่เป็นตัวยาส าคัญด้วยน้ าร้อนในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพื่อไม่ให้สารที่ไม่พึง
ประสงค์ถูกสกัดออกมาหรือเพื่อป้องกันไม่ให้สารที่ต้องการถูกท าลายด้วยความร้อนที่นานเกินไป รวมทั้ งสามารถ
รักษากลิ่นที่ต้องการของชาสมุนไพรชนิดนั้นๆ เอาไว้ได้ด้วย โดยจะเทน้ าร้อนลงในกาน้ าชาเล็กๆ ที่มีใบชาบรรจุอยู่ท้ิง
ไว้ประมาณ 10-15 นาที แล้วจึงรินน้ าชาออกมาดื่ม คุณค่าทางยาของชาสมุนไพรนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของสมุนไพร ซึ่ง
ชาสมุนไพรทุกชนิดใช่ว่าจะปลอดภัยในการบริโภค แต่อาจจะเป็นอันตรายส าหรับบางคนได้วิธีที่ดีที่สุดในการบริโภค
ชาสมุนไพร คือ ต้องเรียนรู้ข้อมูลของสมุนไพรที่ใช้ในการบริโภคเป็นอย่างดีก่อนใช้เพราะสมุนไพรแต่ละชนิดมีข้อควร
ระวังขนาด และสรรพคุณต่างกัน ชาสมุนไพรส่วนใหญ่จะมีสรรพคุณในการบ ารุงสุขภาพ ช่วยขับลมหรือเพียงเพื่อ
เสพกลิ่นรส เช่น ชาใบเตย ชาใบตะไคร้ ชามะตูม มักจะดื่มได้เรื่อยๆ ไม่จ ากัดปริมาณหรือเวลา ชาสมุนไพรที่มีขายใน
ท้องตลาดส่วนใหญ่มักเป็นชาประเภทนี้ ชาสมุนไพรที่จ าหน่ายในท้องตลาดมีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ชนิดปรุง
ส าเร็จพร้อมบริโภคชนิดตากแห้ง ชนิดผง ชนิดอบแห้งแล้วตัดสับหรือบดเพื่อบรรจุซองพร้อมชง       ในปัจจุบัน
เครื่องดื่มชาสมุนไพรชนิดปรุงส าเร็จพร้อมบริโภค และชนิดอบแห้งแล้วตัดสับหรือบดเพื่อบรรจุซองพร้อมชงได้รับ
ความนิยมเนื่องจากสะดวกต่อการบริโภค ใช้เวลาในการชงสั้นเมื่อเทียบกับชนิดตากแห้งซึ่งต้องน ามาตัด สับหรือบด
แล้วต้มก่อนน ามารับประทาน [1] (เอกชัย, 2547) 
 [2] จันจิรา (2545) ได้ท าการศึกษาการอบแห้งเห็ดนางฟ้าด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบโมดุล 
โดยพบว่าอุณหภูมิส าหรับการอบแห้งเห็ดนางฟ้าเพื่อให้เห็ดที่มีลักษณะตรงกับความต้องการของตลาด โดยพิจารณา
ที่สี ความแห้งของเห็ดอุณหภูมิที่เหมาะสม คือ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ คือ 7 ช่ัวโมง อัตรา
การไหลของอากาศ 0.068 กิโลกรัมต่อวินาที โดยอบแห้งเห็ดนางฟ้าที่มีความช้ืนเริ่มต้นประมาณร้อยละ 93 .3 
มาตรฐานแหงหรือประมาณร้อยละ 90.32 มาตรฐานเปยก จนเหลือความช้ืนสุดท้ายท่ีร้อยละ 188 มาตรฐานแหง 
หรือประมาณร้อยละ 18.18 มาตรฐานเปยกในการศึกษาความสิ้นเปลืองในการใช้พลังงานส าหรับเครื่องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งอบแห้งเห็ดนางฟ้า พบว่าใช้พลังงานส าหรับการอบแห้งเห็ดนางฟ้าทั้งหมดเท่ากับ 42.05 
เมกกะจูลโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานความร้อนที่สามารถประหยัดได เมกกะจูล งานไฟฟ้าที่ใช้
กับขดลวดความร้อน  2.5  เมกกะจูล และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้กับมอเตอรพัดลม 12.5 เมกกะจูล [3] โศรดา และ 
อภินันท์ (2556) ได้ท าการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงความชื้นที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของเห็ดนางฟ้าภูฐานใน

ระหว่างการอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรดแบบถังหมุน เมื่อใช้อุณหภูมิในการอบแห้ง 3 ระดับ คือ 70, 80 และ 90 
องศาเซลเซียส พบว่า ความชื้นของผลิตภัณฑ์ระหว่างการอบแห้งลดลงตามระยะเวลาในการอบแห้ง  ความชื้นท่ีลด
ต่ าลงมีผลท าให้ค่าความสว่าง (L*)  ลดลง การเปลี่ยนแปลงของความช้ืนมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของค่า  
L*  [4] กนกวรรณ และคณะ (2558) ท าการศึกษาคุณสมบัติของการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และสารประกอบฟี
นอลิครวมในเห็ด ออรินจิ เห็ดหูหนูด า เห็ดนางฟ้า และเห็ดหอม ท่ีผ่านกระบวนการต้ม โดยมีตัวอย่างเห็ด 2 กลุ่มคือ 
เห็ดสด และเห็ดที่ผ่านกระบวนการต้ม เมื่อน าเห็ดทั้ง 2 กลุ่มไปอบแห้งเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง และท าการสกัดด้วย
สารละลายเมทานอลบริสุทธ์ิ น าสารสกัดไปทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2, 2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl 
radical scavenging capacity assay (DPPH assay) แสดงเป็นค่า trolox equivalent antioxidant capacity 
(TEAC) และวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิครวมด้วยวิธี Folin-Ciocalteuแสดงเป็นค่า gallic acid 
equivalent (GAE) พบว่าสารสกัดในกลุ่มเห็ดสดมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้  คือ  
เห็ดหอม  เห็ดออรินจิ  เห็ดนางฟ้า และเห็ดหูหนูด า แต่สารสกัดในกลุ่มเห็ดที่ผ่านการต้มมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
เรียงล าดับจากมากไปน้อยดังน้ี คือ เห็ดออรินจิ เห็ดหอม เห็ดนางฟ้า และเห็ดหูหนูด าส่วนปริมาณสารประกอบฟีนอ
ลิครวมในเห็ดทั้ง 4 ชนิดทั้งก่อนและหลังผ่านการต้มเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้คือ เห็ดออรินจิ เห็ดนางฟ้ า 
เห็ดหอม และเห็ดหูหนูตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบการสูญเสียฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  และสารประกอบฟีนอลิครวมใน
ระหว่างการต้มพบว่าเห็ดหูหนูมีการสูญเสียฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  และปริมาณสารประกอบฟีนอลิครวมมากที่สุด  
จากงานวิจัยจึงสรุปได้ว่ากระบวนการต้มมีผลเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิครมในเห็ดออรินจิ เห็ดหูหนูด า เห็ดนางฟ้า และเห็ดหอม [5] สุนันทา (2556) ได้ท าการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชาเปลือกกล้วยน้ าว้าเพื่อสุขภาพผลการศึกษาการผลิตชาเปลือกกล้วยน้ าว้า พบว่ากล้วยน้ าว้าห่ามอายุ 3 
วันหลังจากตัดกล้วยดิบจะมีรสฝาดเล็กน้อย เมื่อน ามาผลิตชาจะได้ผงชาสีน้ าตาลอ่อนกล้วยน้ าว้าสุกมีรสหวาน       
สี น้ าตาลอ่อนเหมาะสมกับการผลิตชา ผู้วิจัยจึงเลือกเปลือกกล้วยที่ตัดมาแล้ว 3 วันมาท าการอบในอุณหภูมิ 60 
องศาเซลเซียส นาน 3 ช่ัวโมง โดยเปลือกกล้วยมีลักษณะแห้งและน้ าหนักเบา เม่ือค านวณหาค่าความช้ืนให้มี
ความช้ืนร้อยละ10 ของน้ าหนักผลการศึกษาการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ(p≤0.05) สูตรผงชาเปลือกกล้วย 2 กรัม ผู้บริโภคให้การยอมรับมากที่สุด (ด้านสี 5.10±1.062 ด้านกลิ่น 
5.17±1.147 ด้านรสชาติ 4.93±1.258 ด้านเนื้อสัมผัส 4.80±1.448 และความชอบโดยรวม 4.90±1.185) 
ผู้วิจัยพัฒนาชาเปลือกกล้วยเสริมสมุนไพร 3 ชนิด คือ ตะไคร้ เก๊กฮวย และใบเตยหอม พบว่า  ผู้บริโภคยอมรับชา
เปลือกกล้วยสูตรมาตรฐานกับชาเปลือกกล้วยเสริมกลิ่นสมุนไพรตะไคร้สูงที่สุด(ด้านสี 5.80±0.997 ด้านกลิ่น 
5.97±0.964 ด้านรสชาติ 5.93±1.081 ด้านเนื้อสัมผัส  5.87±1.074 และความชอบโดยรวม 6.13±1.008)          
[6] ชวนพิศ และ สมพงษ์ (2552) ได้ท าการผลิตน้ าชารางจืดผสมน้ าผึ้งและน้ าส้มจี๊ด โดยการศึกษาอุณหภูมิและเวลา
ที่เหมาะสมในการผลิตชาจากใบรางจืด โดยศึกษาปัจจัยด้านอุณหภูมิและเวลาในการผลิตชารางจืด วางแผนการ
ทดลองแบบ 3×2Factorial in  Complete Randomized Design (CRD) ซึ่งแบ่งการทดลองออกเป็น 6  สิ่งทดลอง  
คือ อุณหภูมิ ต่อเวลา (องศาเซลเซียสต่อช่ัวโมง) 60 : 7 , 60 : 8, 70 : 7, 70 : 8, 80 : 7 และ  80 : 8 ตามล าดับ 
พบว่าการอบใบรางจืดที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ช่ัวโมง เป็นอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมส าหรับ
การอบแห้งใบรางจืด โดยใบรางจืดอบแห้งมีปริมาณความชื้นร้อยละ 4.52 ค่า ปริมาณน้ าอิสระ (aw) 0.22 ปริมาณ
เถ้าร้อยละ 7.66 และไม่พบจุลินทรีย์ และการศึกษาปริมาณน้ าชารางจืดผสมน้ าผึ้งและน้ าส้มจี๊ด โดยศึกษาอัตราส่วน
น้ าชารางจืดคิดเป็นร้อยละ 20, 25, 30,  35,  40  และ  45 วางแผนการทดลองแบบ  Randomized  Complete  
Block Design  (RCBD) ซึ่งแบ่งการทดลองออกเป็น  6 สิ่งการทดลองพบว่าปริมาณน้ าชารางจืดที่เหมาะสมต่อ
ผลิตภัณฑ์ชารางจืดผสมน้ าผึ้งและน้ าส้มจี๊ด ที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากที่สุด คือ น้ าชารางจืดในอัตราส่วนร้อย
ละ 45 มีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ ทั้งหมด 10.03  องศาบริกซ์  ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) 3.93 วัดค่าสีมีค่า
ความสว่าง (L*)   6.33  ค่าสีเขียว (a*) -0.26  ค่าสีเหลือง (b*) 1.76 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติเปรี้ยวอมหวาน มีสี
เขียวอ่อนปนเหลือง ใส มีกลิ่นของใบรางจืดผสมด้วยกลิ่นของน้ าผึ้งและน้ าส้มจี๊ดอย่างอ่อนๆ  ได้รับการยอมรับจาก
ผู้บริโภค ในระดับความชอบเล็กน้อยถึง    ปานกลาง [7] จิราภัทร และคณะ (ม.ป.ป) ได้ท าการพัฒนาชาสมุนไพร
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ระหว่างการอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรดแบบถังหมุน เมื่อใช้อุณหภูมิในการอบแห้ง 3 ระดับ คือ 70, 80 และ 90 
องศาเซลเซียส พบว่า ความชื้นของผลิตภัณฑ์ระหว่างการอบแห้งลดลงตามระยะเวลาในการอบแห้ง  ความชื้นท่ีลด
ต่ าลงมีผลท าให้ค่าความสว่าง (L*)  ลดลง การเปลี่ยนแปลงของความช้ืนมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของค่า  
L*  [4] กนกวรรณ และคณะ (2558) ท าการศึกษาคุณสมบัติของการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และสารประกอบฟี
นอลิครวมในเห็ด ออรินจิ เห็ดหูหนูด า เห็ดนางฟ้า และเห็ดหอม ท่ีผ่านกระบวนการต้ม โดยมีตัวอย่างเห็ด 2 กลุ่มคือ 
เห็ดสด และเห็ดที่ผ่านกระบวนการต้ม เมื่อน าเห็ดทั้ง 2 กลุ่มไปอบแห้งเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง และท าการสกัดด้วย
สารละลายเมทานอลบริสุทธ์ิ น าสารสกัดไปทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2, 2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl 
radical scavenging capacity assay (DPPH assay) แสดงเป็นค่า trolox equivalent antioxidant capacity 
(TEAC) และวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิครวมด้วยวิธี Folin-Ciocalteuแสดงเป็นค่า gallic acid 
equivalent (GAE) พบว่าสารสกัดในกลุ่มเห็ดสดมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้  คือ  
เห็ดหอม  เห็ดออรินจิ  เห็ดนางฟ้า และเห็ดหูหนูด า แต่สารสกัดในกลุ่มเห็ดที่ผ่านการต้มมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
เรียงล าดับจากมากไปน้อยดังน้ี คือ เห็ดออรินจิ เห็ดหอม เห็ดนางฟ้า และเห็ดหูหนูด าส่วนปริมาณสารประกอบฟีนอ
ลิครวมในเห็ดทั้ง 4 ชนิดทั้งก่อนและหลังผ่านการต้มเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้คือ เห็ดออรินจิ เห็ดนางฟ้ า 
เห็ดหอม และเห็ดหูหนูตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบการสูญเสียฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  และสารประกอบฟีนอลิครวมใน
ระหว่างการต้มพบว่าเห็ดหูหนูมีการสูญเสียฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  และปริมาณสารประกอบฟีนอลิครวมมากที่สุด  
จากงานวิจัยจึงสรุปได้ว่ากระบวนการต้มมีผลเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิครมในเห็ดออรินจิ เห็ดหูหนูด า เห็ดนางฟ้า และเห็ดหอม [5] สุนันทา (2556) ได้ท าการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชาเปลือกกล้วยน้ าว้าเพื่อสุขภาพผลการศึกษาการผลิตชาเปลือกกล้วยน้ าว้า พบว่ากล้วยน้ าว้าห่ามอายุ 3 
วันหลังจากตัดกล้วยดิบจะมีรสฝาดเล็กน้อย เมื่อน ามาผลิตชาจะได้ผงชาสีน้ าตาลอ่อนกล้วยน้ าว้าสุกมีรสหวาน       
สี น้ าตาลอ่อนเหมาะสมกับการผลิตชา ผู้วิจัยจึงเลือกเปลือกกล้วยที่ตัดมาแล้ว 3 วันมาท าการอบในอุณหภูมิ 60 
องศาเซลเซียส นาน 3 ช่ัวโมง โดยเปลือกกล้วยมีลักษณะแห้งและน้ าหนักเบา เมื่อค านวณหาค่าความช้ืนให้มี
ความช้ืนร้อยละ10 ของน้ าหนักผลการศึกษาการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ(p≤0.05) สูตรผงชาเปลือกกล้วย 2 กรัม ผู้บริโภคให้การยอมรับมากที่สุด (ด้านสี 5.10±1.062 ด้านกลิ่น 
5.17±1.147 ด้านรสชาติ 4.93±1.258 ด้านเนื้อสัมผัส 4.80±1.448 และความชอบโดยรวม 4.90±1.185) 
ผู้วิจัยพัฒนาชาเปลือกกล้วยเสริมสมุนไพร 3 ชนิด คือ ตะไคร้ เก๊กฮวย และใบเตยหอม พบว่า  ผู้บริโภคยอมรับชา
เปลือกกล้วยสูตรมาตรฐานกับชาเปลือกกล้วยเสริมกลิ่นสมุนไพรตะไคร้สูงที่สุด(ด้านสี 5.80±0.997 ด้านกลิ่น 
5.97±0.964 ด้านรสชาติ 5.93±1.081 ด้านเนื้อสัมผัส  5.87±1.074 และความชอบโดยรวม 6.13±1.008)          
[6] ชวนพิศ และ สมพงษ์ (2552) ได้ท าการผลิตน้ าชารางจืดผสมน้ าผึ้งและน้ าส้มจี๊ด โดยการศึกษาอุณหภูมิและเวลา
ที่เหมาะสมในการผลิตชาจากใบรางจืด โดยศึกษาปัจจัยด้านอุณหภูมิและเวลาในการผลิตชารางจืด วางแผนการ
ทดลองแบบ 3×2Factorial in  Complete Randomized Design (CRD) ซึ่งแบ่งการทดลองออกเป็น 6  สิ่งทดลอง  
คือ อุณหภูมิ ต่อเวลา (องศาเซลเซียสต่อช่ัวโมง) 60 : 7 , 60 : 8, 70 : 7, 70 : 8, 80 : 7 และ  80 : 8 ตามล าดับ 
พบว่าการอบใบรางจืดที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ช่ัวโมง เป็นอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมส าหรับ
การอบแห้งใบรางจืด โดยใบรางจืดอบแห้งมีปริมาณความชื้นร้อยละ 4.52 ค่า ปริมาณน้ าอิสระ (aw) 0.22 ปริมาณ
เถ้าร้อยละ 7.66 และไม่พบจุลินทรีย์ และการศึกษาปริมาณน้ าชารางจืดผสมน้ าผึ้งและน้ าส้มจี๊ด โดยศึกษาอัตราส่วน
น้ าชารางจืดคิดเป็นร้อยละ 20, 25, 30,  35,  40  และ  45 วางแผนการทดลองแบบ  Randomized  Complete  
Block Design  (RCBD) ซึ่งแบ่งการทดลองออกเป็น  6 สิ่งการทดลองพบว่าปริมาณน้ าชารางจืดที่เหมาะสมต่อ
ผลิตภัณฑ์ชารางจืดผสมน้ าผึ้งและน้ าส้มจี๊ด ที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากที่สุด คือ น้ าชารางจืดในอัตราส่วนร้อย
ละ 45 มีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ ทั้งหมด 10.03  องศาบริกซ์  ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) 3.93 วัดค่าสีมีค่า
ความสว่าง (L*)   6.33  ค่าสีเขียว (a*) -0.26  ค่าสีเหลือง (b*) 1.76 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติเปรี้ยวอมหวาน มีสี
เขียวอ่อนปนเหลือง ใส มีกลิ่นของใบรางจืดผสมด้วยกลิ่นของน้ าผึ้งและน้ าส้มจี๊ดอย่างอ่อนๆ  ได้รับการยอมรับจาก
ผู้บริโภค ในระดับความชอบเล็กน้อยถึง    ปานกลาง [7] จิราภัทร และคณะ (ม.ป.ป) ได้ท าการพัฒนาชาสมุนไพร
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ย่านางและศึกษาสมบัติด้านเคมี กายภาพ ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดของชาย่านาง
ล้วน ชาย่านางผสมดอกเก๊กฮวยและชาย่านางผสมใบเตยในสัดส่วน 7:1 พบว่าชาย่านางที่พัฒนามี ปริมาณความชื้น
อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน awอยู่ท่ี 0.40-0.50 และ pH มีค่า 5.32-5.67 ค่า a* ของชาย่านางผสมใบเตยมีค่าเป็นสีเขียว
มากกว่าชนิดอื่น ค่าสี ของน้ าชา(L*,a*,b*) นั้นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p>0.05) ส่วนฤทธิ์การต้าน
อนุมูลอิสระด้วย วิธี Ferric Reducing Ability Power (FRAP), 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) และ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของน้ าชาย่านางทั้ง 3 สูตรแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  (p>0.05) โดยอยู่
ในช่วง 2.30-3.11, 6.34-6.60 mg TE/100  มิลลิลิตร และ 0.72-1.39 mg GAE/100 มิลลิลิตร ตามล าดับ เม่ือ
ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของน้ าชาทั้ง 3 สูตร พบว่ามีคะแนนความชอบด้านสีแตกต่างกัน ส่วนคะแนน
ความชอบด้านอื่นๆ ไม่มีความแตกต่างกันซึ่งอยู่ในระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง  [8] ชมพูนุท และคณะ 
(ม.ป.ป) ได้ท าการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรชนิดปรุงส าเร็จพร้อมบริโภคซึ่งงานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร
ชนิดปรุงส าเร็จพร้อมบริโภคและชนิดอบแห้งบรรจุซองพร้อมชง จ านวน 4 ชนิด คือ ชามะตูม ชากระเจี๊ยบ ชา
เก๊กฮวย และชาตะไคร้ โดยเตรียมตัวอย่างชาชนิดอบแห้งบรรจุซองพร้อมชงให้อยู่ในรูปพร้อมบริโภคแล้วน าน้ าชาที่
ได้และน้ าชาชนิดปรุงส าเร็จพร้อมบริโภคไปวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จาก
การศึกษาพบว่าปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมในชามะตูมชนิดปรุงส าเร็จพร้อมบริโภคและชนิดอบแห้งบรรจุซอง
พร้อมชงสูงกว่าชากระเจี๊ยบ ชาเก๊กฮวยและชาตะไคร้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001)  ผลการศึกษาฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระในกลุ่มชาสมุนไพรชนิดปรุงส าเร็จพร้อมบริโภคและชนิดอบแห้งบรรจุซองพร้อมชงพบว่าชามะตูมมีฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าชากระเจี๊ยบ ชาเก๊กฮวยและชาตะไคร้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) เมื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในชาแต่ละชนิดพบว่าสารประกอบ    
ฟีนอลรวมมีบทบาทส าคัญในการต้านอนุมูลอิสระในชามะตูม  กระเจี๊ยบและเก๊กฮวย จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าชา
มะตูมมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดเมื่อเทียบกับชาสมุนไพรกระเจี๊ยบ เก๊กฮวย 
และตะไคร้ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเป็นผลจากปริมาณสารประกอบฟีนอลเป็นหลัก และชนิดอบแห้งบรรจุซองพร้อมชง 
[9] กัญจน์พัชร์ (ม.ป.ป) ได้ท าการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ใบเตยอบแห้ง โดยการศึกษาผลของอุณหภูมิ 
และระยะเวลาในการลวกใบเตยสดที่เหมาะสมที่สุด โดยท าการลวกด้วยน้ าร้อนท่ีอุณหภูมิ 80,  90 และ 100 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 1, 3  และ 5 นาที ตามล าดับ จากนั้นน าไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 
ช่ัวโมง พบว่าการลวกใบเตยสด ณ อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 3 นาที เหมาะสมที่สุด ผู้บริโภคให้
การยอมรับมากท่ีสุดจากวิธีการทดสอบแบบ 9-Point Hedonic  Scale  และมีค่าสี  L*  a*  b*  เท่ากับ 51.08, -
9.18  และ 13.74 ตามล าดับ ปริมาณน้ าอิสระ (aw) เท่ากับ 0.45 ปริมาณความช้ืน ร้อยละ 4.10  โดยมีปริมาณ
จุลินทรีย์ทั้งหมด ปริมาณยีสต์ รา และปริมาณ  โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสมุนไพรแห้ง 
[10] มผช. (480/2547) อีกทั้งมีอายุการเก็บได้อย่างน้อย 2 เดือนขึ้นไป โดยคุณสมบัติทางด้านกายภาพ เคมี และ
จุลินทรีย์ไม่เปลี่ยนแปลงมาก เป็นที่ยอมรับได้ และมีคุณภาพในระดับมาตรฐาน 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยศึกษาชนิด 
อัตราส่วนของเห็ด และสมุนไพรที่เหมาะสมในการพัฒนา ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ด
ผสมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมสมุนไพรเพื่อสุขภาพในระหวา่ง
การเก็บรักษา 

  
วิธีด าเนินการ 

1.  การส ารวจทัศนคติของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป 
โดยใช้วิธีสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม โดยใช้หลักเกณฑ์การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 คน ท าการทดสอบแบบ Central Location Test (CLT) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ  แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม อาทิเช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพรายได้ต่อเดือน เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check 
list question) ตอนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคบริโภคเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check list 
question) โดยน าข้อมูลมาท าการอภิปราย เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มเห็ดของกลุ่ม
ผู้บริโภคและหาแนวทางต่างๆ ที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่ง
ส าเร็จรูป ตอนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป โดยน าข้อมูลที่
ได้มาท าการอภิปราย เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตย
และหญ้าหวานก่ึงส าเร็จรูป  
 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมเห็ดผสมสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

2.1 การศึกษาชนิด และอัตราส่วนของเห็ดส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมเห็ดผสม
ใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป (ทดสอบในรูปแบบผงก่อนชง และน  าชาที่ชงได้)  ศึกษาชนิดของเห็ดที่
เหมาะสมที่จะน ามาผลิตเป็นเครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป ที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม
ความต้องการของผู้บริโภคในข้อ 1 จากนั้นจึงศึกษาอัตราส่วนของเห็ดทั้งสามชนิด แล้วจึงน ามาท าการประเมิน
ทางด้านประสาทสัมผัส (Sensory Evaluation) โดยใช้แบบทดสอบความชอบ 9 point hedonic scaling (ช่วง
คะแนน 1 ไม่ชอบมากที่สุด 9 ชอบมากที่สุด) วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized 
Design; CRD) โดยผู้ทดสอบชิมจ านวน 30 คน ดังตารางที่  1  

 
ตารางที่ 1  อัตราส่วนผสมของเห็ดที่ใช้ในการผลิตเครื่องดืม่เห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึง่ส าเร็จรปู  
 

ส่วนผสม (กรัม) อัตราส่วนที ่1 อัตราส่วนที ่2 อัตราส่วนที ่3 อัตราส่วนที4่ 
เห็ดนางฟ้าภูฐาน 0.33 0.5 0.40 0.40 
เห็ดนางรมฮังการ ี 0.33 0.25 0.40 0.20 
เห็ดหูหน ู 0.33 0.25 0.20 0.40 

*หมายเหตุ: อัตราส่วน 1 กรัมต่อซอง 
 

2.2.  การศึกษาหาปริมาณสมุนไพรที่เหมาะสม น าข้อมูลของสมุนไพรที่ได้จากการส ารวจความ 
ต้องการของผู้บริโภคในข้อ มาใช้ในการพัฒนา โดยใช้สัดส่วนสมุนไพร 2 ระดับ คือร้อยละ 20 และ 45 โดยมี
ส่วนผสมของใบหญ้าหวานที่ 0.05 กรัมต่อซอง วางแผนการทดลองแบบ 4x2 Factorial in CRD จากนั้นน า
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาท าการวิเคราะห์คุณภาพท้ังในรูปแบบผงก่อนชง และน้ าชาที่ชงได้ ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ-
เคมี ได้แก่  ค่าสี โดยใช้เครื่องวัดสี ในระบบ L* a* และ b* โดยใช้เครื่องวัดสี (Colormeter) ยี่ห้อ Hunter Lab รุ่น 
Color Quest XE)  วัดค่าปริมาณน้ าอิสระ (aw) ด้วยเครื่อง (water activity, aw ยี่ห้อ AquaLab LITE รุ่น Decagon 
Devices, lnc) ค่า pH ปริมาณความช้ืน ตามวิธีการ [11] AOAC (2000)  ปริมาณกรดทั้งหมด โดยการไทเทรท 
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด คุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยท าการประเมินทางด้านประสาทสัมผัส 
(Sensory Evaluation) โดยใช้แบบทดสอบความชอบ 9 point hedonic scaling (คะแนน 1 ไม่ชอบมากที่สุด 9 
ชอบมากที่สุด) วางแผนการทดลองแบบ 4x2 Factorial in Completely Randomized Design; RCBD) โดยผู้
ทดสอบชิมจ านวน 30 คน ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นเห็ด กลิ่นสมุนไพร 
รสชาติ กลิ่นรส และความชอบรวม วิเคราะห์ผลการทดลองโดย Analysis of Variance (ANOVA) เพื่อคัดเลือกสูตร
ที่เหมาะสมไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 3.  ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป ใน
รูปแบบผงก่อนชง และน้ าชาที่ชงได้ โดยท าการทดสอบแบบ Central Location Test (CLT) จากผู้บริโภคทั่วไป
จ านวน 200 คน อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปท าการสุ่มตัวอย่างผู้บรโิภคแบบสุ่มตามสะดวก (Convenience sampling) 
ในจังหวัดล าปาง โดยใช้แบบสอบถามด้านข้อมูลทั่วไปของผู้บรโิภค พฤติกรรมการบริโภค ทัศคติของผู้บริโภคที่มีต่อ
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

แบบสอบถาม อาทิเช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพรายได้ต่อเดือน เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check 
list question) ตอนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคบริโภคเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check list 
question) โดยน าข้อมูลมาท าการอภิปราย เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มเห็ดของกลุ่ม
ผู้บริโภคและหาแนวทางต่างๆ ที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่ง
ส าเร็จรูป ตอนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป โดยน าข้อมูลที่
ได้มาท าการอภิปราย เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตย
และหญ้าหวานก่ึงส าเร็จรูป  
 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมเห็ดผสมสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 

2.1 การศึกษาชนิด และอัตราส่วนของเห็ดส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมเห็ดผสม
ใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป (ทดสอบในรูปแบบผงก่อนชง และน  าชาที่ชงได้)  ศึกษาชนิดของเห็ดที่
เหมาะสมที่จะน ามาผลิตเป็นเครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป ที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม
ความต้องการของผู้บริโภคในข้อ 1 จากนั้นจึงศึกษาอัตราส่วนของเห็ดทั้งสามชนิด แล้วจึงน ามาท าการประเมิน
ทางด้านประสาทสัมผัส (Sensory Evaluation) โดยใช้แบบทดสอบความชอบ 9 point hedonic scaling (ช่วง
คะแนน 1 ไม่ชอบมากที่สุด 9 ชอบมากที่สุด) วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized 
Design; CRD) โดยผู้ทดสอบชิมจ านวน 30 คน ดังตารางที่  1  

 
ตารางที่ 1  อัตราส่วนผสมของเห็ดที่ใช้ในการผลิตเครื่องดืม่เห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึง่ส าเร็จรปู  
 

ส่วนผสม (กรัม) อัตราส่วนที ่1 อัตราส่วนที ่2 อัตราส่วนที ่3 อัตราส่วนที4่ 
เห็ดนางฟ้าภูฐาน 0.33 0.5 0.40 0.40 
เห็ดนางรมฮังการ ี 0.33 0.25 0.40 0.20 
เห็ดหูหน ู 0.33 0.25 0.20 0.40 

*หมายเหตุ: อัตราส่วน 1 กรัมต่อซอง 
 

2.2.  การศึกษาหาปริมาณสมุนไพรที่เหมาะสม น าข้อมูลของสมุนไพรที่ได้จากการส ารวจความ 
ต้องการของผู้บริโภคในข้อ มาใช้ในการพัฒนา โดยใช้สัดส่วนสมุนไพร 2 ระดับ คือร้อยละ 20 และ 45 โดยมี
ส่วนผสมของใบหญ้าหวานท่ี 0.05 กรัมต่อซอง วางแผนการทดลองแบบ 4x2 Factorial in CRD จากนั้นน า
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาท าการวิเคราะห์คุณภาพท้ังในรูปแบบผงก่อนชง และน้ าชาที่ชงได้ ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ-
เคมี ได้แก่  ค่าสี โดยใช้เครื่องวัดสี ในระบบ L* a* และ b* โดยใช้เครื่องวัดสี (Colormeter) ยี่ห้อ Hunter Lab รุ่น 
Color Quest XE)  วัดค่าปริมาณน้ าอิสระ (aw) ด้วยเครื่อง (water activity, aw ยี่ห้อ AquaLab LITE รุ่น Decagon 
Devices, lnc) ค่า pH ปริมาณความช้ืน ตามวิธีการ [11] AOAC (2000)  ปริมาณกรดทั้งหมด โดยการไทเทรท 
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด คุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยท าการประเมินทางด้านประสาทสัมผัส 
(Sensory Evaluation) โดยใช้แบบทดสอบความชอบ 9 point hedonic scaling (คะแนน 1 ไม่ชอบมากที่สุด 9 
ชอบมากที่สุด) วางแผนการทดลองแบบ 4x2 Factorial in Completely Randomized Design; RCBD) โดยผู้
ทดสอบชิมจ านวน 30 คน ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นเห็ด กลิ่นสมุนไพร 
รสชาติ กลิ่นรส และความชอบรวม วิเคราะห์ผลการทดลองโดย Analysis of Variance (ANOVA) เพื่อคัดเลือกสูตร
ที่เหมาะสมไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 3.  ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป ใน
รูปแบบผงก่อนชง และน้ าชาที่ชงได้ โดยท าการทดสอบแบบ Central Location Test (CLT) จากผู้บริโภคทั่วไป
จ านวน 200 คน อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปท าการสุ่มตัวอย่างผู้บรโิภคแบบสุ่มตามสะดวก (Convenience sampling) 
ในจังหวัดล าปาง โดยใช้แบบสอบถามด้านข้อมูลทั่วไปของผู้บรโิภค พฤติกรรมการบริโภค ทัศคติของผู้บริโภคที่มีต่อ
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ผลิตภณัฑ์เครื่องดื่มเหด็ผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดืม่เห็ดผสม
ใบเตยและหญ้าหวานก่ึงส าเร็จรูป พร้อมท้ังทดสอบความชอบด้วยวธิี 9 Hedonic scale test โดยท าการทดสอบ
ตัวอย่างแล้วให้คะแนนความชอบตามคณุลักษณะของผลิตภณัฑ์ (ช่วงคะแนน 1 ไม่ชอบมากทีสุ่ด 9 ชอบมากที่สุด) 
แล้วประมวลผลข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อหาความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของข้อมลูที่ท าการส ารวจได้  

4.  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป  ผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป ที่คัดเลือกได้จากการทดลองตอนที่ 3 มาท าการบรรจุในซอง
ฟอยล์หน้าใส ขนาด 9x12.5 เซนติเมตร ท าศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเคมี-กายภาพ โดยศึกษาการเก็บที่อุณหภูมิ 
25, 30, และ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พร้อมท้ัตรวจสอบคุณภาพตามรายละเอียดข้อ 2  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

การส ารวจทัศนคติของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานก่ึงส าเร็จรูป 
ซึ่งข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้เป็นข้อมูลปฐมภูมิ โดยใช้วิธีสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม โดยใช้หลักเกณฑ์การสุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) จ านวน 200 คน ท าการทดสอบแบบ Central Location Test 
(CLT) จากการศึกษาการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาทั่วไป และ/หรือ ชาสมุนไพร ที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
เห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าเห็ดที่น่าสนใจที่อาจน ามาผลิต
เป็นเครื่องดื่มเห็ดผสมสมุนไพรกึ่งส าเร็จรูป คือ เห็ดนางรมฮังการี รองลงมา คือ เห็ดหอม เห็ดหูหนู และเห็ดนางนวล 
ตามล าดับ แต่เนื่องจากเห็ดหอมมีมูลค่าทางการตลาดสูง จึงไม่น ามาผลิต ดังนั้นจึงใช้ล าดับต่อมา คือ เห็ดหูหนู 
 คุณภาพทางด้านกายภาพและเคมี ของเครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป ในรูปแบบผง
ก่อนชง พบว่า ด้านค่าสี L* a* และ b* ผลิตภัณฑ์ในทุกร้อยละปริมาณของการใช้เห็ดในแต่ละอัตราส่วนในการผลิต
เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป มีค่า L* a* และ b* ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p>0.05) โดยมีค่าอยู่ในช่วงของโทน  สีเหลือง  ด้านปริมาณความช้ืน พบว่าผลิตภัณฑ์ในทุกร้อยละปริมาณของ
การใช้เห็ดในแต่ละอัตราส่วนในการผลิตเครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป มีค่าปริมาณความชื้นที่
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยที่สูตรที่มีความช้ืนต่ าที่สุด ได้แก่อัตราส่วนที่ 2 เท่ากับ 
3.74 และอัตราส่วนท่ี 4 มีปริมาณความชื้นสูงที่สุดเท่ากับ 5.89 ปริมาณน้ าอิสระ (aw) พบว่าผลิตภัณฑ์ในทุกร้อยละ
ปริมาณของการใช้เห็ดในแต่ละอัตราส่วนในการผลิตเครื่องด่ืมเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป มีค่า
ปริมาณน้ าอิสระ (aw) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) มีปริมาณน้ าอิสระ (aw) เท่ากับ 
0.48, 0.53, 0.47 และ 0.52 ตามล าดับ ส าหรับคุณภาพทางด้านเคมีและกายภาพของเครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและ
หญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป ในรูปแบบน้ าชาที่ชงได้ พบว่า  ด้านค่าสี L* a* และ b* พบว่าผลิตภัณฑ์ปริมาณของการใช้
เห็ดในแต่ละอัตราส่วนในการผลิตเครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูปมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยมีค่าความสว่าง (L*) อยู่ในช่วง 96.26 ถึง 95.59 ค่าความเป็นสีแดง (a*) อยู่ในช่วง 
-0.05 ถึง -0.07 ค่าความเป็นสีเหลือง (b*) อยู่ในช่วง 2.51 ถึง 5.26 ค่า pH พบว่าผลิตภัณฑ์ในทุกร้อยละปริมาณ
ของการใช้เห็ดในแต่ละอัตราส่วนในการผลิตเครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูปไม่มีความแตกต่าง
กันอย่าง    มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมีค่า pH อยู่ในช่วง 7.15 ถึง 7.35 ซึ่งมีฤทธิ์เป็นกลาง ปริมาณกรด
ทั้งหมด พบว่าผลิตภัณฑ์ในทุกร้อยละปริมาณของการใช้เห็ดใน  แต่ละอัตราส่วนในการผลิตเครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตย
และหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมีช่วงปริมาณกรดทั้งหมด
เท่ากับ 0.01 ถึง 0.23 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Brix๐) พบว่าผลิตภัณฑ์ในทุกร้อยละปริมาณของการใช้
เห็ดในแต่ละอัตราส่วนในการผลิตเครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวาน  กึ่งส าเร็จรูป มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยมีช่วงปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Brix๐) อยู่ 0.06 ถึง 0.23 องศาบริกซ์  
 จากการประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป 
ทั้งในรูปแบบผงก่อนชง และในรูปแบบน้ าชาที่ชงได้ โดยการแช่ผลิตภัณฑ์ในน้ าร้อนท่ีอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 65-75 องศา
เซลเซียส ปริมาตร 150 มิลลิลิตร เป็นเวลา 3-5 นาที พบว่า การใช้อัตราส่วนของเห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดนางรมฮังการี 

เห็ดหูหนู ที่อัตราส่วน 2:2:1 มีคะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบผงก่อนชงด้านลักษณะ
ปรากฏ สี กลิ่นเห็ด และความชอบรวมอยู่ในเกณฑ์สูง โดยในด้านลักษณะปรากฏ สี และความชอบรวม เท่ากับ 
7.30±0.84, 7.20±0.66 และ 7.13±0.73 ตามล าดับ รูปแบบน้ าชาที่ชงได้มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์สูงด้านรสชาติ กลิ่น
รสเห็ด และความชอบรวม เท่ากับ 6.70±1.02, 6.73±0.74 และ 6.80±0.81 ตามล าดับ ดังนั้นจึงน าปริมาณของเห็ด
นางฟ้าภูฐาน เห็ดนางรมฮังการี เห็ดหูหนูท่ีอัตราส่วน 2:2:1 ท าการศึกษาต่อไป แต่จะลดปริมาณอัตราส่วนของเห็ด
ลงให้เหลือ 0.50 กรัมต่อซอง เนื่องจากต้องน าไปผสมกับสมุนไพรจะท าให้มีปริมาณส่วนผสมมากเกินไป  

 
ชนิดและปริมาณสมุนไพรที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวาน

กึ่งส าเร็จรูป  
 จากการส ารวจทัศนคติของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป 
พบว่า ชนิดของสมุนไพรที่ผู้บริโภคเห็นว่าเหมาะสมในการใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวาน
กึ่งส าเร็จรูป คือ ใบเตย มะตูม ใบย่านาง และใบมะรุม ตามล าดับ จึงได้น ามาศึกษาหาปริมาณที่เหมาะสม โดยจะใช้
สัดส่วนของสมุนไพรในรูปแบบเดี่ยว ศึกษา 2 ระดับ คือร้อยละ 20 และ 45 ต่อปริมาณเครื่องดื่มเห็ดผง ใช้ปริมาณ
เห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดนางรมฮังการี เห็ดหูหนูที่อัตราส่วน 2:2:1 ตามล าดับ โดยใช้ปริมาณของใบหญ้าหวานที่ 0.05 
กรัมต่อซอง แล้วน ามาผลิตเครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป ท าการวิเคราะห์คุณภาพด้านเคมี คือ 
ค่าสี ปริมาณความช้ืน ปริมาณน้ าอิสระ (aw) ค่า pH ปริมาณกรดทั้งหมด และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด 
(Brix๐) ของเครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานก่ึงส าเร็จรูป ในรูปแบบน้ าชาที่ชงได้  
 คุณภาพทางด้านเคมี และกายภาพของเครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป ในรูปแบบน้ า
ชาที่ชงได้ พบว่า ค่าความสว่าง (L*) พบว่าปัจจัยหลักด้านชนิดของสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสมมีผลต่อค่าความสว่าง 
(L*) ของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ซึ่งสมุนไพรที่มีสีเขียวมากยิ่งมีค่าความสว่างน้อย พบว่า 
มะตูม และใบเตย มีค่าความสว่าง (L*) สูงกว่าใบมะรุม และใบย่านาง ตามล าดับ โดยปริมาณของสมุนไพรที่ร้อยละ 
20 มีค่าความสว่าง (L*) สูงกว่าปริมาณของสมุนไพรที่ร้อยละ 45 และอิทธิพลร่วมของปัจจัยด้านชนิดของสมุนไพร 
และปริมาณการใช้สมุนไพรมีค่าความสว่าง (L*) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) อยู่ในช่วง 
90.96±0.26 ถึง 94.55±0.03 ค่าความเป็นสีแดง (a*) พบว่าปัจจัยหลักด้านชนิดของสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสม มีผล
ต่อค่าความเป็นสีแดง (a*) ของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p≤0.05) พบว่ามะตูมมีค่าความเป็นสีแดง (a*) 
สูงที่สุด และใบมะรุมมีค่าความเป็นสีแดง (a*) ต่ าที่สุด โดยปริมาณของสมุนไพรที่ร้อยละ 20 มีค่าความเป็นสีแดง 
(a*)  สูงกว่าปริมาณของสมุนไพรที่ร้อยละ 45 และอิทธิพลร่วมของปัจจัยด้านชนิดของสมุนไพร และปริมาณการใช้
สมุนไพร มีค่าความเป็นสีแดง (a*) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) อยู่ในช่วง -5.91±0.01 ถึง-
1.93±0.02  ค่าความเป็นสีเหลือง (b*) พบว่าปัจจัยหลักด้านชนิดของสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสมมีผลต่อค่าความเป็น
สีเหลือง (b*) ของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p≤0.05) พบว่าใบมะรุมมีค่าความเป็นสีเหลือง (b*) สูงที่สุด 
และใบเตยและมะตูมมีค่าความเป็นสีเหลือง (b*) ต่ าที่สุดที่สุด โดยปริมาณของสมุนไพรที่ร้อยละ 45 มีค่าความเป็นสี
เหลือง (b*) สูงกว่าปริมาณของสมุนไพรที่ร้อยละ 20 และอิทธิพลร่วมของปัจจัยด้านชนิดของสมุนไพร และปริมาณ
การใช้สมุนไพร มีค่าความเป็นสีเหลือง (b*) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) อยู่ในช่วง 10.72±0.48 
ถึง 22.93±0.23 ค่า pH พบว่าปัจจัยหลักด้านชนิดของสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสมมีผลต่อค่า pH ของผลิตภัณฑ์อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) พบว่า ใบย่านางมีค่า pH สูงที่สุด และใบเตย มีค่า pH ต่ าที่สุดที่สุด และอิทธิพลร่วม
ของปัจจัยด้านชนิดของสมุนไพร และปริมาณการใช้สมุนไพร มีค่า pH แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) อยู่ในช่วง 7.41±0.16 ถึง 7.90±0.01 ซึ่งมีฤทธิ์เป็นกลาง  ปริมาณกรดทั้งหมดพบว่าปัจจัยหลักด้านชนิด
ของสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสมไม่มีผลต่อปริมาณกรดทั้งหมด ของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) และ
อิทธิพลร่วมของปัจจัยด้านชนิดของสมุนไพร และปริมาณการใช้สมุนไพร มีปริมาณกรดทั้งหมดไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) อยู่ในช่วง 0.05±0.07 ถึง 0.10±0.07 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด 
(Brix๐) พบว่า ปัจจัยหลักด้านชนิดของสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสมไม่มีผลต่อปริมาณกรดทั้งหมดของผลิตภัณฑ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) และอิทธิพลร่วมของปัจจัยด้านชนิดของสมุนไพรและปริมาณการใช้สมุนไพร  มีปริมาณ
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เห็ดหูหนู ที่อัตราส่วน 2:2:1 มีคะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบผงก่อนชงด้านลักษณะ
ปรากฏ สี กลิ่นเห็ด และความชอบรวมอยู่ในเกณฑ์สูง โดยในด้านลักษณะปรากฏ สี และความชอบรวม เท่ากับ 
7.30±0.84, 7.20±0.66 และ 7.13±0.73 ตามล าดับ รูปแบบน้ าชาที่ชงได้มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์สูงด้านรสชาติ กลิ่น
รสเห็ด และความชอบรวม เท่ากับ 6.70±1.02, 6.73±0.74 และ 6.80±0.81 ตามล าดับ ดังนั้นจึงน าปริมาณของเห็ด
นางฟ้าภูฐาน เห็ดนางรมฮังการี เห็ดหูหนูท่ีอัตราส่วน 2:2:1 ท าการศึกษาต่อไป แต่จะลดปริมาณอัตราส่วนของเห็ด
ลงให้เหลือ 0.50 กรัมต่อซอง เนื่องจากต้องน าไปผสมกับสมุนไพรจะท าให้มีปริมาณส่วนผสมมากเกินไป  

 
ชนิดและปริมาณสมุนไพรที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวาน

กึ่งส าเร็จรูป  
 จากการส ารวจทัศนคติของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป 
พบว่า ชนิดของสมุนไพรที่ผู้บริโภคเห็นว่าเหมาะสมในการใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวาน
กึ่งส าเร็จรูป คือ ใบเตย มะตูม ใบย่านาง และใบมะรุม ตามล าดับ จึงได้น ามาศึกษาหาปริมาณที่เหมาะสม โดยจะใช้
สัดส่วนของสมุนไพรในรูปแบบเดี่ยว ศึกษา 2 ระดับ คือร้อยละ 20 และ 45 ต่อปริมาณเครื่องดื่มเห็ดผง ใช้ปริมาณ
เห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดนางรมฮังการี เห็ดหูหนูที่อัตราส่วน 2:2:1 ตามล าดับ โดยใช้ปริมาณของใบหญ้าหวานที่ 0.05 
กรัมต่อซอง แล้วน ามาผลิตเครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป ท าการวิเคราะห์คุณภาพด้านเคมี คือ 
ค่าสี ปริมาณความช้ืน ปริมาณน้ าอิสระ (aw) ค่า pH ปริมาณกรดทั้งหมด และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด 
(Brix๐) ของเครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานก่ึงส าเร็จรูป ในรูปแบบน้ าชาที่ชงได้  
 คุณภาพทางด้านเคมี และกายภาพของเครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป ในรูปแบบน้ า
ชาที่ชงได้ พบว่า ค่าความสว่าง (L*) พบว่าปัจจัยหลักด้านชนิดของสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสมมีผลต่อค่าความสว่าง 
(L*) ของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ซึ่งสมุนไพรที่มีสีเขียวมากยิ่งมีค่าความสว่างน้อย พบว่า 
มะตูม และใบเตย มีค่าความสว่าง (L*) สูงกว่าใบมะรุม และใบย่านาง ตามล าดับ โดยปริมาณของสมุนไพรที่ร้อยละ 
20 มีค่าความสว่าง (L*) สูงกว่าปริมาณของสมุนไพรที่ร้อยละ 45 และอิทธิพลร่วมของปัจจัยด้านชนิดของสมุนไพร 
และปริมาณการใช้สมุนไพรมีค่าความสว่าง (L*) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) อยู่ในช่วง 
90.96±0.26 ถึง 94.55±0.03 ค่าความเป็นสีแดง (a*) พบว่าปัจจัยหลักด้านชนิดของสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสม มีผล
ต่อค่าความเป็นสีแดง (a*) ของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p≤0.05) พบว่ามะตูมมีค่าความเป็นสีแดง (a*) 
สูงที่สุด และใบมะรุมมีค่าความเป็นสีแดง (a*) ต่ าที่สุด โดยปริมาณของสมุนไพรที่ร้อยละ 20 มีค่าความเป็นสีแดง 
(a*)  สูงกว่าปริมาณของสมุนไพรที่ร้อยละ 45 และอิทธิพลร่วมของปัจจัยด้านชนิดของสมุนไพร และปริมาณการใช้
สมุนไพร มีค่าความเป็นสีแดง (a*) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) อยู่ในช่วง -5.91±0.01 ถึง-
1.93±0.02  ค่าความเป็นสีเหลือง (b*) พบว่าปัจจัยหลักด้านชนิดของสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสมมีผลต่อค่าความเป็น
สีเหลือง (b*) ของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p≤0.05) พบว่าใบมะรุมมีค่าความเป็นสีเหลือง (b*) สูงที่สุด 
และใบเตยและมะตูมมีค่าความเป็นสีเหลือง (b*) ต่ าที่สุดที่สุด โดยปริมาณของสมุนไพรที่ร้อยละ 45 มีค่าความเป็นสี
เหลือง (b*) สูงกว่าปริมาณของสมุนไพรที่ร้อยละ 20 และอิทธิพลร่วมของปัจจัยด้านชนิดของสมุนไพร และปริมาณ
การใช้สมุนไพร มีค่าความเป็นสีเหลือง (b*) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) อยู่ในช่วง 10.72±0.48 
ถึง 22.93±0.23 ค่า pH พบว่าปัจจัยหลักด้านชนิดของสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสมมีผลต่อค่า pH ของผลิตภัณฑ์อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) พบว่า ใบย่านางมีค่า pH สูงที่สุด และใบเตย มีค่า pH ต่ าที่สุดที่สุด และอิทธิพลร่วม
ของปัจจัยด้านชนิดของสมุนไพร และปริมาณการใช้สมุนไพร มีค่า pH แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) อยู่ในช่วง 7.41±0.16 ถึง 7.90±0.01 ซึ่งมีฤทธิ์เป็นกลาง  ปริมาณกรดทั้งหมดพบว่าปัจจัยหลักด้านชนิด
ของสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสมไม่มีผลต่อปริมาณกรดทั้งหมด ของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) และ
อิทธิพลร่วมของปัจจัยด้านชนิดของสมุนไพร และปริมาณการใช้สมุนไพร มีปริมาณกรดทั้งหมดไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) อยู่ในช่วง 0.05±0.07 ถึง 0.10±0.07 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด 
(Brix๐) พบว่า ปัจจัยหลักด้านชนิดของสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสมไม่มีผลต่อปริมาณกรดทั้งหมดของผลิตภัณฑ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) และอิทธิพลร่วมของปัจจัยด้านชนิดของสมุนไพรและปริมาณการใช้สมุนไพร  มีปริมาณ
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ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด  (Brix๐) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  (p≥0.05) อยู่ในช่วง  
0.00±0.00  ถึง 0.10±0.00 องศาบริกซ์ 

คุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานก่ึงส าเร็จรูป ในรูปแบบน้ าชาที่
ชงได้ พบว่า  ลักษณะปรากฏ  พบว่าปัจจัยหลักด้านชนิดของสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสมมีผลต่อลักษณะปรากฏของ
ผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ซึ่งพบว่า ใบเตย มะตูม และใบมะรุม ได้รับคะแนนความชอบมากกว่า
ใบย่านาง และอิทธิพลร่วมของปัจจัยด้านชนิดของสมุนไพร และปริมาณการใช้สมุนไพรไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) อยู่ในช่วง 6.47±1.33 ถึง 7.47±0.90  สี พบว่าปัจจัยหลักด้านชนิดของสมุนไพรที่ใช้
เป็นส่วนผสม มีผลต่อด้านสีของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) และอิทธิพลร่วมของปัจจัยด้านชนิด
ของสมุนไพร และปริมาณการใช้สมุนไพรไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) อยู่ในช่วง 
6.40±1.30 ถึง 7.40±0.85  กลิ่นเห็ด พบว่าปัจจัยหลักด้านชนิดของสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสม มีผลต่อกลิ่นเห็ด
ของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) และอิทธิพลร่วมของปัจจัยด้านชนิดของสมุนไพร และปริมาณการ
ใช้สมุนไพรไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) อยู่ในช่วง 6.07±1.60 ถึง 7.33±1.09 กลิ่น
สมุนไพร พบว่าปัจจัยหลักด้านชนิดของสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสม มีผลต่อกลิ่นสมุนไพรของผลิตภัณฑ์อย่า งมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ซึ่งพบว่า ใบเตยได้รับคะแนนความชอบด้านกลิ่นสมุนไพรสูงที่สุด และอิทธิพลร่วมของ
ปัจจัยด้านชนิดของสมุนไพร และปริมาณการใช้สมุนไพรไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
อยู่ในช่วง 6.07±1.55 ถึง 7.33±1.30  รสชาติ พบว่าปัจจัยหลักด้านชนิดของสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสม มีผลต่อ
รสชาติของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ซึ่งพบว่า ใบเตย และมะตูมมีคะแนนความชอบสูงกว่า
สมุนไพรชนิดอื่น โดยปริมาณของสมุนไพรที่ร้อยละ 20 มีคะแนนความชอบด้านรสชาติ สูงกว่าปริมาณของสมุนไพรที่
ร้อยละ 45 และอิทธิพลร่วมของปัจจัยด้านชนิดของสมุนไพร และปริมาณการใช้สมุนไพรมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) อยู่ในช่วง 6.30±1.26 ถึง 7.37±0.85 โดยพบว่ามะตูมที่ปริมาณร้อยละ 45 และใบเตย
ที่ปริมาณร้อยละ 20 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) กลิ่นรสเห็ด พบว่าปัจจัยหลักด้าน
ชนิดของสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสม มีผลต่อกลิ่นเห็ดของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ซึ่งพบว่า
มะตูม และใบเตย ได้รับคะแนนสูงที่สุด รองลงมาคือ ใบมะรุม และใบย่านาง ตามล าดับและอิทธิพลร่วมของปัจจัย
ด้านชนิดของสมุนไพร และปริมาณการใช้สมุนไพรไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p>0.05) อยู่ในช่วง 
6.47±0.90 ถึง 7.07±1.10กลิ่นรสสมุนไพร พบว่าปัจจัยหลักด้านชนิดของสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสม มีผลต่อกลิ่น
สมุนไพรของลิตภัณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ซึ่งพบว่ามะตูม ใบเตย และใบมะรุมได้รับคะแนน
ความชอบด้านกลิ่นรสสมุนไพรสูงที่สุดตามล าดับ และอิทธิพลร่วมของปัจจัยด้านชนิดของสมุนไพร และปริมาณการ
ใช้สมุนไพรไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) อยู่ ในช่วง 6.47±1.36ถึง 7.20±1.50  
ความชอบโดยรวม พบว่าปัจจัยหลักด้านชนิดของสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสมมีผลต่อความชอบรวมของผลิตภัณฑ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ซึ่งพบว่าใบเตยและมะตูมมีคะแนนความชอบสูงกว่าสมุนไพรชนิดอื่น โดย
ปริมาณของสมุนไพรที่ร้อยละ 20  มีคะแนนความชอบโดยรวมสูงกว่าปริมาณของสมุนไพรที่ร้อยละ 45 และอิทธิพล
ร่วมของปัจจัยด้านชนิดของสมุนไพร และปริมาณการใช้สมุนไพรมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) อยู่ในช่วง 6.60±0.97 ถึง 7.53±0.90 โดยพบว่าใบเตยที่ระดับปริมาณ ร้อยละ 20 มีคะแนนความชอง
โดยรวมสูงที่สุด ดังนั้นจึงเลือกผสมใบเตยปริมาณร้อยละ 20  ทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคจ านวน 200 คนต่อไป 

3.  การยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อเคร่ืองด่ืมเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป  
 การส ารวจการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป ซึ่ง
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้เป็นข้อมูลปฐมภูมิ โดยใช้วิธีสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามจ านวน 200 คน เป็นประชากร
ในจังหวัดล าปาง ท าการทดสอบแบบ Central Location Test (CLT) พบว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
การยอมรับของผู้บริโภคทั่วไปมีผลต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 53.50 มีอายุระหว่าง 20 - 25 ปี ร้อยละ 25.00 อายุระหว่าง 51 – 60 ปี ร้อยละ 22.50 อายุระหว่าง 26 – 
30 ปี ร้อยละ 18.50 อายุระหว่าง 41 – 50 ปี ร้อยละ 13.50 อายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 11.00 และอายุ 60 ปี

ขึ้นไปร้อยละ 9.50 ตามล าดับ มีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 26.00 พนักงานบริษัท ร้อยละ 21.50 นักเรียน/นักศึกษาร้อย
ละ 18.00 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 17.00 อื่นๆ เช่น ลูกจ้างช่ัวคราว, เกษตร, แม่บ้าน เป็นต้น ร้อยละ 9.50 
และรับราชการ ร้อยละ 8.00 ตามล าดับ รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 32.50 5,001-10,000 บาท 
ร้อยละ 29.00 15,000-20,000 บาท ร้อยละ 17.50 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 13.50 20,001-25,000 บาท 
ร้อยละ 7.50 และ มากกว่า 25,000 บาท ร้อยละ 0.50 ตามล าดับ 
 จากการศึกษาการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาทั่วไป และ/หรือ ชาสมุนไพร ท่ีมีผลต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
เห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยดื่มเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ชาร้อยละ 
84.50 ซึ่งมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยดื่มผลิตภัณฑ์ชาส่วนใหญ่นิยมดื่มชาเย็น น้ าชาพร้อมดื่ม และชาเขียว 
ร้อยละ 28.90, 22.10 และ 18.80 ตามล าดับ และนิยมดื่มชาสมุนไพร ชาใบเตย ชามะตูม และชาตะไคร้ร้อยละ 
29.20, 28.30 และ 18.00 ตามล าดับ ซึ่งความถี่ในการดื่มผลิตภัณฑ์ชาทั่วไป หรือชาสมุนไพร คือ นานๆ ครั้ง 1-2 
ครั้ง และ 3-4 ครั้ง ร้อยละ 36.10, 27.20 และ 18.90 ตามล าดับและส่วนใหญ่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชา เนื่องจากมี
รสชาติดี มีสรรพคุณ และราคา     ร้อยละ 30.50, 18.20 และ 15.80 ตามล าดับ จากการศึกษาการบริโภคผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มชาทั่วไป และ/หรือ ชาสมุนไพร ที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากเห็ด หรือที่มีส่วนผสมของเห็ดร้อยละ 57.50 ซึ่ง
มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยดื่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากเห็ด หรือที่มีส่วนผสมของเห็ด ซึ่งส่วน
ใหญ่เคยดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากเห็ดหลินจือมากที่สุด รองลงมาคือ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากเห็ดหิมะ และ
เครื่องดื่มเห็ดสกัดเข้มข้น ร้อยละ 43.30, 22.70 และ 20.00 ตามล าดับ โดยจะนิยมดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากเห็ด
ในรูปแบบเครื่องดื่ม     ที่ได้จากการสกัด (แบบพร้อมดื่ม) เครื่องดื่มเข้มข้น และแบบผงบรรจุซองพร้อมชงร้อยละ 
37.50, 25.50 และ 19.80 ตามล าดับ ความถี่ในการดื่ม คือ นานๆ ครั้ง 1-2 ครั้ง และ 3-4 ครั้ง ร้อยละ 60.90, 
24.30  และ 7.80 ซึ่งส่วนใหญ่จะซื้อจากร้านสะดวกซื้อร้านขายสมุนไพร และร้านขายของที่ระลึกหรือสินค้า OTOP 
ร้อยละ 25.30, 20.70 และ 17.40 ส าหรับคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใช้แบบทดสอบ 9 Points Hedonic 
Scaling Tests พบว่า คะแนนด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ กลิ่นรส และความชอบรวม เท่ากับ 6.87, 7.21, 
7.3, 7.19, 6.95 และ 7.10 ตามล าดับ ซึ่งมีคะแนนความชอบอยู่ในช่วงชอบปานกลาง (6.87±1.13 ถึง 7.33±1.06 
คะแนน)  
 จากการศึกษาการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาทั่วไป และ/หรือ ชาสมุนไพร ที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการบรรจุภัณฑ์แบบ
ซองบรรจุ 20 ซองรองลงมา คือ บรรจุภัณฑ์แบบซองบรรจุ 10 ซองและ บรรจุภัณฑ์แบบกล่องบรรจุ 20 ซองร้อยละ 
36.50, 36.00 และ 36.00 ตามล าดับ ส าหรับการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาทั่วไป และ/หรือ ชาสมุนไพร ที่มีผล
ต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการบรรจุ
ภัณฑ์แบบซองบรรจุ 20 ซอง ให้มีราคาขายน้อยกว่า หรือเท่ากับท้องตลาด และแบบบรรจุ 10 ซอง ให้มีราคาขาย
เท่ากับท้องตลาด และบรรจุภัณฑ์แบบกล่อง บรรจุ 20 ซอง ให้มีราคาขายเท่ากับท้องตลาด จากการศึกษาการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาทั่วไป และ/หรือ ชาสมุนไพร ที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้า
หวานก่ึงส าเร็จรูป พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยอมรับบรรจุภัณฑ์แบบซองบรรจุ 10 ซอง รองลงมาคือ บรรจุ
ภัณฑ์แบบซอง บรรจุ 20 ซอง และ บรรจุภัณฑ์แบบกล่องบรรจุ 20 ซอง ได้ค่าเฉลี่ย 1.88, 1.97 และ 2.16 
ตามล าดับเนื่องจากก าหนดให้คะแนน 1 = ชอบมากที่สุด 2 = ชอบปานกลาง และ 3 = ชอบน้อยที่สุด จากการศึกษา
การบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาทั่วไป และ/หรือ ชาสมุนไพร ที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้า
หวานกึ่งส าเร็จรูป พบว่าหากมีการน าการผลิตเครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป จ าหน่ายใน
ท้องตลาดทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้การยอมรับ ร้อยละ 70.50 

4. ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป  
 จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป ที่บรรจุ
ในซองฟลอย์หน้าใสขนาด 9x12.5 บรรจุ 10 ซอง ปิดสนิทเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25, 30 และ 40 องศาเซลเซียส เป็น
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ขึ้นไปร้อยละ 9.50 ตามล าดับ มีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 26.00 พนักงานบริษัท ร้อยละ 21.50 นักเรียน/นักศึกษาร้อย
ละ 18.00 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 17.00 อื่นๆ เช่น ลูกจ้างช่ัวคราว, เกษตร, แม่บ้าน เป็นต้น ร้อยละ 9.50 
และรับราชการ ร้อยละ 8.00 ตามล าดับ รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 32.50 5,001-10,000 บาท 
ร้อยละ 29.00 15,000-20,000 บาท ร้อยละ 17.50 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 13.50 20,001-25,000 บาท 
ร้อยละ 7.50 และ มากกว่า 25,000 บาท ร้อยละ 0.50 ตามล าดับ 
 จากการศึกษาการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาทั่วไป และ/หรือ ชาสมุนไพร ท่ีมีผลต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
เห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยดื่มเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ชาร้อยละ 
84.50 ซึ่งมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยดื่มผลิตภัณฑ์ชาส่วนใหญ่นิยมดื่มชาเย็น น้ าชาพร้อมดื่ม และชาเขียว 
ร้อยละ 28.90, 22.10 และ 18.80 ตามล าดับ และนิยมดื่มชาสมุนไพร ชาใบเตย ชามะตูม และชาตะไคร้ร้อยละ 
29.20, 28.30 และ 18.00 ตามล าดับ ซึ่งความถี่ในการดื่มผลิตภัณฑ์ชาทั่วไป หรือชาสมุนไพร คือ นานๆ ครั้ง 1-2 
ครั้ง และ 3-4 ครั้ง ร้อยละ 36.10, 27.20 และ 18.90 ตามล าดับและส่วนใหญ่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชา เนื่องจากมี
รสชาติดี มีสรรพคุณ และราคา     ร้อยละ 30.50, 18.20 และ 15.80 ตามล าดับ จากการศึกษาการบริโภคผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มชาทั่วไป และ/หรือ ชาสมุนไพร ที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากเห็ด หรือที่มีส่วนผสมของเห็ดร้อยละ 57.50 ซึ่ง
มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยดื่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากเห็ด หรือที่มีส่วนผสมของเห็ด ซึ่งส่วน
ใหญ่เคยดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากเห็ดหลินจือมากที่สุด รองลงมาคือ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากเห็ดหิมะ และ
เครื่องดื่มเห็ดสกัดเข้มข้น ร้อยละ 43.30, 22.70 และ 20.00 ตามล าดับ โดยจะนิยมดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากเห็ด
ในรูปแบบเครื่องดื่ม     ที่ได้จากการสกัด (แบบพร้อมดื่ม) เครื่องดื่มเข้มข้น และแบบผงบรรจุซองพร้อมชงร้อยละ 
37.50, 25.50 และ 19.80 ตามล าดับ ความถี่ในการดื่ม คือ นานๆ ครั้ง 1-2 ครั้ง และ 3-4 ครั้ง ร้อยละ 60.90, 
24.30  และ 7.80 ซึ่งส่วนใหญ่จะซื้อจากร้านสะดวกซื้อร้านขายสมุนไพร และร้านขายของที่ระลึกหรือสินค้า OTOP 
ร้อยละ 25.30, 20.70 และ 17.40 ส าหรับคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใช้แบบทดสอบ 9 Points Hedonic 
Scaling Tests พบว่า คะแนนด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ กลิ่นรส และความชอบรวม เท่ากับ 6.87, 7.21, 
7.3, 7.19, 6.95 และ 7.10 ตามล าดับ ซึ่งมีคะแนนความชอบอยู่ในช่วงชอบปานกลาง (6.87±1.13 ถึง 7.33±1.06 
คะแนน)  
 จากการศึกษาการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาทั่วไป และ/หรือ ชาสมุนไพร ที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการบรรจุภัณฑ์แบบ
ซองบรรจุ 20 ซองรองลงมา คือ บรรจุภัณฑ์แบบซองบรรจุ 10 ซองและ บรรจุภัณฑ์แบบกล่องบรรจุ 20 ซองร้อยละ 
36.50, 36.00 และ 36.00 ตามล าดับ ส าหรับการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาทั่วไป และ/หรือ ชาสมุนไพร ที่มีผล
ต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการบรรจุ
ภัณฑ์แบบซองบรรจุ 20 ซอง ให้มีราคาขายน้อยกว่า หรือเท่ากับท้องตลาด และแบบบรรจุ 10 ซอง ให้มีราคาขาย
เท่ากับท้องตลาด และบรรจุภัณฑ์แบบกล่อง บรรจุ 20 ซอง ให้มีราคาขายเท่ากับท้องตลาด จากการศึกษาการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาทั่วไป และ/หรือ ชาสมุนไพร ที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้า
หวานก่ึงส าเร็จรูป พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยอมรับบรรจุภัณฑ์แบบซองบรรจุ 10 ซอง รองลงมาคือ บรรจุ
ภัณฑ์แบบซอง บรรจุ 20 ซอง และ บรรจุภัณฑ์แบบกล่องบรรจุ 20 ซอง ได้ค่าเฉลี่ย 1.88, 1.97 และ 2.16 
ตามล าดับเนื่องจากก าหนดให้คะแนน 1 = ชอบมากที่สุด 2 = ชอบปานกลาง และ 3 = ชอบน้อยที่สุด จากการศึกษา
การบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาทั่วไป และ/หรือ ชาสมุนไพร ที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้า
หวานกึ่งส าเร็จรูป พบว่าหากมีการน าการผลิตเครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป จ าหน่ายใน
ท้องตลาดทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้การยอมรับ ร้อยละ 70.50 

4. ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป  
 จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป ที่บรรจุ
ในซองฟลอย์หน้าใสขนาด 9x12.5 บรรจุ 10 ซอง ปิดสนิทเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25, 30 และ 40 องศาเซลเซียส เป็น
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เวลา 30 วัน คุณภาพทางด้านเคมีและกายภาพของเครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป ในรูปแบบ
ผงก่อนชง พบว่า ค่าความสว่าง (L*) พบว่า คุณภาพทางกายภาพไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p≥0.05) แต่มีแนวโน้มลดลงตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25, 30 และ 40 องศาเซลเซียส ซึ่งไม่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป ที่อุณหภูมิ 25, 30 และ 40 องศา
เซลเซียส ค่าความเป็นสีแดง (a*) พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25, 30 และ 40 
องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิดังกล่าวมีค่าเริ่มต้นเท่ากันคือ -1.40±0.10 โดยที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ในวันที่  9 สังเกตได้ว่าค่าความเป็นสีแดง (a*) มีค่าเพิ่มขึ้นจาก -0.35±0.60 เป็น 
1.17±0.16  ค่าความเป็นสีเหลือง (b*) พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25, 30 
และ 40 องศาเซลเซียสซึ่งอุณหภูมิดังกล่าวมีค่าเริ่มต้นเท่ากันคือ  19.40±0.32 และมีค่าความเป็นสีเหลือง (b*) 
สิ้นสุดต่างกันคือ 20.65±0.94,  20.39±0.54 และ 20.74±0.58 ปริมาณความช้ืน พบว่าที่อุณหภูมิ 25 และ 30 
องศาเซลเซียส มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มีปริมาณความชื้นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในวันที่      
6 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ 30 มีปริมาณความช้ืนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในวันที่ 9 และที่อุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียส ปริมาณความชื้นมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดในวันท่ี 18 ซึ่งยังสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในการผลิตเห็ดนางฟ้าแห้ง (มผช.1176/2549) ที่ก าหนดให้มีปริมาณความช้ืนไม่เกินร้อยละ 7 โดยน้ าหนัก ปริมาณ
น้ าอิสระ (aw) พบว่าที่อุณหภูมิ 25 และ 30 องศาเซลเซียส มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
ปริมาณความช้ืนมีแนวโน้มลดลงตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา โดยอุณหภูมิดังกล่าวมีปริมาณน้ าอิสระ (aw) เริ่มต้น
ที่เท่ากนั คือ  0.55±0.04 และมีจุดสิ้นสุดต่างกัน คือ 0.62±0.01, 0.65±0.02 และ 0.54±0.03 ตามล าดับ 

ส าหรับคุณภาพทางด้านเคมีและกายภาพของเครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป ใน
รูปแบบน้ าชาที่ชงได้พบว่า ค่าความสว่าง (L*) พบว่า คุณภาพทางกายภาพไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p>0.05) ซึ่งไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป ที่
อุณหภูมิ 25, 30 และ 40 องศาเซลเซียส  ค่าความเป็นสีแดง (a*) พบว่ามีแนวโน้มลดลงตลอดระยะเวลาการเก็บ
รักษา   ที่อุณหภูมิ 25, 30 และ 40 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิดังกล่าวมีค่าเริ่มต้นเท่ากัน คือ -1.84±0.01 มีแต่
อุณหภูมิดังกล่าวมีค่าความเป็นสีแดง (a*) สิ้นสุดต่างกัน คือ -2.07±0.01,  -2.01±0.01 และ-1.94±0.01 ตามล าดับ 
ค่าความเป็นสีเหลือง (b*) พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25, 30 และ 40 องศา
เซลเซียสซึ่งอุณหภูมิดังกล่าวมีค่าเริ่มต้นเท่ากัน คือ 6.90±0.03 และมีค่าความเป็นสีเหลือง (b*)  สิ้นสุดต่างกัน คือ  
8.47±0.03,  8.19±0.02 และ8.96±0.02 ตามล าดับ ดังตารางที่ 27 ค่า pH พบว่า คุณภาพทางเคมีไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p>0.05) ซึ่งไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและ
หญ้าหวาน    กึ่งส าเร็จรูป ที่อุณหภูมิ 25, 30 และ 40 องศาเซลเซียส  ปริมาณกรดทั้งหมด พบว่า คุณภาพทางเคมี
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสม
ใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป ที่อุณหภูมิ 25, 30 และ 40 องศาเซลเซียส ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด 
(Brix๐) พบว่า คุณภาพทางเคมีไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p>0.05) ซึ่งไม่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูปที่อุณหภูมิ  25, 30 และ 40 องศา
เซลเซียส   

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป ที่บรรจุ
ในซองฟลอย์หน้าใสขนาด 9x12.5 เซนติเมตร บรรจุ 10 ซอง ปิดสนิทเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25, 30 และ 40 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 30 วัน วิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใช้แบบทดสอบ 9 Point Hedonic Scaling 
Test ทางด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นเห็ด กลิ่นสมุนไพร และความชอบรวม โดยใช้ผู้ทดสอบจ านวน 30 คน ในวนัท่ี 
0, 7, 21, 24 และ 28 ของการเก็บรักษา พบว่า คะแนนความชอบทางด้านประสาทสัมผัสทางด้านลักษณะปรากฏ สี 
กลิ่นเห็ด กลิ่นสมุนไพร และความชอบรวม ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป เมื่อ
เก็บไว้ถึง 28 วัน ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≥0.05) โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  
7.06±0.79, 7.20±0.76, 6.93±0.82, 6.77±0.86 และ 6.90±0.83 คะแนน ตามล าดับ ส าหรับคะแนนความชอบ

ทางด้านประสาทสัมผัสทางด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นเห็ด กลิ่นสมุนไพร และความชอบรวม ของผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป เมื่อเก็บไว้ถึง 28 วัน ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส พบว่า  ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (p≥0.05) โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.97±0.71, 7.17±0.53, 6.77±0.81, 6.87±0.90 และ
6.96±0.85 ตามล าดับ ส าหรับคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นเห็ด และกลิ่นสมุนไพรของผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป เมื่อเก็บไว้ถึง 28 วัน ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส พบว่าไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (p≥0.05) โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.03±0.85, 7.20±0.66,  6.56±1.18  และ 6.56±0.97 
คะแนน ตามล าดับ ทั้งนี้เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น ความชอบรวมของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตย
และหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป ค่าคะแนนความชอบมีค่าลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยมีคะแนนเริ่มต้น
จาก 7.23±0.89 ในวันท่ี 0 และมีคะแนนลดลงเท่ากับ 6.06±1.08 เมื่อเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 28 วัน  

 
สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาความต้องการทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่ง
ส าเร็จรูป พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสนใจ และยอมรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้า
หวานก่ึงส าเร็จรูป หากมีวางจ าหน่าย โดยเห็ดที่น ามาผลิตคือ เห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดนางรมฮังการี และเห็ดหูหนูและ
สมุนไพร คือ ใบเตย มะตูม ใบย่านาง และใบมะรุม มีคะแนนมากที่สุดจาก 1-4 ตามล าดับ 
 2.  อัตราส่วนของเห็ดเห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดนางรมและเห็ดหูหนู ท่ี 2:2:1 และสมุนไพรคือใบเตย ท่ีร้อยละ 
20 มีความเหมาะสมที่สุดพร้อมท้ังผสมหญ้าหวานในอัตราส่วน 0.05 กรัมต่อการบรรจุ 1 ซอง  
 3. ผลการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้คะแนนความชอบต่อผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับชอบปานกลางและผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานก่ึงส าเร็จรูป ร้อยละ 70.5  
 4. การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป พบว่าผลิตภัณฑ์ใน
รูปแบบผงก่อนชงค่า a* b* ปริมาณความช้ืน และปริมาณน้ าอิสระ (aw) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบน้ า
ชาที่ชงได้ พบว่า ค่า a* มีแนวโน้มลดลง และค่า b* มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา และมีคะแนน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสอยู่ในช่วงชอบเล็กน้องถึงชอบปานกลางในการเก็บรักษาที่ อุณหภูมิ 25 30 และ 40 
องศาเซลเซียสในระยะเวลา 30 วัน 
 

กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกึ่งส าเร็จรูปจากเห็ดผสมสมุนไพรเชิง
พ า ณิ ช ย์  (Development of Commercial Instant Healthy Beverage from Mushroom and Traditional 
Herbs) ขอขอบคุณการผลักดัน ส่งเสริม และ การสนับสนุนทุนวิจัย โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้ “โครงการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษา กับ
การน าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื นที่
ภาคเหนือ 6 จังหวัด”  ประเภททุนพัฒนา New OTOP : OM2 กลุ่มทุนวิจัยเพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์          
โอทอปร่วมกับผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนโอทอป และความร่วมมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริม
อาชีพเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโป่ง  ต าบลบ้านโป่ง อ าเภองาว จังหวัดล าปาง  
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ทางด้านประสาทสัมผัสทางด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นเห็ด กลิ่นสมุนไพร และความชอบรวม ของผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป เมื่อเก็บไว้ถึง 28 วัน ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส พบว่า  ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (p≥0.05) โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.97±0.71, 7.17±0.53, 6.77±0.81, 6.87±0.90 และ
6.96±0.85 ตามล าดับ ส าหรับคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นเห็ด และกลิ่นสมุนไพรของผลิตภัณฑ์
เคร่ืองดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป เมื่อเก็บไว้ถึง 28 วัน ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส พบว่าไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (p≥0.05) โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.03±0.85, 7.20±0.66,  6.56±1.18  และ 6.56±0.97 
คะแนน ตามล าดับ ทั้งนี้เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น ความชอบรวมของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตย
และหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป ค่าคะแนนความชอบมีค่าลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยมีคะแนนเริ่มต้น
จาก 7.23±0.89 ในวันท่ี 0 และมีคะแนนลดลงเท่ากับ 6.06±1.08 เมื่อเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 28 วัน  

 
สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาความต้องการทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่ง
ส าเร็จรูป พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสนใจ และยอมรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้า
หวานก่ึงส าเร็จรูป หากมีวางจ าหน่าย โดยเห็ดที่น ามาผลิตคือ เห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดนางรมฮังการี และเห็ดหูหนูและ
สมุนไพร คือ ใบเตย มะตูม ใบย่านาง และใบมะรุม มีคะแนนมากที่สุดจาก 1-4 ตามล าดับ 
 2.  อัตราส่วนของเห็ดเห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดนางรมและเห็ดหูหนู ท่ี 2:2:1 และสมุนไพรคือใบเตย ท่ีร้อยละ 
20 มีความเหมาะสมที่สุดพร้อมท้ังผสมหญ้าหวานในอัตราส่วน 0.05 กรัมต่อการบรรจุ 1 ซอง  
 3. ผลการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้คะแนนความชอบต่อผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับชอบปานกลางและผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานก่ึงส าเร็จรูป ร้อยละ 70.5  
 4. การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเห็ดผสมใบเตยและหญ้าหวานกึ่งส าเร็จรูป พบว่าผลิตภัณฑ์ใน
รูปแบบผงก่อนชงค่า a* b* ปริมาณความช้ืน และปริมาณน้ าอิสระ (aw) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบน้ า
ชาที่ชงได้ พบว่า ค่า a* มีแนวโน้มลดลง และค่า b* มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา และมีคะแนน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสอยู่ในช่วงชอบเล็กน้องถึงชอบปานกลางในการเก็บรักษาที่ อุณหภูมิ 25 30 และ 40 
องศาเซลเซียสในระยะเวลา 30 วัน 
 

กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกึ่งส าเร็จรูปจากเห็ดผสมสมุนไพรเชิง
พ า ณิ ช ย์  (Development of Commercial Instant Healthy Beverage from Mushroom and Traditional 
Herbs) ขอขอบคุณการผลักดัน ส่งเสริม และ การสนับสนุนทุนวิจัย โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้ “โครงการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษา กับ
การน าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื นที่
ภาคเหนือ 6 จังหวัด”  ประเภททุนพัฒนา New OTOP : OM2 กลุ่มทุนวิจัยเพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์          
โอทอปร่วมกับผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนโอทอป และความร่วมมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริม
อาชีพเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโป่ง  ต าบลบ้านโป่ง อ าเภองาว จังหวัดล าปาง  

 

 



978

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เอกสารอ้างอิง 

[1] เอกชัย หอมชื่น.  2547.  ชาสมุนไพร. เหล่งที่มา: http://www.203.157.145.5/ContentIT., 
  12 มิถุนายน 2559. 
[2] จันจิรา อินทร์จันทร.์  2545.  การอบแห้งเห็ดนางฟ้าด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบโมดุล.   
  วิทยานิพนธ ์, เทคโนโลยีพลังงาน, คณะพลังงานและวัสด.ุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.   
[3] โศรดา วลัภา และอภินันท์ วัลภา.  2556.  ผลของการเปลี่ยนแปลงความช้ืนท่ีมีต่อสมบัติทางกายภาพของเห็ด 

นางฟ้าภูฐานในระหว่างการอบแหง้ด้วยรังสีอินฟราเรด.  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร, คณะวิศวกรรมศาสตร,์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร.ี 

[4] กนกวรรณ นนทะวงษ,์ กฤษณา แต่งสวน, จิรวัส ประทุมวัน, ชมพูนุท สินธุพิบูลยกิจ, ปานทิพย์ รัตนศิลป์  
กัลชาญ, พิชชาพร ดวงจันทร์, ภาวดี ช่วยเจริญ, เวฬุรีย์ ทับทิมหอม และ อิสยา จันทร์วิทยานุชิต.  2558.  
ผลของการตม้ต่อฤทธ์ิต้านอนุมลูอสิระในเห็ดออรินจ ิ เห็ดหูหนดู าเหด็นางฟ้า และเห็ดหอม. การ
ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติและนานาชาติ ครัง้ที่ 6.  คณะเทคนิคการแพทย,์  
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต.ิ 

[5] สุนันทา คะเนนอก.  2556.  การพัฒนาผลิตภณัฑ์ชาเปลือกกล้วยน้ าว้าเพื่อสุขภาพ.   
 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย,ี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา.  
[6] ชวนพิศ  ศรีงาม และสมพงษ์ เพชรประดบั.  2552.  การผลิตน้ าชารางจืดผสมน้ าผึ้งและน้ าส้มจี๊ด.  สาขาวิชา 

เทคโนโลยีการอาหาร, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุร.ี 

[7] จิราภัทร โอทอง, จิราภรณ์ ทองตัน และทัศนีย์ ลิม้สุวรรณ.  ม.ป.ป.  การพฒันาชาสมุนไพรย่านางและศึกษา 
สมบัตดิ้านเคมีกายภาพ ฤทธิ์การตา้นอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด. 

[8] ชมพูนุท สินธุพิบูลยกิจ, ชนันท์พร เดชขุน, พูนภัทร จันทร์แช่มช้อย, ณัฐติญา กลั่นวารี และ ธัญรศัม์  
ศรีวิศาลจรัส.  ม.ป.ป.  ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรชนิดปรุงส าเร็จพร้อมบรโิภคและชนิด 
อบแห้งบรรจุซองพร้อมชง.  มหาวทิยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิพระเกียรต.ิ 

[9] กัญจน์พัชร์ อุปลศิลป.์  ม.ป.ป.  การพัฒนากระบวนการผลติผลิตภัณฑ์ใบเตยอบแห้ง. สาขาอุตสาหกรรมเกษตร,  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.่ 

[10] AOAC.  2000.  Official Methods of Analysis of AOAC International.  17th ed., Maryland, USA. 
[11] Chang, S.T. and Miles, P.G.  2004.  Mushrooms-Cultivation, Nutritional Value, Medicinal  
 Effect, and Environmental Impact, 2nd Edition.  CRC Press. 

 



979

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

1 อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 9000 
1  Lecturer Faculty of Agricultural Technology, Songkhla Rajabhat University 9000 
* Corresponding author: Tel.: 074-336964 E-mail address: priyakorn_bs@hotmail.com 
 

การศึกษาการจัดการวัตถุดิบและการผลิตกะปิในจังหวัดสตูล 
ปริยากร สุจิตพันธ์1* 

 
บทคัดย่อ 

บทน า : “บ้านบากันเคย” ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่มีกะปิอร่อยที่สุดของจังหวัดสตูล มีชื่อเสียงความอร่อยของตัวเคย 
จ าหน่ายกะปิเป็นรายได้หลักนอกเหนือจากการท าประมงพ้ืนบ้าน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือศึกษา (1) สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (2) การจัดการวัตถุดิบ (3) การผลิต และ (4) การจัดจ าหน่ายกะปิ 
ในหมู่ที่ 3 บ้านบากันเคย ต าบลตันหยงโป อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล  
วิธีการศึกษา: เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเชิงลึกจากผู้ผลิตกะปิจ านวน 12 ราย ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  
ผลการศึกษา : พบว่าผู้ผลิตกะปิ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.33 อายุเฉลี่ย 55 ปี ทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลาม ผลิต
กะปิเพ่ือจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 25.00 สาเหตุที่ไม่ผลิตกะปิเน่ืองจากวัตถุดิบไม่เพียงพอ รายได้เฉลี่ยจากการจ าหน่ายกะปิ
มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท/เดือน และ 30,001 – 40,000 บาท/เดือน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.33 
แรงงานที่ใช้ในการผลิตกะปิเฉลี่ย 3 คน การผลิตกะปิมีการใช้ตัวเคยสดและตัวเคยหมักในการผลิต กรรมวิธีในการผลิตกะปิ
มี 2 วิธี ได้แก่ การผลิตด้วยแรงงานคนไม่ใช้เครื่องจักรกล คิดเป็นร้อยละ 66.67 และการผลิตโดยใช้กรรมวิธีในปัจจุบันใช้
เครื่องจักรกลในการผลิต คิดเป็นร้อยละ 33.33 การจัดจ าหน่ายมีพ่อค้ามารับถึงแหล่งผลิต คิดเป็นร้อยละ 75.00  
วิจารณ์และสรุป : จากการศึกษาครั้งน้ี พบว่า วัตถุดิบและแรงงานในการผลิต เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการผลิตของ
ชาวบ้าน ปัจจุบันการผลิตกะปิมักท าเป็นอาชีพเสริมเท่าน้ัน 

 
ค าส าคัญ: การจัดการวัตถุดิบ; การผลิต; กะปิ; จังหวัดสตูล 
 
Study on Raw Material Management and Shrimp Paste Production in Satun Province 

Priyakorn Sujitpan1* 
 

Abstract 
Introduction: "Ban Ba Kan Koei" was named as a village with The most delicious shrimp paste in Satun 
province With the reputation of being delicious Making shrimp paste is sold as the main income in 
addition to local fishing. 
Objective : To study (1) study social and economic conditions; (2) manage raw materials; (3) study the 
production of shrimp paste, and (4) distribution of shrimp paste in Village No. 3 Ban Bakan Khoei , Tan 
Yong Po Sub-district, Muang District, Satun, Province.  
Methods : Data were collected by using in-depth questionnaires from 12 shrimp paste producers., Use 
descriptive analysis. 
Results : The results showed that shrimp paste producers were female, accounting for 58.33 percent 
of the average age of 55 years. All Islam, Produce shrimp paste for sale 25.00%, Do not produce 
shrimp paste due to insufficient raw materials. The average income from selling shrimp paste is less 
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than or equal to 10,000 baht / month and 30,001 - 40,000 baht / month, which is the most 33.33 
percent. The labor used in the production of shrimp paste is 3 people. The production of shrimp paste 
has been used freshly and once fermented in production. The process of producing shrimp paste has 
2 methods, namely, labor of people. Accounted for 66.67 percent and used machinery to produce 
33.33 percent. The sale has merchants to get to the production source. 75.00%.  
Conclusion : Raw materials and labor in production Is an important factor affecting the production of 
villagers Currently, shrimp paste production is often a supplementary career. 
 
Keywords: Raw Material Management; Production; Shrimp Paste; Satun Province 
 

บทน ำ 
 “กะปิ” จัดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารพ้ืนเมืองของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่รู้จักและมีการใช้กัน
อย่างแพร่หลาย หน้าท่ีหลักของผลิตภัณฑ์คือการให้มีรสเค็มและรสกลมกล่อม โดยส่วนใหญ่จึงใช้เป็นส่วนประกอบในการ
ปรุงแต่งรสชาติอาหารให้ดีมากย่ิงข้ึน ในแต่ละพ้ืนที่จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน [1] ประเทศไทยมีกะปิ มากมายหลายชนิดให้
เลือกรับประทาน กะปิแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับวัตถุดิบ และกรรมวิธีการ ผลิตตามแต่ท้องถ่ินน้ันๆ โดย
ส่วนใหญ่ท ามาจากกุ้งเคย ซ่ึงมีมากในแถบชายฝั่งอันดามัน ดังน้ันจึงมีการผลิตกะปิ ในหลายๆแห่งของพ้ืนที่ติดกับทะเล 
รวมทั้งบริเวณปากอ่าวไทยแถบจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรปราการ สมุทรสาคร และเพชรบุรี เป็นต้น วัตถุดิบที่น ามาผลิต
เป็นกะปิ เช่น กุ้งเคย กุ้งทะเล กุ้งฝอยน้ าจืด ปลาซิว ปลา หลังเขียว ปลากะตัก และปลาทู [2] แม้ว่าปริมาณการบริโภคใน
แต่ละครั้งจะไม่มากนัก แต่ความต้องการบริโภคกะปิก็มีเพ่ิมข้ึนเป็นล าดับ การบริโภคกะปิมี 2 แบบ ได้แก่ บริโภคสดในรูป
ของเครื่องปรุงน้ าพริก รับประทานกับผลไม้เปรี้ยว และการบริโภคหลังการผ่านความร้อน โดยเป็นองค์ประกอบของ
เครื่องแกง กะปิหลน ข้าวคลุกกะปิ เป็นต้น กะปิที่ขายในท้องตลาดส่วนใหญ่ ผลิตตามกรรมวิธีได้รับการถ่ายทอดจาก 
บรรพบุรุษและผลิตเป็นอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน หรือเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม [3]  

บากันเคย เป็นหมู่บ้านประมงบริเวณอ่าวตันหยงโป ฝั่งอันดามัน ใต้สุดของแผ่นดินไทยที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล มีป่าชายเลนประมาณ 3,000 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอนุบาลของสัตว์ต่างๆ เช่น ลิงแสม 
นาค นก และสัตว์น้ าหลากหลายชนิด กุ้ง หอย ปู ปลา โดยเฉพาะอย่างย่ิง กุ้งเคยและหอยกะพง [4] บ้านบากันเคย หมู่ที่ 
3 ต าบลตันหยงโป เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ชายฝั่งทะเลอันดามัน มีจ านวนครัวเรือนประมาณ 120 ครัวเรือน ประชาชนส่วนใหญ่ 
มีอาชีพด้านการประมงขนาดเล็ก เรียกท าประมงพ้ืนบ้าน ช่วงมรสุมไม่สามารถออกทะเลได้ แม่บ้านโดยการน าของ นาง
บุหงา อุเส็น ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.) ต าบลตันหยงโป จึงได้ชักชวนสมาชิกสตรี/แม่บ้านรวมตัวกันจัดต้ังกลุ่มสตรี
ประมงอาสา ค้นหาภูมิปัญญาของชุมชนตนเอง คือการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากท้องทะเล ได้แก่ การท าหอยกะบงสามรส กุ้ง
แห้ง และกะปิ ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มคือกะปิซึ่งท าจากกุ้งเคย สอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม “บากันเคย” บากัน เป็น
ภาษามลายู หมายถึง ที่พัก ส่วนค าว่า เคย หมายถึง กะปิ ในภาษามลายู จึงมีความส อดคล้องเป็นหน่ึงเดียวกัน 
ความสัมพันธ์ แบบ “พ่อบ้านรุนกุ้ง แม่บ้านท ากะปิ” เป็นวิถีชีวิตของคนบ้านบากันเคย [5] ดังน้ันเป็นที่มาของการศึกษา
การจัดการวัตถุดิบและกระบวนการผลิตกะปิในจังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจ
ของผู้ผลิตกะปิ (2) ศึกษาการจัดการวัตถุดิบในการผลิตกะปิ (3) ศึกษาการผลิต และ (4) การจัดจ าหน่ายกะปิ ในหมู่ที่ 3 
บ้านบากันเคย ต าบลตันหยงโป อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
ผู้สนใจน าความรู้ไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตตลอดจนการจัดจ าหน่ายได้เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ชุมชนต่อไป 
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วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีด าเนินการ 

การศึกษาครั้งน้ีใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ผลิตกะปิ บ้านบากันเคย หมู่ที่ 3 
ต าบลตันหยงโป อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล เป็นแบบสอบถามปลายเปิดมีประเด็นน าในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ ร่วมกับการสังเกตโดยผู้ถูกสังเกตรู้ตัวและไม่รู้ตัว (known or unknown observation) การสังเกตโดยผู้ถูก
สังเกตรู้ตัวน้ันผู้สังเกตต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ในเหตุการณ์ และใกล้ชิดกับผู้ถูกสังเกต การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มี
ส่วนร่วม (participant or non-participant observation) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมน้ันผู้สังเกตต้องเข้าไปอยู่ใน
สถานการณ์เหมือนเป็นสมาชิกคนหน่ึง ซึ่งต้องท ากิจกรรมร่วมไปกับกลุ่มด้วย [7] ท าการเก็บข้อมูลจากผู้ผลิตกะปิ ในบ้าน
บากันเคย หมู่ที่ 3 ต าบลตันหยงโป อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล ทุกราย ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความสมัครใจของผู้ผลิตกะปิในการให้
ข้อมูล ในครั้งน้ีมีผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 12 ราย เก็บข้อมูลต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2561 น า
รายละเอียดที่ได้จากการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยมีใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (descriptive analysis) 
การวิเคราะห์ส่วนน้ีจะใช้เครื่องมือหรือหาค่าสถิติอย่างง่าย เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ต่ าสุดและค่าร้อยละ 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจของผู้ผลิตกะปิ 

ผลการศึกษา พบว่า มีผู้ประกอบการผลิตกะปิเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.37 และเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 
41.67 มีอายุเฉลี่ย 55 ปี ท้ังหมดนับถือศาสนาอิสลาม ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 83.37 มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 58.33 จ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 5 คน 

สถานภาพในการผลิตกะปิ พบว่ามีผู้ประกอบการที่ทั้งผลิตและจ าหน่ายกะปิ คิดเป็นร้อยละ 25.00 มี
ผู้ประกอบการที่ชะลอหรือหยุดผลิตกะปิเพ่ือจ าหน่าย แต่มีการรับมาจากผู้ผลิตรายอื่นมาจ าหน่ายเพียงอย่างเดียว คิดเป็น
ร้อยละ 8.33 ผู้ประกอบการที่เลิกผลิตและจ าหน่ายกะปิมีการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเท่าน้ัน คิดเป็นร้อยละ 66.67  

สาเหตุที่ผู้ประกอบการเลิกผลิตกะปิ คือวัตถุดิบไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 44.44 ผู้ประกอบการมีอายุเพ่ิมมาก
ข้ึนไม่มีก าลังในการผลิต คิดเป็นร้อยละ 22.22 ไม่มีผู้สืบทอดคิดเป็นร้อยละ 22.22 และย้ายถ่ินฐาน คิดเป็นร้อยละ 11.11 

ลักษณะการประกอบการผลิตและจ าหน่ายเป็นอาชีพหลัก คิดเป็น ร้อยละ 25.00 ผลิตและจ าหน่ายเป็นอาชีพ
เสริม คิดเป็นร้อยละ 66.67 ผู้ประกอบการที่หยุดผลิตกะปิแต่ยังคงมีการรับซื้อกะปิมาจ าหน่ายเป็นอาชีพหลักคิดเป็น 
ร้อยละ 8.33 

แนวโน้มการผลิตกะปิส่วนใหญ่ไม่มีแนวโน้มจะผลิตกะปิเป็นอาชีพหลักอีก คิดเป็นร้อยละ 75.00 ผลิตอย่าง
ต่อเน่ืองและผลิตสินค้าให้ดีย่ิงข้ึน คิดเป็นร้อยละ 25.00  

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะช่วงเวลาท่ีท าการเก็บข้อมูลเป็นช่วงนอกฤดูกาลผลิตเน่ืองจากในพ้ืนที่บ้านบากันเคยจะมีตัว
เคยชุกชมในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งหากตัวเคยไม่มีชาวบ้านจะหยุดการผลิตและกลับมาแปรรูปกะปิอี
ครั้งในช่วงวัตถุดิบชุกชม [8] ฤดูที่ท าการประมงเคยก็จะแตกต่างกันออกไป คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพร เคยจะ
ชุกชุมในเดือนมีนาคมถึงเมษายน จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะชุกชุมในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคมถึง
เดือนสิงหาคม ต้ังแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชถึงจังหวัดนราธิวาส ช่วงที่เคยชุกชุมอยู่ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม [9] 
แต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มส่วนใหญ่ของผู้ผลิตยึดอาชีพผลิตกะปิเพ่ือจ าหน่ายเป็นอาชีพรองเน่ืองจากไม่สาม ารถผลิตได้
ต่อเน่ือง ทรัพยากรชายฝั่งมีการเสื่อมโทรมท าให้ทรัพยากรเคยลดจ านวนลง อีกทั้งคุณภาพการผลิตและความคุ้มทุนในการ
ผลิตไม่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายใหญ่ที่ผลิตกะปิเป็นอาชีพหลักเพ่ือการค้าได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ สมาพร  
ลิมนันทพงศ์ และคณะ (2554) ซึ่งพบว่าเมื่อป่าชายเลนอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมอย่างหนัก แหล่งอาหารและแหล่งอนุบาล

than or equal to 10,000 baht / month and 30,001 - 40,000 baht / month, which is the most 33.33 
percent. The labor used in the production of shrimp paste is 3 people. The production of shrimp paste 
has been used freshly and once fermented in production. The process of producing shrimp paste has 
2 methods, namely, labor of people. Accounted for 66.67 percent and used machinery to produce 
33.33 percent. The sale has merchants to get to the production source. 75.00%.  
Conclusion : Raw materials and labor in production Is an important factor affecting the production of 
villagers Currently, shrimp paste production is often a supplementary career. 
 
Keywords: Raw Material Management; Production; Shrimp Paste; Satun Province 
 

บทน ำ 
 “กะปิ” จัดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารพ้ืนเมืองของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นท่ีรู้จักและมีการใช้กัน
อย่างแพร่หลาย หน้าท่ีหลักของผลิตภัณฑ์คือการให้มีรสเค็มและรสกลมกล่อม โดยส่วนใหญ่จึงใช้เป็นส่วนประกอบในการ
ปรุงแต่งรสชาติอาหารให้ดีมากย่ิงข้ึน ในแต่ละพ้ืนที่จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน [1] ประเทศไทยมีกะปิ มากมายหลายชนิดให้
เลือกรับประทาน กะปิแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับวัตถุดิบ และกรรมวิธีการ ผลิตตามแต่ท้องถ่ินน้ันๆ โดย
ส่วนใหญ่ท ามาจากกุ้งเคย ซึ่งมีมากในแถบชายฝั่งอันดามัน ดังน้ันจึงมีการผลิตกะปิ ในหลายๆแห่งของพ้ืนที่ติดกับทะเล 
รวมทั้งบริเวณปากอ่าวไทยแถบจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรปราการ สมุทรสาคร และเพชรบุรี เป็นต้น วัตถุดิบที่น ามาผลิต
เป็นกะปิ เช่น กุ้งเคย กุ้งทะเล กุ้งฝอยน้ าจืด ปลาซิว ปลา หลังเขียว ปลากะตัก และปลาทู [2] แม้ว่าปริมาณการบริโภคใน
แต่ละครั้งจะไม่มากนัก แต่ความต้องการบริโภคกะปิก็มีเพ่ิมข้ึนเป็นล าดับ การบริโภคกะปิมี 2 แบบ ได้แก่ บริโภคสดในรูป
ของเครื่องปรุงน้ าพริก รับประทานกับผลไม้เปรี้ยว และการบริโภคหลังการผ่านความร้อน โดยเป็นองค์ประกอบของ
เครื่องแกง กะปิหลน ข้าวคลุกกะปิ เป็นต้น กะปิที่ขายในท้องตลาดส่วนใหญ่ ผลิตตามกรรมวิธีได้รับการถ่ายทอดจาก 
บรรพบุรุษและผลิตเป็นอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน หรือเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม [3]  

บากันเคย เป็นหมู่บ้านประมงบริเวณอ่าวตันหยงโป ฝั่งอันดามัน ใต้สุดของแผ่นดินไทยที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล มีป่าชายเลนประมาณ 3,000 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอนุบาลของสัตว์ต่างๆ เช่น ลิงแสม 
นาค นก และสัตว์น้ าหลากหลายชนิด กุ้ง หอย ปู ปลา โดยเฉพาะอย่างย่ิง กุ้งเคยและหอยกะพง [4] บ้านบากันเคย หมู่ที่ 
3 ต าบลตันหยงโป เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ชายฝั่งทะเลอันดามัน มีจ านวนครัวเรือนประมาณ 120 ครัวเรือน ประชาชนส่วนใหญ่ 
มีอาชีพด้านการประมงขนาดเล็ก เรียกท าประมงพ้ืนบ้าน ช่วงมรสุมไม่สามารถออกทะเลได้ แม่บ้านโดยการน าของ นาง
บุหงา อุเส็น ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.) ต าบลตันหยงโป จึงได้ชักชวนสมาชิกสตรี/แม่บ้านรวมตัวกันจัดต้ังกลุ่มสตรี
ประมงอาสา ค้นหาภูมิปัญญาของชุมชนตนเอง คือการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากท้องทะเล ได้แก่ การท าหอยกะบงสามรส กุ้ง
แห้ง และกะปิ ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มคือกะปิซึ่งท าจากกุ้งเคย สอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม “บากันเคย” บากัน เป็น
ภาษามลายู หมายถึง ที่พัก ส่วนค าว่า เคย หมายถึง กะปิ ในภาษามลายู จึงมีความส อดคล้องเป็นหน่ึงเดียวกัน 
ความสัมพันธ์ แบบ “พ่อบ้านรุนกุ้ง แม่บ้านท ากะปิ” เป็นวิถีชีวิตของคนบ้านบากันเคย [5] ดังน้ันเป็นที่มาของการศึกษา
การจัดการวัตถุดิบและกระบวนการผลิตกะปิในจังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจ
ของผู้ผลิตกะปิ (2) ศึกษาการจัดการวัตถุดิบในการผลิตกะปิ (3) ศึกษาการผลิต และ (4) การจัดจ าหน่ายกะปิ ในหมู่ที่ 3 
บ้านบากันเคย ต าบลตันหยงโป อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
ผู้สนใจน าความรู้ไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตตลอดจนการจัดจ าหน่ายได้เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ชุมชนต่อไป 
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สัตว์น้ าถูกท าลาย กุ้งเคยและทรัพยากรสัตว์น้ าลดลงจนเกือบสูญพันธ์ุ กุ้งเคยที่เป็นแหล่งอาชีพลดลงเกือบสูญพันธ์ุ ท าให้
หลายคนต้องหยุดอาชีพการท ากะปิและหันไปประกอบอาชีพรับจ้างอื่นๆ [10] 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนจากการจ าหน่ายกะปิพบว่า มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท/เดือน และ30,001 – 
40,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 16.67 มีรายได้ต้ังแต่ 
10,001 – 20,000 บาท/เดือน และ มีรายได้ 50,000 บาท/เดือนข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 8.33 

ผู้ประกอบการมีหน้ีสิน คิดเป็นร้อยละ 8.30 เป็นหน้ีสิ้นในระบบโดยเป็นการกู้ยืมจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์ (ธ.ก.ส.) มีหน้ีทั้งสิ้น 20,000-30,000 บาท ทั้งน้ีรายละเอียด ผลการศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของผู้ผลิต
กะปิในหมู่ที่ 3 ต าบล ตันหยงโป อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1: สภาพสังคมและเศรษฐกิจของผู้ผลิตกะปิในหมู่ที่ 3 บ้านบากันเคย 

รายการ จ านวน (n=12) ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 

หญิง 
5 
7 

41.67 
58.33 

อายุเฉลี่ย  (ปี) 55 
ศาสนาอิสลาม 100 100.00 
สถานภาพสมรส   
 สมรส 10 83.30 
 หม้าย/หย่ารา้ง 2 16.70 
ระดับการศึกษา   
 ประถมศึกษา 7 58.33 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 4 33.33 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  1 8.33 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)   
 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 14 9.33 
 4 - 6 111 74.00 
 มากกว่า 6 25 16.67 
 เฉลี่ย (คน) 5 
สถานภาพการประกอบการเก่ียวกับกะป ิ   
 ผลิตและจ าหน่าย 3 25.00 
 เลิกผลิตแล้วแต่ยังคงรับมาจ าหน่าย 1 8.33 
 เลิกผลิตและเลิกจ าหน่าย 8 66.67 
สาเหตุในการเลิกผลิตกะปิเพื่อจ าหน่ายเป็นอาชีพหลัก (n=9)  
 วัตถุดิบไม่เพียงพอ 4 44.44 
 ผู้ประกอบการมีอายุเพิ่มมากขึ้น 2 22.22 
แนวโน้มการผลิตกะปิ   

ไม่มีแนวโน้มจะผลิตกะปิเป็นอาชีพหลัก 9 75.00 
ผลิตอย่างต่อเน่ืองและผลิตสินค้าให้ดีย่ิงขึ้น 3 25.00 
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สัตว์น้ าถูกท าลาย กุ้งเคยและทรัพยากรสัตว์น้ าลดลงจนเกือบสูญพันธ์ุ กุ้งเคยที่เป็นแหล่งอาชีพลดลงเกือบสูญพันธ์ุ ท าให้
หลายคนต้องหยุดอาชีพการท ากะปิและหันไปประกอบอาชีพรับจ้างอื่นๆ [10] 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนจากการจ าหน่ายกะปิพบว่า มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท/เดือน และ30,001 – 
40,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 16.67 มีรายได้ต้ังแต่ 
10,001 – 20,000 บาท/เดือน และ มีรายได้ 50,000 บาท/เดือนข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 8.33 

ผู้ประกอบการมีหน้ีสิน คิดเป็นร้อยละ 8.30 เป็นหน้ีสิ้นในระบบโดยเป็นการกู้ยืมจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์ (ธ.ก.ส.) มีหน้ีทั้งสิ้น 20,000-30,000 บาท ทั้งน้ีรายละเอียด ผลการศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของผู้ผลิต
กะปิในหมู่ที่ 3 ต าบล ตันหยงโป อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1: สภาพสังคมและเศรษฐกิจของผู้ผลิตกะปิในหมู่ที่ 3 บ้านบากันเคย 

รายการ จ านวน (n=12) ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 

หญิง 
5 
7 

41.67 
58.33 

อายุเฉลี่ย  (ปี) 55 
ศาสนาอิสลาม 100 100.00 
สถานภาพสมรส   
 สมรส 10 83.30 
 หม้าย/หย่ารา้ง 2 16.70 
ระดับการศึกษา   
 ประถมศึกษา 7 58.33 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 4 33.33 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  1 8.33 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)   
 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 14 9.33 
 4 - 6 111 74.00 
 มากกว่า 6 25 16.67 
 เฉลี่ย (คน) 5 
สถานภาพการประกอบการเก่ียวกับกะป ิ   
 ผลิตและจ าหน่าย 3 25.00 
 เลิกผลิตแล้วแต่ยังคงรับมาจ าหน่าย 1 8.33 
 เลิกผลิตและเลิกจ าหน่าย 8 66.67 
สาเหตุในการเลิกผลิตกะปิเพื่อจ าหน่ายเป็นอาชีพหลัก (n=9)  
 วัตถุดิบไม่เพียงพอ 4 44.44 
 ผู้ประกอบการมีอายุเพิ่มมากขึ้น 2 22.22 
แนวโน้มการผลิตกะปิ   

ไม่มีแนวโน้มจะผลิตกะปิเป็นอาชีพหลัก 9 75.00 
ผลิตอย่างต่อเน่ืองและผลิตสินค้าให้ดีย่ิงขึ้น 3 25.00 

 

ตารางที่ 1: สภาพสังคมและเศรษฐกิจของผู้ผลิตกะปิ ในหมู่ที่ 3 บ้านบากันเคย (ต่อ) 
รายการ จ านวน (n=12) ร้อยละ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนจากการจ าหน่ายกะปิ (บาท)   
 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 4 33.33 
 10,001 – 20,000 1 8.33 
 20,001 – 30,000 2 16.67 
 30,001– 40,000 4 33.33 
 มากกว่า 50,001 1 8.33 
การมีหน้ีสิน   
 ไม่มี 11 91.67 
 ม ี 1 8.33 
แหล่งที่มาของหน้ีสิน (n=1)  
 ในระบบ (ธ.ก.ส.) 1 100.00 
จ านวนหน้ีสิน (n=1)  
 20,001 – 30,000 1 100.00 
 
2 ผลศึกษาการจัดการวัตถุดิบหลัก (ตัวเคย) ในการผลิตกะปิ 

พบว่า ตัวเคยซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกะปิ ผู้ประกอบการที่หยุดผลิตกะปิเป็นอาชีพหลักผู้ประกอบการ
จัดหาวัตถุดิบเองเพียงอย่างเดียว คิดเป็นร้อยละ 66.67 ส่วนผู้ประกอบการที่ผลิตกะปิเป็นอาชีพหลักจะรับซื้อวัตถุดิบจาก
ชาวบ้านในท้องถ่ินหากช่วงนอกฤดูกาลผลิตจะรับซื้อวัตถุดิบจากแหล่งอื่น คิดเป็นร้อยละ 25.00 เพ่ือให้เพียงพอใน
กระบวนการผลิตจะรับซื้อวัตถุดิบในลักษณะของเคยหมัก มักจะซื้อมาจากจังหวัดสมุทรสาคร เน่ืองจากสามารถหาตัวเคย
ได้ตลอดทั้งปี [10] และมีผู้ประกอบการท่ีท้ังจัดหาวัตถุดิบเองและรับซื้อวัตถุดิบจากแหล่งอื่น คิดเป็นร้อยละ 8.33  ทั้งน้ี
พบว่าตัวเคยที่หาได้ไม่สามารถใช้ท ากะปิได้เน่ืองจากมีสีด า หากน ามาท ากะปีสีจะไม่สวย จึงมีการน ามาบริโภคสดและจ าหน่าย
ในรูปแบบเคยตากแห้ง สาเหตุที่กะปิมีสีด าบ้าง สีชมพูบ้างข้ึนอยู่กับตัวเคย หากแหล่งที่มาของตัวเคยมากจากในป่าโกงกางก็
จะมีสีด า หากมาจากนอกชายฝั่งติดทรายก็จะมีสีอมชมพู [6] แรงงานที่ใช้ในการจัดหาวัตถุดิบหาวัตถุดิบเพียงคนเดียว  
คิดเป็นร้อยละ 66.67 และใช้แรงงานในการจัดหาวัตถุดิบ 2-3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 (ดังแสดงในตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 : การจัดการวัตถุดิบ (เคย) ในการผลิตกะปิ ในหมู่ที่ 3 บ้านบากันเคย 
    รายการ จ านวน (n=12) ร้อยละ 
แหล่งที่มาของวัตถุดิบ   
 จัดหาวัตถุดิบเอง 8 66.67 
 รับซื้อจากแหล่งอ่ืน 3 25.00 
 ทั้งจัดหาวัตถุดิบเองและรับซื้อจากแหล่งอ่ืน 1 8.33 
แรงงานที่ใช้ในการจัดหาวัตถุดิบ (n=9)  
 เพียงคนเดียว 6 66.67 
 2-3 คน 3 33.33 
ช่วงเวลาในการรุนเคย (n=9)  
 ช่วงเวลาน้ าลง 8 88.89 
 ช่วงเวลาน้ าใหญ ่ 1 11.11 

ทั้งน้ีช่วงเวลาในการรุนเคยแตกต่างกันท าให้เคยในลักษณะที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพของกะปิที่ผลิตได้ ดังน้ี [11]  
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เคยน้ าแรก (กะปิน้ าแรก) อยู่ในช่วงเดือนมกราคมหรือช่วงแรก จะมีความบริสุทธ์ิสูง สะอาด และมักเป็นตัวเคย
ล้วนๆ เพราะใช้สวิงตักที่ผิวน้ าแทนการรุนที่มักจะมีทรายปนมากับตัวเคย กะปิน้ าแรกจะมีราคาสูง คุณภาพดีที่สุด 
  เคยน้ าสอง (เคยรุนหัว) อยู่ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ การเก็บตัวเคยน้ าสองน้ีใช้วิธีรุนเคย จึงมีลูกปลาชนิด
ต่างๆ ปะปนอยู่ค่อนข้างมากในตัวเคยที่รุนได้ กะปิที่ได้มีราคาปานกลาง  
  เคยน้ าสาม (เคยสารส้มโอ) อยู่ในช่วงปลายเดือนมีนาคม การเก็บตัวเคยน้ าสามน้ี ใช้วิธีรุนเคยเช่นเดียวกับการ
เก็บตัวเคยน้ าสอง แต่ตัวเคยที่เก็บได้จะมีขนาดใหญ่กว่าเคยน้ าแรกและเคยน้ าสอง นอกจากน้ีเคยน้ าสามมักมีลูกหอยปนมา
อยู่เสมอ กะปิเคยแบบน้ีมีราคาต่ าท่ีสุด 
 
3. ผลการศึกษาการผลิตกะปิ 
 ผลการศึกษา พบว่าแรงงานที่ใช้ในการผลิตเฉลี่ย 3 คน ท่ีมาของแรงงานคือสมาชิกในครัวเรือน/ลูกหลาน คิดเป็น
ร้อยละ 41.67 ญาติพ่ีน้อง คิดเป็นร้อยละ 33.33 และเพ่ือน/คนในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 25.00 วัตถุดิบหลักในการผลิต
กะปิ คือ เคย ซึ่งหากเป็นการผลิตกะปิโดยใช้เคยที่จัดหาเองจะใช้เคยสดในการผลิต ส่วนหากผู้ประกอบการที่ใช้ซื้อวัตถุดิบ
จากแหล่งอื่นจะใช้เคยหมักในการผลิต หากใช้เคยสดจะมีการใส่เกลือในการผลิต น้ าตาลทรายขาว ผู้ประกอบการบางราย
ใช้น้ าตาลทรายแดง และน้ าตาลปีบบทดแทน วิธีการผลิตพบว่ากรรมวิธีในการผลิตกะปิมี 2 วิธี ได้แก่ การผลิตโดยใช้กรรมวิธี
ในอดีต ซึ่งเป็นการผลิตโดยใช้ภูมิปัญญาท่ีได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ เป็นการผลิตด้วยแรงงานคนไม่ใช้เครื่องจักรกล 
และ การผลิตโดยใช้กรรมวิธีในปัจจุบันใช้เครื่องจักรกลในการผลิต จากการศึกษาพบว่าใช้กรรมวิธีการผลิตในอดีต คิดเป็น
ร้อยละ 66.67 และกรรมวิธีการผลิตในปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีปัญหาและอุปสรรคคือสภาพอากาศ เพราะหากไม่
มีแสงแดดก็ไม่สามารถที่จะท าการผลิตได้ เน่ืองจากกระบวนการผลิตจ าเป็นต้องใช้แสงแดดในการตากแห้ง ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานของพัชรี เกิดพรหม (2561) ซึ่งรายงานว่า หากมีฝนตกให้รีบเก็บเคยทันที เพราะกะปิอาจจะเสียรสชาติและมีสีด า
กลิ่นหืนได้ (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 : กระบวนการผลิตและการจัดจ าหน่ายกะปิในหมู่ที่ 3 บ้านบากันเคย 

รายการ จ านวน (n=12) ร้อยละ 
แรงงงานเฉลี่ยทีใ่ช้ในการผลิต (คน) 5 
ที่มาของแรงงาน   
 สมาชิกในครัวเรือน/ลูกหลาน 5 83.30 
 ญาติพี่น้อง 4 16.70 
 เพื่อน/คนในชุมชน 3 25.00 
วัตถุดิบ/ส่วนประกอบ   
 เกลือ 12 100.00 
 เคยสด 8 66.67 
 เคยหมัก 12 100.00 
 น้ าตาลทรายขาว 7 58.33 
 น้ าตาลทรายแดง 3 25.00 
 น้ าตาลปีบบ 2 16.67 
กรรมวิธีในการผลิต   
 กรรมวิธีการผลิตในอดีตใช้แรงงานคน 8 66.67 
 กรรมวิธีการผลิตในปัจจุบันใช้เคร่ืองจักรกล 4 33.33 
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิต   
 สภาพภูมิอากาศ 12 100.00 
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เคยน้ าแรก (กะปิน้ าแรก) อยู่ในช่วงเดือนมกราคมหรือช่วงแรก จะมีความบริสุทธ์ิสูง สะอาด และมักเป็นตัวเคย
ล้วนๆ เพราะใช้สวิงตักที่ผิวน้ าแทนการรุนที่มักจะมีทรายปนมากับตัวเคย กะปิน้ าแรกจะมีราคาสูง คุณภาพดีที่สุด 
  เคยน้ าสอง (เคยรุนหัว) อยู่ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ การเก็บตัวเคยน้ าสองน้ีใช้วิธีรุนเคย จึงมีลูกปลาชนิด
ต่างๆ ปะปนอยู่ค่อนข้างมากในตัวเคยที่รุนได้ กะปิที่ได้มีราคาปานกลาง  
  เคยน้ าสาม (เคยสารส้มโอ) อยู่ในช่วงปลายเดือนมีนาคม การเก็บตัวเคยน้ าสามน้ี ใช้วิธีรุนเคยเช่นเดียวกับการ
เก็บตัวเคยน้ าสอง แต่ตัวเคยที่เก็บได้จะมีขนาดใหญ่กว่าเคยน้ าแรกและเคยน้ าสอง นอกจากน้ีเคยน้ าสามมักมีลูกหอยปนมา
อยู่เสมอ กะปิเคยแบบน้ีมีราคาต่ าท่ีสุด 
 
3. ผลการศึกษาการผลิตกะปิ 
 ผลการศึกษา พบว่าแรงงานที่ใช้ในการผลิตเฉลี่ย 3 คน ท่ีมาของแรงงานคือสมาชิกในครัวเรือน/ลูกหลาน คิดเป็น
ร้อยละ 41.67 ญาติพ่ีน้อง คิดเป็นร้อยละ 33.33 และเพ่ือน/คนในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 25.00 วัตถุดิบหลักในการผลิต
กะปิ คือ เคย ซึ่งหากเป็นการผลิตกะปิโดยใช้เคยที่จัดหาเองจะใช้เคยสดในการผลิต ส่วนหากผู้ประกอบการที่ใช้ซื้อวัตถุดิบ
จากแหล่งอื่นจะใช้เคยหมักในการผลิต หากใช้เคยสดจะมีการใส่เกลือในการผลิต น้ าตาลทรายขาว ผู้ประกอบการบางราย
ใช้น้ าตาลทรายแดง และน้ าตาลปีบบทดแทน วิธีการผลิตพบว่ากรรมวิธีในการผลิตกะปิมี 2 วิธี ได้แก่ การผลิตโดยใช้กรรมวิธี
ในอดีต ซึ่งเป็นการผลิตโดยใช้ภูมิปัญญาท่ีได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ เป็นการผลิตด้วยแรงงานคนไม่ใช้เครื่องจักรกล 
และ การผลิตโดยใช้กรรมวิธีในปัจจุบันใช้เครื่องจักรกลในการผลิต จากการศึกษาพบว่าใช้กรรมวิธีการผลิตในอดีต คิดเป็น
ร้อยละ 66.67 และกรรมวิธีการผลิตในปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีปัญหาและอุปสรรคคือสภาพอากาศ เพราะหากไม่
มีแสงแดดก็ไม่สามารถที่จะท าการผลิตได้ เน่ืองจากกระบวนการผลิตจ าเป็นต้องใช้แสงแดดในการตากแห้ง ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานของพัชรี เกิดพรหม (2561) ซึ่งรายงานว่า หากมีฝนตกให้รีบเก็บเคยทันที เพราะกะปิอาจจะเสียรสชาติและมีสีด า
กลิ่นหืนได้ (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 : กระบวนการผลิตและการจัดจ าหน่ายกะปิในหมู่ที่ 3 บ้านบากันเคย 

รายการ จ านวน (n=12) ร้อยละ 
แรงงงานเฉลี่ยทีใ่ช้ในการผลิต (คน) 5 
ที่มาของแรงงาน   
 สมาชิกในครัวเรือน/ลูกหลาน 5 83.30 
 ญาติพี่น้อง 4 16.70 
 เพื่อน/คนในชุมชน 3 25.00 
วัตถุดิบ/ส่วนประกอบ   
 เกลือ 12 100.00 
 เคยสด 8 66.67 
 เคยหมัก 12 100.00 
 น้ าตาลทรายขาว 7 58.33 
 น้ าตาลทรายแดง 3 25.00 
 น้ าตาลปีบบ 2 16.67 
กรรมวิธีในการผลิต   
 กรรมวิธีการผลิตในอดีตใช้แรงงานคน 8 66.67 
 กรรมวิธีการผลิตในปัจจุบันใช้เคร่ืองจักรกล 4 33.33 
ปัญหาและอุปสรรคในการผลิต   
 สภาพภูมิอากาศ 12 100.00 

4 ผลการศึกษาการจัดจ าหน่ายกะปิ 
 ผลการศึกษาพบว่า ในการจ าหน่ายกะปิที่ผลิตได้น้ันมีพ่อค้ามารับส่งถึงแหล่งผลิต คิดเป็นร้อยละ 75.00 จ าหน่าย
ไม่แน่นอนเป็นครั้งคราวเมื่อการผลิต คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีหน้าร้านปลีกส่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 และจ าหน่ายออนไลน์ 
คิดเป็นร้อยละ 25.00 ผู้ผลิตจ าหน่ายกะปิผลิตได้โดยไม่มีฉลาก เป็นร้อยละ 66.67 ผู้ผลิตจ าหน่ายโดยมีฉลาก คิดเป็นร้อย
ละ 33.33 ราคาท่ีจ าหน่ายค้าปลีกราคา 80 บาท/กิโลกรัม และค้าส่งราคา 70 บาท/กิโลกรัม  
 มาตรฐานที่ได้รับพบว่ามีเครื่องหมาย อย. คิดเป็นร้อยละ 25.00 เครื่องหมายฮาลาล คิ ดเป็นร้อยละ 33.33 มี
เครื่องหมาย OTOP คิดเป็นร้อยละ 16.67 และมีเครื่องหมาย GMP คิดเป็นร้อยละ 8.33 ทั้งน้ีรายละเอียดผลการศึกษา
การจัดจ าหน่ายกะปิของหมู่ที่ 3 บ้านบากันเคย ต าบลตันหยงโป อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล (ตารางที่ 4) 
 
ตารางที่ 4 : การจัดจ าหน่ายกะปิ ในหมู่ที่ 3 บ้านบากันเคย 

รายการ จ านวน (n=12) ร้อยละ 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย)   
 พ่อค้ามารับถึงแหล่งผลิต 9 75.00 
 จ าหน่ายไม่แน่นอนเป็นครั้งคราวเมื่อการผลิต 6 50.00 
 มีหน้าร้านปลีกส่ง 4 33.33 
 จ าหน่ายออนไลน์ 3 25.00 
ฉลากสินค้าในการจ าหน่าย   
 จ าหน่ายโดยไม่มีฉลากสินค้า 8 66.67 
 จ าหน่ายโดยมีฉลากสินค้า 4 33.33 
ราคาท่ีจ าหน่าย (n=7)  
 ราคาปลีก 80 บาท/กิโลกรัม 7 100.00 
 ราคาส่ง 70 บาท/กิโลกรัม 7 100.00 
มาตรฐานที่ได้รับ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
 อย. 3 25.00 
 ฮาลาล 4 33.33 
 OTOP 2 16.67 
 GMP 1 8.33 
 

สรุปผลการวิจัย 
  การศึกษาการจัดการวัตถุดิบและการผลิตกะปิในจังหวัดสตูลพบว่า ผู้ผลิตกะปิ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.30 
อายุเฉลี่ย 55 ปี ท้ังหมดนับถือศาสนาอิสลาม มีการผลิตกะปิเพ่ือจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 25.00 ผู้ผลิตไม่ผลิตเพ่ือจ าหน่าย 
เน่ืองจากวัตถุดิบไม่เพียงพอ มีรายได้เฉลี่ยจากการจ าหน่ายกะปิมากกว่า 50,000 บาท และ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.30 ผู้ที่รุนเคยเองทุกรายจะรุนเคยโดยการเดินเท้า แรงงานที่ใช้ในการผลิตกะปิเฉลี่ย 3 คน การ
ผลิตกะปิโดยใช้ตัวเคยที่จัดหาเองจะใช้ตัวเคยสดในการผลิต หากใช้ซื้อวัตถุดิบจากแหล่งอื่นจะใช้ตัวเคยหมักในการผลิต วิธีการ
ผลิตพบว่ากรรมวิธีในการผลิตกะปิมี 2 วิธี ได้แก่ การผลิตด้วยแรงงานคนไม่ใช้เครื่องจักรกล คิดเป็นร้อยละ 66.67 และการ
ผลิตโดยใช้กรรมวิธีในปัจจุบันใช้เครื่องจักรกลในการผลิต คิดเป็นร้อยละ 33.33 การจัดจ าหน่ายมีฉลาก คิดเป็นร้อยละ 33.33 
โดยมีเครื่องหมาย อย. เครื่องหมายฮาลาล เครื่องหมาย OTOP และมีเครื่องหมาย GMP  
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กำรศึกษำกำรใช้น�้ำเชื่อมจำกหญ้ำหวำนทดแทนน�้ำตำลในขนมฝอยเงิน

ปัทมา กาญจนรักษ์1*, เกษรา ไชยพูล2, ยงยุทธ์ ชุมตรีนอก2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ขนมฝอยเงิน เป็นการต่อยอดในการท�าขนมโดยน�าไข่ขาวที่เหลือจากการแยกไข่เพื่อน�าไข่แดงมาท�าฝอยทองหรือ เบเกอรี่

ต่างๆที่ใช้เฉพาะไข่แดง เมื่อมีไข่ขาวเหลือสามารถน�ามาโรยเป็นเส้นในน�้าเชื่อมเหมือนขนมฝอยทองได้

วัตถุประสงค์ : การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณการใช้น�้าเชื่อมหญ้าหวานทดแทนน�้าตาลในขนมฝอยเงิน ศึกษาการ

ยอมรับของผู้บริโภคและศึกษาปริมาณน�้าตาลทั้งหมด (Total sugar ) ของขนมฝอยเงิน 

วธิกีำรศกึษำ : ผูว้จิยัใช้น�า้เชือ่มจากหญ้าหวานทดแทนน�า้ตาลโดยปรบัปรมิาณน�า้ตาลลดลงและใช้น�า้เชือ่มหญ้าหวานทดแทนน�า้ตาล

ในปริมาณร้อยละ 30 , 50 และ 70 จากนั้นท�าการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยใช้แบบทดสอบ 5 Point hedonic Tests กับผู้

ทดสอบจ�านวน 50 คน และหาค่าปริมาณน�้าตาลทั้งหมดในขนมฝอยเงินด้วยวิธี AOAC 2016

ผลกำรศึกษำ : พบว่า จากการน�าขนมฝอยเงินสูตรมาตรฐานมาปรับปริมาณน�้าตาลลงและใช้น�้าเชื่อมหญ้าหวานทดแทนน�้าตาลใน

อัตราส่วนร้อยละ 30 50 และ 70 เมื่อท�าการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยใช้แบบทดสอบ 5 Point hedonic Tests พบว่า ด้าน

รสชาตแิละด้านเนือ้สัมผสั สตูรทีใ่ช้น�า้เชือ่มหญ้าหวานทดแทนน�า้ตาลร้อยละ 30 ได้รบัคะแนนความชอบมากทีส่ดุ (3.92, 3.78) ด้าน

สแีละกลิน่ สตูรทีใ่ช้น�า้เชือ่มหญ้าหวานทดแทนน�า้ตาลร้อยละ 50 ได้รบัคะแนนความชอบมากทีส่ดุ (3.94 , 3.72) และด้านความชอบ

โดยรวม สูตรที่ใช้น�้าเชื่อมจากหญ้าหวานทดแทนน�้าตาลร้อยละ 30 และ 50 มีระดับคะแนนความชอบที่เท่ากัน คือ 3.84 ส่วนการ

ใช้น�้าเชื่อหญ้าหวานทดแทนน�้าตาลร้อยละ 70 นั้น ได้รับคะแนนความชอบน้อยที่สุด ในทุกด้าน จากนั้นท�าการวิเคราะห์หาปริมาณ

น�้าตาลทั้งหมดด้วยวิธี AOAC 2016 โดยได้เลือกสูตรที่ใช้น�้าเชื่อมจากหญ้าหวานทดแทนน�้าตาลร้อยละ 50 และ 30 ไปวิเคราะห์

เปรยีบเทยีบกบัขนมฝอยเงนิสตูรมาตรฐาน เนือ่งจากทัง้ 2 สตูรมรีะดบัความชอบใกล้เคยีงกนั ผลการวเิคราะห์ปรมิาณน�า้ตาลทัง้หมด

พบว่า ขนมฝอยเงินสูตรมาตรฐานมีปริมาณน�้าตาลท้ังหมด 38.50 g/100 g ขนมฝอยเงินสูตรที่ใช้น�้าเช่ือมจากหญ้าหวานทดแทน

น�้าตาลร้อยละ 50 มีปริมาณน�้าตาลทั้งหมด 22.67 g/100 g และขนมฝอยเงินสูตรที่ใช้น�้าเชื่อมจากหญ้าหวานทดแทนน�้าตาลร้อยละ 

30 มีปริมาณน�้าตาลทั้งหมด 26.73 g/100g 

วิจำรณ์และสรุป: จากการศึกษาผู้วิจัยเลือกให้สูตรที่ใช้น�้าเชื่อมจากหญ้าหวานทดแทนน�้าตาลร้อยละ 50 เป็นสูตรที่ดีที่สุด เนื่องจาก

ผู้วิจัยต้องการให้ขนมฝอยเงินที่พัฒนาขึ้นเป็นขนมที่น�้าตาลน้อยสามารถรับประทานได้ทุกเพศ ทุกวัย และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของ

ผู้รักสุขภาพ 

ค�ำส�ำคัญ : ขนมฝอยเงิน หญ้าหวาน การทดแทนน�้าตาล
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The Study of Stevia syrup replacement sugar in Foi Ngern Dessert

Patthama Kanjanarak1*, Ketsara Chaiyapoon2 , Yongyut Choomtrinork2

Abstract

Introduction : In dessert product, egg yolk is Popularly used more than white egg . White egg is remainder. Foi 

Ngern Dessert is development from white egg by bringing the remain egg whites sprinkle in syrup is Foi Ngern 

Dessert.

Objectives : The objectives of this research were to study a quantity of stevia syrup replacement in sugar 

within Foi Ngern Dessert , Study of Consumer Test and Study the Total sugar content of the Foi Ngern Dessert 

Methods : In research use stevia syrup replacement sugar by make an adjustment quantity of sugar become 

lower in ratio 30 , 50 and 70 percentage. after that Study of Consumer Test by Sensory tests with 5 point he-

donic scale tests and Study the Total sugar content of the Foi Ngern Dessert with AOAC 2016 methods

Results : The findings of this research found that use stevia syrup replacement sugar by make an adjustment 

quantity of sugar become lower in ratio 30 , 50 and 70 percentage. when study of sensory tests by 5 point 

hedonic scale found that The characteristic of texture and flavor is formula used stevia syrup replacement 

sugar 30 percent had the highest preference score. (3.92, 3.78) The characteristic of colour and Smell formula 

used stevia syrup replacement sugar 50 percent has received the highest preference score (3.94, 3.72) and The 

characteristic of overall formula that uses of stevia syrup to replacement sugar 30 and 50 percent have score 

is the same was 3.84. The use of stevia syrup to replacement sugar in the amount of 70 percent received the 

less score. The researcher selecting 50 and 30 percent stevia syrup concentration formulas to analyze compare 

to the Standard Formula. Because both have similar score The results showed that Standard formula with a 

total sugar content of 38.50 g / 100 g. A replacement formula at the concentration of stevia syrup 50 and 30 

percent, Total sugar content of 22.67 and 26.73 g/100 g

Conclusion : The researcher choose the formula used of stevia syrup to replacement sugar 50 percent is the 

best formula. Because the researcher want to developed Foi Ngern Dessert as a low sugar dessert that can be 

given to all ages and is an alternative for health lovers. 

Keyword : Foi Ngern Dessert, Stevia , Replacement sugar



989

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

บทน้า 
       ในปัจจุบันของสังคมไทยมีจ านวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ นและกระแสการรักสุขภาพก็มีมากขึ น ทั งการออกก าลังกายและการ
ทานอาหารที่มีประโยชน์ ซึ่งผู้สูงอายุมักชอบรับประทานอาหารและขนมที่มีรสหวานและโรคที่เกิดขึ นที่มักพบในผู้สูงอายุและมี
จ านวนผู้ป่วยโรคนี เพิ่มมากขึ นก็คือโรคเบาหวาน และอาจจะมีบางส่วนที่เดิมเป็นคนชอบทานขนมแต่ได้เปลี่ยนรูปแบบการ
รับประทานมาทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ น 

       ขนมฝอยเงิน เป็นการต่อยอดในการท าขนมโดยน าไข่ขาวที่เหลือจากการแยกไข่เพื่อน าไข่แดงมาท าฝอยทองหรือเบเกอรี่
ต่างๆที่ใช้เฉพาะไข่แดง เมื่อมีไข่ขาวเหลือสามารถน ามาโรยเป็นเส้นเหมือนฝอยทองได้เช่นกันแต่จะต้องน าไข่ขาวไปกรองด้วย
ผ้าขาวบางหลายรอบเพื่อให้โรยแล้วเส้นมีรูปทรงท่ีสวยงาม 

       หญ้าหวาน (Stevia) เป็นพืชพื นเมืองแถบประเทศอเมริกาใต้ ถูกน าเข้ามาปลูกในประเทศไทยครั งแรกในภาคเหนือของ
ประเทศ ประมาณปี พ.ศ.2518 จัดเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ชนิดหนึ่ง เนื่องจาก ใบหญ้าหวานประกอบด้วยสารให้ความหวานที่
สามารถทดแทนน  าตาลได้เป็นอย่างดี เพราะมีความหวานมากกว่าน  าตาล 250 – 300 เท่า แต่เป็นสารที่ให้พลังงานต่ ามากเมื่อ
เทียบกับน  าตาล จึงเหมาะส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือ ผู้ต้องการลดความอ้วน ดังนั น ปัจจุบัน จึงมีการใช้สารสกัดจากใบ
หญ้าหวานมากขึ น โดยเฉพาะในระดับอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องด่ืม ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภค  
สารสกัดจากหญ้าหวาน หรือ สาร Stevioside จะถูกร่างกายเผาผลาญเป็นพลังงานน้อยมาก เพราะเป็นสารให้พลังงานต่ ามาก 
จึงไม่ท าให้อ้วน เหมาะส าหรับคนไข้ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน คนที่เป็นโรคไขมันสูงในเลือด และผู้ที่ต้องการลดความอ้วน         
(ไมตรี สุทธจิตต์ และคณะ, 2540)[1] 

       ทางผู้วิจัยจึงเล็งเห็นปัญหาจึงได้ท าการศึกษาและวิจัยการลดน  าตาลด้วยน  าเชื่อมจากหญ้าหวานในผลิตภัณฑ์ฝอยเงินเพื่อ
ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีปริมาณน  าตาลน้อยกว่าขนมฝอยเงินในท้องตลาด ส าหรับผู้ที่รักสุขภาพ ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน และผู้สูงอายุท่ีชอบทานขนมไทย โดยการศึกษาจากน  าเช่ือมในผลิตภัณฑ์ฝอยเงิน 

1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. ศึกษาปริมาณของน  าเชื่อมหญ้าหวานทดแทนน  าตาลในน  าเชื่อมขนมฝอยเงิน 
2. ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคขนมฝอยเงินที่ใช้น  าเชื่อมหญ้าหวานแทนน  าตาล 
3. ศึกษาน  าตาลทั งหมดที่คงเหลือในผลิตภณัฑ์ขนมฝอยเงิน 

1.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้พัฒนาขนมฝอยเงินที่ใช้น  าเชื่อมหญ้าหวานทดแทนน  าตาล 
2. เพื่ออนุรักษ์ขนมฝอยเงินให้คงอยู่ในสังคมไทยและมีการรู้จักมากขึ นในคนรุ่นใหม่ 

1.3 กรอบแนวความคิดในการวิจัย     
 

 

 

 

 

 

 ปริมาณการใช้น  าเชื่อมหญ้าหวาน
ทดแทนน  าตาล ร้อยละ 30 , 50 , 70  

 

 

 

1.คะแนนการยอมรับของผู้ทดสอบ  

2.ปริมาณน  าตาลทั งหมด (Total sugar) ในฝอยเงิน 

 

 

 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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วิธีการด้าเนินการ 
       การวิจัยครั งนี ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาการลดน  าตาลในขนมฝอยเงินโดยใช้น  าเช่ือมจากหญ้าหวานทดแทนน  าตาล  ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์การศึกษาการใช้น  าเช่ือมหญ้าหวานทดแทนน  าเช่ือมจากน  าตาลในขนมฝอยเงิน  
และศึกษาปริมาณน  าตาลทั งหมดในขนมฝอยเงิน 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง             

    1.1   ประชากร  

       ประชากรที่ใช้ในการท าวิจัยครั งนี  คือ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ตรัง 

     1.2  กลุ่มตัวอย่าง    

        กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท าวิจัยครั งนี  คือ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั ง ตรัง 
จ านวน 50 คน 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล                              
      1. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการท าแบบสอบถามทดสอบคุณลักษณะประสาทสัมผัส  (5  Point Hedonic Scale Test)       
ในการท าวิจัยครั งนี ศึกษาเก็บข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบ เพื่อวัดระดับความชอบด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื อสัมผัส และความชอบ
โดยรวมของขนมฝอยเงินที่มีการใช้น  าเชื่อมหญ้าหวานทดแทนน  าตาลในปริมาณร้อยละ 30 50 และ 70 

       2. วิเคราะห์หาค่าน  าตาลทั งหมดด้วยวิธี AOAC 2016 ในห้องปฏิบัติการ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล      
       1. การวิเคราะห์ข้อมูลทางประสาทสัมผัส  ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way anova) และทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan  multiple range test ก าหนดนัยส าคัญ 0.5 

5      หมายถึง     คะแนนความชอบอยู่ท่ีระดับมากท่ีสุด 
                                   4      หมายถึง      คะแนนความชอบอยู่ท่ีระดับมาก 
               3     หมายถึง      คะแนนความชอบอยู่ที่ระดับปานกลาง 
                                   2      หมายถึง      คะแนนความชอบอยู่ท่ีระดับไม่ชอบ 
                                   1      หมายถึง      คะแนนความชอบอยู่ท่ีระดับไม่ชอบมากที่สดุ 
       เกณฑ์การตัดสินผลการวิเคราะห์ พิจารณาจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตตามช่วงระดับคะแนน (Class interval) ดังนี  
                          ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00  หมายความว่า คะแนนความชอบอยู่ท่ีระดับมากท่ีสุด 
                          ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20  หมายความว่า คะแนนความชอบอยู่ท่ีระดับมาก 
                          ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายความว่า คะแนนความชอบอยู่ท่ีระดับปานกลาง 
                          ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายความว่า คะแนนความชอบอยู่ท่ีระดับไม่ชอบ 
                          ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายความว่า คะแนนความชอบอยู่ท่ีระดับไม่ชอบมาก 
 

2.  วิเคราะห์หาค่าน  าตาลทั งหมดดว้ยวิธี AOAC 2016 โดยสกัดน  าตาลในตัวอย่างอาหารด้วยสารละลายแอลกอฮอลก์บั
น  า (1+1) ที่อุณหภูมิ 80 °C ถึง 85 °C แล้วตรวจวัดปริมาณด้วยเครื่องโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูงชนิดสารพาเหลว (High 
Performance liquid Chromatography)  
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วิธีการด้าเนินการ 
       การวิจัยครั งนี ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาการลดน  าตาลในขนมฝอยเงินโดยใช้น  าเช่ือมจากหญ้าหวานทดแทนน  าตาล  ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์การศึกษาการใช้น  าเช่ือมหญ้าหวานทดแทนน  าเช่ือมจากน  าตาลในขนมฝอยเงิน  
และศึกษาปริมาณน  าตาลทั งหมดในขนมฝอยเงิน 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง             

    1.1   ประชากร  

       ประชากรที่ใช้ในการท าวิจัยครั งนี  คือ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั ง ตรัง 

     1.2  กลุ่มตัวอย่าง    

        กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท าวิจัยครั งนี  คือ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั ง ตรัง 
จ านวน 50 คน 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล                              
      1. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการท าแบบสอบถามทดสอบคุณลักษณะประสาทสัมผัส  (5  Point Hedonic Scale Test)       
ในการท าวิจัยครั งนี ศึกษาเก็บข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบ เพื่อวัดระดับความชอบด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื อสัมผัส และความชอบ
โดยรวมของขนมฝอยเงินที่มีการใช้น  าเชื่อมหญ้าหวานทดแทนน  าตาลในปริมาณร้อยละ 30 50 และ 70 

       2. วิเคราะห์หาค่าน  าตาลทั งหมดด้วยวิธี AOAC 2016 ในห้องปฏิบัติการ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล      
       1. การวิเคราะห์ข้อมูลทางประสาทสัมผัส  ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way anova) และทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan  multiple range test ก าหนดนัยส าคัญ 0.5 

5      หมายถึง     คะแนนความชอบอยู่ท่ีระดับมากท่ีสุด 
                                   4      หมายถึง      คะแนนความชอบอยู่ท่ีระดับมาก 
               3     หมายถึง      คะแนนความชอบอยู่ที่ระดับปานกลาง 
                                   2      หมายถึง      คะแนนความชอบอยู่ท่ีระดับไม่ชอบ 
                                   1      หมายถึง      คะแนนความชอบอยู่ท่ีระดับไม่ชอบมากที่สดุ 
       เกณฑ์การตัดสินผลการวิเคราะห์ พิจารณาจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตตามช่วงระดับคะแนน (Class interval) ดังนี  
                          ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00  หมายความว่า คะแนนความชอบอยู่ท่ีระดับมากท่ีสุด 
                          ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20  หมายความว่า คะแนนความชอบอยู่ท่ีระดับมาก 
                          ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายความว่า คะแนนความชอบอยู่ท่ีระดับปานกลาง 
                          ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายความว่า คะแนนความชอบอยู่ท่ีระดับไม่ชอบ 
                          ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายความว่า คะแนนความชอบอยู่ท่ีระดับไม่ชอบมาก 
 

2.  วิเคราะห์หาค่าน  าตาลทั งหมดดว้ยวิธี AOAC 2016 โดยสกัดน  าตาลในตัวอย่างอาหารด้วยสารละลายแอลกอฮอลก์บั
น  า (1+1) ที่อุณหภูมิ 80 °C ถึง 85 °C แล้วตรวจวัดปริมาณด้วยเครื่องโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูงชนิดสารพาเหลว (High 
Performance liquid Chromatography)  

 

4.วิธีการด้าเนินการทดลอง 
 

       ขั นตอนที่ 1  สูตรมาตรฐานของขนมฝอยเงินจากจากหนังสือทองหยิบ ทองหยอด ของอมราภรณ์ วงษ์ฟัก และคณะ 
(2549)[2] 

ตารางทื่ 1 แสดงส่วนผสมของขนมฝอยเงิน 

ส่วนผสม ปริมาณ 
ไขข่าวเป็ด 
ไข่น  าค้าง 
น  ามันพืช 

น  า 
น  าตาลทราย 

              10           ฟอง 
               1           ช้อนโต๊ะ 
               2           ช้อนชา 
             1000        มิลลิลิตร 
             1000         กรัม 

 

ตารางที่ 2  แสดงการท าการทดลองปริมาณการใช้น  าเชื่อมจากหญา้หวานทดแทนน  าตาล 

                                สูตรมาตรฐาน  ปริมาณการใช้น ้าเชื่อมจากหญ้าหวานทดแทนน ้าตาล (กรัม) 
ส่วนผสม ปริมาณ (กรัม) 30% 50% 70% 

ไข่ขาวเป็ด 
ไข่น  าค้าง 
น  ามันพืช 
น  า 
น  าตาลทราย 
น  าเชื่อมหญ้าหวาน 

250 
15 
10 

1000 
1000 

- 

250 
15 
10 

1000 
700 
300 

250 
15 
10 

1000 
500 
500 

250 
15 
10 

1000 
300 
700 

 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
การคัดเลือกสูตรมาตรฐานของฝอยเงิน 
       ผู้วิจัยคัดเลือกสูตรฝอยเงินจากหนังสือทองหยิบ ทองหยอด ของอาจารย์อมราภรณ์ วงษ์ฟัก และ อาจารย์อรัญญา       
มิ่งขวัญ จากนั นท าการปรับปริมาณน  าตาลลงและใช้น  าเชื่อมหญ้าหวานมทดแทนน  าตาลในปริมาณร้อยละ 30 , 50 และ 70 

ผลการยอมรับของผู้บริโภคต่อคุณภาพประสาทสัมผัสของขนมฝอยเงินที่ใช้น ้าเชื่อมจากหญ้าหวานทดแทนน ้าตาล 

ตารางที่ 3  แสดงผลการประเมินด้านคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื อสัมผัส และความชอบโดยรวมของ
ขนมฝอยเงินทั ง 3 สูตร โดยการใช้น  าเชื่อมหญ้าหวานทดแทนน  าตาลในอัตราส่วนร้อยละ 30, 50 และ 70 

ปัจจัยด้านคุณภาพทางประสาทสัมผัส ร้อยละ 30 ร้อยละ 50 ร้อยละ 70 
ส ี 3.66ab ± 0.87 3.94a ± 0.95 3.42b ± 0.97 

กลิ่น 3.70a ± 0.86 3.72a ± 0.88 3.68a ± 1.05 
รสชาต ิ 3.92a ± 0.77 3.72ab ± 0.88 3.44b ± 1.16 

เนื อสัมผัส 3.78a ± 0.86 3.48a ± 0.97 3.62a ± 1.08 
ความชอบโดยรวม 3.84a ± 0.91 3.84a ± 0.73 3.74a ± 1.13 

หมายเหตุ  a , b และ ab คือ ตัวอักษรก ากับต่างกัน แสดงถึงความต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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 จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่าผลการยอมรับทางประสาทสมผัส โดยใช้แบบทดสอบ 5 Point Hedonic Scale Test 
นั น ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบอยู่ในระดับมาก  ทุกด้านที่ท าการทดสอบ แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า 
ด้านสีและด้านกลิ่น  การใช้น  าเช่ือมหญ้าหวานทดแทนน  าตาลร้อยละ  50  ได้รับคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัส       
มากที่สุด  (3.94 , 3.72) ด้านรสชาติและด้านเนื อสัมผัส   พบว่า การใช้น  าเช่ือมหญ้าหวานทดแทนน  าตาลร้อยละ  30 ได้รับ
คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสมากท่ีสุด (3.92 , 3.78) ส่วนด้านความชอบโดยรวมนั น ผู้ทดสอบให้คะแนนการยอมรับ  
การใช้น  าเชื่อมหญ้าหวานทดแทนน  าตาลร้อยละ  30 และ 50 ในระดับคะแนนที่เท่ากัน คือ 3.84  
 

ผลการวิเคราะห์ปริมาณน ้าตาลทั งหมดในขนมฝอยเงิน 

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ปริมาณน  าตาลทั งหมด (Total Sugar) ในขนมฝอยเงิน จ านวน 3 ตัวอย่าง ได้แก่             
ขนมฝอยเงินสูตรมาตรฐาน ขนมฝอยเงินที่ใช้น  าเช่ือมหญ้าหวานทดแทนน  าตาลร้อยละ 50 และขนมฝอยเงินที่ใช้น  าเช่ือม    
หญ้าหวานทดแทนน  าตาลร้อยละ 30 

ตัวอย่าง    ผลการทดสอบ  (กรัม ต่อ 100 กรัม) 
ขนมฝอยเงินสตูรมาตรฐาน 38.50  

ขนมฝอยเงินท่ีใช้น  าเชื่อมหญ้าหวานทดแทนน  าตาลร้อยละ 50 22.67 
ขนมฝอยเงินท่ีใช้น  าเชื่อมหญ้าหวานทดแทนน  าตาลร้อยละ 30 26.73       

  ผลการวิเคราะห์ปริมาณน  าตาล (Total Sugar) ด้วยวิธี AOAC 2016  โดยวิเคราะห์ตัวอย่างจ านวน 3 ตัวอย่าง 
ได้แก่ ขนมฝอยเงินสูตรมาตรฐาน ฝอยเงินที่ใช้น  าเช่ือมหญ้าหวานทดแทนน  าตาลร้อยละ 50 และฝอยเงินที่ใช้น  าเช่ือมหญ้า
หวานทดแทนน  าตาลร้อยละ 30 พบว่า ขนมฝอยเงินสูตรมาตรฐานมีปรมิาณน  าตาลทั งหมดอยู่ท่ี 38.50 กรัม ต่อ 100 กรัม  ซึ่ง
เป็นค่าปริมาณน  าตาลที่สูงท่ีสุด  รองลงมาคือ ขนมฝอยเงินท่ีใช้น  าเชื่อมหญ้าหวานทดแทนน  าตาลร้อยละ 50 มีปริมาณน  าตาล
ทั งหมดอยู่ท่ี 22.67 กรัม ต่อ 100 กรัม และขนมฝอยเงินท่ีใช้น  าเช่ือมหญ้าหวานทดแทนน  าตาลร้อยละ 30 มีปริมาณน  าตาล
น้อยที่สุด คือ 26.73 กรัม ต่อ 100 กรัม 

จากผลการวิเคราะห์หาปริมาณน  าตาลทั งหมดแสดงให้เห็นว่าการทดแทนน  าเช่ือมหญ้าหวานแทนน  าตาลท าให้
ปริมาณน  าตาลในฝอยเงินลดลงโดยที่ยังคงความหวานที่เป็นเอกลักษณ์ของขนมไว้ ซึ่งหญ้าหวานเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ส กัดออก
มาแล้วจะมีรสหวานมีความหวานมากกว่าน  าตาล 250 – 300 เท่า แต่ไม่ให้พลังงานหรือให้พลังงานต่ ามากเมื่อเทียบกับน  าตาล 
เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ที่รักสุขภาพ แต่หญ้าหวานก็ยังมีรสขม รสฝาด และ มีกลิ่นเหม็นเขียวของหญ้า
หวาน (วทันยา ลิมปพะยอม.2555)[3] แต่เมื่อน ามาท าขนมฝอยเงินแล้วก็ได้มีการเติมกลิ่นมะลิลงไป สามารถช่วยลดกลิ่นเหม็น
เขียวของหญ้าหวานได้แต่ก็ยังคงมีรสเฉพาะตัว 

 

สรุปผลการวิจัย 
       ผลการทดลองการใช้น  าเชื่อมหญ้าหวานทดแทนน  าตาลในอัตราส่วนที่แตกต่างกันในปริมาณร้อยละ 30 50 และ 70 
พบว่า สูตรที่ใช้น  าเช่ือมหญ้าหวานทดแทนน  าตาลร้อยละ 30 ได้รับคะแนนความชอบมากที่สุดในด้านรสชาติและเนื อสัมผัส 
(3.92 , 3.78)  สูตรที่ใช้น  าเช่ือมหญ้าหวานทดแทนน  าตาลร้อยละ 50  ได้รับคะแนนความชอบมากท่ีสุดในด้านสีและกลิ่น 
(3.94 , 3.72) ด้านความชอบโดยรวมนั นการใช้น  าเชื่อมจากหญ้าหวานทดแทนน  าตาล สูตรร้อยละ 30 และ 50 มีระดับคะแนน
ความชอบที่เท่ากัน คือ 3.84   ส่วนการใช้น  าเช่ือหญ้าหวานทดแทนน  าตาลในปริมาณร้อยละ 70 ได้รับคะแนนน้อยกว่าการ
ทดแทนใน 2 อัตราส่วนข้างต้นทุกรายการ 
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 จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่าผลการยอมรับทางประสาทสมผัส โดยใช้แบบทดสอบ 5 Point Hedonic Scale Test 
นั น ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบอยู่ในระดับมาก  ทุกด้านที่ท าการทดสอบ แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า 
ด้านสีและด้านกลิ่น  การใช้น  าเช่ือมหญ้าหวานทดแทนน  าตาลร้อยละ  50  ได้รับคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัส       
มากที่สุด  (3.94 , 3.72) ด้านรสชาติและด้านเนื อสัมผัส   พบว่า การใช้น  าเช่ือมหญ้าหวานทดแทนน  าตาลร้อยละ  30 ได้รับ
คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสมากท่ีสุด (3.92 , 3.78) ส่วนด้านความชอบโดยรวมนั น ผู้ทดสอบให้คะแนนการยอมรับ  
การใช้น  าเชื่อมหญ้าหวานทดแทนน  าตาลร้อยละ  30 และ 50 ในระดับคะแนนที่เท่ากัน คือ 3.84  
 

ผลการวิเคราะห์ปริมาณน ้าตาลทั งหมดในขนมฝอยเงิน 

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ปริมาณน  าตาลทั งหมด (Total Sugar) ในขนมฝอยเงิน จ านวน 3 ตัวอย่าง ได้แก่             
ขนมฝอยเงินสูตรมาตรฐาน ขนมฝอยเงินที่ใช้น  าเช่ือมหญ้าหวานทดแทนน  าตาลร้อยละ 50 และขนมฝอยเงินที่ใช้น  าเช่ือม    
หญ้าหวานทดแทนน  าตาลร้อยละ 30 

ตัวอย่าง    ผลการทดสอบ  (กรัม ต่อ 100 กรัม) 
ขนมฝอยเงินสตูรมาตรฐาน 38.50  

ขนมฝอยเงินท่ีใช้น  าเชื่อมหญ้าหวานทดแทนน  าตาลร้อยละ 50 22.67 
ขนมฝอยเงินท่ีใช้น  าเชื่อมหญ้าหวานทดแทนน  าตาลร้อยละ 30 26.73       

  ผลการวิเคราะห์ปริมาณน  าตาล (Total Sugar) ด้วยวิธี AOAC 2016  โดยวิเคราะห์ตัวอย่างจ านวน 3 ตัวอย่าง 
ได้แก่ ขนมฝอยเงินสูตรมาตรฐาน ฝอยเงินที่ใช้น  าเช่ือมหญ้าหวานทดแทนน  าตาลร้อยละ 50 และฝอยเงินที่ใช้น  าเช่ือมหญ้า
หวานทดแทนน  าตาลร้อยละ 30 พบว่า ขนมฝอยเงินสูตรมาตรฐานมีปรมิาณน  าตาลทั งหมดอยู่ท่ี 38.50 กรัม ต่อ 100 กรัม  ซึ่ง
เป็นค่าปริมาณน  าตาลที่สูงท่ีสุด  รองลงมาคือ ขนมฝอยเงินท่ีใช้น  าเชื่อมหญ้าหวานทดแทนน  าตาลร้อยละ 50 มีปริมาณน  าตาล
ทั งหมดอยู่ท่ี 22.67 กรัม ต่อ 100 กรัม และขนมฝอยเงินท่ีใช้น  าเช่ือมหญ้าหวานทดแทนน  าตาลร้อยละ 30 มีปริมาณน  าตาล
น้อยที่สุด คือ 26.73 กรัม ต่อ 100 กรัม 

จากผลการวิเคราะห์หาปริมาณน  าตาลทั งหมดแสดงให้เห็นว่าการทดแทนน  าเช่ือมหญ้าหวานแทนน  าตาลท าให้
ปริมาณน  าตาลในฝอยเงินลดลงโดยที่ยังคงความหวานที่เป็นเอกลักษณ์ของขนมไว้ ซึ่งหญ้าหวานเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ส กัดออก
มาแล้วจะมีรสหวานมีความหวานมากกว่าน  าตาล 250 – 300 เท่า แต่ไม่ให้พลังงานหรือให้พลังงานต่ ามากเมื่อเทียบกับน  าตาล 
เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ที่รักสุขภาพ แต่หญ้าหวานก็ยังมีรสขม รสฝาด และ มีกลิ่นเหม็นเขียวของหญ้า
หวาน (วทันยา ลิมปพะยอม.2555)[3] แต่เมื่อน ามาท าขนมฝอยเงินแล้วก็ได้มีการเติมกลิ่นมะลิลงไป สามารถช่วยลดกลิ่นเหม็น
เขียวของหญ้าหวานได้แต่ก็ยังคงมีรสเฉพาะตัว 

 

สรุปผลการวิจัย 
       ผลการทดลองการใช้น  าเชื่อมหญ้าหวานทดแทนน  าตาลในอัตราส่วนที่แตกต่างกันในปริมาณร้อยละ 30 50 และ 70 
พบว่า สูตรที่ใช้น  าเช่ือมหญ้าหวานทดแทนน  าตาลร้อยละ 30 ได้รับคะแนนความชอบมากที่สุดในด้านรสชาติและเนื อสัมผัส 
(3.92 , 3.78)  สูตรที่ใช้น  าเช่ือมหญ้าหวานทดแทนน  าตาลร้อยละ 50  ได้รับคะแนนความชอบมากท่ีสุดในด้านสีและกลิ่น 
(3.94 , 3.72) ด้านความชอบโดยรวมนั นการใช้น  าเชื่อมจากหญ้าหวานทดแทนน  าตาล สูตรร้อยละ 30 และ 50 มีระดับคะแนน
ความชอบท่ีเท่ากัน คือ 3.84   ส่วนการใช้น  าเช่ือหญ้าหวานทดแทนน  าตาลในปริมาณร้อยละ 70 ได้รับคะแนนน้อยกว่าการ
ทดแทนใน 2 อัตราส่วนข้างต้นทุกรายการ 

 ผลการวิเคราะห์หาปริมาณน  าตาลทั งหมดด้วยวิธี AOAC  2016 โดยได้เลือก สูตรความเข้มข้นของน  าเช่ือม       
หญ้าหวานร้อยละ 50 และ 30 ไปวิเคราะห์เทียบกับขนมฝอยเงินสูตรมาตรฐาน  เนื่องจากทั ง 2 มีระดับความชอบใกล้เคียงกัน 
พบว่า สูตรความเข้มข้นของน  าเชื่อมหญ้าหวานร้อยละ 50   มีปริมาณน  าตาลทั งหมด 22.67  กรัมต่อ 100 กรัม  ซึ่งมีค่าน้อย
กว่าปริมาณของน  าเช่ือมหญ้าหวานร้อยละ 30 มีปริมาณน  าตาลทั งหมด 26.73 กรัมต่อ 100 กรัม  ทางผู้วิจัยจึงเลือกให้สูตร
ความเข้มข้นของน  าเชื่อมหญ้าหวานร้อยละ 50 เป็นสูตรที่ดีท่ีสุด เนื่องจากผู้วิจัยต้องการให้ขนมฝอยเงินที่พัฒนาขึ นเป็นขนมที่
น  าตาลน้อยเหมาะแก่ทุกเพศ ทุกวัย และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้รักสุขภาพ   จึงเลือกสูตรที่มีความเข้มข้นของน  าเชื่อมหญ้า
หวานในปริมาณร้อยละ 50 เป็นสูตรที่ดีท่ีสุด 
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 [1]ไมตรี สุทธจิตต์ และคณะ. (2540). การรวบรวม การทบทวน การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยและการสังเคราะห์แนวความคิดที่ 
       เกี่ยวกับเร่ืองความปลอดภัยของหญ้าหวานและผลิตภัณฑ์จากหญ้าหวาน. (ออนไลน์). สืบค้นจาก :      
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        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 
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กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์น�้ำลูกหยีเพื่อสุขภำพ

พรพิมล มะยะเฉียว1* กมลวรรณ จันทร์คง2 และสุดารัตน์ สรรพสังเกตุ2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ลกูหยเีป็นผลไม้พืน้เมอืงภาคใต้ทีอ่ดุมไปด้วยสารอาหารทีม่ปีระโยชน์ต่อร่างกาย หญ้าหวานเป็นพชืทีม่คีณุสมบตัเิป็นสารให้

ความหวานทดแทนน�า้ตาลซึง่สกดัได้จากใบหญ้าหวาน การพฒันาผลติภณัฑ์น�า้ลกูหยซีึง่มคีณุค่าทางโภชนาการสงู โดยใช้หญ้าหวาน

เป็นสารให้ความหวานจะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่เป็นทางเลือกส�าหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพได้ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลของปริมาณเนื้อลูกหยีร้อยละ 5 10 15 และ 20 (w/w) ที่มีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์น�้าลูกหยีเพื่อ

สุขภาพ 

วิธีกำรศึกษำ : แปรรูปน�้าลูกหยีพร้อมดื่มที่มีปริมาณเนื้อลูกหยีร้อยละ 5, 10, 15 และ 20 (w/w) โดยใช้หญ้าหวานผสมกับน�้าเชื่อม

เป็นสารให้ความหวาน วิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์น�้าลูกหยีเพื่อสุขภาพ ได้แก่ ค่าสี ความขุ่น ความหนืด ปริมาณกรดทั้งหมด 

ปริมาณวิตามินซี และคุณภาพทางประสาทสัมผัส

ผลกำรศึกษำ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์น�้าลูกหยีเพื่อสุขภาพ โดยศึกษาผลของปริมาณเนื้อลูกหยีร้อยละ 5 10 15 และ 20 (w/w) ที่มี

ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์น�้าลูกหยีเพื่อสุขภาพ พบว่า เมื่อปริมาณเนื้อลูกหยีเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณวิตามินซี ปริมาณกรดทั้งหมด 

ความขุ่น ความหนืดและค่า a* (ความเป็นสีแดง) และ b* (ความเป็นสีเหลือง) ของผลิตภัณฑ์น�้าลูกหยีเพิ่มขึ้น โดยน�้าลูกหยีสูตร

ปริมาณเนื้อลูกหยีร้อยละ 10 ท่ีใช้อัตราส่วนน�้าใบหญ้าหวานต่อน�้าเชื่อมในระดับ 1:4 (w/w) มีคะแนนความชอบของผู้บริโภคใน

คุณลักษณะด้านสี กลิ่น รสชาติ ลักษณะปรากฏ และความชอบโดยรวมสูงที่สุด

วิจำรณ์และสรุป : ผลิตภัณฑ์น�้าลูกหยีมีปริมาณวิตามินซี ปริมาณกรดทั้งหมด ความขุ่น ความหนืดและค่าสี (a* และ b*) เพิ่มขึ้น 

เมื่อปริมาณเนื้อลูกหยีเพิ่มขึ้น ผู้บริโภคให้การยอมรับน�้าลูกหยีสูตรปริมาณเนื้อลูกหยีร้อยละ 10 ที่ใช้อัตราส่วนน�้าใบหญ้าหวานต่อ

น�้าเชื่อมในระดับ 1:4 (w/w) ในคุณลักษณะด้านสี กลิ่น รสชาติ ลักษณะปรากฏ และความชอบโดยรวมสูงที่สุด

ค�ำส�ำคัญ : ลูกหยี หญ้าหวาน วิตามินซี คุณภาพทางประสาทสัมผัส
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Development of healthy velvet tamarind juice

Abstract

Introduction : Velvet tamarind is an indigenous Southern Thai fruit which contains beneficial micronutrients for 

health. Stevia leaf is a sweetener and sugar substitute extracted from the leaves of the plant. The development 

of velvet tamarind juice with high nutritional value by adding sweetener from stevia leaf extract will be a healthy 

drink.

Objective : To investigate the effects of percentage of velvet tamarind pulp (5, 10, 15 and 20% (w/w)) on the 

quality of healthy velvet tamarind juice. 

Methods : To Process the velvet tamarind juice with percentage of velvet tamarind pulp (5, 10, 15 and 20% 

(w/w)) using sweetener from stevia mixed with sugar syrup and determine the quality (color, turbidity, viscosity, 

total acidity, ascorbic acid content and sensory quality) of healthy velvet tamarind juice.

Results : The results showed that, when the percentage of velvet tamarind pulp increased, ascorbic acid con-

tent, total acidity, turbidity, viscosity and color (a* and b*) of the velvet tamarind juice significantly increased. 

The optimal formula for healthy velvet tamarind juice was 10% velvet tamarind pulp with 1:4 (w/w) of stevia 

leaf extract to sugar syrup which showed the highest acceptance score of color, flavor, taste, appearance and 

total acceptance.

Conclusion : Velvet tamarind juice with higher percentage of velvet tamarind pulp contained higher ascorbic 

acid content, total acidity, turbidity, viscosity and color (a* and b*). The highest consumer acceptance of velvet 

tamarind juice in terms of color, flavor, taste, appearance and total acceptance was 10% velvet tamarind pulp 

with 1:4 (w/w) of stevia leaf extract to sugar syrup 

Keywords : velvet tamarind, stevia, ascorbic acid, sensory quality
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บทนํา 
ลูกหยีเปนผลไมพ้ืนเมืองภาคใตชนิดหน่ึง ปลูกอยูท่ัวไปในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา 

ปตตานี และนราธิวาส ลูกหยีเปนผลไมท่ีมีเปลือกสีดํา เน้ือในสีแดงสม มีรสเปรี้ยวอมหวาน เปนผลไมท่ีมีวิตามินซี รวมท้ัง
เบตาแคโรทีนในปริมาณสูง นอกจากน้ียังเปนแหลงสําคัญของสาร Micronutrient ท่ีมีประโยชนตอรางกาย ไดแก เหล็ก 
แมกนีเซียม และทองแดง (Ayessou et al., 2014) นอกจากน้ีลูกหยีมีสรรพคุณทางยา สามารถบรรเทาอาการเจ็บคอหรือ
รักษาอาการไอไดดี ผลิตภัณฑนํ้าผลไมเปนเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพท่ีไดรับความนิยมเปนอยางมาก ตลาดรวมนํ้าผลไมใน
ประเทศ ป พ.ศ. 2560 มีมูลคารวมสูงถึง 13,200 ลานบาท อยางไรก็ตามนํ้าผลไมโดยท่ัวไปมีแคลอรีสูง ประมาณ 90-130 
kcal/1 serving สงผลใหบางครั้งผูท่ีรักสุขภาพไมนิยมเลือกรับประทาน ดังน้ันการเลือกใชสารใหความหวานจากธรรมชาติ
สามารถชวยลดปริมาณแคลอรีในนํ้าผลไมได หญาหวานเปนพืชท่ีมีคุณสมบัติใหรสหวานท่ีไมกอใหเกิดพลังงาน จาก
งานวิจัยท่ีผานมา พบวาหญาหวานสามารถลดระดับนํ้าตาล ลดระดับความดันโลหิตและแคลอรี สงผลใหมีแนวโนมลดลง
ของปจจัยเสี่ยงของสภาวะอวนลงพุง และยังลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด (Magdalena et al., 2017) ดังน้ัน
การพัฒนาผลิตภัณฑนํ้าลูกหยีซ่ึงมีคุณคาทางโภชนาการสูง โดยใชหญาหวานเปนสารใหความหวานจะเปนผลิตภัณฑ
เครื่องดื่มท่ีเปนทางเลือกสําหรับผูบริโภคท่ีรักสุขภาพได ดังน้ันวัตถุประสงคของการวิจัยน้ีเพ่ือศึกษาผลของปริมาณเน้ือลูก
หยีรอยละ 5 10 15 และ 20 (w/w) ท่ีมีตอคุณภาพของผลิตภัณฑนํ้าลูกหยีเพ่ือสุขภาพ ไดแก คาสี ความขุน ความหนืด 
ปริมาณกรดท้ังหมด ปริมาณวิตามินซี และคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

 
วิธีการวิจัย 

1. การเตรียมน้ําลูกหยี 
นําเน้ือลูกหยีมาบด ช่ังปริมาณเน้ือลูกหยี รอยละ 5,10,15 และ 20 (w/w) ใสในนํ้ากรอง เตรียมนํ้าลูกหยีปริมาณ 

225 ml นําไปตมใหความรอนอุณหภูมิ 85 °C นาน 2 นาที  
2. การเตรียมสารใหความหวานจากใบหญาหวาน   

ช่ังใบหญาหวานแหง 8.33 g ใสในนํ้ากรองท่ีผานการตมเดือด 100 ml แชใบหญาหวานแหงในนํ้าท่ีผานการตม
นาน 30 นาที กรองกากใบหญาหวานท้ิง   
3. การเตรียมน้ําเชื่อม 

ช่ังนํ้าตาลทราย 65 g ใสในนํ้ากรองท่ี 100 ml นําไปตมใหเดือด แชใบหญาหวานแหงในนํ้าท่ีผานการตมนาน 30 
นาที 
4. การแปรรูปน้ําลูกหยีเพ่ือสุขภาพ 

นํานํ้าลูกหยี 225 ml มาผสมกับสารใหความหวาน (25 ml) ซ่ึงประกอบดวยนํ้าใบหญาหวาน : นํ้าเช่ือม ใน
อัตราสวน 1:4 (w/w) บรรจุขวดท่ีผานการฆาเช้ือ จากน้ันนําไปพาสเจอไรซท่ีระดับอุณหภูมิ 75 °C (30 วินาที) และทําให
เย็นอุณหภูมิ 5 °C และเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 5 °C จะไดผลิตภัณฑนํ้าลูกหยีเพ่ือสุขภาพ 
5. การวิเคราะหคุณภาพของน้ําลูกหยีเพ่ือสุขภาพ      

นําตัวอยางนํ้าลูกหยีมาวิเคราะหคุณภาพตางๆ ดังน้ี 
5.1 คาสี: วิเคราะหคาสีดวยเครื่อง (Hunter Lab) รายงานคา L* (ความสวาง) a* (ความสวาง) และ b* (ความ

สวาง) ตามวิธีของ Lee et al. (2009)  
5.2 ความหนืด: วิเคราะหคาความหนืด ดวยเครื่อง Brookfield Viscometer ตามวิธีของ Umnat et al. (2009) 
5.3 ความขุน: วิเคราะหคาความขุนดวยเครื่อง Spectrophotometer โดยรายงานเปนคา % Transmittance 

ตามวิธีของ Tiwari et al. (2008) 
5.4 ปริมาณวิตามินซี วิเคราะหโดยวิธี 2,6-dichlorophenolindophenol ตามวิธีของ AOAC (2000) 
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5.5 ปริมาณกรดท้ังหมดในรูปกรดซิตริก ตามวิธีของ AOAC (2000) 
5.6 คุณภาพทางประสาทสัมผัส ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยทดสอบการยอมรับจากผูบริโภค วาง

แผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (Randomized Complete Block Design, RCBD) จากน้ันนําไปทดสอบ
คุณภาพทางประสาทสัมผัส ดวยวิธีการใหคะแนนความชอบแบบ 9-point hedonic scale ในคุณลักษณะดานลักษณะ
ปรากฏ สี ความหวาน กลิ่นรส และความชอบโดยรวม โดยใชผูทดสอบท่ีไมไดผานการฝกฝน จํานวน 30 คน   

การออกแบบการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) การทดลองแตละการทดลอง ทําการ
วิเคราะห 3 ซ้ํา วิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลโดยใช Analysis of Variance (ANOVA) และวิเคราะหความแตกตาง
โดยใชวิธี Duncan’ s New Multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
Version 14.0  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาผลของปริมาณเน้ือลูกหยีรอยละ 5, 10, 15 และ 20 (w/w) ท่ีมีตอคุณภาพของผลิตภัณฑนํ้าลูกหยี
เพ่ือสุขภาพ ไดแก คาสี ความขุน ความหนืด ปริมาณกรดท้ังหมด ปริมาณวิตามินซี และคุณภาพทางประสาทสัมผัส ผล
การศึกษามีรายละเอียด ดังน้ี 

1. คาสี 

 จากการศึกษาผลของรอยละปริมาณของเน้ือลูกหยีท่ีมีตอคาสีของนํ้าลูกหยีเพ่ือสุขภาพ (ตารางท่ี 1) พบวา เมื่อ
รอยละปริมาณของเน้ือลูกหยเีพ่ิมข้ึน สงผลใหนํ้าลูกหยีมีคา a* (ความเปนสีแดง) และ b* (ความเปนสีเหลือง) เพ่ิมข้ึนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยนํ้าลูกหยีสูตรท่ีเติมปริมาณเน้ือลูกหยีรอยละ 5 มีคา a* 0.50 และคา b* 2.7 ในขณะท่ี
นํ้าลูกหยีสูตรท่ีเติมปริมาณเน้ือลูกหยี รอยละ 20 มีคา a* 3.57 และคา b* 4.27 คา a* และคา b* ของนํ้าลูกหยีท่ีเพ่ิมข้ึน
เกิดจากเน้ือลูกหยีท่ีมีสีสมสงผลใหนํ้าลูกหยีมีสีท่ีเปนสีแดงและสีเหลืองเพ่ิมข้ึน 

ตารางท่ี 1 คาสี (a* และ b*) %Transmittance และความหนืดของนํ้าลูกหยีท่ีเติมปริมาณเน้ือลูกหยีรอยละท่ีแตกตางกัน  

เน้ือลูกหย ี
(%) 

คา a* คา b* %Transmittance  ความหนืด (cP) 

5 0.50±0.17d 2.07±0.29d 57.40±1.11a 5.44±0.12d 
10 1.70±0.50c 2.97±0.75c 57.60±0.06a 6.42±0.32c 
15 2.40±0.56b 3.40±0.56b 56.58±1.48b 7.13±0.03b 
20 3.57±1.42a 4.27±0.15a 38.81±0.13c 11.16±0.51a 

ตัวอักษรท่ีแตกตางกันในคอลัมนเดียวกัน แสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

2. ความขุน 

 นํ้าผลไมท่ีมีความขุนสูงจะมีคา % Transmittance ต่ํา จากการศึกษาผลของรอยละปริมาณของเน้ือลูกหยีท่ีมีตอ
ความขุน (% Transmittance) ของนํ้าลูกหยีเพ่ือสุขภาพ (ตารางท่ี 1) พบวา เมื่อรอยละปริมาณของเน้ือลูกหยีเพ่ิมข้ึน 
สงผลใหนํ้าลูกหยีมี % Transmittance ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แสดงใหเห็นวานํ้าลูกหยีมีความขุนมาก
ข้ึน โดยนํ้าลูกหยีสูตรท่ีเตมิปริมาณเน้ือลูกหยี รอยละ 5 มี % Transmittance เทากับ 57.40  ในขณะท่ีนํ้าลูกหยีสูตรท่ีเตมิ
ปริมาณเน้ือลูกหยี รอยละ 20 ลดลง โดยมี % Transmittance เทากับ 38.81 แสดงใหเห็นวาปริมาณเน้ือลูกหยีสงผลตอ
ความขุนของนํ้าลูกหยี (ภาพท่ี 1) 
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ภาพท่ี 1 ผลิตภณัฑนํ้าลูกหยีเพ่ือสุขภาพ 

3. ความหนืด  
 จากการศึกษาผลของรอยละปริมาณของเน้ือลูกหยีท่ีมีตอความหนืดของนํ้าลูกหยีเพ่ือสุขภาพ (ตารางท่ี 2) พบวา 
เมื่อรอยละปริมาณของเน้ือลูกหยีเพ่ิมข้ึน สงผลใหนํ้าลูกหยีมีความหนืดเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยนํ้า
ลูกหยีสูตรท่ีเติมปริมาณเน้ือลูกหยี รอยละ 5 มีคาความหนืดเทากับ 5.44 cP ในขณะท่ีนํ้าลูกหยีสูตรท่ีเติมปริมาณเน้ือลูก
หยี รอยละ 20 มีความหนืดเพ่ิมข้ึน มีคาความหนืดเทากับ 11.16 cP ความหนืดของนํ้าลูกหยีท่ีเพ่ิมข้ึนอาจเกิดจากผลของ
ปริมาณเน้ือลูกหยีท่ีเพ่ิมข้ึน โดยสวนของเน้ือผลไมในนํ้าผลไมสงผลตอความหนืด สอดคลองกับงานวิจัยของ Liang et al 
(2006) ท่ีศึกษาความหนืดของนํ้าแครอท พบวา นํ้าแครอทมีความหนืดประมาณ 1.2 cP เมื่อเติมสารไฮโดรคอลลอยด
สงผลใหนํ้าแครอทมีความหนืดเพ่ิมข้ึน 

4. ปริมาณกรดท้ังหมด 

 จากการศึกษาผลของรอยละปริมาณของเน้ือลูกหยีท่ีมีตอปริมาณกรดท้ังหมดของนํ้าลูกหยีเพ่ือสุขภาพ (ตารางท่ี 
2) พบวา เมื่อรอยละปริมาณของเน้ือลูกหยีเพ่ิมข้ึนสงผลใหนํ้าลูกหยีมีปริมาณกรดท้ังหมดเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) โดยนํ้าลูกหยีสูตรท่ีเติมปริมาณเน้ือลูกหยี รอยละ 5 มีปริมาณกรดท้ังหมด (กรดซิตริก) อยูในชวง 0.31-0.35 % 
(w/v) ในขณะท่ีนํ้าลูกหยีสูตรท่ีเติมปริมาณเน้ือลกหยี รอยละ 20 มีปริมาณกรดท้ังหมดอยูในชวง 1.13-1.20 % (w/v) 
เน่ืองลูกหยีมีกรดอินทรียเปนสวนประกอบ สงผลใหนํ้าลูกหยีมีปริมาณกรดท้ังหมดเพ่ิมข้ึนเมื่อปริมาณเน้ือลูกหยีเพ่ิมข้ึน 

ตารางท่ี 2 ปริมาณกรดท้ังหมดและปริมาณวิตามินซีของนํ้าลูกหยีท่ีเติมปริมาณเน้ือลูกหยีรอยละท่ีแตกตางกัน  

ปริมาณ 
เนื้อลูกหยี 

(%) 

ปริมาณวิตามินซี 
(mg/100 ml น้ําลูกหยี) 

 

ปริมาณกรดท้ังหมด 
(% citric acid, w/v) 

5 0.66±0.31d 0.31±0.29d 
10 1.14±0.31c 0.58±0.29c 
15 1.52±0.31b 0.89±0.29b 
20 2.46±0.31a 1.13±0.29a 

ตัวอักษรท่ีแตกตางกันในคอลัมนเดียวกัน แสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

5. ปริมาณวิตามินซี 

  จากการศึกษาผลของรอยละปริมาณของเน้ือลูกหยีท่ีมีตอปริมาณวิตามินซีหรือกรดแอสคอรบิกของนํ้าลูกหยีเพ่ือ
สุขภาพ พบวา เมื่อรอยละปริมาณของเน้ือลูกหยีเพ่ิมข้ึน สงผลใหนํ้าลูกหยีมีปริมาณวิตามินซีเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) โดยนํ้าลูกหยีสูตรท่ีเติมปริมาณเน้ือลูกหยี รอยละ 5 มีปริมาณวิตามินซีเทากับ 0.66 mg/100 ml (นํ้าลูก
หยี) ในขณะท่ีนํ้าลูกหยีสูตรท่ีเติมปริมาณเน้ือลูกหยี รอยละ 20 มีปริมาณวิตามินซีเทากับ 2.46 mg/100 ml (นํ้าลูกหยี) 
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จากงานวิจัยของ Tiwari et al. (2008) รายงานวานํ้าสมมีปริมาณวิตามินซีสูง ซ่ึงเมื่อผสมกับนํ้าเช่ือมกับนํ้าสมเขมขน 
สงผลใหปริมาณวิตามินซีลดต่ําลง โดยมีปริมาณวิตามินซี 3 mg/100 ml (นํ้าสม) เมื่อเปรียบเทียบกับนํ้าลูกหยีเพ่ือสุขภาพ
ท่ีมีสวนผสมของนํ้าใบหญาหวานและนํ้าเช่ือม แสดงใหเห็นวานํ้าลูกหยีเพ่ือสุขภาพท่ีไดพัฒนาน้ีจัดเปนนํ้าผลไมท่ีมีปริมาณ
วิตามินซีสูง.ใกลเคียงกับนํ้าสม 

6. คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส 

จากผลการศึกษาผลของรอยละปริมาณเน้ือลูกหยี ตอคุณลักษณะของนํ้าลูกหยีเพ่ือสุขภาพ ในรอยละ 5 10 และ 
15 (w/w) โดยใหคะแนนแบบ 9-point hedonic scale โดยผูทดสอบท่ีไมผานการฝกฝน จํานวน 30 คน (ตารางท่ี 3) 
พบวานํ้าลูกหยีท่ีเติมปริมาณเน้ือลูกหยีรอยละ 10 และผสมนํ้าใบหญาหวานตอนํ้าเช่ือมในระดับ 1:4 มีคะแนนการยอมรับ
จากผูบริโภคในคุณลักษณะดานสี กลิ่น รสชาติ ลักษณะปรากฏ และความชอบโดยรวมสูงท่ีสุด 

ตารางท่ี 3 คะแนนทดสอบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของนํ้าลูกหยีท่ีเติมปริมาณเน้ือลูกหยีรอยละท่ีแตกตางกัน 

ปริมาณ 

เน้ือลูกหย ี

(%) 

คุณลกัษณะทางประสาทสัมผัส 

สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะปรากฏ ความชอบ
โดยรวม 

5 4.93±0.51c 5.07±0.26c 4.97±0.27c 4.63±0.25c 5.00±0.79c 

10 6.53±0.51a 6.53±0.26a 6.80±0.27 a 6.57±0.25a 6.83±0.79a 

15 5.30±0.51b 5.23±0.21b 5.10±0.27b 5.20±0.25b 5.20±0.72b 

ตัวอักษรท่ีแตกตางกันในคอลัมนเดียวกัน แสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 
สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาผลิตภัณฑนํ้าลูกหยีเพ่ือสุขภาพ โดยศึกษาผลของปริมาณเน้ือลูกหยรีอยละ 5, 10, 15 และ 20 (w/w) 
พบวา ผลิตภัณฑนํ้าลูกหยีมีปริมาณวิตามินซี ปริมาณกรดท้ังหมด ความขุน ความหนืดและคาสี (a* และ b*) เพ่ิมข้ึน เมื่อ
ปริมาณเน้ือลูกหยีเพ่ิมข้ึน ผูบริโภคใหการยอมรับนํ้าลูกหยีสูตรปริมาณเน้ือลูกหยีรอยละ 10 ท่ีใชอัตราสวนนํ้าใบหญาหวาน
ตอนํ้าเช่ือมในระดับ 1:4 (w/w) ในคุณลักษณะดานสี กลิ่น รสชาติ ลักษณะปรากฏ และความชอบโดยรวมสูงท่ีสุด 

 
คําขอบคุณ 

งานวิจัยน้ีไดรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินแผนดิน มหาวิทยาลัยทักษิณ ป 2561 
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irradiation on microbial analysis, antioxidant activity, sugar content and color of ready-to-use 
tamarind juice during storage”, LWT-Food Sci Techol. 101-105. 
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กำรบ�ำบัดสีในน�้ำเสียจำกกำรแปรรูปปำล์มน�้ำมันด้วยเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ที่ตรึงเชื้อรำบนชั้วไฟฟ้ำ

พิกุลทิพย์ นาคะวิโรจน์1* และชลทิศา สุขเกษม2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : น�า้เสยีจากการแปรรปูปาล์มน�า้มนัจดัเป็นน�า้เสยีชนดิรุนแรงทัง้ยงัส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและชมุชน ไม่ว่าจะเป็นการส่ง

กลิน่เหมน็ และประเดน็ส�าคัญ คือ สขีองน�า้เสยีทีเ่กดิจากสารประกอบจ�าพวก แอนโทไซยานนิ, แคโรทีนอยด์, เมลานอยด์, โพลฟีีนอล, 

ลิกนิน และแทนนิน โดยทางกฎหมายมีข้อก�าหนดห้ามปล่อยน�้าเสียที่มีสีลงสู่แม่น�้า หรือแหล่งน�้าสาธารณะ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการบ�าบัดสีในน�้าเสียจากการแปรรูปปาล์มน�้ามันด้วยเชื้อราที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์แลคเคส

ร่วมกับเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์

วิธีกำรศึกษำ : ส�าหรับการศึกษาการบ�าบัดสีในน�้าเสียจากการแปรรูปปาล์มน�้ามันได้มีการน�าเอาเชื้อรา 4 สายพันธุ์ที่แยกได้จากดิน

ตะกอนจากบ่อบ�าบดัน�า้เสีย และเชือ้ราทีแ่ยกได้จากรงัปลวก ท�าการหมกัร่วมกบัระบบเซลล์เช้ือเพลงิจลุนิทรย์ี ในอัตราส่วน 20% v./v. 

โดยท�าการศึกษาในระยะเวลา 0, 3.5, 7 และ 10 วัน ที่อุณหภูมิห้อง

ผลกำรศึกษำ : พบว่าระบบการบ�าบัดด้วยเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ร่วมกับเชื้อรา 4 สายพันธุ์ที่แยกได้จากดินตะกอนจากบ่อบ�าบัดน�้า

เสียได้แก่ Mucor indicus, Penicillium camemberti, Aspergillus terreus, Penicillium piceum  สามารถลดค่าสีลงได้ถึง 

67.71% ที่สภาวะ 30.30 องศาเซลเซียส ค่า pH เท่ากับ 8.65 โดยใช้ระยะเวลาในการบ�าบัด 10.5 วัน และเชื้อราที่แยกได้จากรัง

ปลวกได้แก่ Aspergillus sp. สามารถลดค่าสีลงได้ถึง 65.03 % ที่สภาวะ 30.30 องศาเซลเซียส ค่า pH เท่ากับ 8.83 โดยใช้ระยะ

เวลาในการบ�าบัด 10.5 วัน

วิจำรณ์และสรุป : จากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า เชื้อรามีผลต่อการบ�าบัดสี แต่อย่างไรก็ตามจะต้องใช้ระยะเวลาในการบ�าบัด

ที่นานจนกระทั่งค่าการบ�าบัดสี และค่าซีโอดีลดลงจนถึงระดับมาตรฐานน�้าทิ้งต่อไป

ค�ำส�ำคัญ : การบ�าบัดสี เชื้อรา น�้าเสียจากการแปรรูปปาล์มน�้ามัน เซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์

1 นิสิตปริญญาโท., สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210
2 ผศ.ดร., สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210
1 Master’s student., Department of Biotechnology, Faculty of Science, Thaksin University, Phatthalung Campus, Phatthalung 93210, 

Thailand
3 Assist. Prof., Department of Food Science and Technology, Faculty of Technology and Community Development, Thaksin University, 

Phatthalung Campus, Phatthalung 93210, Thailand
* Corresponding author: Tel.: 0835822996. E-mail address: pn.nakawiroch@gmail.com
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Decolorizing the Palm Oil Milled Effluent by Microbial Fuel Cell immobilized Fungi on Electrode.

Pikultip Nakawiroch1* and Chontisa Sukkasem 2

Abstract

Introduction : Most of the substances that affect the dark color of palm oil milled effluent (POME) are 

polyphenols such as anthocyanins, carotene, melon, polyphenol, formalin and tannins which hard to digest 

and has costly treat. The dark treated POME disallow to be discharged and cause a serious problem of the 

insufficient reservoir.

Objective : The researcher has proposed the decolorizing the palm oil milled effluent by fungal that able to 

generate laccase enzyme wit microbial fuel cell.

Methods : In this study the POME was decolorize from wastewater sludge and termite comb. Each selected 

fungi was cultured in malt extract agar and incubated for 7 days. A 20 % v/v. of selected fungi were conditions 

and incubate at room temperature for 3.5, 7and 10.5 day.

Results : The maximum color removal efficiency of  POME by  by Mucor indicus, Penicillium camemberti, As-

pergillus terreus, Penicillium piceum from wastewater sludge with MFC system was 67.71 % at 10.5 day at 

ambient temperature and pH 8.65. And the color removal efficiency of POME by Aspergillus sp. from the termite 

comb. With MFC system  was 65.03 % at 10.5 day at ambient temperature and pH 8.83.

Conclusion : all treatments were achieved a better result of  color  removal efficiency.  Next study, the longer 

digesting time has to be address until the color and COD value are followed the discharge regulation standard.

Key words : Decolorize, Fungi, Palm oil milled effluent (POME), Microbial fuel cell (MFC)
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3 
 

บทน้า 
 การเติบโตของภาคอุตสาหกรรม และสนองความต้องการบริโภคที่มีอย่างไม่จ้ากัดของมนุษย์ เป็นผลท้าให้เกิดของ
เสียต่างๆมากมายจากกระบวนการอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นน้้าเสียจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมที่เป็นปัญหาต่อ
สิ่งแวดล้อม เพราะนอกจากจะไม่มีราคาแล้วยังมีต้นทุนในการจัดการอีกด้วย ซึ่งต้นทุนการบ้าบั ดน้้าเสียเพื่อให้ได้น้้าทิ้งมี
คุณภาพตามที่กฎหมายก้าหนด เป็นสิ่งที่เป็นภาระต่อผู้ประกอบธุรกิจโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ เนื่องจากมีการลงทุนสูง 
และ ไม่ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนในเชิงธุรกิจ ส่งผลให้มีการลักลอบปล่อยน้้าเสียที่ไม่ได้มาตรฐานลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ 
เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้้าเสียจากการแปรรูปน้้ามัน  ซึ่งจัดเป็นน้้าเสียชนิดรุนแรง เพราะมีปริมาณ
สารอินทรีย์สูงกว่าน้้าเสียทั่วไป อีกปัญหาหนึ่งที่ทางผู้ประกอบการยังคงประสบอย่างต่อเนื่อง คือ เรื่องสีที่ตกค้างในน้้าเสียไม่
สามารถบ้าบัดได้ เนื่องจากสีน้้าเสียปาล์มประกอบไปด้วยแอนโทไซยานิน แคโรทีน เมลานอยดิน โพลีฟีลนอล ลิกนิน และ 
แทนนิน สารดังกล่าวมีความคงตัวสูง [1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16 และ17]. ซึ่งสารเหล่านี้ไม่สามารถบ้าบัดได้ด้วย
เทคนิคขั้นพื้นฐานทั่วไปจ้าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีแบบพิเศษในการแก้ไข ได้แก่ การดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ การกรองด้วยเมม
เบรน หรือแม้กระทั่งการใช้สารเคมีเพื่อท้าให้เกิดการตกตะกอน อย่างไรก็ตามการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเกิดปัญหา เช่น การอุด
ตันของแผ่นเยื่อกรอง การใช้สารเคมีปริมาณมาก และการก้าจัดตะกอนจากสารเคมี ท้าให้เป็นไปได้ยากในการน้าไปใช้
ประโยชน์จริงในระดับอุตสาหกรรม   
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการน้าจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการบ้าบัดสีมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเซลล์เช้ือเพลิง
จุลินทรีย์ เพื่อใช้ในการย่อยสลายสีที่มีการปนเปื้อนในน้้าเสียจากการแปรรูปปาล์มน้้ามัน และเพื่อพัฒนาสู่ระดับอุตสาหกรรม
ต่อไป 
 

วิธีด้าเนินการ 
1. น้้าเสียจากการแปรรูปปาล์มน้้ามัน 
 น้้าเสียจากอุตสาหกรรมการแปรรูปปาล์มน้้ามันบริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จ้ากัด ท่ีออกจากระบบหมักแบบไร้อากาศ
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โมเลกุลใหญ่ถูกย่อยให้เป็นโมเลกุลเล็กจนได้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะปลดปล่อย อิเลคตรอนและโปรตรอน 
(ไฮโดรเจน) จากนั้นอิเลคตรอนที่เกิดขึ้นจะวิ่งจากขั้วลบใต้น้้าผ่านวงจรไปยังขั้วบวกบนทุ่นลอยในอากาศ ท้าการดูดน้้าที่มี
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สมบูรณ์ โดยระบบบ้าบัดน้้าเสียด้วยเซลล์เช้ือเพลิงจุลินทรีย์แบบขั้วไฟฟ้าชีวภาพ ประกอบด้วยวัสดุตรึงในระบบหมักแบบไร้
อากาศถูกติดตั้งในตะกอนใต้น้้า (ขั้วลบ) เช่ือมต่อกับวัสดุตรึงที่สัมผัสกับอากาศซึ่งติดตั้งกับทุ่นลอยที่ผิวน้้า (ขั้วบวก) โดยวัสดุ
ส้าหรับตรึงจุลินทรีย์ทั้ง 2 ชนิด จะมีคุณสมบัติน้าไฟฟ้าและทนการกัดกร่อนได้ดี และเชื่อมต่อวงจรด้วยลวดโลหะน้าไฟฟ้าที่หุ้ม
ด้วยพลาสติกกันน้้า  
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3. การเตรียมเชื้อจุลินทรีย์ท่ีมีความสามารถในการย่อยสลายสี 
 ท้าการเก็บตัวอย่างดินตะกอนจากบ่อบ้าบัดน้้าเสียโรงงานแปรรูปปาล์มน้้ามัน และรังปลวก จากนั้นน้าเอาดินตะกอน
จากบ่อบ้าบัดน้้าเสียโรงงานแปรรูปปาล์มน้้ามัน ปริมาตร 0.1 mL. หยดลงบนผิวหน้าอาหาร Malt extract agar (MEA) และ
ท้าการกวาดจานจนผิวหน้าแห้ง แล้วจึงเทอาหารทับปริมาตร 10 mL. ต่อจานอาหาร ใช้พาราฟิล์มมาพับทับบริเวณขอบจาน
อาหาร จากนั้นจึงใช้เทปกาวติดทับอีกครั้ง แล้วจึงน้าจานอาหารบรรจุลงในถุงซิปล๊อก แล้วน้าไปบ่มในกล่องพลาสติก ที่
อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 7 วัน ใช้ที่เจาะจุกค๊อกท้าการเจาะแยกเช้ือ ไว้วางบนจานอาหาร MEA น้าไปบ่มจนได้เช้ือบริสุทธิ์ 
[2,5]. 
4. การสภาวะที่เหมาะสมของเชื้อจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสีในน้้าเสียจากการแปรรูปปาล์มน้้ามัน  
 ท้าการตรึงกล้าเช้ือที่มีความสามารถในการสร้างเอนไซม์แลคเคสลงบนขั้วแอโนดที่ใช้ถ่านกัมมันต์ซึ่งมีคุณสมบัติใน
การน้าไฟฟ้าเป็นวัสดุขั้วแอโนด และท้าการทดสอบประสิทธิภาพในการบ้าบัดสีในน้้าเสียจากการแปรรูปปาล์มน้้ามันและผลิต
กระแสไฟฟ้า โดยการน้ากลุ่มกล้าเชื้อราที่ผ่านการทดสอบความสามารถในการสร้างเอนไซม์แลคเคส แล้วมาท้าการตรึงลงบน
ขั้วแอโนด ที่ประกอบด้วยอวน และถ่านกัมมันต์ [2]. จากนั้นน้าไปเติมน้้าเสียจากการแปรรูปปาล์มน้้ามันเป็นแหล่งคาร์บอนใน
สัดส่วนท่ีแตกต่างกัน และเปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ไม่มีการเติมเชื้อ  
5. การประยุกต์ใช้กลุ่มกล้าเชื้อรากับเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์แบบทุ่นลอยในการบ้าบัดน้้าเสียจากการแปรรูปปาล์มน้้ามัน 
 ท้าการขยายขนาดของระบบจากระดับห้องปฏิบัติการสู่การศึกษาในระดับอุตสาหกรรมที่ขนาด 1 ลิตร โดยท้าการ
ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการตรึงกล้าเช้ือที่มีความสามารถในการสร้างเอนไซม์แลคเคสลงบนขั้วแอโนดโดยใช้ใยมะพร้าว  
ถ่านกัมมันต์ และน้้าเสียจากการแปรรูปปาล์มน้้ามันให้มีเหมาะสมกับเซลล์เช้ือเพลิงจุลินทรีย์แบบทุ่นลอย  เพื่อใช้ในระบบ
บ้าบัดขนาดอุสาหกรรม จากนั้นจะพัฒนาระบบ และท้าการเพิ่มขนาดของระบบบ้าบัดจาก 1 ลิตร  
6. การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
ตางรางที่ 1 ตารางแสดงพารามิเตอร์ 

พารามิเตอร ์ วิธีวิเคราะห ์ อ้างอิง 
TDS Dried at 180 ๐C APHA, AWWA and WEF,. 2005 
COD Photometric method MerckKGaA., 2016 
สารฟีนอลิก Photometric method MerckKGaA., 2016 
Color Colorimetric method APHA, AWWA and WEF,. 2005 
pH pH meter - 
Temperature Thermometer - 
Electrical conductivity Conductivity meter - 
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7. การค้านวณ 
 Removal efficiency (%) = [Abs0 – Abs1] x 100  
        Abs0 

เมื่อ Abs0 คือ ค่าการดูดกลืนแสงของน้้าเสียเริ่มต้น และ Abs1คือ ค่าการดูดกลืนแสงของน้้าเสียหลังบ้าบัด (วัดค่าดูดกลืนแสงท่ี
520 นาโนเมตร)  
8. การประยุกต์ใช้เชื้อราในการบ้าบัดสีในน้้าเสียจากการแปรรูปปาล์มน้้ามันด้วยเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ 
 น้ากลุ่มกล้าเชื้อราที่ผ่านการทดสอบความสามารถในการสร้างเอนไซม์แลคเคส เติมลงในเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์แบบ
ทุ่นลอย โดยจะแบ่งการทดลองออกเป็น การหมักแบบไร้อากาศ การหมักแบบมีวัสดุตรึง และการหมักร่วมกับระบบเซลล์
เชื้อเพลิงจุลินทรีย์แบบทุ่นลอยโดยออกแบบการเติมเชื้อราสายพันธ์ุแตกต่างกันตามชุดการทดลองที่ 3 ซ้้า และเก็บตัวอย่างทุก 
3.5 วันได้แก่ วันท่ี 0, 3.5, 7 และ 10.5 วัน วิเคราะห์ค่าต่างๆ ในตัวอย่างน้้า  
9. การวางแผนการทดลอง และ การวิเคราะห์ทางสถิติ 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก (RCBD) การเก็บตัวอย่างการทดลองส้าหรับทดสอบ 3 ซ้้า 
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของข้อมูลโดยวิธี Duncan’ s Multiple Range Test ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดย
โปรแกรม SPSS version 16.5 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ค่าสี 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสีของน้้าเสียปาล์มที่บ้าบัดในรูปแบบต่างๆ เปรียบเทียบระหว่างชุดควบคุมที่ไม่เติมเช้ือรา ชุดที่ใช้
เชื้อรา 4 สายพันธ์ุที่แยกได้จากดินตะกอนจากบ่อบ้าบัดน้้าเสีย และชุดที่เติมเช้ือท่ีแยกได้จากรังปลวก  
 จากการศึกษาพบว่าค่าสีถูกบ้าบัดได้ดีทุกชุดเมื่อหมักเป็นเวลาอย่างน้อย 10.5 วัน โดยชุดที่บ้าบัดแบบมีวัสดุตรึงและ
แบบหมักร่วมกับ MFC ให้ประสิทธิภาพการบ้าบัดสูงกว่าชุดที่หมักแบบธรรมดาอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 ชุดที่เติมเช้ือราที่แยกได้จากดินตะกอนจากบ่อบ้าบัดน้้าเสียให้ผลการบ้าบัดสูงสุดถึงร้อยละ 67.71 % เมื่อหมัก
ร่วมกับ MFC ในขณะชุดที่ใช้เช้ือราที่แยกได้จากรังปลวก ให้ผลการบ้าบัดร้อยละ 65.03 อย่างไรก็ตามใช้เมื่อเช้ือผสม 5 สาย
พันธุ์ ให้ผลการบ้าบัดร้อยละ 49.68 ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05)  
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ภาพที ่1 ร้อยละของการบ้าบัดค่าสีของน้้าเสียปาล์มที่บ้าบัดในรูปแบบต่างๆ เปรียบเทียบระหว่างชุดควบคู่ที่ไม่เติมเช้ือรา ชุดที่
ใช้เชื้อราที่แยกได้จากดินตะกอนจากบ่อบ้าบัดน้้าเสีย และชุดที่เติมเช้ือท่ีแยกได้จากรังปลวก ที่ระยะเวลาบ้าบัด 10.5วัน 
 
2. ผลการวิเคราะห์ค่าซีโอดี 
 ผลการบ้าบัดน้้าเสียพบว่าค่าซีโอดีในน้้าเสียสูงขึ้นในทุกชุดการทดลอง โดยเฉพาะชุดบ้าบัดแบบไร้อากาศธรรมดา 
การหมักแบบมีวัสดุตรึงและหมักร่วมกับ MFC ไม่มีผลต่อการบ้าบัดค่าซีโอดีในน้้าเสียหลังการบ้าบัดด้วยระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ซึ่งเป็นไปได้ว่าเชื้อราย่อยสารโพลีฟีนอลเป็นอาหารแล้วหลั่งสารบางอย่างเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อค่าซีโอดีเพิ่มขึ้น 

 
ภาพที่ 2 การบ้าบัดค่าซีโอดีในการหมักน้้าเสียปาล์มที่บ้าบัดในรูปแบบต่างๆ เปรียบเทียบระหว่างชุดควบคุมที่ไม่เติมเช้ือรา ชุด
ที่ใช้เชื้อราที่แยกได้จากดินตะกอนจากบ่อบ้าบัดน้้าเสีย และชุดที่เติมเช้ือท่ีแยกได้จากรังปลวก ที่ระยะเวลาบ้าบัด 10.5วัน 
 

ชดุควบคมุ 
เชือ้ราจากดิน
ตะกอนจากบอ่
บ าบดัน า้เสีย 

เชือ้ราจากรัง
ปลวก 

เชือ้ราจากดิน
ตะกอนจากบอ่
บ าบดัน า้เสีย 

และเชือ้ราจากรัง
ปลวก 

% remove Color  หมกัแบบไร้
อากาศ 0 7.86 45.61 6.62 

% remove Color  หมกัแบบมีวสัดุ
ตรึง 41.65 62.37 23.53 53.93 

% remove Color  หมกัร่วมกบั
ระบบ MFC 66.38 67.71 65.03 49.68 
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ชดุควบคมุ เชือ้ราจากดินตะกอน
จากบอ่บ าบดัน า้เสีย 

เชือ้ราท่ีแยกได้จากรัง
ปลวก 

เชือ้ราท่ีแยกได้จากดิน
ตะกอนจากบอ่บ าบดั
น า้เสีย และเชือ้ราท่ี
แยกได้จากรังปลวก 

COD (mg./L.) 

หมกัแบบไร้อากาศ 

หมกัแบบมีวสัดตุรึง 

หมกัร่วมกบัระบบ MFC 

7 
 

3. ผลการวิเคราะห์ค่าอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 
ตารางที่ 2 ค่าอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ในการหมักน้้าเสียปาล์มที่บ้าบัดในรูปแบบต่างๆ เปรียบเทียบระหว่างชุดควบคุมที่ไม่
เติมเช้ือรา ชุดที่ใช้เชื้อราที่แยกได้จากดินตะกอนจากบ่อบ้าบัดน้้าเสีย และชุดที่เติมเช้ือท่ีแยกได้จากรังปลวก ที่ระยะเวลาบ้าบัด 
10.5วัน 

Temperature (°C) 

Treatment หมักแบบไร้อากาศ หมักแบบมีวัสดุตรึง หมักร่วมกับระบบ MFC 

ชุดควบคุม 31.07 31.07 30.6 

เชื้อราจากดินตะกอนจากบ่อบ้าบดัน้้าเสยี 30.43 30.3 30.3 

เชื้อราจากรังปลวก 30.3 30.3 30.3 

เชื้อราจากดินตะกอนจากบ่อบ้าบดัน้้าเสยี และ
เชื้อราจากรังปลวก 

30.3 30.3 30.4 

 
4. ผลการวิเคราะห์ค่าพีเอช 
ตารางที่ 3 ค่าพีเอช ในการหมักน้้าเสียปาล์มที่บ้าบัดในรูปแบบต่างๆ เปรียบเทียบระหว่างชุดควบคุมที่ไม่เติมเชื้อรา ชุดที่ใช้เชื้อ
ราที่แยกได้จากดินตะกอนจากบ่อบ้าบัดน้้าเสีย และชุดที่เติมเช้ือท่ีแยกได้จากรังปลวก ที่ระยะเวลาบ้าบัด 10.5วัน 

pH 

Treatment หมักแบบไร้อากาศ หมักแบบมีวัสดุตรึง หมักร่วมกับระบบ MFC 

ชุดควบคุม 8.81 8.74 8.94 

เชื้อราจากดินตะกอนจากบ่อบ้าบดัน้้าเสยี 8.5 8.48 8.65 

เชื้อราจากรังปลวก 8.63 8.36 8.83 

เชื้อราจากดินตะกอนจากบ่อบ้าบดัน้้าเสยี และ
เชื้อราจากรังปลวก 

8.6 8.5 8.74 
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ภาพที ่1 ร้อยละของการบ้าบัดค่าสีของน้้าเสียปาล์มที่บ้าบัดในรูปแบบต่างๆ เปรียบเทียบระหว่างชุดควบคู่ที่ไม่เติมเช้ือรา ชุดที่
ใช้เชื้อราที่แยกได้จากดินตะกอนจากบ่อบ้าบัดน้้าเสีย และชุดที่เติมเช้ือท่ีแยกได้จากรังปลวก ที่ระยะเวลาบ้าบัด 10.5วัน 
 
2. ผลการวิเคราะห์ค่าซีโอดี 
 ผลการบ้าบัดน้้าเสียพบว่าค่าซีโอดีในน้้าเสียสูงขึ้นในทุกชุดการทดลอง โดยเฉพาะชุดบ้าบัดแบบไร้อากาศธรรมดา 
การหมักแบบมีวัสดุตรึงและหมักร่วมกับ MFC ไม่มีผลต่อการบ้าบัดค่าซีโอดีในน้้าเสียหลังการบ้าบัดด้วยระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ซึ่งเป็นไปได้ว่าเชื้อราย่อยสารโพลีฟีนอลเป็นอาหารแล้วหลั่งสารบางอย่างเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อค่าซีโอดีเพิ่มขึ้น 

 
ภาพที่ 2 การบ้าบัดค่าซีโอดีในการหมักน้้าเสียปาล์มที่บ้าบัดในรูปแบบต่างๆ เปรียบเทียบระหว่างชุดควบคุมที่ไม่เติมเช้ือรา ชุด
ที่ใช้เชื้อราที่แยกได้จากดินตะกอนจากบ่อบ้าบัดน้้าเสีย และชุดที่เติมเช้ือท่ีแยกได้จากรังปลวก ที่ระยะเวลาบ้าบัด 10.5วัน 
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และเชือ้ราจากรัง
ปลวก 

% remove Color  หมกัแบบไร้
อากาศ 0 7.86 45.61 6.62 

% remove Color  หมกัแบบมีวสัดุ
ตรึง 41.65 62.37 23.53 53.93 

% remove Color  หมกัร่วมกบั
ระบบ MFC 66.38 67.71 65.03 49.68 
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3. ผลการวิเคราะห์ค่าอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 
ตารางที่ 2 ค่าอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ในการหมักน้้าเสียปาล์มที่บ้าบัดในรูปแบบต่างๆ เปรียบเทียบระหว่างชุดควบคุมที่ไม่
เติมเช้ือรา ชุดที่ใช้เชื้อราที่แยกได้จากดินตะกอนจากบ่อบ้าบัดน้้าเสีย และชุดที่เติมเช้ือท่ีแยกได้จากรังปลวก ที่ระยะเวลาบ้าบัด 
10.5วัน 

Temperature (°C) 

Treatment หมักแบบไร้อากาศ หมักแบบมีวัสดุตรึง หมักร่วมกับระบบ MFC 

ชุดควบคุม 31.07 31.07 30.6 

เชื้อราจากดินตะกอนจากบ่อบ้าบดัน้้าเสยี 30.43 30.3 30.3 

เชื้อราจากรังปลวก 30.3 30.3 30.3 

เชื้อราจากดินตะกอนจากบ่อบ้าบดัน้้าเสยี และ
เชื้อราจากรังปลวก 

30.3 30.3 30.4 

 
4. ผลการวิเคราะห์ค่าพีเอช 
ตารางที่ 3 ค่าพีเอช ในการหมักน้้าเสียปาล์มที่บ้าบัดในรูปแบบต่างๆ เปรียบเทียบระหว่างชุดควบคุมที่ไม่เติมเชื้อรา ชุดที่ใช้เชื้อ
ราที่แยกได้จากดินตะกอนจากบ่อบ้าบัดน้้าเสีย และชุดที่เติมเช้ือท่ีแยกได้จากรังปลวก ที่ระยะเวลาบ้าบัด 10.5วัน 

pH 

Treatment หมักแบบไร้อากาศ หมักแบบมีวัสดุตรึง หมักร่วมกับระบบ MFC 

ชุดควบคุม 8.81 8.74 8.94 

เชื้อราจากดินตะกอนจากบ่อบ้าบดัน้้าเสยี 8.5 8.48 8.65 

เชื้อราจากรังปลวก 8.63 8.36 8.83 

เชื้อราจากดินตะกอนจากบ่อบ้าบดัน้้าเสยี และ
เชื้อราจากรังปลวก 

8.6 8.5 8.74 
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5. ผลการวิเคราะหค์่าปริมาณของแข็งท่ีละลายน้้า 

 
ภาพที่ 3 ค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้้าของการบ้าบัดค่าสีของน้้าเสียปาล์มที่บ้าบัดในรูปแบบต่างเปรียบเทียบระหว่างชุด
ควบคุมที่ไม่เติมเช้ือรา ชุดที่ใช้เช้ือราที่แยกได้จากดินตะกอนจากบ่อบ้าบัดน้้าเสีย และชุดที่เติมเช้ือที่แยกได้จากรังปลวก ที่
ระยะเวลาบ้าบัด 10.5วัน 
 
6. ผลการวิเคราะหค์่าการน้าไฟฟ้า (ms/cm) 

 
ภาพที่ 4 การน้าไฟฟ้า (ms/cm) ในการหมักน้้าเสียปาล์มที่บ้าบัดในรูปแบบต่างๆ เปรียบเทียบระหว่างชุดควบคุมที่ไม่เติมเช้ือ
รา ชุดที่ใช้เชื้อราที่แยกได้จากดินตะกอนจากบ่อบ้าบัดน้้าเสีย และชุดที่เติมเช้ือที่แยกได้จากรังปลวก ที่ระยะเวลาบ้าบัด 10.5
วัน 
 
 

ชดุควบคมุ เชือ้ราจากดินตะกอน
จากบอ่บ าบดัน า้เสีย เชือ้ราจากรังปลวก 

เชือ้ราจากดินตะกอน
จากบอ่บ าบดัน า้เสีย 
และเชือ้ราจากรังปลวก 

หมกัแบบไร้อากาศ 175.33 162.33 162.00 158.33 
หมกัแบบมีวสัดตุรึง 158.00 154.67 151.00 152.67 

หมกัร่วมกบัระบบ MFC 178.00 176.00 185.67 166.67 
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ค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน า้ (mg./L.) 

ชดุควบคมุ 
เชือ้ราจากดินตะกอนจาก

บอ่บ าบดัน า้เสีย เชือ้ราจากรังปลวก 
เชือ้ราจากดินตะกอนจาก
บอ่บ าบดัน า้เสีย และเชือ้

ราจากรังปลวก 
หมกัแบบไร้อากาศ 7.43 6.44 6.94 6.39 
หมกัแบบมีวสัดตุรึง 6.41 6.35 5.99 6.56 

หมกัร่วมกบัระบบ MFC 7.21 7.91 8.88 6.87 
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5. ผลการวิเคราะหค์่าปริมาณของแข็งท่ีละลายน้้า 

 
ภาพที่ 3 ค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้้าของการบ้าบัดค่าสีของน้้าเสียปาล์มที่บ้าบัดในรูปแบบต่างเปรียบเทียบระหว่างชุด
ควบคุมที่ไม่เติมเช้ือรา ชุดที่ใช้เช้ือราที่แยกได้จากดินตะกอนจากบ่อบ้าบัดน้้าเสีย และชุดที่เติมเช้ือที่แยกได้จากรังปลวก ที่
ระยะเวลาบ้าบัด 10.5วัน 
 
6. ผลการวิเคราะหค์่าการน้าไฟฟ้า (ms/cm) 

 
ภาพที่ 4 การน้าไฟฟ้า (ms/cm) ในการหมักน้้าเสียปาล์มที่บ้าบัดในรูปแบบต่างๆ เปรียบเทียบระหว่างชุดควบคุมที่ไม่เติมเช้ือ
รา ชุดที่ใช้เชื้อราที่แยกได้จากดินตะกอนจากบ่อบ้าบัดน้้าเสีย และชุดที่เติมเช้ือที่แยกได้จากรังปลวก ที่ระยะเวลาบ้าบัด 10.5
วัน 
 
 

ชดุควบคมุ เชือ้ราจากดินตะกอน
จากบอ่บ าบดัน า้เสีย เชือ้ราจากรังปลวก 

เชือ้ราจากดินตะกอน
จากบอ่บ าบดัน า้เสีย 
และเชือ้ราจากรังปลวก 

หมกัแบบไร้อากาศ 175.33 162.33 162.00 158.33 
หมกัแบบมีวสัดตุรึง 158.00 154.67 151.00 152.67 

หมกัร่วมกบัระบบ MFC 178.00 176.00 185.67 166.67 

0.00 
20.00 
40.00 
60.00 
80.00 

100.00 
120.00 
140.00 
160.00 
180.00 
200.00 

ค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน า้ (mg./L.) 

ชดุควบคมุ 
เชือ้ราจากดินตะกอนจาก

บอ่บ าบดัน า้เสีย เชือ้ราจากรังปลวก 
เชือ้ราจากดินตะกอนจาก
บอ่บ าบดัน า้เสีย และเชือ้

ราจากรังปลวก 
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7. ผลการวิเคราะหค์่าสารประกอบฟีนอลิก 
 ผลการบ้าบัดสารประกอบฟีนอลิกในน้้าเสียปาล์มที่บ้าบัดในรูปแบบต่างๆ เปรียบเทียบระหว่างชุดควบคุมที่ไม่เติม
เช้ือรา ชุดที่ใช้เช้ือราที่แยกได้จากดินตะกอนจากบ่อบ้าบัดน้้าเสีย และชุดที่เติมเช้ือที่แยกได้จากรังปลวก พบว่าประสิทธิภาพ
การบ้าบัดสารประกอบฟีนอลิกในน้้าเสียปาล์มใช้เป็นเวลาอย่างน้อย 10.5 วัน โดยพบว่า ชุดที่เติมเชื้อราจากดินตะกอนจากบ่อ
บ้าบัดน้้าเสียให้ผลการบ้าบัดสูงสุดถึงร้อยละ 121.08 เมื่อหมักแบบไร้อากาศ ในขณะชุดที่ใช้เชื้อราจากดินตะกอนจากบ่อบ้าบัด
น้้าเสีย และเช้ือราจากรังปลวกให้ผลการบ้าบัดร้อยละ 5.23 เท่านั้น อย่างไรก็ตามใช้เช้ือผสม 5 สายพันธุ์ ให้ผลการบ้าบัดสี
ต่้าสุดอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
ตารางที่ 4 ร้อยละการบ้าบัดสารประกอบฟีนอลิกในน้้าเสียปาล์มที่บ้าบัดในรูปแบบต่างๆ เปรียบเทียบระหว่างชุดควบคุมที่ไม่
เติมเช้ือรา ชุดที่ใช้เชื้อราที่แยกได้จากดินตะกอนจากบ่อบ้าบัดน้้าเสีย และชุดที่เติมเช้ือท่ีแยกได้จากรังปลวก ที่ระยะเวลาบ้าบัด 
10.5วัน 

Remove of the Phenolic compound. (%) 

Treatment หมักแบบไร้อากาศ หมักแบบมีวัสดุตรึง 
หมักร่วมกับระบบ 

MFC 

ชุดควบคุม 92.57 8.54 43.38 

เชื้อราจากดินตะกอนจากบ่อบ้าบดัน้้าเสยี 121.08 34.15 43.74 

เชื้อราจากรังปลวก 2.44 82.23 42.16 

เชื้อราจากดินตะกอนจากบ่อบ้าบดัน้้าเสยี และ
เชื้อราจากรังปลวก 

86.24 9.58 5.23 

 
 งานวิจัยเรื่องการบ้าบัดสีในน้้าเสียจากการแปรรูปปาล์มน้้ามันด้วยเซลล์เช้ือเพลิงจุลินทรีย์ที่ตรึงเช้ือราบนช้ัวไฟฟ้า
พบว่าชุดการทกลองที่เติมเช้ือราที่แยกได้จากดินตะกอนจากบ่อบ้าบัดน้้าเสียซึ่งได้แก่  Mucor indicus, Penicillium 
camemberti, Aspergillus terreus, Penicilliumpiceum ให้ผลการบ้าบัดสูงสุดถึงร้อยละ 67.71 เมื่อหมักร่วมกับ MFC 
ในขณะชุดที่ใช้เช้ือราที่แยกได้จากรังปลวก ซึ่งได้แก่ Aspergillus sp. ให้ผลการบ้าบัดร้อยละ 65.03 อย่างไรก็ตามใช้เมื่อเช้ือ
ผสม 5 สายพันธ์ุ ให้ผลการบ้าบัดร้อยละ 49.68  ที่ระดับ pH 8.5 – 9.00   
 ซึ่งจากการศึกษายังพบว่างานวิจัยของ Chaijak et al. 2017 [5]. ศึกษาการลดสีของน้้าทิ้งจากโรงงานสกัดน้้ามัน
ปาล์มที่มีสีน้้าตาลเข้มของสารประกอบฟีนอลิก โดยใช้เช้ือ Galactomyces sp. พบว่าสามารถในน้้าทิ้งจากโรงงานสกัดน้้ามัน
ปาล์มลดลงประมาณ 75% หลังจากบ่มเป็นเวลา 7 วัน  
 รวมงานวิจัยจาก Neoh et al. 2012 [13]. ได้น้า Aspergillus fumigates ที่สามารถแยกได้จากดินตะกอนจากบ่อ
บ้าบัดน้้าเสีย บ้าบัดสีในน้้าเสียจากการแปรรูปปาล์มน้้ามัน พบว่าสามารถก้าจัดสีได้ถึง 71% และลดสารประกอบโพลีฟีนอล
รวม 50% เมื่อผ่านไป 5 วัน  
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กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ซำลำเปำโดยทดแทนด้วยแป้งข้ำวสังข์หยด

สาวิตรี ณุวงศ์ศรี1* ราเชนทร์ หลีแจ้2 และภูศิษฐ์ ศรีวณิชวงศ์2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ซาลาเปาเป็นอาหารทีส่ามารถรบัประทานได้ในหลายโอกาส แต่วตัถดุบิหลกัจะใช้แป้งสาล ีดงันัน้จงึควรประยกุต์ใช้แป้งข้าว

สังข์หยดซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างความแตกต่างให้แก่ผลิตภัณฑ์

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งซาลาเปาโดยทดแทนด้วยแป้งข้าวสังข์หยด ศึกษาความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ และศึกษา

คุณลักษณะทางกายภาพ

วิธกีำรศกึษำ : เร่ิมจากการค้นคว้าสตูรพ้ืนฐานของซาลาเปาจ�านวน 3 สตูร เพ่ือน�ามาทดสอบทางประสาทสัมผสัจากผู้ทดสอบจ�านวน 

50 คน โดยใช้แบบทดสอบความชอบ 5 ระดับ (5 points hedonic scale) ในประเด็นของกลิ่น สี รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบ

โดยรวม จากนั้นเสริมแป้งข้าวสังข์หยดในส่วนของโดแทนแป้งเค้กด้วยปริมาณที่แตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 25% 50% 75% และ

ทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยใช้ 5 points hedonic scale กับผู้ทดสอบจ�านวน 50 คน และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ด้าน

เนื้อสัมผัส และสี 

ผลกำรศึกษำ : พบว่า ซาลาเปาเสริมแป้งข้าวสังข์หยดที่ 50% ได้รับคะแนนในด้าน กลิ่น สี รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดย

รวมเฉลี่ยสูงที่สุด และทดสอบคุณภาพทางกายภาพด้านเนื้อสัมผัส โดยใช้ Texture Analysis มีแรงกด 525.71 กรัมแรง และมีค่าสี 

L* a* b* คือ -13.4, 11.9 และ 9.3

วจิำรณ์และสรปุผล : การทดแทนแป้งข้าวสงัข์หยดในอตัราทีสู่งขึน้จะส่งผลต่อการขึน้ฟขูองซาลาเปาและมผีลให้ซาลาเปามปีรมิาตร

เล็กลงเนื่องจากแป้งข้าวสังข์หยดไม่มีกลูเตนจึงท�าให้ไม่สามารถเก็บกักก๊าซในระหว่างการหมักโดของซาลาเปา ท�าให้ซาลาเปาซ่ึงมี

อัตราส่วนของแป้งข้าวสังข์หยดในปริมาณที่สูง มีความนุ่ม ฟู น้อย

ค�ำส�ำคัญ : พัฒนาผลิตภัณฑ์ ซาลาเปา ข้าวสังข์หยด 
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Development of Steamed Buns by substituted Sangyod Rice Flour

Sawittree Nuwongsri1* , Rachen Li-jae2 and Phusit Sriwanichwong2

Abstract

Introduction : Steamed buns (Salapao) is a food that can be eaten in many occasions, but the main ingredients 

are use wheat flour so it should be applied to Sangyod rice flour which are raw materials obtained locally to 

add value and make a difference to the poduct.

Objective : To development of Steamed Buns by substituted Sangyod rice flour, Study on the satisfaction of 

the products and study of physical characteristics.

Methods : Start by researching the 3 basic formulas of steamed Buns. To sensory evaluation of 50 persons with 

consumer preference tests (5 points hedonic scale) in aspect of smell, colour, taste, texture and overall. Then 

substitute cake flour in dough part with Sangyod Rice flour 3 different levels are 25% 50% 75%. And sensory 

evaluation of 50 persons. Finally physical quality test for texture and color.

Results : The result found that, Steamed Buns which substitute with Sangyod Rice flour 50% got highest scores 

in aspect of smell, colour, taste, texture and overall. And physical test by Texture Analysis with cylinder probes 

with radius aluminium P/36R, the force is 525.71 g. and colour is L*13.4 a* 11.9 b* 9.3

Conclusion : Substitution of Sangyod rice flour in higher ratio will affect the leavening of steamed buns. And 

low volume because Sangyod rice flour no gluten thus it can not store gas during fermentation of the dough 

buns. Steamed buns which have ratio of Sangyod in high ratio are less fluffy.

Keywords : Product development, steamed bun, SangYod Rice flour.
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บทน า 
 

“ขา้ว” เป็นอาหารหลกัของคนไทยมาชา้นาน แต่อดีตมุ่งปลูกขา้วเพ่ือบริโภคเป็นหลกั โดยในแต่ละภูมิภาคก็มีขา้วพ้ืนเมือง
อยูเ่ช่นขา้วสังขห์ยดในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าทะเลสาบสงขลา ขา้วหอมมะลิในทุ่งกุลาร้องไห ้ขา้วเหลืองประทิวชุมพร เป็นตน้ ต่อมา
ยคุสมยัมีการเปล่ียนแปลงก็ท าให้เกิดการคา้ขายขา้วมากข้ึนทั้งระหว่างชาวไทยดว้ยกนัเองและระหว่างชาวไทยและพ่อคา้
ต่างชาติ จึงเกิดการแลกเปล่ียนวฒันธรรมดา้นอาหารข้ึน ซ่ึงจงัหวดัตรังก็เป็นอีกจงัหวดัหน่ึงท่ีเคยเป็นเมืองท่าฝ่ังอนัดามนั ท า
ให้จงัหวดัตรังไดรั้บการแลกเปล่ียนวฒันธรรมจากพ่อคา้ชาวจีนมาดว้ย เช่น เทศการกินผกั หมูยา่ง และต่ิมซ า เป็นตน้ ซ่ึง
ซาลาเปาจดัว่าเป็นหน่ึงในอาหารทางวฒันธรรมท่ีไดรั้บความนิยมแพร่หลาย สามารถน ามารับประทานไดใ้นทุกม้ือ แต่
ซาลาเปาใชแ้ป้งสาลีเป็นวตัถุดิบหลกัมาโดยตลอดจึงมีแนวคิดในการน าแป้งขา้วพนัธ์ุพ้ืนเมืองซ่ึงมีในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ช้
ร่วมดว้ย เพ่ือเป็นการผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพและเป็นการเพ่ิมมูลค่าใหก้บัขา้วสงัขห์ยดใหมี้มูลค่าสูงข้ึน 
 

วธีิด าเนินการ 
1.คดัเลือกสูตรมาตรฐาน 
 คน้ควา้สูตรซาลาเปาจ านวน 3  สูตร น ามาทดลองและทดสอบทางประสาทสมัผสัจากผูบ้ริโภค จ านวน 50 คน เพื่อ
คดัเลือกสูตรซาลาเปาท่ีได้รับการยอมรับทางประสาทสัมผสัสูงสุดจากผูบ้ริโภค โดยใช้แบบสอบถามเพื่อให้คะแนน
ความชอบด้านรสชาติ กล่ิน กล่ินรส เน้ือสัมผสั สี และความชอบโดยรวมและหาค่าคะแนนความชอบโดยเฉล่ียของ
ผลิตภณัฑ ์การใหค้ะแนนความชอบ 5 ระดบั ( 5 – Point Hedonic Scale ) ไดแ้ก่  

5 เท่ากบั  ชอบมากท่ีสุด  
4  เท่ากบั ชอบมาก  
3 เท่ากบั  ชอบปานกลาง  
2  เท่ากบั  ชอบนอ้ย  
1 เท่ากบั  ชอบนอ้ยท่ีสุด  

 เกณฑก์ารตดัสินผลแบบวเิคราะห์ขอ้มูล ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค พิจารณาจากค่าเฉล่ียแบ่งช่วงล าดบัตามน้ี 
(บุญใจ ศรีสถิตนรากรู. 2555) 
 ค่าเฉล่ีย 4.21 - 5.00  หมายถึง ความชอบอยูใ่นระดบัชอบมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.41 - 4.20  หมายถึง ความชอบอยูใ่นระดบัชอบมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.61 - 3.40  หมายถึง ความชอบอยูใ่นระดบัชอบปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.81 - 2.60  หมายถึง ความชอบอยูใ่นระดบัชอบนอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80  หมายถึง  ความชอบอยูใ่นระดบัชอบนอ้ยท่ีสุด 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดสอบน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้Analysis of Variance: ANOVA ในการวิเคราะห์ผล เพื่อ
น าสูตรท่ีไดรั้บการคดัเลือกไปพฒันาสูตรในการทดลองต่อไป 
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บทน า 
 

“ขา้ว” เป็นอาหารหลกัของคนไทยมาชา้นาน แต่อดีตมุ่งปลูกขา้วเพ่ือบริโภคเป็นหลกั โดยในแต่ละภูมิภาคก็มีขา้วพ้ืนเมือง
อยูเ่ช่นขา้วสังขห์ยดในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าทะเลสาบสงขลา ขา้วหอมมะลิในทุ่งกุลาร้องไห ้ขา้วเหลืองประทิวชุมพร เป็นตน้ ต่อมา
ยคุสมยัมีการเปล่ียนแปลงก็ท าให้เกิดการคา้ขายขา้วมากข้ึนทั้งระหว่างชาวไทยดว้ยกนัเองและระหว่างชาวไทยและพ่อคา้
ต่างชาติ จึงเกิดการแลกเปล่ียนวฒันธรรมดา้นอาหารข้ึน ซ่ึงจงัหวดัตรังก็เป็นอีกจงัหวดัหน่ึงท่ีเคยเป็นเมืองท่าฝ่ังอนัดามนั ท า
ให้จงัหวดัตรังไดรั้บการแลกเปล่ียนวฒันธรรมจากพ่อคา้ชาวจีนมาดว้ย เช่น เทศการกินผกั หมูยา่ง และต่ิมซ า เป็นตน้ ซ่ึง
ซาลาเปาจดัว่าเป็นหน่ึงในอาหารทางวฒันธรรมท่ีไดรั้บความนิยมแพร่หลาย สามารถน ามารับประทานไดใ้นทุกม้ือ แต่
ซาลาเปาใชแ้ป้งสาลีเป็นวตัถุดิบหลกัมาโดยตลอดจึงมีแนวคิดในการน าแป้งขา้วพนัธ์ุพ้ืนเมืองซ่ึงมีในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ช้
ร่วมดว้ย เพ่ือเป็นการผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพและเป็นการเพ่ิมมูลค่าใหก้บัขา้วสงัขห์ยดใหมี้มูลค่าสูงข้ึน 
 

วธีิด าเนินการ 
1.คดัเลือกสูตรมาตรฐาน 
 คน้ควา้สูตรซาลาเปาจ านวน 3  สูตร น ามาทดลองและทดสอบทางประสาทสมัผสัจากผูบ้ริโภค จ านวน 50 คน เพื่อ
คดัเลือกสูตรซาลาเปาท่ีได้รับการยอมรับทางประสาทสัมผสัสูงสุดจากผูบ้ริโภค โดยใช้แบบสอบถามเพื่อให้คะแนน
ความชอบด้านรสชาติ กล่ิน กล่ินรส เน้ือสัมผสั สี และความชอบโดยรวมและหาค่าคะแนนความชอบโดยเฉล่ียของ
ผลิตภณัฑ ์การใหค้ะแนนความชอบ 5 ระดบั ( 5 – Point Hedonic Scale ) ไดแ้ก่  

5 เท่ากบั  ชอบมากท่ีสุด  
4  เท่ากบั ชอบมาก  
3 เท่ากบั  ชอบปานกลาง  
2  เท่ากบั  ชอบนอ้ย  
1 เท่ากบั  ชอบนอ้ยท่ีสุด  

 เกณฑก์ารตดัสินผลแบบวเิคราะห์ขอ้มูล ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค พิจารณาจากค่าเฉล่ียแบ่งช่วงล าดบัตามน้ี 
(บุญใจ ศรีสถิตนรากรู. 2555) 
 ค่าเฉล่ีย 4.21 - 5.00  หมายถึง ความชอบอยูใ่นระดบัชอบมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.41 - 4.20  หมายถึง ความชอบอยูใ่นระดบัชอบมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.61 - 3.40  หมายถึง ความชอบอยูใ่นระดบัชอบปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.81 - 2.60  หมายถึง ความชอบอยูใ่นระดบัชอบนอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80  หมายถึง  ความชอบอยูใ่นระดบัชอบนอ้ยท่ีสุด 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดสอบน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้Analysis of Variance: ANOVA ในการวิเคราะห์ผล เพื่อ
น าสูตรท่ีไดรั้บการคดัเลือกไปพฒันาสูตรในการทดลองต่อไป 
 
 
 
 
 

 
ตารางที ่1 สูตรซาลาเปาพ้ืนฐานเพ่ือคดัเลือกเป็นตน้แบบในการพฒันาเสริมแป้งขา้วสงัขห์ยด 

ส่วนผสม ปริมาณ 
สูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 สูตรท่ี 3 

แป้งสาลี(ตรากิเลนเหลือง) 525 กรัม 350 กรัม - 
แป้งเคก้ - - 700 กรัม (ส่วนสปันจ์) 
น ้าเปล่า 270 กรัม ¾ ถว้ย 400 กรัม (ส่วนสปันจ์) 
ยสีต ์ 10   กรัม 3 ชช. 20 กรัม (ส่วนสปันจ์) 
น ้าตาลทราย 100  กรัม 62 กรัม 20 กรัม (ส่วนสปันจ์) 
เกลือ 1     กรัม 4 กรัม 9 กรัม (ส่วนโด) 
น ้ามนัถัว่เหลือง 20   กรัม - 4 ชต. (ส่วนโด) 
ผงฟ ู 3     กรัม 2 ชช. 10 กรัม (ส่วนโด) 
เนย - 30 กรัม - 
แป้งเคก้ (ส่วนโด)   300 กรัม (ส่วนโด) 
น ้า (ส่วนโด)   100 (ส่วนโด) 
น ้าตาลทราย (ส่วนโด)   200 (ส่วนโด) 
ท่ีมา : สูตรท่ี 1, ศุภชยั  สาก าสด (2557) 
          สูตรท่ี 2, บทปฏิบติัการซาลาเปา มหาวทิยาลยัสวนดุสิต (2555) 
          สูตรท่ี 3, ชุติมา  มีรัตน์ (2556) 

 
2  พฒันาสูตรมาตรฐาน 
 การพฒันาผลิตภณัฑ์ซาลาเปาเสริมแป้งขา้วสังขห์ยด โดยพฒันาจากสูตรมาตรฐานท่ีไดรั้บการคดัเลือกดว้ย
การทดสอบประสาทสัมผสัจากขอ้ 1 มาพฒันาโดยใชแ้ป้งขา้วสังขห์ยดในอตัราส่วนท่ีแตกต่างกนั และน ามาทดสอบ
ทางประสาทสัมผสัในด้าน สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม ด้วยวิธี 5 point hedonic scale จากผู ้
ทดสอบจ านวน 50 คน และประเมินทางสถิติด้วย one-way-ANOVA และ Duncan’s Multiple Range test ในการ
วเิคราะห์และสรุปผล 
 
3 ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพประกอบด้วย เน้ือสัมผสั และ สี ด้วยการใช้เคร่ือง Texture Analysis หัวกด cylinder 
probes with radius aluminium P/36R  มีหน่วยวดัเป็น Force (g) 
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ผลการวจัิยและอภิปรายผลการวจัิย 
 
1.คดัเลือกสูตรมาตรฐาน 

 ผลการคดัเลือกซาลาเปาสูตรมาตรฐานทั้ง 3 สูตร จากนั้นประเมินคุณลกัษณะความชอบทางประสาทสัมผสั
ไดแ้ก่ รสชาติ กล่ิน กล่ินรส เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม โดยผูท้ดสอบจ านวน 50 คน โดยเรียงล าดบัความชอบ
ดว้ยแบบทดสอบ 5 Point Hedonic Scale แสดงผล ดงัตารางท่ี 2 
ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณลกัษณะคดัเลือกสูตรมาตรฐาน 

คุณลกัษณะ สูตรพ้ืนฐานทั้ง 3 สูตร 
สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 

สี 3.70c ± 0.86 4.06b ± 0.65 4.54a ± 0.70 
กล่ิน 3.26b ± 1.06 3.66a ± 0.91 3.92a ± 0.80 
รสชาติ 3.32c ± 0.89 3.74b ± 0.77 4.20a ± 0.75 
เน้ือสมัผสั 3.50b ± 0.95 4.04a ± 0.80 4.36a ± 0.69 
ความชอบโดยรวม 3.32c ± 0.95 4.00b ± 0.75 4.48a ± 0.76 

*a, b, cคือ อกัษรก ากบั แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 95% (p<0.05) 
 จากผลการทดสอบทางประสาทสัมผสัทั้ง 5 ดา้นของซาลาเปาสูตรมาตรฐานทั้ง 3 สูตร พบวา่ ซาลาเปาสูตรท่ี 
3 เหมาะสมท่ีสุดในการน ามาเป็นสูตรพ้ืนฐาน เน่ืองจากมีค่าเฉล่ียในทุกดา้นสูงท่ีสุด คือ ดา้นกล่ินมีค่าเฉล่ีย 4.54 อยูใ่น
ระดบัชอบมากท่ีสุด สีมีค่าเฉล่ีย 3.92 อยู่ในระดบัชอบมาก รสชาติมีค่าเฉล่ีย 4.20 อยู่ในระดบัชอบมาก เน้ือสัมผสัมี
ค่าเฉล่ีย 4.36 อยูใ่นระดบัชอบมากท่ีสุด และความชอบโดยรวมมีค่าเฉล่ีย 4.48 มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัชอบมากท่ีสุด 
 
2. การพฒันาสูตรมาตรฐาน 

 น าสูตรมาตรฐานท่ีไดรั้บการคดัเลือก คือ สูตรท่ี 3 มาพฒันาโดยการใชแ้ป้งขา้วสังขห์ยดทดแทนแป้งสาลีใน 
อตัราส่วนท่ีแตกต่างกนั 3 ระดบั คือ การทดแทนดว้ยแป้งขา้วสังข์หยด 25% 50% 75% ตามล าดบั จากนั้นประเมิน
คุณภาพทางดา้นประสาทสมัผสัไดแ้ก่ ลกัษณะท่ีปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสมัผสั และความชอบโดยรวมโดยผูป้ระเมิน
จ านวน 50 คน ดว้ยวธีิ 5-Point Hedonic Scaling Test แสดงผลดงัตารางท่ี 3 
 

ตารางที ่3  ผลการทดสอบทางประสาทสมัผสัในการพฒันาซาลาเปาทดแทนดว้ยแป้งขา้วสงัขห์ยด 
คุณลกัษณะ  สูตรพ้ืนฐานทั้ง 3 สูตร  

25% 50% 75% 
สี 3.76a ± 0.87 3.96a ± 0.83 3.68a ± 1.01 
กล่ิน 3.20b ± 1.04 3.60a ± 0.88 3.52a ± 1.03 
รสชาติ 3.38b ± 0.92 3.72a ± 0.72 3.84a ± 1.01 
เน้ือสมัผสั 3.68a ± 0.93 3.88a ± 0.79 3.42b ± 0.81 
ความชอบโดยรวม 3.48b ± 1.01 3.92a ± 0.80 3.68a ± 1.02 

*a, b, c คือ อกัษรก ากบั แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 95% (p<0.05) 
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ผลการวจัิยและอภิปรายผลการวจัิย 
 
1.คดัเลือกสูตรมาตรฐาน 

 ผลการคดัเลือกซาลาเปาสูตรมาตรฐานทั้ง 3 สูตร จากนั้นประเมินคุณลกัษณะความชอบทางประสาทสัมผสั
ไดแ้ก่ รสชาติ กล่ิน กล่ินรส เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม โดยผูท้ดสอบจ านวน 50 คน โดยเรียงล าดบัความชอบ
ดว้ยแบบทดสอบ 5 Point Hedonic Scale แสดงผล ดงัตารางท่ี 2 
ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณลกัษณะคดัเลือกสูตรมาตรฐาน 

คุณลกัษณะ สูตรพ้ืนฐานทั้ง 3 สูตร 
สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 

สี 3.70c ± 0.86 4.06b ± 0.65 4.54a ± 0.70 
กล่ิน 3.26b ± 1.06 3.66a ± 0.91 3.92a ± 0.80 
รสชาติ 3.32c ± 0.89 3.74b ± 0.77 4.20a ± 0.75 
เน้ือสมัผสั 3.50b ± 0.95 4.04a ± 0.80 4.36a ± 0.69 
ความชอบโดยรวม 3.32c ± 0.95 4.00b ± 0.75 4.48a ± 0.76 

*a, b, cคือ อกัษรก ากบั แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 95% (p<0.05) 
 จากผลการทดสอบทางประสาทสัมผสัทั้ง 5 ดา้นของซาลาเปาสูตรมาตรฐานทั้ง 3 สูตร พบวา่ ซาลาเปาสูตรท่ี 
3 เหมาะสมท่ีสุดในการน ามาเป็นสูตรพ้ืนฐาน เน่ืองจากมีค่าเฉล่ียในทุกดา้นสูงท่ีสุด คือ ดา้นกล่ินมีค่าเฉล่ีย 4.54 อยูใ่น
ระดบัชอบมากท่ีสุด สีมีค่าเฉล่ีย 3.92 อยู่ในระดบัชอบมาก รสชาติมีค่าเฉล่ีย 4.20 อยู่ในระดบัชอบมาก เน้ือสัมผสัมี
ค่าเฉล่ีย 4.36 อยูใ่นระดบัชอบมากท่ีสุด และความชอบโดยรวมมีค่าเฉล่ีย 4.48 มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัชอบมากท่ีสุด 
 
2. การพฒันาสูตรมาตรฐาน 

 น าสูตรมาตรฐานท่ีไดรั้บการคดัเลือก คือ สูตรท่ี 3 มาพฒันาโดยการใชแ้ป้งขา้วสังขห์ยดทดแทนแป้งสาลีใน 
อตัราส่วนท่ีแตกต่างกนั 3 ระดบั คือ การทดแทนดว้ยแป้งขา้วสังข์หยด 25% 50% 75% ตามล าดบั จากนั้นประเมิน
คุณภาพทางดา้นประสาทสมัผสัไดแ้ก่ ลกัษณะท่ีปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสมัผสั และความชอบโดยรวมโดยผูป้ระเมิน
จ านวน 50 คน ดว้ยวธีิ 5-Point Hedonic Scaling Test แสดงผลดงัตารางท่ี 3 
 

ตารางที ่3  ผลการทดสอบทางประสาทสมัผสัในการพฒันาซาลาเปาทดแทนดว้ยแป้งขา้วสงัขห์ยด 
คุณลกัษณะ  สูตรพ้ืนฐานทั้ง 3 สูตร  

25% 50% 75% 
สี 3.76a ± 0.87 3.96a ± 0.83 3.68a ± 1.01 
กล่ิน 3.20b ± 1.04 3.60a ± 0.88 3.52a ± 1.03 
รสชาติ 3.38b ± 0.92 3.72a ± 0.72 3.84a ± 1.01 
เน้ือสมัผสั 3.68a ± 0.93 3.88a ± 0.79 3.42b ± 0.81 
ความชอบโดยรวม 3.48b ± 1.01 3.92a ± 0.80 3.68a ± 1.02 

*a, b, c คือ อกัษรก ากบั แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 95% (p<0.05) 

 
 

จากผลการทดสอบทางประสาทสัมผสัทั้ ง 5 ด้านของซาลาเปาท่ีทดแทนแป้งข้าวสังข์หยดใน 3 อตัราส่วน พบว่า        
ซาลาเปาสูตรท่ีพฒันาโดยการทดแทนดว้ยแป้งขา้วสังขห์ยดอตัราส่วน 50 % มีค่าเฉล่ียในดา้น สี กล่ิน เน้ือสัมผสั และ
ความชอบโดยรวม สูงท่ีสุด โดยมีระดบัคะแนนเฉล่ีย คือ 3.96, 3.60, 3.88 และ 3.92 ซ่ึงอยูใ่นระดบัชอบมาก โดยสูตรท่ี
พฒันาโดยการทดแทนดว้ยแป้งขา้วสังข์หยดอตัราส่วน 75 % มีระดับคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุดในด้านรสชาติ คือ 3.84 
คะแนนอยูใ่นระดบัชอบมาก 
 
3 ศึกษาคุณสมบัตทิางกายภาพประกอบด้วย เน้ือสัมผสั และ สี 
 วดัคุณสมบติัทางกายภาพโดยการวดัเน้ือสมัผสั  
ค่าเคร่ืองวดัเน้ือสมัผสั 
(Texture Analyzer) 

ปริมาณของแป้งขา้วสงัขห์ยด (เปอร์เซ็นต)์ 

25% 50% 75% 
แรงกด (g) 665.22b 525.71c 1155.13a 

*a, b, c คือ อกัษรก ากบั แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 95% (p<0.05) 
 
การวดัค่าสีในระบบ CIE Hunter lab ในรูป L* a* b* ดว้ยการใชเ้คร่ือง Chroma meter รุ่น  CR-400 ไดผ้ลดงัน้ี 
ค่าสี ปริมาณของแป้งขา้วสงัขห์ยด (เปอร์เซ็นต)์ 

25% 50% 75% 
L* 38.6 13.4 3.8 
a* 64.8 11.9 -2.8 
b* 77.7 9.3 -3.7 

โดยค่าความสวา่ง( L*) ของการทดแทนแป้งขา้วสงัขห์ยดท่ี 25% 50% 75% มีค่า 38.6, 13.4 และ 3.8 ตามล าดบั 
ความเป็นสีเหลือง( b*) ของการทดแทนแป้งขา้วสงัขห์ยดท่ี 25% 50% 75% มีค่า 64.8, 11.9 และ -2.8 ตามล าดบั 
และ ค่าความเป็นสีแดง ( a*) ของการทดแทนแป้งขา้วสงัขห์ยดท่ี 25% 50% 75% มีค่า 77.7, 9.3 และ -3.7 ตามล าดบั 

 
สรุปผลการวจัิย 

 ผลิตภณัฑ์ซาลาเปาทดแทนดว้ยแป้งขา้วสังข์หยดท่ีอตัราส่วน 50% มีค่าเฉล่ียจากการทดสอบทางประสาท
สมัผสัสูงท่ีสุดทั้งในดา้นของสี กล่ิน เน้ือสมัผสั และความชอบโดยรวม ยกเวน้ในดา้นรสชาติท่ีเป็นรองซาลาเปาทดแทน
ดว้ยแป้งขา้วสังข์หยดท่ีอตัราส่วน 75% และการทดแทนแป้งขา้วสังข์หยดในอตัราท่ีสูงข้ึนจะส่งผลต่อการข้ึนฟูของ
ซาลาเปาและมีผลใหซ้าลาเปามีปริมาตรเล็กลงเน่ืองจากแป้งขา้วสังขห์ยดไม่มีกลูเตนจึงท าใหไ้ม่สามารถเก็บกกัก๊าซใน
ระหวา่งการหมกัโดของซาลาเปา ท าใหซ้าลาเปาซ่ึงมีอตัราส่วนของแป้งขา้วสงัขห์ยดในปริมาณท่ีสูง มีความนุ่ม ฟ ูนอ้ย  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชุติมา อศัวเสถียร และคณะ (2556) [1]  ซ่ึงศึกษาการใชแ้ป้งขา้วกลอ้งทดแทนแป้งสาลีใน
ผลิตภณัฑ์ซาลาเปา พบว่า ปริมาตรของซาลาเปามีแนวโน้มท่ีลดลงเม่ือมีการใช้แป้งขา้วกลอ้งทดแทนแป้งสาลีใน
ปริมาณท่ีมากข้ึน อตัราการเกิดโดของแป้งจะลดลงเม่ือมีการใชแ้ป้งขา้วกลอ้งทดแทนแป้งสาลีในซาลาเปามากข้ึน ซ่ึง
ส่งผลถึงค่าแรงตดัขาดสูงสุดของซาลาเปา คือ การใชแ้ป้งขา้วกลอ้งทดแทนแป้งสาลีปริมาณท่ีมากข้ึนค่าแรงตดัขาดของ
ซาลาเปาจะมีแนวโนม้ลดลง  ในดา้นสี เม่ือมีอตัราส่วนของแป้งขา้วสงัขห์ยดเพ่ิมข้ึนมีผลใหค้่าความสวา่ง (L*) ค่าสีแดง 
(a*) และค่าสีเหลือง ((b*) มีแนวโนม้ลดลง 
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กำรพัฒนำขนมข้ำวตูจำกกำกถั่วเหลือง

สิรินทร์ทิพย์ สุตตาพงค์1*รชต ฤทธิ์ชัยมงคล2 และโอรส ด�าทับ3

บทคัดย่อ

บทน�ำ ข้าวตเูป็นขนมโบราณเกดิจากภมูปัิญญาพืน้บ้าน ทีต้่องใช้ประโยชน์จากข้าวสกุซึง่เหลอืจากการบรโิภค โดยการน�าไปตากแห้ง 

แล้วน�ามาคั่วให้เหลืองกรอบ ป่นแล้วร่อนให้ละเอียด จากนั้นจึงเตรียมเคี่ยวน�้าตาลปี๊บ น�้าตาลมะพร้าว ผู้วิจัยจึงศึกษาคุณลักษณะ

ของผลิตภัณฑ์การพัฒนาขนมข้าวตูจากกากถั่วเหลือง 

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาสูตรมาตรฐานของขนมข้าวตูจากกากถั่วเหลือง 2.เพื่อศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์ขนมข้าวตูจากกากถั่ว

เหลือง 3.เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของขนมข้าวตูจากกากถั่วเหลือง 

กำรศึกษำโดยค้นหาสูตรมาตรฐานขนมข้าวตูมา 3 สูตร จากนั้นทดสอบทางประสาทสัมผัส 5 ด้าน ได้แก่ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส 

และความชอบโดยรวมกับผู้บริโภคจ�านวน 30 คน โดยใช้แบบทดสอบความชอบ 5 ระดับ (5 points hedonic scale) 

ผลกำรศึกษำพบว่าสูตรมาตรฐานสูตรที่ 2 ได้รับค่าเฉลี่ยด้าน สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดรวมสูงที่สุด สี (3.77) กลิ่น

(3.90) รสชาติ (3.87) เนื้อสัมผัส (3.67) และความชอบโดยรวม (4.00) มีคะแนนความชอบเฉลี่ยสูงสุด จากนั้นน�ามาพัฒนาต่อด้วย

การศึกษาอัตราส่วนของกากถั่วเหลืองทดแทนเนื้อมะพร้าวขูดที่แตกต่างกัน 3 สูตร คือ สูตรที่ 1 50% สูตรที่ 2 75% สูตรที่ 3 100% 

สูตรที่ 1 มีความเหมาะสมมากที่สุดโดยได้รับการประเมินค่าเฉลี่ยด้านสี (3.80) กลิ่น (3.73) รสชาติ (3.70) เนื้อสัมผัส (3.37) และ

ความชอบโดยรวม (3.87) มีคะแนนความชอบเฉลี่ยสูงสุด สามารถน�าไปใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการผลิตขนมข้าวตูจากกากถั่วเหลือง

ค�ำส�ำคัญ : ข้าวคั่ว ถั่วเหลือง กะทิ น�้าตาลทราย
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Development Khanom Kaotoo form Soybean meal 

Sirinthip suttapong1* Rachata Ritchaimongkol2 and Aorot Damthab3

Abstract

Introduction : Kaotoo is an ancient dessert made from local wisdom. That requires the use of cooked rice left 

over from consumption By drying Then roasted to yellow crisp Crushed and sifted thoroughly Then prepare 

coconut sugar the and coconut. The study features of the product development statistics from soybean cake.

Objective : 1. To study the recipes of sweets statistics from soybean.2. To study the statistics from soybean 

confectionery products.3. To study the nutritional value of snacks statistics from soybean.

Methods : The other standard formula dessert statistics come three recipes from the sensory test five areas: 

color, aroma, taste, texture and taste by Total consumer 30 using quiz preferences 5 levels (5 points hedonic 

scale) were formulated. 

Results : standard formula 2 received an average color, odor, taste, texture and color preference tracks, includ-

ing the highest (3.77), smell (3.90), flavor (3.87), texture (3.67) and overall (4.00) had the highest average scores.

Then continue with the ratio of soybean meal substitute coconut grated 3 different formulas 1, 50%, Formula 

2, 75%, Formula 3100% Formula 1 is the most appropriate received. the average rating for color (3.80), smell 

(3.73), flavor (3.70), texture (3.37) and overall (3.87) had the highest average scores.Can be used as source ma-

terial for the production of soybean meal snacks statistics.

Keyword : roasted rice, soybean, coconut milk, sugar
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บทน า 
ข้าวตูเป็นขนมโบราณเกิดจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่ต้องใช้ประโยชน์จากข้าวสุกซึ่งเหลือจากการบริโภค โดยการน าไป

ตากแห้ง แล้วน ามาคั่วให้เหลืองกรอบ ป่นแล้วร่อนให้ละเอียด จากนั้นจึงเตรียมเคี่ยวน้ าตาลปี๊บ น้ าตาลมะพร้าว หรือน้ าตาล
ทรายอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผสมกัน อาจเติมกลูโคสไซรัป และน้ าในกระทะทองจนเหนียวดี ใส่เนื้อมะพร้าวขูดคนให้ท่ัว พักไว้
ให้เย็นแล้วจึงใส่ข้าวสุกตากแห้ง หรือข้าวสารที่คั่วและบดละเอียด เติมกะทิ เมล็ดพืช เช่น ทานตะวัน ถั่วเขียว งา ที่เตรียมไว้
คลุกเคล้าให้เข้ากันจนเหนียว แล้วน ามาอัดลงพิมพ์เคาะออก อบควันเทียนด้วยก็ได้แล้วใส่ภาชนะท่ีปิดฝา เก็บไว้รับประทาน แต่
ในปัจจุบันหารับประทานได้ยาก ซึ่งท าให้แทบจะลืมเลือน หรือไม่รู้จักข้าวตู โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่  

ถั่วเหลืองเปน็ธัญพืชทีม่ีคณุค่าทางโภชนาการ เนือ่งจากอุดมไปด้วยโปรตนี และสามารถน ามาแปรรปูเปน็ผลติภณัฑ์
เพื่อประกอบอาหารไดห้ลากหลายชนิด ได้แก ่ผลติภณัฑ์ที่ไม่ต้องผา่นการหมกัดอง เช่น น้ ามนัถ่ัวเหลอืง น้ าเต้าหู ้เต้าหู้ เตา้ฮวย 
และผลิตภณัฑ์ที่ตอ้งผา่นการหมักดอง เช่น อาหารพื้นบ้านในภาคเหนือและชาวไทยภเูขาที่เรยีกกันว่าถั่วเน่าหรือถ่ัวเหลอืงหมกั 
รวมทั้งซีอิ้ว เต้าเจีย้ว เตา้หู้ยี ้ เปน็ต้น นอกจากนี้ยังสามารถรับประทานในรูปแบบของถั่วเหลืองฝักสด หรือถ่ัวแระญี่ปุ่น ซึ่ง
ปัจจุบันในประเทศไทยมีการปรบัปรุงพันธุแ์ละส่งเสรมิใหเ้กษตรกรเพาะปลูกเพิ่มขึน้ ไดผ้ลผลติที่มลีักษณะของเมลด็ขนาดโต
และมรีสชาตหิวานมันอร่อย 

งานวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยมีความต้องการพัฒนาขนมข้าวตูจากกากถั่วเหลือง เนื่องจากถั่วเหลืองเป็นธัญพืชที่มี
คุณประโยชน์มากมายหลากหลายมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูง และยังมีสรรพคุณที่ช่วยรักษาโรคต่าง ๆ และยังสามารถน าไป
เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ซึ่งถ่ัวเหลืองส่วนใหญ่แล้ว ผู้คนจ านวนมากมายนิยมน ามาท าน้ าเต้าหู้ และน ากากถั่วเหลอืงที่
ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วน าไปทิ้ง แต่ที่จริงแล้วกากถ่ัวเหลืองนั้นสามารถน ามาแปรรูปในประโยชน์ได้ในหลายรูปแบบ เช่น น าไป
ท าอาหารคาวโดยการแปรรูปเป็นโปรตีนเกษตร เหมาะส าหรับผู้ที่รับประทานอาหารเจ และมังสวิรัติ สามารถได้รับคุณค่าทาง
โภชนาการที่ครบถ้วน และยังสามารถเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค และเป็นการเพิ่มมูลค่าของถั่วเหลืองอีกด้วย 

 
วิธีด าเนินการ 

ค้นคว้าหาสูตรพื้นฐาน ทดลองเพื่อคัดสูตรที่ได้รับการยอมรับจากผู้ทดสอบชิมมากที่สุดมาเป็นสูตรพื้นฐานในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมข้าวตูจากกากถั่วเหลือง ประเมินคุณลักษณะประสาทสัมผัส สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบ
โดยรวม ด้วยวิธีการชิมแบบให้คะแนน 5 ระดับ ( 5 Points hedonic scale) จากผู้ทดสอบชิม 30 คน ซึ่งเป็นนักศึกษา และ
บุคลากร สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง น าผลที่
ได้มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้ววิเคราะห์หาตัวแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และทดสอบ
ความแตกต่างโดยใช้ Duncan’s multiple test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %   
ตารางที.่ 1 ส่วนผสมในการท าขนมข้าวตู  
ส่วนผสมในการขนมข้าวตู ปริมาณ (กรัม) 

เนื้อมะพร้าวขูด 200  
น้ าตาลโตนด 200 
ข้าวคั่ว (บดละเอียด) 83 
กะท ิ 120 

ที่มา ดัดแปลงจาก กิมเล้ง (2555)  
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จากนั้นน าสูตรพื้นฐานท่ีผ่านการคัดเลือกจากขั้นตอนการด าเนินวิจัย มาปรับเพิ่มกากถั่วเหลืองในปริมาณที่แตกต่าง
กันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตขนมข้าวตูจากกากถั่วเหลืองในอัตราส่วน 50% , 75% , 100% 
ดังนี ้

ตารางที.่ 2 ส่วนผสมในการท าขนมข้าวตูจากกากถั่วเหลืองในอัตราส่วน 50% , 75% , 100% ดังนี ้ 
ส่วนประกอบ 50% 75% 100% 

เนื้อมะพร้าวขูด (กรมั) 100 50 - 
กากถ่ัวเหลือง (กรัม) 100 150 200 
น้้าตาลโตนด (กรมั) 200 200 200 
ข้าวคั่ว (บดละเอียด) (กรัม) 83 83 83 
กะท ิ(กรัม) 120 120 120 

 
น าสูตรมาทดสอบความชอบ 5 ระดับ ( 5 Points hedonic scale) จากผู้ทดสอบชิม 30 คน ซึ่งเป็นนักศึกษา และ

บุคลากร สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง น าผลที่
ได้มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้ววิเคราะห์หาตัวแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และทดสอบ
ความแตกต่างโดยใช้ Duncan’s multiple test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % แปลผลคะแนนเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์คะแนนตามช่วง
ระดับคะแนน (Class Interval) ดังนี ้
 ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง คะแนนความชอบในระดับชอบมาก 
 ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง คะแนนความชอบในระดับชอบ 
 ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง คะแนนความชอบในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง คะแนนความชอบในระดับไม่ชอบ 
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง คะแนนความชอบในระดับไม่ชอบมาก 
  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยต้องการพัฒนาขนมข้าวตูจากกากถ่ัวเหลือง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรของขนมข้าวตูจากกาก
ถั่วเหลืองที่เหมาะสม จากสูตรมาตรฐาน ที่ได้จากแบบสอบถามของขนมข้าวตูทั้ง 3 สูตร จากการท้าแบบสอบถามผู้วิจัยจึงได้
สูตรขนมข้าวตูสูตรมาตรฐานสูตรจากสูตรดัดแปลงจาก กิมเล้ง (2555) มีส่วนผสม คือ เนื้อมะพร้าวขูด 200 กรัม ข้าวสารคั่ว
บดละเอียด 83 กรัม หัวกะทิ 120 กรัม น้้าตาลโตนด 200 กรัม หลังจากนั้นน้ามาปรับเปลี่ยนอัตราส่วนของกากถั่วเหลืองที่
อัตราส่วน 50% 75% และ 100% โดยใส่รวมกับน้้าหนักของสูตรขนมข้าวตูจากเนื้อมะพร้าวขูด จากการทดสอบคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสของสูตรขนมข้าวตูจากกากถั่วเหลืองทั้ง 3 สูตร โดยให้คะแนนแบบ 5  point hedonic scale ( 1 = ไม่ชอบ
มากที่สุด ถึง 5 = ชอบมากที่สุด ) กับผู้ทดสอบจ้านวน 30 คน ตารางที่ 3 
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จากนั้นน าสูตรพื้นฐานท่ีผ่านการคัดเลือกจากขั้นตอนการด าเนินวิจัย มาปรับเพิ่มกากถั่วเหลืองในปริมาณที่แตกต่าง
กันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตขนมข้าวตูจากกากถั่วเหลืองในอัตราส่วน 50% , 75% , 100% 
ดังนี ้

ตารางที.่ 2 ส่วนผสมในการท าขนมข้าวตูจากกากถั่วเหลืองในอัตราส่วน 50% , 75% , 100% ดังนี ้ 
ส่วนประกอบ 50% 75% 100% 

เนื้อมะพร้าวขูด (กรมั) 100 50 - 
กากถ่ัวเหลือง (กรัม) 100 150 200 
น้้าตาลโตนด (กรมั) 200 200 200 
ข้าวคั่ว (บดละเอียด) (กรัม) 83 83 83 
กะท ิ(กรัม) 120 120 120 

 
น าสูตรมาทดสอบความชอบ 5 ระดับ ( 5 Points hedonic scale) จากผู้ทดสอบชิม 30 คน ซึ่งเป็นนักศึกษา และ

บุคลากร สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง น าผลที่
ได้มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้ววิเคราะห์หาตัวแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และทดสอบ
ความแตกต่างโดยใช้ Duncan’s multiple test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % แปลผลคะแนนเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์คะแนนตามช่วง
ระดับคะแนน (Class Interval) ดังนี ้
 ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง คะแนนความชอบในระดับชอบมาก 
 ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง คะแนนความชอบในระดับชอบ 
 ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง คะแนนความชอบในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง คะแนนความชอบในระดับไม่ชอบ 
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง คะแนนความชอบในระดับไม่ชอบมาก 
  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยต้องการพัฒนาขนมข้าวตูจากกากถ่ัวเหลือง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรของขนมข้าวตูจากกาก
ถั่วเหลืองที่เหมาะสม จากสูตรมาตรฐาน ที่ได้จากแบบสอบถามของขนมข้าวตูทั้ง 3 สูตร จากการท้าแบบสอบถามผู้วิจัยจึงได้
สูตรขนมข้าวตูสูตรมาตรฐานสูตรจากสูตรดัดแปลงจาก กิมเล้ง (2555) มีส่วนผสม คือ เนื้อมะพร้าวขูด 200 กรัม ข้าวสารคั่ว
บดละเอียด 83 กรัม หัวกะทิ 120 กรัม น้้าตาลโตนด 200 กรัม หลังจากน้ันน้ามาปรับเปลี่ยนอัตราส่วนของกากถั่วเหลืองที่
อัตราส่วน 50% 75% และ 100% โดยใส่รวมกับน้้าหนักของสูตรขนมข้าวตูจากเนื้อมะพร้าวขูด จากการทดสอบคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสของสูตรขนมข้าวตูจากกากถั่วเหลืองทั้ง 3 สูตร โดยให้คะแนนแบบ 5  point hedonic scale ( 1 = ไม่ชอบ
มากที่สุด ถึง 5 = ชอบมากที่สุด ) กับผู้ทดสอบจ้านวน 30 คน ตารางที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 คะแนนด้านประสาทสมัผัสของขนมข้าวตจูากกากถั่วเหลอืง อัตราส่วน 50%  75% และ 100% 
ประสาทสัมผัสด้าน 50% 75% 100% 
สnีs 3.80 3.43 3.80 
กลิ่นns 3.73 3.53 3.43 
รสชาตnิs 3.70 3.27 3.10 

เนื้อสัมผัสns 3.37 3.27 3.43 
ความชอบโดยรวมns 3.87 3.40 3.47 

ns คือตัวอักษรแสดงถึงไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ 95 % ( p < 0.05 ) 
จากผลการทดสอบพบว่าขนมข้าวตูจากกากถ่ัวเหลืองสูตรที่ 1 ที่ใช้กากถั่วเหลือง 50% ได้รับการยอมรับทางประสาท

สัมผัสด้าน สี(3.80) กลิ่น(3.73) รสชาติ(3.70) และความชอบโดยรวม(3.87) มากกว่าสูตรที่ 2  ที่ใช้กากถั่วเหลือง 75% มี
ความชอบโดยรวม(3.40), และสูตรที่ 3 ที่ใช้กากถ่ัวเหลือง 100% มีความชอบโดยรวม(3.47) และขนมข้าวตูจากกากถ่ัวเหลือง
สูตรที่ 3 ที่ใช้กากถั่วเหลือง 100% ได้รับการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านเนื้อสัมผัส(3.43) มากกว่าสูตรที่ 1 ที่ใช้กากถั่ว
เหลือง 50% และสูตรที่ 2 ที่ใช้กากถ่ัวเหลือง 75% ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นที่  95 % (p > 
0.05) (ตารางที่ 3) 
 การทดสอบด้านกายภาพด้านสีและเนื้อสัมผัสของขนมข้าวตูจากกากถั่วเหลืองในอัตราส่วน 50% , 75% , 100% 
พบว่า ค่าสีของขนมข้าวตูทั้ง 3 สูตร มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นที่ 95% (p < 0.05) พบว่าค่าความสว่างของ
ขนมข้าวตูสูตรที่ 50% มีค่าความสว่าง L* (48.69) น้อยกว่าสูตรที่ 2 (58.42) และสูตรที่ 3 (57.68) ค่าสี *b (ค่าสีเหลือง) สูตร
ที่ 75% และ 100% มีค่าความเป็นสีเหลืองสูงกว่าสูตร 50%  
 
ตารางที่ 4 แสดงค่าสีของขนมข้าวตูจากกากถั่วเหลือง อัตราส่วน 50%  75% และ 100% 
ค่าส ี 50% 75% 100% 
L* 48.69 58.42 57.68 
a* 2.35   0.92   1.19 
b*                                                                                                                    19.52 23.12 22.69 

*ท าการวัดค่าสีด้วยเครื่อง Chroma Meter (โครมามิเตอร์) 
หมายเหตุ  L  คือค่าความสว่างของสี  a* คือค่าสีเขียว  b* คือค่าสีเหลือง 

พบว่าค่าเนื้อสัมผัสของขนมข้าวตูทั้ง 3 สูตร สูตร 50% มีเนื้อสัมผัส (57.19) ที่แข็งกว่าสูตร 75% (37.43) และสูตร 
100% (37.43) ซึ่งมีคาวมแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (p < 0.05)   
ตารางที่ 5 แสดงค่าเนื้อสัมผัสของขนมข้าวตูจากกากถั่วเหลือง อัตราส่วน 50%  75% และ 100% 
ค่าเนื้อสัมผัส (gram force) 50% 75% 100% 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (x)̅ 57.19b 37.43a 37.43a 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 1.000 .444 .444 

*a,b คือตัวอักษรที่ก ากับในแนวนอนแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 95 % (p < 0.05) 
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ตารางที่ 6 คุณค่าทางโภชนาการขนมข้าวตูจากกากถั่วเหลือง อัตราส่วน 50%  75% และ 100% 15 กรัม (1 ช้ิน) 
คุณค่าทางโภชนาการ 50% 75% 100% 
ไขมัน(g) 1.59 1.23 0.85 
โปรตีน(g) 1.34 2.2 2.38 
คาร์โบไฮเดรต(g) 7.21 7.52 7.83 
พลังงานท้ังหมด (กิโลแคลอรี่)                                                                                                               48.0 47.5 47.0 

 
สรุปผลการวิจัย 

สูตรมาตรฐานที่ไดร้ับคะแนนความชอบสูงสุด คือ สตูรขนมข้าวตูดัดแปลงจากกิมเล้ง มีส่วนผสม คือ เนื้อมะพร้าวขูด 
200 กรัม ข้าวสารคั่วบดละเอียด 83 กรัม หัวกะทิ 120 กรัม น้ าตาลโตนด 200 กรัม หลังจากน้ันน ามาปรับเปลี่ยนอัตราส่วน
ของกากถ่ัวเหลืองที่อัตราส่วน 50% 75% และ 100% พบว่าท้ัง 3 สูตรมีค่าคะแนนความชอบด้านประสาทสมัผสัไม่แตกตา่ง
กันแต่เมื่อพิจารณาคา่ด้านกายภาพและคณุค่าทางโภชนาการพบว่าสูตร 75% และ 100% มีค่าเนื้อสมัผัสที่น่ิมเท่ากับ 37.43 
gram force และมีค่าสีความสว่าง (L*) และ ค่าความเป็นสีเหลือง (b*) ใกล้เคียงกัน แต่ด้านโภชนาการพบว่าขนมข้าวตูจาก
กากถ่ัวเหลือง 100% ให้พลังงานน้อยที่สุด เท่ากับ 47 กิโลแคลอรี่  ผู้วิจัยน ากากถั่วเหลืองมาท าขนมข้าวตูเพื่อท าเป็นสตูร
มาตรฐาน เพื่อเพ่ิมมลูค่าให้กับกากถ่ัวเหลือง และน าการกากถั่วเหลอืงมาใช้ให้เกิดประโยชนส์ูงสุด คือ กากถ่ัวเหลืองมีโปรตีน 
และสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และยังสามารถเป็นทางเลือกของผู้บริโภค 
  

เอกสารอ้างอิง 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร. 2556 ข้าวตูเอ็กซ์เพรส (ออนไลน์) สืบค้นจาก :   

http://ifrpd.ku.ac.th/th/products/ifrpd-rice-khoo-tu.php [15 พฤษภาคม 2561] 
ศูนย์เครือข่ายข้อมลูอาหารครบวงจร. 2553 ข้าวตู. (ออนไลน์) สืบคน้จาก :     

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3327/ข้าวตู  
[15 พฤษภาคม 2561] 

ศูนย์เครือข่ายข้อมลูอาหารครบวงจร. 2553 Soybean/ถั่วเหลือง. (ออนไลน์) สืบค้นจาก :   
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1359/soybean-ถั่วเหลือง 
[15 พฤษภาคม 2561] 

MedThai. 2557 ถั่วเหลือง (ออนไลน์) สืบค้นจาก : https://medthai.com/ถั่วเหลือง  
[15 พฤษภาคม 2561] 

มหาวิทยาลยัมหิดล. 2556 ถั่วเหลือง-ประโยชน์ (ออนไลน์) สืบค้นจาก :  
www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/396/ถั่วเหลือง-ประโยชน์)  
[15 พฤษภาคม 2561] 

MedThai. 2557 มะพร้าว (ออนไลน์) สืบค้นจาก : https://medthai.com/มะพร้าว  
[15 พฤษภาคม 2561] 

ศูนย์เครือข่ายข้อมลูอาหารครบวงจร. 2553 ข้าวคั่ว. (ออนไลน์) สืบค้นจาก :   
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3727/ข้าวคั่ว  
[15 พฤษภาคม 2561] 
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ตารางที่ 6 คุณค่าทางโภชนาการขนมข้าวตูจากกากถั่วเหลือง อัตราส่วน 50%  75% และ 100% 15 กรัม (1 ช้ิน) 
คุณค่าทางโภชนาการ 50% 75% 100% 
ไขมัน(g) 1.59 1.23 0.85 
โปรตีน(g) 1.34 2.2 2.38 
คาร์โบไฮเดรต(g) 7.21 7.52 7.83 
พลังงานท้ังหมด (กิโลแคลอรี่)                                                                                                               48.0 47.5 47.0 

 
สรุปผลการวิจัย 

สูตรมาตรฐานที่ไดร้ับคะแนนความชอบสูงสุด คือ สตูรขนมข้าวตูดัดแปลงจากกิมเล้ง มีส่วนผสม คือ เนื้อมะพร้าวขูด 
200 กรัม ข้าวสารคั่วบดละเอียด 83 กรัม หัวกะทิ 120 กรัม น้ าตาลโตนด 200 กรัม หลังจากน้ันน ามาปรับเปลี่ยนอัตราส่วน
ของกากถ่ัวเหลืองที่อัตราส่วน 50% 75% และ 100% พบว่าท้ัง 3 สูตรมีค่าคะแนนความชอบด้านประสาทสมัผสัไม่แตกตา่ง
กันแต่เมื่อพิจารณาคา่ด้านกายภาพและคณุค่าทางโภชนาการพบว่าสูตร 75% และ 100% มีค่าเนื้อสมัผัสที่น่ิมเท่ากับ 37.43 
gram force และมีค่าสีความสว่าง (L*) และ ค่าความเป็นสีเหลือง (b*) ใกล้เคียงกัน แต่ด้านโภชนาการพบว่าขนมข้าวตูจาก
กากถ่ัวเหลือง 100% ให้พลังงานน้อยที่สุด เท่ากับ 47 กิโลแคลอรี่  ผู้วิจัยน ากากถั่วเหลืองมาท าขนมข้าวตูเพื่อท าเป็นสตูร
มาตรฐาน เพื่อเพ่ิมมลูค่าให้กับกากถ่ัวเหลือง และน าการกากถั่วเหลอืงมาใช้ให้เกิดประโยชนส์ูงสุด คือ กากถ่ัวเหลืองมีโปรตีน 
และสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และยังสามารถเป็นทางเลือกของผู้บริโภค 
  

เอกสารอ้างอิง 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร. 2556 ข้าวตูเอ็กซ์เพรส (ออนไลน์) สืบค้นจาก :   

http://ifrpd.ku.ac.th/th/products/ifrpd-rice-khoo-tu.php [15 พฤษภาคม 2561] 
ศูนย์เครือข่ายข้อมลูอาหารครบวงจร. 2553 ข้าวตู. (ออนไลน์) สืบคน้จาก :     

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3327/ข้าวตู  
[15 พฤษภาคม 2561] 

ศูนย์เครือข่ายข้อมลูอาหารครบวงจร. 2553 Soybean/ถั่วเหลือง. (ออนไลน์) สืบค้นจาก :   
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1359/soybean-ถั่วเหลือง 
[15 พฤษภาคม 2561] 

MedThai. 2557 ถั่วเหลือง (ออนไลน์) สืบค้นจาก : https://medthai.com/ถั่วเหลือง  
[15 พฤษภาคม 2561] 

มหาวิทยาลยัมหิดล. 2556 ถั่วเหลือง-ประโยชน์ (ออนไลน์) สืบค้นจาก :  
www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/396/ถั่วเหลือง-ประโยชน์)  
[15 พฤษภาคม 2561] 

MedThai. 2557 มะพร้าว (ออนไลน์) สืบค้นจาก : https://medthai.com/มะพร้าว  
[15 พฤษภาคม 2561] 

ศูนย์เครือข่ายข้อมลูอาหารครบวงจร. 2553 ข้าวคั่ว. (ออนไลน์) สืบค้นจาก :   
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3727/ข้าวคั่ว  
[15 พฤษภาคม 2561] 

ผลกำรอบแห้งและกำรทอด ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสำรอำหำรในผลิตภัณฑ์

จำกสำหร่ำยพวงองุ่น (C. lentillifera)

อุไรวรรณ วัฒนกุล1* วัฒนา วัฒนกุล2 และนพรัตน์ มะเห1 

บทคัดย่อ

บทน�ำ : กระบวนการแปรรูปสาหร่ายเป็นผลิตภัณฑ์ มีการผสมสาหร่ายกับวัตถุดิบอื่น ใช้ความร้อน และ น�้ามันพืชร่วมในการผลิต 

ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลต่อปริมาณสารอาหารและสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพในสาหร่าย จึงต้องศึกษาให้ครอบคลุมถึงสารอาหารและ

สารชีวภาพส�าคัญที่ยังคงเหลือในผลิตภัณฑ์ เพื่อหาความเหมาะสมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่อไป

วตัถปุระสงค์ : ศกึษาการเปลีย่นแปลงสารอาหารและสารออกฤทธิท์างชวีภาพในสาหร่ายพวงองุน่ทีแ่ปรรูปเป็นสาหร่ายแผ่นปรงุรส 

และสาหร่ายแผ่นทอดกรอบ เปรียบเทียบกับสาหร่ายสดและสาหร่ายอบแห้งที่ไม่ผ่านการแปรรูป 

วิธีกำรศึกษำ : น�าสาหร่ายพวงองุ่นสด ไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 45๐C นาน 48 ชั่วโมง บดละเอียด และวิเคราะห์หาองค์ประกอบทาง

เคม ีปริมาณเกลอื และสารออกฤทธิท์างชวีภาพ จากนัน้ท�าการแปรรปูสาหร่ายเป็นผลิตภัณฑ์สาหร่ายแผ่นปรงุรสอบแห้ง และสาหร่าย

แผ่นทอดปรุงรส วิเคราะห์สารอาหาร และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ท�าการวิเคราะห์ด้วยสถิติ โดยวิธี Duncan’s New Multiple 

Range Test (DMRT) 

ผลกำรศกึษำ : พบว่า ปรมิาณสารอาหารมคีวามผนัแปรไปตามค่าความช้ืนในตวัอย่างและวธิกีารแปรรปู โดยสาหร่ายแผ่นทอดกรอบ

มีปริมาณไขมันเพิ่มขึ้นมากที่สุด ส่วนปริมาณเถ้า โปรตีน เยื่อใย และคาร์โบไฮเดรต มีค่าต�่ากว่าสาหร่ายอบแห้ง และสาหร่ายแผ่น

ปรุงรส ตามล�าดับ (P<0.05) ขณะที่ปริมาณเกลือมีค่าสูงที่สุดในสาหร่ายแผ่นปรุงรส รองลงมาคือ สาหร่ายอบแห้ง และสาหร่ายแผ่น

ทอดกรอบตามล�าดับ (P<0.05) เมื่อน�าตัวอย่างมาวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS พบว่าสาหร่ายแผ่นทอด

กรอบ ให้ค่าการต้านอนุมูลอิสระดีกว่าสาหร่ายแผ่นปรุงรส แต่ไม่ต่างกันทางสถิติ ขณะที่ปริมาณคลอโรฟิลล์ในสาหร่ายแผ่นปรุงรส 

มีค่าสูงกว่าสาหร่ายแผ่นทอดกรอบ 

วิจำรณ์และสรุป : ผลการทดลองบ่งชี้ว่าวิธีการแปรรูปมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระ โดย การทอด

ด้วยน�้ามัน มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณค่าทางโภชนาการและสาระส�าคัญในสาหร่ายมากที่สุด รองลงมา คือการใช้ความร้อนในการ

อบแห้ง มีผลท�าให้ค่าปริมาณสารอาหารลดลงกว่าสาหร่ายที่ไม่ผ่านการแปรรูป
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Effects of Dried and Fried Process Method to Nutrients Changes in Products 

from Sea Grapes (C. lentillifera)

Uraiwan wattanakul1*, Wattana Wattanakul2 and Nopparat Mahea1 

Abstract

Introduction : The processing of seaweed product are mixed algae with other ingredients. . Used heat and 

vegetable oils in the production process. These factors affect to the nutrition value and bioactive substances 

in seaweed. Therefore, we must be to study all important nutrients and biological substances that remaining 

in the product. In order to find the suitable processing products.

Objective : To study the changing of nutrients and bioactive substances in the sea grapes (C. lentillifera)that 

are processed into seasoned seaweed and crispy seaweed. Compared with fresh and dried sea grapes (C. lentilifera).

Methods : Fresh sea grapes was drying at 45°C for 48 hours and grinding seaweed into a powder. Analyzed for 

chemical composition, salt content and bioactive substances. Then, the seaweed was processing into seasoned 

seaweed and crispy seaweed product. Approximate analysis and bioactive substances was analyzed in the 

products. The statistical analysis used by Duncan’s New Multiple Range Test 

Results : The results showed that the amount of nutrients varies according to the moisture content in the 

samples and processing method. Lipid content has the highest in the crispy seaweed. Therefore, ash content, 

protein, fiber and carbohydrates was lower than dried seaweed and seasoned seaweed, respectively (P <0.05). 

While, the salt content was the highest in the seasoned seaweed, followed by dried seaweed and crispy 

seaweed, respectively (P<0.05).The Radical scavenging activity by DPPH and ABTS assay in crispy seaweed gave 

the better value than seasoned seaweed (P>0.05). Wherease, the amount of chlorophyll in the seasoned 

seaweed was higher than the crispy seaweed. 

Conclusion : The results indicate that different processing methods have a significant effect on changing 

nutritional values   and antioxidant activity in seaweed products. The fried process method with vegetable oil 

affecting to the most nutrient and bioactive compounds in algae, followed by the heated method for drying 

sample was reduce nutrient content than non-roasted seaweed

Keywords: Dried method, Fried method, Nutrients, Sea Grapes (C. lentilifera)
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บทน า 
ปัจจุบันมีการน้าสาหร่ายทะเลหลายชนิดที่เพาะเลี้ยงง่าย หรือพบในธรรมชาติปริมาณมาก มาแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์สาหร่ายที่หลากหลายขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยส่วนใหญ่จะผลิตเป็นขนมขบเคี้ยว ได้แก่
ข้าวเกรียบผสมสาหร่าย ข้าวตังหน้าสาหร่าย  สาหร่ายอบแห้ง สาหร่ายแผ่นปรุงรส สาหร่ายแผ่นอบกรอบ ฯ ทั้งนี้สาหร่าย
เริ่มเป็นที่นิยมน้ามาบริโภค เพราะสาหร่ายมีสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์มากมาย สามารถน้ามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร  
ยา และเครื่องส้าอาง ฯลฯ [1] สารอาหารส้าคัญในสาหร่ายได้แก่ คาร์โบไฮเดรต  โปรตีน  กรดอะมิโนจ้าเป็น  กรดไขมัน
จ้าเป็น  เยื่อใย  วิตามินและแร่ธาตุที่สูงกว่าพืชทั่วไป [1]  การบริโภคสาหร่ายจึงมีแนวโน้มให้ผลที่ดีด้านสุขภาพ   โดยกลุ่ม
สาหร่ายสีเขียวสกุล Caulerpa ได้แก่ สาหร่ายพวงองุ่น (C. lentillifera )  เป็นสาหร่ายทะเลที่มีศักยภาพในการน้ามา
ศึกษา เพราะเกษตรกรสามารถน้าสาหร่ายชนิดนี้มาเพาะเลี้ยงในบ่อเลี้ยงได้ง่าย ราคาจ้าหน่ายดี เป็นที่นิยมในตลาดอาหาร
สุขภาพ ทั้งนี้เมื่อน้าสาหร่ายมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ต้องมีการผสมสาหรา่ยกับวัตถุดบิอ่ืน บางครั้งต้องผ่านกระบวนการให้
ความร้อน หรือให้ความร้อนร่วมกับการใช้น้้ามัน ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอาหารและ
สารส้าคัญอื่นๆ ในสาหร่าย ซึ่งบางครั้งอาจมีผลต่อการลดลงของสารอาหารส้าคัญ  รวมถึงสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพใน
สาหร่าย  ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสารอาหารในสาหร่ายที่แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
สาหร่ายปรุงรสอบแห้ง และสาหร่ายปรุงรสทอดกรอบ กับสาหร่ายสด ซึ่งการแปรรูปสาหร่ายการให้ได้สารอาหารที่ดี มี
ลักษณะกายภาพตามที่ผู้บริโภคต้องการนั้นจ้าเป็นต้องท้าการศึกษาให้ครอบคลุมถึงสารอาหารและสารชีวภาพส้าคัญที่ยัง
คงเหลือในผลิตภัณฑ์ เพื่อหาความเหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป คาดหวังว่าผลการวิจัยจะน้าไปสู่การพัฒนาการ
ใช้ประโยชน์จากสาหร่ายในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพส้าหรับมนุษย์ในโอกาสต่อไป     

วิธีการวิจัย 
1. การเตรียมตัวอย่างสาหร่าย 

 น้าสาหร่ายพวงองุ่นสด 1 กิโลกรัม จากบ่อเพาะเลี้ยง มาล้างท้าความสะอาดด้วยน้้าประปา ตั้งวางเรียงในถาดสแตน
เลส แล้วน้าไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง จากนั้นบดให้ละเอียด และร่อนผ่านตะแกรงขนาด 
40 เมซ จากนั้นน้าสาหร่ายที่ได้ มาวิเคราะห์หาความช้ืนและสารอาหาร ได้แก่  โปรตีน  ไขมัน  เถ้า เยื่อใย คาร์โบไฮเดรต 
และปริมาณเกลือ ตามวิธีของ AOAC [2] สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ได้แก่ ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลสารอิสระโดยวิธี DPPH 
radical scavenging assay ดัดแปลงตามวิธี Murakami [3] และวิธี ABTS assay ดัดแปลงตามวิธี Rice-Evans et,al. 
[4]  ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ และ บี ตามวิธีการ Nayek [5] เปรียบเทียบกับสารอาหารในสาหร่ายพวงองุ่นแบบสด 
  วิธีการวิเคราะห์สารอาหาร มีดังนี ้   

(1)  ความช้ืน  โดย Loss on drying at 135๐C (AOAC )  [2]   
(2)  เถ้า   โดย Burned at 550 – 600 ๐C (AOAC )  [2]   
(3)  โปรตีน โดย Kjeldahl method (AOAC ) [2]   
(4)  เยื่อใย  โดย Glass crucible method  (AOAC ) [2]   
(5)  ไขมัน โดย Soxhlet method (AOAC ) [2]   
(6)  เกลือ  โดย Mohr’s method (AOAC ) [2]   
(7)  คาร์โบไฮเดรต  โดยวิธีการค้านวณ  (AOAC ) [2]   

2.  การแปรรูปสาหร่ายเป็นผลติภณัฑ์สาหร่ายปรุงรส  
    2.1 สาหร่ายแผ่นปรุงรสอบแห้ง  
น้าสาหร่ายสดมาแปรรูปเป็นสาหร่ายแผ่นปรุงรสอบแห้ง โดยดัดแปลงสูตรการผลิต จากวิธีการของ จีรภา  และ

คณะ [6]  ใช้วัตถุดิบ ได้แก่สาหร่าย:น้้า (30:100) แป้งมัน แป้งข้าวเหนียว และซอสถั่วเหลือง น้าส่วนผสมไปขึ้นรูปและ
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อบแห้ง (ภาพที่ 1) จากนั้นน้าผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปวิเคราะห์หาความช้ืนและสารอาหาร ได้แก่  โปรตีน  ไขมัน  เถ้า เยื่อใย 
คาร์โบไฮเดรต และปริมาณเกลือ ตามวิธีของ AOAC [2] สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ได้แก่ ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลสารอิสระ
โดยวิธี DPPH radical scavenging assay ดัดแปลงตามวิธี Murakami [3] และวิธี ABTS assay ดัดแปลงตามวิธี Rice-
Evans et,al. [4]  ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอและบี ตามวิธีการ Nayek [5]  วิเคราะห์ผลโดยโปรแกรมส้าเร็จรูป  เปรียบเทียบ
คุณค่าทางสารอาหารและสารอออกฤทธิ์ทางชีวภาพ กับตัวอย่างสาหร่ายแห้ง และสาหร่ายสด   

     2.2 สาหร่ายแผ่นทอดปรุงรส 
น้าสาหร่ายสดมาแปรรูปเป็นสาหร่ายแผ่นปรุงรสทอดกรอบ โดยดัดแปลงสูตรการผลิต จากวิธีการของ จีรภา  

และคณะ [6]  ใช้วัตถุดิบ สาหร่าย:น้้า (30:100) แป้งมัน แป้งข้าวเหนียว และซอสถั่วเหลือง น้าส่วนผสมไปขึ้นรูปและ
อบแห้งก่อนน้าไปทอด (ภาพท่ี 1) จากนั้นน้าผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปวิเคราะห์ความชื้น สารอาหาร และ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 
เช่นเดียวกับสาหร่ายแผ่นปรุงรสอบแห้ง   

    

  
สาหร่ายสด สาหร่ายแห้ง 

  
สาหร่ายแผ่นปรุงรส สาหร่ายแผ่นทอดปรุงรส 

ภาพที่ 1 สาหร่าย 4 รูปแบบ ได้แก่ สาหร่ายสด สาหร่ายแห้ง สาหร่ายปรุงรสและสาหร่ายทอดปรุงรส 
 

 3.  การวิเคราะห์ข้อมูล   
        น้าข้อมูลที่ได้จากการทดลอง  มาท้าการวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 

variance : ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของข้อมูลระหว่าง treatment ด้วยวิธี  Duncan’s New 
multiple range test:  DMRT  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
    

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 

คุณค่าทางโภชนาการในสาหร่ายพวงองุ่นก่อนและหลังการแปรรูปเป็นสาหร่ายปรุงรส 
การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการในสาหร่ายพวงองุ่นสด สาหร่ายแห้ง สาหร่ายแผ่นปรุงรส และสาหร่ายทอด

ปรุงรส  (แสดงในตารางที่ 1)  พบว่า ความช้ืนในสาหร่ายมีค่าสูงท่ีสุด เท่ากับร้อยละ 93.48 รองลงมา ได้แก่ สาหร่ายแห้ง
และสาหร่ายแผ่นปรงุรส มีค่าไม่ต่างกัน อยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 9.09-9.34 และสาหร่ายทอดปรุงรส มีค่าความช้ืนต่้าที่สุด 
(P<0.05) ทั้งนี้  เพราะการใช้อุณหภูมิในการท้าแห้ง มีผลต่อการลดลงของน้้าในเซลล์สาหร่าย การอบท้าให้ปริมาณน้้าหรือ
ความช้ืนลดลงจนเหลือน้อยที่สุด ท้าให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อคุณภาพด้านต่างๆ ของอาหาร รวมถึงส่งผลให้ 
ปริมาณเถ้า โปรตีน ไขมัน และ เยื่อใยในสาหร่ายแต่ละชุดการทดลองมีค่าไม่เท่ากันตามไปด้วย ดังนี้ ปริมาณเถ้า เยื่อใย 
และโปรตีนในสาหร่ายแห้งมีค่าสูงที่สุด เท่ากับร้อยละ 6.84, 16.13 และ 24.84 ตามล้าดับ รองลงมา ได้แก่ สาหร่ายแผ่น
ปรุงรส สาหร่ายทอดปรุงรส และ สาหร่ายสด ตามล้าดับ แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ขณะที่ป ริมาณไขมันใน
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อบแห้ง (ภาพที่ 1) จากนั้นน้าผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปวิเคราะห์หาความช้ืนและสารอาหาร ได้แก่  โปรตีน  ไขมัน  เถ้า เยื่อใย 
คาร์โบไฮเดรต และปริมาณเกลือ ตามวิธีของ AOAC [2] สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ได้แก่ ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลสารอิสระ
โดยวิธี DPPH radical scavenging assay ดัดแปลงตามวิธี Murakami [3] และวิธี ABTS assay ดัดแปลงตามวิธี Rice-
Evans et,al. [4]  ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอและบี ตามวิธีการ Nayek [5]  วิเคราะห์ผลโดยโปรแกรมส้าเร็จรูป  เปรียบเทียบ
คุณค่าทางสารอาหารและสารอออกฤทธิ์ทางชีวภาพ กับตัวอย่างสาหร่ายแห้ง และสาหร่ายสด   

     2.2 สาหร่ายแผ่นทอดปรุงรส 
น้าสาหร่ายสดมาแปรรูปเป็นสาหร่ายแผ่นปรุงรสทอดกรอบ โดยดัดแปลงสูตรการผลิต จากวิธีการของ จีรภา  

และคณะ [6]  ใช้วัตถุดิบ สาหร่าย:น้้า (30:100) แป้งมัน แป้งข้าวเหนียว และซอสถั่วเหลือง น้าส่วนผสมไปขึ้นรูปและ
อบแห้งก่อนน้าไปทอด (ภาพท่ี 1) จากนั้นน้าผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปวิเคราะห์ความชื้น สารอาหาร และ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 
เช่นเดียวกับสาหร่ายแผ่นปรุงรสอบแห้ง   

    

  
สาหร่ายสด สาหร่ายแห้ง 

  
สาหร่ายแผ่นปรุงรส สาหร่ายแผ่นทอดปรุงรส 

ภาพที่ 1 สาหร่าย 4 รูปแบบ ได้แก่ สาหร่ายสด สาหร่ายแห้ง สาหร่ายปรุงรสและสาหร่ายทอดปรุงรส 
 

 3.  การวิเคราะห์ข้อมูล   
        น้าข้อมูลที่ได้จากการทดลอง  มาท้าการวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 

variance : ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของข้อมูลระหว่าง treatment ด้วยวิธี  Duncan’s New 
multiple range test:  DMRT  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
    

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 

คุณค่าทางโภชนาการในสาหร่ายพวงองุ่นก่อนและหลังการแปรรูปเป็นสาหร่ายปรุงรส 
การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการในสาหร่ายพวงองุ่นสด สาหร่ายแห้ง สาหร่ายแผ่นปรุงรส และสาหร่ายทอด

ปรุงรส  (แสดงในตารางที่ 1)  พบว่า ความช้ืนในสาหร่ายมีค่าสูงท่ีสุด เท่ากับร้อยละ 93.48 รองลงมา ได้แก่ สาหร่ายแห้ง
และสาหร่ายแผ่นปรงุรส มีค่าไม่ต่างกัน อยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 9.09-9.34 และสาหร่ายทอดปรุงรส มีค่าความช้ืนต่้าที่สุด 
(P<0.05) ทั้งนี้  เพราะการใช้อุณหภูมิในการท้าแห้ง มีผลต่อการลดลงของน้้าในเซลล์สาหร่าย การอบท้าให้ปริมาณน้้าหรือ
ความช้ืนลดลงจนเหลือน้อยที่สุด ท้าให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อคุณภาพด้านต่างๆ ของอาหาร รวมถึงส่งผลให้ 
ปริมาณเถ้า โปรตีน ไขมัน และ เยื่อใยในสาหร่ายแต่ละชุดการทดลองมีค่าไม่เท่ากันตามไปด้วย ดังนี้ ปริมาณเถ้า เยื่อใย 
และโปรตีนในสาหร่ายแห้งมีค่าสูงที่สุด เท่ากับร้อยละ 6.84, 16.13 และ 24.84 ตามล้าดับ รองลงมา ได้แก่ สาหร่ายแผ่น
ปรุงรส สาหร่ายทอดปรุงรส และ สาหร่ายสด ตามล้าดับ แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ขณะที่ป ริมาณไขมันใน

สาหร่ายทอดปรุงรสมีค่ามากท่ีสุด เท่ากับร้อยละ 65.37 รองลงมา ได้แก่ สาหร่ายแห้งและสาหร่ายปรุงรส ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง
ระหว่างร้อยละ 1.76-1.89  ส่วนสาหร่ายสดมคี่าต่้าที่สดุ เท่ากับร้อยละ 0.46  ปริมาณคาร์โบไฮเดรตในสาหร่ายแผน่ปรุงรส
มีค่าสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ สาหร่ายแห้ง  สาหร่ายทอดปรุงรส และสาหร่ายสด อาจเนื่องมาจากการผลิตสาหร่ายปรุงรส
ใช้วัตถุดิบแป้งส่วนส่วนผสมในการผลิต ทั้งนี้ปริมาณสารอาหารที่วิเคราะห์ได้มีค่าสูงกว่า สาหร่ายสีเขียวในกลุ่มเดียวกัน 
โดยชาญยุทธ [6]  รายงานการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการในสาหร่าย Caulerpa racemosa  พบว่า หลังจากน้า
สาหร่ายไปอบแห้ง มีความช้ืน  เถ้า  โปรตีน ไขมัน และ คาร์โบไฮเดรต มีค่าเท่ากับ 9.57, 17.18,  18.5, 5.26 และ 49.49 
เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ จากผลการทดลอง แสดงว่าการอบแห้งและการทอด ซึ่งเป็นการใช้ความร้อน และการใช้ความร้อน
ร่วมกับน้้ามัน ส่งผลต่อปริมาณสารอาหารในสาหร่ายแปรรูป โดยมีแนวโน้มว่าสาหร่ายปรุงรสมีปริมาณสารอาหารใกล้เคียง
กับสาหร่ายอบแห้ง ความร้อนและวัตถุดิบส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตสาหร่าย ไม่ส่งผลให้ปริมาณสารอาหารเปลี่ยนแปลงไป
จากสาหร่ายแห้งก่อนการแปรรูปมากนัก ในขณะที่การผลิตสาหร่ายทอดปรุงรส จะส่งผลต่อการลดลงของปริมาณ
สารอาหาร และมีการเพิ่มขึ้นของไขมันในสาหร่ายกว่าชุดการทดลองอื่น ท้าให้การบริโภคสาหร่ายปรุงรสทอดกรอบย่อม
ส่งผลเสียต่อร่างกายมากกว่าการรับประทานสาหร่ายสด สาหร่ายแห้ง และสาหร่ายปรุงรส  ท้ังนี้ Fleurence [7] พบว่า
สาหร่ายมีปริมาณโปรตนีประมาณร้อยละ 5-15 ของน้้าหนักแห้ง โดยโปรตีนและกรดอะมิโนแตกต่างกันไปตามฤดกูาล และ 
สายพันธ์ุ  และระบบการเพาะเลี้ยง  

เมื่อพิจารณาปริมาณเกลือในสาหร่ายทั้ง 4 รูปแบบ ดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่า ปริมาณเกลือในสาหร่ายแห้ง
และสาหร่ายแผ่นปรุงรส มีค่าสูงที่สุด เท่ากับร้อยละ 2.40-2.73 รองลงมา ได้แก่ สาหร่ายทอดปรุงรสและสาหร่ายสด มีค่า
อยู่ในช่วงร้อยละ 0.51-0.92 ตามล้าดับ (P<0.05)   

เมื่อเปรียบเทียบ สารอาหารในสาหร่ายแผ่นปรุงรส และสาหร่ายทอดปรุงรส มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ ดังนั้นการทดลองนี้ จึงบ่งช้ีว่าคุณค่าทางโภชนาการในสาหร่ายพวงองุ่นที่ผ่านการเก็บแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
สาหร่ายแผ่นปรุงรส ยังคงรักษาคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้ใกล้เคียงกับสาหร่ายแห้ง มีความเหมาะสมในการเลือกบริโภค
มากกว่าสาหร่ายทอดปรุงรส ซึ่งอาจเป็นทางเลือกหนึ่งส้าหรับการบริโภคสาหร่ายให้ได้ทั้งคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม
และมีรสชาติ ความอร่อย เพื่อส่งเสริมในวัยเด็กและเยาวชนซึ่งไม่ชอบการบริโภคสาหร่ายในรูปแบบสาหร่ายสด หรื อ
สาหร่ายแห้งในอาหารคาว สามารถเลือกรับประทานได้  
 

ตารางที่ 1   คุณค่าทางโภชนาการในสาหรา่ยพวงองุ่น Caulerpa lentillifera 
 

สาหร่ายทะเล 
Caulerpa 
lentillifera 

คุณค่าทางโภชนาการ 
ความชื้น  

(%) 
เถ้า  
(%) 

โปรตีน  
(%) 

ไขมัน 
(%) 

เย่ือใย 
(%) 

คาร์โบไฮเดรต
(%) 

สาหร่ายสด  93.48±0.4a 0.51±0.05d 1.67±0.35d 0.46±0.05c 1.74±0.10d 2.15±0.39d 
สาหร่ายแห้ง 9.09±0.02b 6.84±0.41a 24.84±0.65a 1.76±0.09b 16.13±0.2a 41.34±0.09b 
สาหร่ายแผ่นปรุงรส 9.34±0.07b 5.01±0.13b 9.16±1.20b 1.89±0.14b 3.68±0.03b 70.92±1.41a 
สาหร่ายทอดปรุงรส 2.49±0.23c 1.68±0.04c 5.59±1.37c 65.37±0.2a 2.70±0.15c 22.17±0.89c 
หมายเหตุ :  ค่าเฉลีย่ที่มีอักษรเหมือนกันในแนวตั้ง ไม่มีความแตกตา่งกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  
      เปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s multiple test (DMRT) 
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ตารางที่ 2   ปริมาณคลอโรฟลิล์ A  คลอโรฟลิล์ B และปริมาณเกลอืในสาหร่ายทะเล Caulerpa lentillifera 
สาหร่ายทะเล Caulerpa 
lentillifera 

คลอโรฟิลล์ A 
(mg/g) 

คลอโรฟิลล์ B 
(mg/g) 

ปริมาณเกลือ 
(%) 

สาหร่ายสด  273.07±10.51c 207.15±0.17c 0.51±0.00b 
สาหร่ายแห้ง 522.91±12.09a 488.89±8.68b 2.40±0.32a 
สาหร่ายแผ่นปรุงรส 471.09±5.21b 611.35±3.23a 2.73±0.33a 
สาหร่ายทอดปรุงรส 11.52±0.29d 34.57±1.34d 0.92±0.32b 

หมายเหตุ :  ค่าเฉลีย่ที่มีอักษรเหมือนกันในแนวตั้ง ไม่มีความแตกตา่งกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  
      เปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s multiple test (DMRT) 
 

ผลการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ         

 
ภาพที่ 2 กราฟแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (ABTS) , (DPPH) ในสาหร่ายทะเล Caulerpa lentillifera 

 

ปริมาณคลอโรฟิลล์ในผลิตภัณฑส์าหร่ายพวงองุ่น C. lentilifera   
ปริมาณคลอโรฟิลล์ในสาหร่ายทั้ง 4 ชุดการทดลอง ได้แก่ คลอโรฟิลล์ A  และคลอโรฟิลล์ B (ตารางที่ 2) มีค่า

แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยคลอโรฟิลล์เอ ในสาหร่ายแห้งมีค่าสูงท่ีสุด รองลงมาคือสาหร่ายแผ่น
ปรุงรส และสาหร่ายทอดปรุงรสมีค่าต่้าที่สุด ส่วนคลอโรฟิลล์บี พบว่า สาหร่ ายแผ่นปรุงรสมีค่าสูงที่สุด รองลงมา คือ 
สาหร่ายแห้ง และสาหร่ายทอดปรุงรสมีค่าต่้าที่สุด ท้ังนี้อาจกล่าวได้ว่าการทอดมีผลต่อการลดลงของปริมาณคลอโรฟิลล์เอ
และบี มากกว่าการอบแห้ง  เนื่องจากผลิตภัณฑ์สาหร่ายทั้งสองแบบใช้อัตราส่วนวัตถุดิบเท่ากัน แต่ผ่านกรรมวิธีการผลิ ต 
แตกต่างกันเฉพาะในช่วงการทอดในน้้ามัน โดยสาหร่ายแผ่นปรุงรสให้ปริมาณคลอโรฟิลล์เอและบี เท่ากับ 471.09 และ 
611.35 มก./กรัมน้้าหนักแห้ง ส่วนสาหร่ายทอดปรุงรสให้ปริมาณคลอโรฟิลล์เอและบี เท่ากับ 11.52 และ 34.57 มก./กรัม
น้้าหนักแห้ง ตามล้าดับ คลอโรฟิลล์เป็นรงควัตถุที่ ดูดซับพลังงานแสงเพื่อน้าไปใช้ในการสังเคราะห์แสงของพืช [11] 
โดยเฉพาะในสาหร่ายสีเขียวประกอบด้วยคลอโรฟิลล์ชนิดเอ จัดเป็น primary photosynthetic pigment และบี ซึ่ง
จัดเป็น secondary photosynthetic pigment และปริมาณคลอโรฟิลล์เอที่พบในสาหร่ายมีประมาณ 0.1-2.0 
เปอร์เซ็นต์ ของน้้าหนักแห้ง [13]  ทั้งนี้ Hayatsu et al. [14] กล่าวว่าประโยชน์ที่ได้รับประทานคลอโรฟิลล์ คือ ช่วยเพิ่ม
ปริมาณเม็ดเลือดแดงในร่างกาย ช่วยในผิวพรรณสดใส ช่วยให้ภูมิต้านทานร่างกายแข็งแรงขึ้น เป็นต้น ที่ส้าคัญ คือ มีฤทธิ์
ในการต้านอนุมูลสารอิสระ  ดังนั้นการแปรรูปโดยการทอดมีผลให้ปริมาณคลอโรฟิลล์ในสาหร่ายเปลี่ยนแปลงไป จึงส่งผล
ต่อการลดลงของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ  ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพิจารณาถึงการแปรรูป หรือการประยุกต์ใช้สาหร่ายใน
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องหลีกเลี่ยงการทอดในน้้ามัน  
กิจกรรมการต้านอนมุูลอิสระ 
 กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระตรวจสอบโดยวิธี DPPH radical scavenging assay รายงานผลในรูปร้อยละ
ของการต้านสารอนุมูลอิสระ DPPH (ภาพที่ 2) พบว่า สาหร่ายสด, สาหร่ายแห้ง, สาหร่ายแผ่นปรุงรส และสาหร่ายทอด
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ตารางที่ 2   ปริมาณคลอโรฟลิล์ A  คลอโรฟลิล์ B และปริมาณเกลอืในสาหร่ายทะเล Caulerpa lentillifera 
สาหร่ายทะเล Caulerpa 
lentillifera 

คลอโรฟิลล์ A 
(mg/g) 

คลอโรฟิลล์ B 
(mg/g) 

ปริมาณเกลือ 
(%) 

สาหร่ายสด  273.07±10.51c 207.15±0.17c 0.51±0.00b 
สาหร่ายแห้ง 522.91±12.09a 488.89±8.68b 2.40±0.32a 
สาหร่ายแผ่นปรุงรส 471.09±5.21b 611.35±3.23a 2.73±0.33a 
สาหร่ายทอดปรุงรส 11.52±0.29d 34.57±1.34d 0.92±0.32b 

หมายเหตุ :  ค่าเฉลีย่ที่มีอักษรเหมือนกันในแนวตั้ง ไม่มีความแตกตา่งกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  
      เปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s multiple test (DMRT) 
 

ผลการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ         

 
ภาพที่ 2 กราฟแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (ABTS) , (DPPH) ในสาหร่ายทะเล Caulerpa lentillifera 

 

ปริมาณคลอโรฟิลล์ในผลิตภัณฑส์าหร่ายพวงองุ่น C. lentilifera   
ปริมาณคลอโรฟิลล์ในสาหร่ายทั้ง 4 ชุดการทดลอง ได้แก่ คลอโรฟิลล์ A  และคลอโรฟิลล์ B (ตารางที่ 2) มีค่า

แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยคลอโรฟิลล์เอ ในสาหร่ายแห้งมีค่าสูงที่สุด รองลงมาคือสาหร่ายแผ่น
ปรุงรส และสาหร่ายทอดปรุงรสมีค่าต่้าที่สุด ส่วนคลอโรฟิลล์บี พบว่า สาหร่ ายแผ่นปรุงรสมีค่าสูงที่สุด รองลงมา คือ 
สาหร่ายแห้ง และสาหร่ายทอดปรุงรสมีค่าต่้าที่สุด ท้ังนี้อาจกล่าวได้ว่าการทอดมีผลต่อการลดลงของปริมาณคลอโรฟิลล์เอ
และบี มากกว่าการอบแห้ง  เนื่องจากผลิตภัณฑ์สาหร่ายทั้งสองแบบใช้อัตราส่วนวัตถุดิบเท่ากัน แต่ผ่านกรรมวิธีการผลิ ต 
แตกต่างกันเฉพาะในช่วงการทอดในน้้ามัน โดยสาหร่ายแผ่นปรุงรสให้ปริมาณคลอโรฟิลล์เอและบี เท่ากับ 471.09 และ 
611.35 มก./กรัมน้้าหนักแห้ง ส่วนสาหร่ายทอดปรุงรสให้ปริมาณคลอโรฟิลล์เอและบี เท่ากับ 11.52 และ 34.57 มก./กรัม
น้้าหนักแห้ง ตามล้าดับ คลอโรฟิลล์เป็นรงควัตถุที่ ดูดซับพลังงานแสงเพื่อน้าไปใช้ในการสังเคราะห์แสงของพืช [11] 
โดยเฉพาะในสาหร่ายสีเขียวประกอบด้วยคลอโรฟิลล์ชนิดเอ จัดเป็น primary photosynthetic pigment และบี ซึ่ง
จัดเป็น secondary photosynthetic pigment และปริมาณคลอโรฟิลล์เอที่พบในสาหร่ายมีประมาณ 0.1-2.0 
เปอร์เซ็นต์ ของน้้าหนักแห้ง [13]  ทั้งนี้ Hayatsu et al. [14] กล่าวว่าประโยชน์ที่ได้รับประทานคลอโรฟิลล์ คือ ช่วยเพิ่ม
ปริมาณเม็ดเลือดแดงในร่างกาย ช่วยในผิวพรรณสดใส ช่วยให้ภูมิต้านทานร่างกายแข็งแรงขึ้น เป็นต้น ที่ส้าคัญ คือ มีฤทธิ์
ในการต้านอนุมูลสารอิสระ  ดังนั้นการแปรรูปโดยการทอดมีผลให้ปริมาณคลอโรฟิลล์ในสาหร่ายเปลี่ยนแปลงไป จึงส่งผล
ต่อการลดลงของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ  ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพิจารณาถึงการแปรรูป หรือการประยุกต์ใช้สาหร่ายใน
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องหลีกเลี่ยงการทอดในน้้ามัน  
กิจกรรมการต้านอนมุูลอิสระ 
 กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระตรวจสอบโดยวิธี DPPH radical scavenging assay รายงานผลในรูปร้อยละ
ของการต้านสารอนุมูลอิสระ DPPH (ภาพที่ 2) พบว่า สาหร่ายสด, สาหร่ายแห้ง, สาหร่ายแผ่นปรุงรส และสาหร่ายทอด

ปรุงรส มีค่าการต้านอนุมูลอิสระเท่ากับร้อยละ 33.83, 35.57, 45.71 และ 62.19 ตามล้าดับ ส่วนกิจกรรมการต้านอนุมูล
อิสระตรวจสอบโดยวิธี ABTS assay (ภาพที่ 3) พบว่า สาหร่ายสด, สาหร่ายแห้ง, สาหร่ายแผ่นปรุงรส และสาหร่ายทอด
ปรุงรส มีค่าการต้านอนุมูลอิสระเท่ากับร้อยละ 56.33, 67.24, 50.69 และ 54.05 ตามล้าดับ ใกล้เคียงกับรายงานของอุไร
วรรณ [15] เรื่องผลของสภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณสารอาหารและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในสาหร่ายพวงองุ่น  (C. 
lentillifera) พบว่า สาหร่ายสด, สาหร่ายแช่เย็น, สาหร่ายแช่แข็ง สาหร่ายอบแห้ง และสาหร่ายดองเกลือ มีค่าการต้าน
อนุมูลอิสระเท่ากับร้อยละ 43.41, 59.30, 45.21, 48.11 และ 39.96 ตามล้าดับ กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ DPPH ของ
สาหร่ายที่ผ่านการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ แสดงฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าสาหร่ายแห้งและสาหร่ายสด และสาหร่าย
ทอดปรุงรสให้ค่าดีที่สุด เท่ากับร้อยละ 62.19  รองลงมาได้แก่ สาหร่ายแผ่นปรุงรส สาหร่ายแห้ง และสาหร่ายสด 
ตามล้าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) ขณะที่กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ABTS ของสาหร่ายแห้งและ
สาหร่ายสด แสดงฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่า สาหร่ายที่ผ่านการแปรรูป โดยสาหร่ายแห้งให้ค่าดีที่สุด เท่ากับร้อยละ 
67.24  รองลงมาได้แก่ สาหร่ายสด สาหร่ายทอดปรุงรส และสาหร่ายแผ่นปรุงรส ตามล้าดับ (P<0.05)   ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ อุณหภูมิในการอบสาหร่ายแผ่นปรุงรส ต่้ากว่าอุณหภูมิในการอบสาหร่ายแห้ง ส่งผลให้เกิดการเสื่อมสภาพของ
อาหารได้ต่างกัน อีกทั้งสาหร่ายทอดปรุงรส ใช้อุณหภูมิสูงที่สุดร่วมกับการใช้น้้ามันทอด จึงท้าให้ค่าการต้านอนุมูลอิสระ
ลดลงมากที่สุด จากผลของปฏิกิริยาออกซิเดชันในขณะทอด ทั้งนี้ความร้อนมีผลต่อการสลายตัวไปของกลุ่มสารต้านอนุมูล
อิสระบางกลุ่ม จากการทดลองพบว่าประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของสาหร่ายพวงองุ่น C. lentilifera มีค่าใกล้เคียง
กับ สาหร่าย C. racemosa  รวมทั้งใกล้เคียงกับรายงานของพันธุ์ทิพย์ และคณะฯ [8] พบว่าสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียว 
Neomeris vanbosseae ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH ได้ร้อยละ 49.62  โดยสาหร่ายมีสารรงควัตถุ สารประกอบ   
ฟินอลิก และสารพอลิแซ็กคาไรด์ ที่มีสมบัติเด่นทางยาหลายอย่าง  การท้าหน้าที่ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสาหร่าย จึงมี
สารหลายกลุ่มรวมถึงสารทุติยภูมิอื่นที่เป็นองค์ประกอบและสามารถออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ด้วย [10] 
 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษานี้ช้ีให้เห็นว่า การลดปริมาณความช้ืน และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้ความร้อน อุณหภูมิสูง และ

การใช้น้้ามันทอด ล้วนมีผลต่อปริมาณสารอาหารและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในสาหร่ายพวงองุ่น ท้าให้ ปริมาณเถ้า  
โปรตีน  ไขมัน เยื่อใย และคาร์โบไฮเดรต ในสาหร่ายแต่ละตัวอย่างมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยสาหร่าย
แผ่นปรุงรสมีการลดลงของปริมาณสารอาหารลดลงน้อยกว่าสาหร่ายทอดปรุงรส  ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ DPPH และ 
ABTS  มีค่าไม่เป็นไปในท้านองเดียวกัน โดยฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ DPPH ดีที่สุดในสาหร่ายแผ่นทอดปรุงรส ขณะที่ฤทธิ์
การต้านอนุมูลอิสระ ABTS ดีที่สุดในสาหร่ายแห้ง ส่วนปริมาณคลอโรฟิลล์ในสาหร่ายแผ่นปรุงรสมีค่าสูงกว่าสาหร่ายแผ่น
ทอดปรุงรส  ดังนั้นการผลิตสาหร่ายแผ่นปรุงรส เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบริโภคสาหร่าย ท่ียังคงมีคุณค่าทางโภชนาการ 
เหมาะสม ซึ่งจะน้าไปสู่การใช้ประโยชน์จากสาหร่ายเพื่อการบริโภคที่หลากหลายเพิ่มขึ้น 
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องค์ประกอบทำงเคมี และสำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพในผลิตภัณฑ์ข้ำวกล้องงอกผสม 3 สำยพันธุ์

อุไรวรรณ วัฒนกุล1* พีรพงษ์ พึ่งแย้ม2 และศุภลักษณ์ สุดขาว3 

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ข้าวกล้องงอกเป็นข้าวที่ผ่านการแช่น�้าและเพาะงอก กระบวนการงอกจะช่วยเพิ่มปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และเพิ่ม

การสะสมสารอาหาร โดยเฉพาะข้าวกล้องงอกจากกลุ่มข้าวมีสี ได้แก่ ข้าวสังข์หยด และข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งการรับประทานจะนิยม

ผสมกับข้าวที่มีความนุ่ม

วตัถปุระสงค์ : เพือ่เปรียบเทยีบ คณุค่าทางโภชนาการ และสารออกฤทธิท์างชวีภาพในข้าวกล้องงอกผสมระหว่างข้าว สงัข์หยด ข้าว

ไรซ์เบอรี่ และข้าวหอมใบเตยในอัตราส่วนผสมที่แตกต่างกัน 4 ชุดการทดลอง 

วิธีกำรศึกษำ : เก็บตัวอย่างข้าวสังข์หยด ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวหอมใบเตยที่ปลูกในจังหวัดพัทลุง น�ามาผลิตข้าวกล้องงอก โดยใช้

เวลาในการแช่ : การเพาะงอก ข้าวสังข์หยด ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวหอมใบเตย เท่ากับ 24 : 21 ชั่วโมง, 24 : 36 ชั่วโมง และ 24 : 

17 ชั่วโมง ตามล�าดับ จากนั้นจึงน�ามาอบแห้งจนความชื้นในเมล็ดข้าวน้อยกว่าร้อยละ 13 แล้วน�ามาผสมเป็นข้าวกล้องงอกผสม 4 

สูตร วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ท�าการวิเคราะห์ด้วยสถิติ โดยวิธี Duncan’s New Multiple 

Range Test (DMRT) 

ผลกำรศึกษำ : พบว่า ปริมาณความชื้น ไขมัน เถ้า และสารสีแอนโทไซยานิน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่การใช้สัดส่วนผสม

ที่แตกต่างกันส่งผลสูตรที่ 4 (65:25:10) มีแนวโน้มปริมาณโปรตีน เยื่อใย และสารประกอบฟินอลิก มีค่าสูงที่สุด ส่วนปริมาณ

คาร์โบไฮเดรตให้ค่าต�่าที่สุด เมื่อพิจารณาฤทธิ์ต้านอนุมูลสารอิสระ DPPH พบว่าสูตรผสมที่ 4 มีค่า IC
50
 ดีที่สุด เท่ากับ 0.178 มก./

มล. ขณะที่ฤทธิ์ต้านอนุมูลสารอิสระ ABTS พบว่าสูตรผสมที่ 3 และ 4 มีค่า IC
50
 ดีที่สุด อยู่ในช่วงระหว่าง 0.085 - 0.098 มก./มล. 

(P<0.05) 

วิจำรณ์และสรุป : เมื่อเปรียบเทียบข้าวกล้องงอกทั้ง 4 สูตร พบว่า สูตรที่ 4 มีสัดส่วนผสมระหว่างข้าวสังข์หยด: ข้าวไรซ์เบอรี่ :ข้าว

หอกหอมใบเตย เท่ากับ 65:25:10 ให้คุณค่าทางโภชนาการโดยรวมดีที่สุด รองลงมาได้แก่ สูตรที่ 3 (55:35:10) บ่งชี้ว่า สารอาหาร

ของข้าวกล้องงอกและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ มีความแตกต่างกันขึ้นกับชนิดของข้าว

ค�ำส�ำคัญ : องค์ประกอบทางเคมี สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ข้าวกล้องงอก
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Chemical properties and bio-functional substances in products of

germinated brown rice mixed with three species

Uraiwan wattanakul1* Peerapong Puengyam2 and Supaluck Sudkhaw3 

Abstract

Introduction: Germinated brown rice (GBR) is rice that has been soaked and germinated. The process of germi-

nation enhances the bio-availability and nutrients accumulation. Especially, GBR from colors rice groups such 

as Sangyod rice and Riceberry rice. Which is usually eaten with soft rice.

Objective: To compare the nutrition value and bioactive compounds on four different treatment from GBR 

mixed with Sangyod brown rice (SR), Riceberry brown rice (RR) and Hombaitoey brown rice (HR) .

Methods: Sangyod, Riceberry and Hombaitoey paddy rice grown in Phatthalung province were collected. To 

produced GBR by rating time to soaking : germinating on Sangyod rice, Riceberry rice and Hombaitoey rice equal 

to 24: 21 hours, 24: 36 hours and 24: 17 hours, respectively, Then, dried process until the moisture content in 

the grain is less than 13 percentage. After that mixed GBR samples into 4 formulas. Approximate analysis and 

bioactive substances was analyzed. Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) was used to analyze. 

Results: It was found that moisture content, fat content, ash content and anthocyanin were no significant 

difference. Vary different the ratio of mixing GBR in the formula 4 (65:25:10) is a tendency highest for protein, 

fiber, and phenolic compounds. While, carbohydrates is the lowest. When, consider the radical scavenging 

activity by DPPH method, it was found that the fourth formula had the best value. It showed IC
50
 of 0.178 mg/

ml. While the radical scavenging activity by ABTS assay showed the formula 3 and 4 had the best value of IC
50
 

in range between 0.085 - 0.098 mg/ml (P <0.05)

Conclusion : Compared for 4 GBR formulas, it was found that the fourth formula which had a mixed ratio be-

tween SGR : RGR :HGR is equal to 65:25:10 providing the best nutritional value, followed by formula 3 (55:35:10). 

It’s indicated that nutrients and bioactive substances in GBR are difference depending on types of rice.

Keywords : Chemical properties, bio-functional substances, germinated brown rice 
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บทน า 
การผลิตข้าวกล้องงอก สามารถเพิ่มคุณค่าสารอาหารบางชนิดในข้าว ซึ่งข้าวกล้องงอกจากกลุ่มข้าวมีสี ได้แก่ ข้าว

สังข์หยดพัทลุง และข้าวไรซ์เบอร์รี่ อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าข้าวขาว  เช่น มีสารแกมมา-ออ
ไรซานอล ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลอืด [1] มีกรดแกมมา-อะมิโนบิวไทริก (GABA) มากกว่าข้าวสาร ซึ่งช่วยป้องกันโรคอัล
ไซเมอร์ [2] การเปลี่ยนแปลงในเมล็ดข้าวเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีระหว่าง แป้ง โปรตีน และไขมัน โดยมีความช้ืน อุณหภูมิ
และ อากาศเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา [3]  ซึ่งมีผลต่อคุณภาพการผลิตข้าวกล้องงอก  

ข้าวเจ้าสังข์หยดพัทลุง มีลักษณะเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงเข้มจากรงควัตถุแอนโทไซยานิน [4]  มีวิตามินบีสูง [5] ข้าว
ไรซ์เบอร์รี่ เป็นข้าวสีม่วงเข้มอยู่ในเปลือกหุ้ม จากสารสีแอนโธไซยานิน ทีม่ีประสิทธิภาพในการก้าจัดอนุมูลอิสระในร่างกาย 
[6] มีดัชนีน้้าตาลต่้า-ปานกลาง  ส่วนข้าวหอมใบเตย เป็นข้าวขาวมีรสชาติอร่อย อ่อนนุ่มก้าลังดี แม้จะน้ามาอุ่นซ้้า ทั้งนีข้้าว
กล้องมีข้อด้อยคือ หุงสุกจะมีความแข็ง แต่การผลิตเป็นข้าวกล้องงอก สามารถลดปัญหาดังกล่าวได้ อีกทั้งมีคุณค่าทาง
อาหารเพิ่มขึ้นมากกว่าข้าวกล้องและข้าวขาว [7]   ปัจจุบันข้าวงอกที่ผลิตมีทั้งแบบข้าวกาบา (GABA) และแบบข้าวมอลต์ 
[8] อย่างไรก็ตาม ข้าวกล้องงอกยังมีข้อด้อยในด้านคุณภาพเนื้อสัมผัสการบริโภค ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการหาอัตรา
ส่วนผสมของข้าวมีสี ได้แก่ ข้าวกล้องงอกสังข์หยด  ข้าวกล้องงอกไรซ์เบอรี่ และข้าวกล้องงอกหอมใบเตย มารวมเข้า
ด้วยกันในสัดส่วนต่างกัน 4 ชุดการทดลอง เพื่อให้มีคุณค่าทางโภชนาการดีที่สุด และมีคุณภาพเนื้อสัมผัสการบริโภคที่ดีด้วย 
การวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ในการน้าข้าวกล้องงอก 3 สายพันธ์ุดังกล่าว ในสัดส่วนที่ต่างกัน 4 สูตร วิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมี และสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพในผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกผสม  

วิธีการวิจัย 
1. การผลิตข้าวกล้องงอก   

 เก็บตัวอย่างข้าวทั้งสามชนิดได้แก่ ข้าวสังข์หยดพัทลุง  ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวหอมใบเตย ท่ีปลูกในจังหวัดพัทลุง 
มาอย่างละ 20 กิโลกรัม น้ามาผลิตข้าวกล้องงอก โดยการแช่ข้าวเปลือกในถังพลาสติกขนาด 500 ลิตร  พร้อมทั้งให้อากาศ 
จากนั้นน้ามาเพาะงอกในที่มืด แล้วอบแห้งที่อุณหภูมิต่้า จนได้ความช้ืนน้อยกว่าร้อยละ 13 ก่อนท้าการสีแบบกะเทาะ
เปลือก  ดังนี้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และ ข้าวหอมใบเตย ใช้เวลาในการแช่ : การเพาะงอก เท่ากับ 24 : 21 
ช่ัวโมง,  24 : 36 ช่ัวโมง และ 24 : 17 ช่ัวโมง ตามล้าดับ  เมื่อครบเวลา จึงน้าข้าวกล้องงอกทั้ง 3 ชนิด มาอบแห้งที่
อุณหภูมิประมาณ 55-60 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา  12-18  ช่ัวโมง จนได้ความชื้นในเมล็ดข้าวน้อยกว่าร้อยละ 13  
     2.  การเตรียมสูตรข้าวกล้องงอกผสม 3 สายพันธุ์  
          น้าผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกทั้ง 3 ชนิด ผสมกันในสัดส่วนท่ีแตกต่างกัน แบ่งเป็น 4 ชุดการทดลอง ดังนี้ 

ชุดการทดลอง  อัตราส่วนผสมข้าว ต่อ 100 ส่วน 
ข้าวกล้องงอกสังข์หยดพัทลุง ข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์ร่ี ข้าวกล้องงอกหอมใบเตย 

1 35 35 30 
2 45 35 20 
3 55 35 10 
4 65 25 10 

   
3.  การวิเคราะห์ข้าวกล้องงอก 4 สูตร 

น้าข้าวกล้องงอกผสมทั้ง 4 ชุดการทดลอง วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ดังนี้
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี  ได้แก่  1) โปรตีน โดยวิธี Kjeldahl method [10] 2)  ไขมัน โดยวิธี  Soxhlet 
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extraction method [10]   3) เถ้า โดยวิธี dry ashing  method [10]   4) ความช้ืน  โดยวิธี  Loss on drying at 
135๐C [10]    5) เยื่อใย  โดยวิธี AOAC [9]  5) คาร์โบไฮเดรต โดยวิธีการค้านวณ 

 วิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ดังนี้ 1) ทดสอบความสามารถในการดักจับอนุมูลอิสระ DPPH ( DPPH radical 
scavenging capacity assay) ตามวิธีการของ Fengiln [10]  2) รทดสอบความสามารถในการดักจับอนุมูลอิสระ ABTS  
ดัดแปลงตามวิธีการของ Rice-Evans [11]  3) ปริมาณสารฟินอลิก  ตามวิธี Folin-Ciocalteau method (AOAC)  [9]   
   
4.  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด completely randomized design หรือ (CRD)  มี 3 ซ้้า วิเคราะห์ความ
แปรปรวนตามแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test  
DMRT    

 

 
ภาพที่ 1  ข้าวกล้องงอกผสมสังขห์ยด : ไรซ์เบอรร์ี่ : หอมใบเตย ในอัตราส่วนท่ีแตกต่างกัน    

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบทางเคมี และคุณค่าทางโภชนาการ 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี และคุณค่าทางโภชนาการในข้าวกล้องงอกผสมทั้ง 4 ชุดการทดลอง 

(ตารางที่ 1) พบว่า ความช้ืนและปริมาณไขมันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ อยู่ในช่วงร้อยละ 8.81-9.37  ซึ่งเป็นความช้ืนที่
เหมาะสมต่อการเก็บรักษาให้คงคุณภาพที่ดี เพราะมีค่าระหว่างร้อยละ 10-18  ท้าให้ข้าวไม่เกิดการเสื่อมเสียเนื่องจาก
จุลินทรีย์บนผิวเมล็ด [12]  ปริมาณเถ้าและปริมาณไขมันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติเช่นกัน โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 1.49-
1.62 และ 2.80-3.11 ตามล้าดับ ส่วนปริมาณโปรตีน และเยื่อใย  มีค่าแตกต่างกันทางสถิติ ดังนี้ ปริมาณโปรตีนในข้าวชุด
การทดลองท่ี 4 ( 65:25:10) มีค่าสูงที่สุด เท่ากับร้อยละ 11.65 แต่ไม่ต่างกันทางสถิติกับชุดการทดลองที่ 3 ( 55:35:10)  
และ 2 ( 45:35:20) มีค่าเท่ากับร้อยละ 11.02 และ 10.53 ตามล้าดับ ปริมาณเยื่อใย มีค่าสูงที่สุดในข้าวชุดการทดลองที่ 4 
( 65:25:10) เท่ากับร้อยละ 1.40  แต่ไม่ต่างกันทางสถิติกับชุดการทดลองที่ 3 ( 55:35:10)   เท่ากับร้อยละ 1.20 ส่วนชุด
การทดลองที่ 2 และ 1 มีค่าต่้ากว่า ปริมาณคาร์โบไฮเดรต ในชุดการทดลองที่ 1-3 มีค่าไม่ต่างกัน แต่ต่างจากชุดการ
ทดลองที่ 4 ซึ่งมีค่าต่้าที่สุด เท่ากับร้อยละ 72.91 ปริมาณโปรตีนจากการทดลองนี้มีค่าใกล้เคียงกับการผลิตสารประกอบ

  
ข้าวกล้องงอกผสม สตูรที่ 1 ข้าวกล้องงอกผสม สตูรที่ 2 

  
ข้าวกล้องงอกผสม สตูรที่ 3 ข้าวกล้องงอกผสม สตูรที่ 4 
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extraction method [10]   3) เถ้า โดยวิธี dry ashing  method [10]   4) ความช้ืน  โดยวิธี  Loss on drying at 
135๐C [10]    5) เยื่อใย  โดยวิธี AOAC [9]  5) คาร์โบไฮเดรต โดยวิธีการค้านวณ 

 วิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ดังนี้ 1) ทดสอบความสามารถในการดักจับอนุมูลอิสระ DPPH ( DPPH radical 
scavenging capacity assay) ตามวิธีการของ Fengiln [10]  2) รทดสอบความสามารถในการดักจับอนุมูลอิสระ ABTS  
ดัดแปลงตามวิธีการของ Rice-Evans [11]  3) ปริมาณสารฟินอลิก  ตามวิธี Folin-Ciocalteau method (AOAC)  [9]   
   
4.  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด completely randomized design หรือ (CRD)  มี 3 ซ้้า วิเคราะห์ความ
แปรปรวนตามแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test  
DMRT    

 

 
ภาพที่ 1  ข้าวกล้องงอกผสมสังขห์ยด : ไรซ์เบอรร์ี่ : หอมใบเตย ในอัตราส่วนท่ีแตกต่างกัน    

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบทางเคมี และคุณค่าทางโภชนาการ 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี และคุณค่าทางโภชนาการในข้าวกล้องงอกผสมทั้ง 4 ชุดการทดลอง 

(ตารางที่ 1) พบว่า ความช้ืนและปริมาณไขมันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ อยู่ในช่วงร้อยละ 8.81-9.37  ซึ่งเป็นความช้ืนที่
เหมาะสมต่อการเก็บรักษาให้คงคุณภาพที่ดี เพราะมีค่าระหว่างร้อยละ 10-18  ท้าให้ข้าวไม่เกิดการเสื่อมเสียเนื่องจาก
จุลินทรีย์บนผิวเมล็ด [12]  ปริมาณเถ้าและปริมาณไขมันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติเช่นกัน โดยอยู่ในช่วงร้อยละ 1.49-
1.62 และ 2.80-3.11 ตามล้าดับ ส่วนปริมาณโปรตีน และเยื่อใย  มีค่าแตกต่างกันทางสถิติ ดังนี้ ปริมาณโปรตีนในข้าวชุด
การทดลองท่ี 4 ( 65:25:10) มีค่าสูงที่สุด เท่ากับร้อยละ 11.65 แต่ไม่ต่างกันทางสถิติกับชุดการทดลองที่ 3 ( 55:35:10)  
และ 2 ( 45:35:20) มีค่าเท่ากับร้อยละ 11.02 และ 10.53 ตามล้าดับ ปริมาณเยื่อใย มีค่าสูงที่สุดในข้าวชุดการทดลองที่ 4 
( 65:25:10) เท่ากับร้อยละ 1.40  แต่ไม่ต่างกันทางสถิติกับชุดการทดลองที่ 3 ( 55:35:10)   เท่ากับร้อยละ 1.20 ส่วนชุด
การทดลองที่ 2 และ 1 มีค่าต่้ากว่า ปริมาณคาร์โบไฮเดรต ในชุดการทดลองที่ 1-3 มีค่าไม่ต่างกัน แต่ต่างจากชุดการ
ทดลองที่ 4 ซึ่งมีค่าต่้าที่สุด เท่ากับร้อยละ 72.91 ปริมาณโปรตีนจากการทดลองนี้มีค่าใกล้เคียงกับการผลิตสารประกอบ

  
ข้าวกล้องงอกผสม สตูรที่ 1 ข้าวกล้องงอกผสม สตูรที่ 2 

  
ข้าวกล้องงอกผสม สตูรที่ 3 ข้าวกล้องงอกผสม สตูรที่ 4 

ชีวภาพจากข้าวกล้องงอกหอมมะลิ105 และชัยนาท ของวรนุช [13]   คือโปรตีนในข้าวกล้องหอมมะลิ105 และชัยนาท 
เท่ากับร้อยละ 8 และ 10.7 ส่วน Kim [14]  พบว่าปริมาณโปรตีนในข้าวกล้องงอก แช่น้้าอุณหภูมิ 40 ๐C เพาะงอก 20 
ช่ัวโมงมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 ไปเป็นร้อยละ 5.4 ]  ส่วนปริมาณไขมันในข้าวมีประมาณร้อยละ 3 ของข้าวทั้งเมล็ด 
[15]  สอดคล้องกับการทดลองครั้งนี้ 

จากผลการทดลองนี้ แสดงให้เห็นว่าคุณค่าทางโภชนาการในข้าวกล้องงอกผสม 3 ชนิดด้วยอัตราส่วนต่างกัน มี
ผลท้าให้คุณค่าทางโภชนาการ มีค่าแตกต่างกันตามไปด้วย โดยมีแนวโน้มว่าข้าวกล้องงอกชุดการทดลองที่ 4 ให้คุณค่าทาง
โภชนาการดีที่สุด    

 
ภาพที่ 2 ฤทธิ์การต้านอนุมลูอิสระ IC50 DPPH ของข้าวกล้องงอกผสม 3 สายพันธ์ุ 
หมายเหตุ : ค่า IC50  DPPH ของวิตามินซ ีเท่ากับ 0.2283 mg/ml 

   ค่า IC50  ABTS ของวิตามินซี เท่ากับ 0.1638 mg/ml 
 
ตารางที่ 1  คุณค่าทางโภชนาการของข้าวกล้องงอกผสม 3 สายพันธุ ์จ้านวน 4 ชุดการทดลอง 
 

ชุดการ
ทดลอง 

คุณค่าทางโภชนาการ  (%) 
ความชื้น เถ้า  เย่ือใย  ไขมัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต 

1 8.81±0.10 1.49±0.05 1.04±0.17b 3.11±0.03  9.91±0.24 b 75.64±0.54a 
2 9.02±0.08 1.53±0.09 1.08±0.01b 2.80±0.17  10.53±0.50ab 74.92±0.42a 
3 8.34±1.61 1.57±0.18   1.20±0.09ab 3.00±0.43  11.02±1.19ab 74.98±1.02a 
4 9.37±0.08 1.62±0.08 1.40±0.22a 2.95±0.09  11.65±0.13 a 72.91±0.57b 

    หมายเหตุ : เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแนวตั้งโดยใช้ตัวอักษร ถ้าตัวอักษรเหมือนกันก้ากับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ 
               ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (P>0.05)  
 

ผลการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 
ผลการตรวจสอบกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระสาร DPPH ในรูป IC50 ของข้าวกล้องงอกทั้ง 4 ชุดการทดลอง 

(ภาพที่ 2)  หากค่า IC50  ต่้า จะแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง พบว่า ข้าวกล้องงอกชุดการทดลองที่ 4 (65:25:10)  มีค่า 
IC50 เท่ากับ 0.178 มก.ต่อมล. แสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดีที่สุด แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ กับชุดการทดลองที่ 1, 
2 และ 3 ซึ่งมีค่าไม่ต่างกัน ในช่วงระหว่าง 0.210 - 0.240 มก.ต่อมล. ขณะที่กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระสาร ABTS ในรูป 
IC50 ในชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ อยู่ในช่วงระหว่าง 0.085 – 0.088 มก.ต่อมล. ยกเว้น 
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ตารางที่ 2  ปริมาณสารประกอบฟินอลิก และสารสีแอนโทไซยานิน ในข้าวกล้องงอกผสม 4 ชุดการทดลอง 
 

ชุดการทดลอง ฟินอลิก  
(mg gallic acid/g sample) 

Anthocyanin  
(mg/g dry sample) 

ชุดการทดลองที่ 1 29.94±0.54d  97.02±1.13b 
ชุดการทดลองที่ 2 34.75±2.37c 106.19±7.38b 
ชุดการทดลองที่ 3 40.59±1.13b 124.17±6.49a 
ชุดการทดลองที่ 4 54.85±2.04a 82.76±3.15c 

หมายเหตุ : เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแนวตั้งโดยใช้ตัวอักษร ถ้าตัวอักษรเหมือนกันก้ากับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ 
               ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (P>0.05)  
ชุดการทดลองที่ 1 แสดงฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระต่้าที่สุด (P<0.05)  ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าข้าวกล้องงอกที่ใช้อัตราส่วนผสม
ที่ต่างกันระหว่างข้าว 3 ชนิด ได้แก่ข้าวสังข์หยดพัทลุง ข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวหอมใบเตย ส่งผลใหก้ารแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระมีความแตกต่างกัน  ทั้งนี้รายงานของจิราภรณ์ [16]  พบว่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีการดักจับ
อนุมูลอิสระ DPPH ของข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอกและผลิตภัณฑ์ มีค่า IC50 อยู่ในช่วง 0.0043 –48.5215 มก./มล.  การผลติ
ข้าวกล้องงอกก่อให้เกิดปฏิกิริยาการท้างานในระหว่างการงอกและท้าให้เกิดการผลิตสารกลุ่มต้านอนุมูลอิสระได้มากขึ้น  
เช่นเดียวกับ Suttajit [17] พบว่าข้าวกล้องสีด้าและแดงมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าข้าวกล้องสีขาว   
 
ผลการวิเคราะหส์ารประกอบฟินอลิกและปริมาณสารสีแอนโทไซยานิน 

ปริมาณสารประกอบฟินอลิกในข้าวกล้องงอกทั้ง 4 ชุดการทดลอง (ตารางที่ 2) พบว่า ข้าวกล้องงอกในชุดการ
ทดลองที่ 4 มีปริมาณสารประกอบฟินอลิกมากที่สุด  เท่ากับ 54.85 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อกรัมข้าว รองลงมาคือ 
ชุดการทดลองที่ 3, 2 และ 1 ตามล้าดับ (P<0.05) จะเห็นได้ว่า ปริมาณสารประกอบฟินอลิก มีค่าสอดคล้องไปในท้านอง
เดียวกับฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ โดยการทดลองนี้ให้ค่าต่้ากว่าการวิเคราะห์ฟินอลิกในข้าวกล้องพื้นเมืองมีสีของภาคใต้ 
โดยสัญชัย [18] พบว่า ข้าวเหนียวด้า (96044)  ข้าวเหนียวด้า (96025)  ช่อไม้ใผ่  ข้าวเหนียวแดง(96060)  และข้าวสังข์
หยด มีค่า 320.24,  280.15,  208.42, 84.43 และ 82.01 มก./100 ก. ตามล้าดับ เพราะการผลิตข้าวกล้องงอก มีผลต่อ
การลดลงของสารประกอบฟินอลิก สอดคล้องกับงานของทัศนีย์ [19] และวันพรรษา [20]   ที่พบว่าข้าวกล้องงอกต้องผ่าน
กระบวนการแช่น้้า มีสารประกอบฟีนอลิกต่้ากว่าข้าวกล้อง อีกทั้ง Tian [21]  พบว่าปริมาณสารประกอบฟินอลิกที่ละลาย
น้้าได้ในข้าวกล้องมีมากกว่าข้าวกล้องงอก เพราะมีการสูญเสียสารกลุ่มโฟลีฟีนอลที่ละลายน้้าได้ออกไปกับน้้าที่ใช้แช่ ทั้งนี้
ประสิทธิภาพในการเป็นสารต้านอุมูลอิสระ ยังขึ้นอยู่กับปริมาณสารประกอบฟินอลิกในเมล็ดข้าว [17]   

ปริมาณสารสีแอนโทไซยานิน (ตารางที่ 2) พบว่า  ข้าวกล้องงอกในชุดการทดลองท่ี 3 มีปริมาณสารสีแอนโทไซ
ยานินมากที่สุด เท่ากับ 124.17 มก./ก. รองลงมาคือชุดการทดลองที่ 2 และ 1 ซึ่งไม่ต่างกันทางสถิติ อยู่ในช่วง 97.02 – 
106.19 มก./ก. ส่วนชุดการทดลองที่ 4 มีปริมาณสารสีแอนโทไซยานินน้อยท่ีสุด (P<0.05) บ่งช้ีได้ว่า ปริมาณสารสีแอนโท
ไซยานินในชุดการทดลองมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่มากกว่าข้าวกล้องงอกสังข์หยดพัทลุง 
เพราะชุดการทดลองที่ 4 มีสัดส่วนข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่น้อยกว่าสูตรอื่นๆ ขณะที่สารประกอบฟินอลิกมีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงตามปริมาณข้าวกล้องงอกสังข์หยดพัทลุง เช่นเดียวกับงานของ Sompong [22]   รายงานการวิเคราะห์
ปริมาณแอนโทไซยานินในข้าวสีแดง 9 พันธุ์และข้าวด้า 3 พันธุ์ พบว่า ข้าวสีด้ามีปริมาณสารแอนโทไซยานิน 109.5-256.6 
มก./100ก.  สูงกว่าข้าวสีแดงท่ีมีปริมาณแอนโทไซยานินเพียง 0.3-1.4 มก./100ก. และ Hu [23]  กล่าวว่า ข้าวเหนียวด้ามี 
ปริมาณแอนโทไซยานินมากที่สุด ตามด้วยข้าวสีม่วง  ข้าวสีแดง  และข้าวกล้องขาว  ตามล้าดับ   
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ตารางที่ 2  ปริมาณสารประกอบฟินอลิก และสารสีแอนโทไซยานิน ในข้าวกล้องงอกผสม 4 ชุดการทดลอง 
 

ชุดการทดลอง ฟินอลิก  
(mg gallic acid/g sample) 

Anthocyanin  
(mg/g dry sample) 

ชุดการทดลองที่ 1 29.94±0.54d  97.02±1.13b 
ชุดการทดลองที่ 2 34.75±2.37c 106.19±7.38b 
ชุดการทดลองที่ 3 40.59±1.13b 124.17±6.49a 
ชุดการทดลองที่ 4 54.85±2.04a 82.76±3.15c 

หมายเหตุ : เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแนวตั้งโดยใช้ตัวอักษร ถ้าตัวอักษรเหมือนกันก้ากับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ 
               ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (P>0.05)  
ชุดการทดลองที่ 1 แสดงฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระต่้าที่สุด (P<0.05)  ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าข้าวกล้องงอกที่ใช้อัตราส่วนผสม
ที่ต่างกันระหว่างข้าว 3 ชนิด ได้แก่ข้าวสังข์หยดพัทลุง ข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวหอมใบเตย ส่งผลใหก้ารแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระมีความแตกต่างกัน  ทั้งนี้รายงานของจิราภรณ์ [16]  พบว่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีการดักจับ
อนุมูลอิสระ DPPH ของข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอกและผลิตภัณฑ์ มีค่า IC50 อยู่ในช่วง 0.0043 –48.5215 มก./มล.  การผลติ
ข้าวกล้องงอกก่อให้เกิดปฏิกิริยาการท้างานในระหว่างการงอกและท้าให้เกิดการผลิตสารกลุ่มต้านอนุมูลอิสระได้มากขึ้น  
เช่นเดียวกับ Suttajit [17] พบว่าข้าวกล้องสีด้าและแดงมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าข้าวกล้องสีขาว   
 
ผลการวิเคราะหส์ารประกอบฟินอลิกและปริมาณสารสีแอนโทไซยานิน 

ปริมาณสารประกอบฟินอลิกในข้าวกล้องงอกทั้ง 4 ชุดการทดลอง (ตารางที่ 2) พบว่า ข้าวกล้องงอกในชุดการ
ทดลองที่ 4 มีปริมาณสารประกอบฟินอลิกมากที่สุด  เท่ากับ 54.85 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อกรัมข้าว รองลงมาคือ 
ชุดการทดลองที่ 3, 2 และ 1 ตามล้าดับ (P<0.05) จะเห็นได้ว่า ปริมาณสารประกอบฟินอลิก มีค่าสอดคล้องไปในท้านอง
เดียวกับฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ โดยการทดลองนี้ให้ค่าต่้ากว่าการวิเคราะห์ฟินอลิกในข้าวกล้องพื้นเมืองมีสีของภาคใต้ 
โดยสัญชัย [18] พบว่า ข้าวเหนียวด้า (96044)  ข้าวเหนียวด้า (96025)  ช่อไม้ใผ่  ข้าวเหนียวแดง(96060)  และข้าวสังข์
หยด มีค่า 320.24,  280.15,  208.42, 84.43 และ 82.01 มก./100 ก. ตามล้าดับ เพราะการผลิตข้าวกล้องงอก มีผลต่อ
การลดลงของสารประกอบฟินอลิก สอดคล้องกับงานของทัศนีย์ [19] และวันพรรษา [20]   ที่พบว่าข้าวกล้องงอกต้องผ่าน
กระบวนการแช่น้้า มีสารประกอบฟีนอลิกต่้ากว่าข้าวกล้อง อีกทั้ง Tian [21]  พบว่าปริมาณสารประกอบฟินอลิกที่ละลาย
น้้าได้ในข้าวกล้องมีมากกว่าข้าวกล้องงอก เพราะมีการสูญเสียสารกลุ่มโฟลีฟีนอลที่ละลายน้้าได้ออกไปกับน้้าที่ใช้แช่ ทั้งนี้
ประสิทธิภาพในการเป็นสารต้านอุมูลอิสระ ยังขึ้นอยู่กับปริมาณสารประกอบฟินอลิกในเมล็ดข้าว [17]   

ปริมาณสารสีแอนโทไซยานิน (ตารางที่ 2) พบว่า  ข้าวกล้องงอกในชุดการทดลองท่ี 3 มีปริมาณสารสีแอนโทไซ
ยานินมากที่สุด เท่ากับ 124.17 มก./ก. รองลงมาคือชุดการทดลองที่ 2 และ 1 ซึ่งไม่ต่างกันทางสถิติ อยู่ในช่วง 97.02 – 
106.19 มก./ก. ส่วนชุดการทดลองที่ 4 มีปริมาณสารสีแอนโทไซยานินน้อยท่ีสุด (P<0.05) บ่งช้ีได้ว่า ปริมาณสารสีแอนโท
ไซยานินในชุดการทดลองมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่มากกว่าข้าวกล้องงอกสังข์หยดพัทลุง 
เพราะชุดการทดลองที่ 4 มีสัดส่วนข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่น้อยกว่าสูตรอื่นๆ ขณะที่สารประกอบฟินอลิกมีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงตามปริมาณข้าวกล้องงอกสังข์หยดพัทลุง เช่นเดียวกับงานของ Sompong [22]   รายงานการวิเคราะห์
ปริมาณแอนโทไซยานินในข้าวสีแดง 9 พันธุ์และข้าวด้า 3 พันธุ์ พบว่า ข้าวสีด้ามีปริมาณสารแอนโทไซยานิน 109.5-256.6 
มก./100ก.  สูงกว่าข้าวสีแดงท่ีมีปริมาณแอนโทไซยานินเพียง 0.3-1.4 มก./100ก. และ Hu [23]  กล่าวว่า ข้าวเหนียวด้ามี 
ปริมาณแอนโทไซยานินมากที่สุด ตามด้วยข้าวสีม่วง  ข้าวสีแดง  และข้าวกล้องขาว  ตามล้าดับ   

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการในข้าวกล้องงอกทั้ง 4 ชุดการทดลอง  พบว่า อัตราส่วนผสมที่ต่างกันใน

ข้าวกล้องงอกทั้ง 4 ชุดการทดลอง ส่งผลให้องค์ประกอบทางเคมี คุณค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ มีค่า
แตกต่างกันตามไปด้วย โดยปริมาณความช้ืน เถ้า และไขมันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ อยู่ในช่วงร้อยละ 8.34-9.37, 
1.49 – 1.62 และ 2.80 – 3.11 ตามล้าดับ  ทั้งนี้ ข้าวกล้องงอกผสมชุดการทดลองที่ 4 มีค่าปริมาณโปรตีนและเยื่อใยสูง
ที่สุด ส่วนคาร์โบไฮเดรตมีค่าต่้าที่สุด เมื่อพิจารณาปริมาณสารออกฤทธ์ทางชีวภาพ ได้แก่สารสีแอนโทไซยานิน พบว่า  ข้าว
กล้องงอกผสมในชุดการทดลองที่ 3 มีปริมาณสารสีแอนโทไซยานินมากที่สุด  เท่ากับ 124.17 มิลลิกรัมต่อกรัมข้าว 
กิจกรรมการต้านอนุมูลสารอิสระ และปริมาณสารประกอบฟินอลิก มีค่าสอดคล้องไปในท้านองเดียวกัน คือข้าวกล้องงอก
ผสมชุดการทดลองที่ 4 แสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดีที่สุด และปริมาณสารประกอบฟินอลิกมีค่าสูงที่สุด จากการทดลองจึง
สรุปได้ว่า ข้าวกล้องงอกผสมชุดการทดลองที่ 4 ซึ่งประกอบด้วย ข้าวกล้องงอกสังข์หยดพัทลุง : ข้าวกล้องงอกไรซ์เบอรรี่ :
ข้าวกล้องงอกหอมใบเตย ในอัตราส่วน 65 : 25 :10 ให้คุณค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพดีที่สุด  
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การย่อยสลายสไตโรโฟมของหนอนนก  (Tenebrio molitor Linnaeus, 1758)  
เกริกชัย สาศรีสุข1*  ยุพิน พิมโคตร์2  และนพดล ศุกระกาญจน์3 

บทคัดย่อ 
บทน า : สไตโรโฟมเป็นวัสดุย่อยสลายยากและเป็นสารอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต การก าจัดสไตโรโฟมโดยอาศัยการย่อยสลาย
ของแบคทีเรียในล าไส้หนอนแมลงปีกแข็งบางชนิดจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ   
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาอัตราการย่อยสลายสไตโรโฟมเมื่อเลี้ยงหนอนนกที่ระดับความหนาแน่นและระยะเวลาการอด
อาหารก่อนให้สไตโรโฟมท่ีแตกต่างกัน 
วิธีการศึกษา: วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ โดยเลี้ยงหนอนนกที่ความหนาแน่น 5 ระดับ (800, 1,600, 3,200, 
4,800 และ 6,400 ตัว/ตารางเมตร) แต่ละชุดการทดลองให้สไตโรโฟมในขนาดและปริมาณที่เท่ากัน เปรียบเทียบผลการ
ย่อยสลาย         สไตโรโฟมของหนอนนก แล้วเลือกระดับความหนาแน่นที่มีอัตราการย่อยสลายสูงสุดมาศึกษาช่วงเวลาอด
อาหารก่อนให ้     สไตโรโฟม 6 ช่วงเวลา (0, 1, 3, 6, 12 และ 24 ช่ัวโมง) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ One way ANOVA 
ผลการศึกษา: พบว่าการเลี้ยงหนอนนกที่ระดับความหนาแน่นต่างๆ มีอัตราการย่อยสลายสไตโรโฟมที่ร้อยละ 0.9558  
1.0178, 1.8767, 0.7643 และ 0.5334 ตามล าดับ และเมื่อน าหนอนนกที่ระดับความหนาแน่นที่ให้อัตราการย่อยสลาย     
สไตโรโฟมสุงสุด (3,200 ตัว/ตารางเมตร) มาอดอาหารก่อนให้สไตโรโฟม 6 ช่วงเวลา พบว่าหนอนนกมีอัตราการย่อยสลาย 
สไตโรโฟมที่ร้อยละ 0.9053, 0.9565, 1.6444, 2.0072, 2.4938 และ 3.4867 ตามล าดับ โดยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05)   
วิจารณ์และสรุป:  หนอนนกที่เลี้ยงที่ระดับความหนาแน่น 3,200 ตัว/ตารางเมตร และอดอาหารก่อนให้สไตโรโฟมเป็น
เวลา 24 ช่ัวโมง มีอัตราการย่อยสลายสไตโรโฟมสูงสุด (ร้อยละ 3.4867) โดยผลการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางใน
การก าจัดสไตโรโฟมด้วยวิธีการทางชีวภาพ 

ค าส าคัญ: หนอนนก   การย่อยสลายสไตโรโฟม  วิธีการทางชีวภาพ 
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Styrofoam assimilation of Mealworm (Tenebrio molitor Linnaeus, 1758)  
Krirkchai Sarsrisuk1*  Yuphin Phimkhot2  and Noppadon Sukrakanchana3 

Abstract 
Introduction : Styrofoam is one of the hard-degraded materials and harmful to any organism. Elimination 
of Styrofoam using biological process such as application of bacteria in digestive tract of larval stage of 
some insects may be interested alternative. 
Objectives : To study Styrofoam degradation rate of Mealworm (Tenebrio molitor Linnaeus, 1758) under 
different densities of and starving times before feeding on Styrofoam.  
Methods : Completely randomized design was used to investigate Styrofoam degradation rate of 
Mealworm under different densities of 800, 1,600, 3,200, 4,800 and 6,400 worms/m2). The same size and 
quantity of Styrofoam was applied to each treatment. The density with highest rate of Styrofoam 
degradation was then experimented under 6 different starving times before feeding on Styrofoam (0, 1, 
2, 3, 6, 12 and 24 hours). Data were statistically analysed by using one way ANOVA. 
Results : Styrofoam degradation rate of Mealworm under 5 density levels was shown as percentage of 
0.9558, 1.0178, 1.8767, 0.7643 and 0.5334, respectively. Mealworm with the density of highest rate 
Styrofoam degradation (3,200 worms/m2) exhibited Styrofoam degradation rate of 0.9053, 0.9565, 1.6444, 
2.0072, 2.4938 and 3.4867 percent, respectively under 6 different starving times before feeding on 
Styrofoam.  Each treatment showed significant differences at the level of confidence 95% (p<0.05). 
Conclusion :  Mealworm cultured under density level of 3,200 worms/m2 with 24 hours starving time 
before feeding on Styrofoam exhibited the highest rate of Styrofoam degradation. There is possibility to 
apply biological process using assimilation of Mealworm in Styrofoam degradation. 

Keywords: Mealworm, Styrofoam assimilation, Biological process 
 

บทน า 
 หนอนนกมีแหล่งก าเนิดอยู่ในเขตหนาวแถบทวีปยุโรป เป็นตัวอ่อนของแมลงปีกแข็งตระกูล มอด ด้วง และมีช่ือ
เรียกอื่น ๆ ได้แก่ หนอนร า มอดร าข้าวสาลี หนอนร าข้าวสาลี แต่ที่คนส่วนใหญ่รู้จักและเรียกกันทั่ว ๆ ไปคือ “หนอนนก” 
ความจริงแล้วเป็นเพราะลักษณะของการน าหนอนไปใช้ประโยชน์ในรูปของอาหารให้นกกินจึงมักถูกเรียกว่า “หนอนนก” 
โดยทั่วไปแล้วหนอนนกสามารถกินอาหารได้อย่างง่ายและหลากหลายไม่ว่าจะเป็นร าสาลี  ข้าวโอ๊ต  ใบไม้  รวมไปจนถึง
พลาสติกและสไตโรโฟม  จากการศึกษาของ  Craig Criddle  and Jun Yang  (2015)  ท าการวิจัยและค้นพบว่า มีหนอน
ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในวงการเลี้ยงสัตว์ ช่ือว่า Mealworm หรือหนอนนก สามารถกินและย่อยสลายพลาสติกที่ปกติ
ย่อยสลายได้ยากมาก (หรือนับได้ว่าย่อยสลายไม่ได้) ในธรรมชาติ เช่น กล่องโฟม (Styrofoam) ที่ท าจากพอลิเมอร์ช่ือ พอ
ลิสไตรีน (Polystyrene) โดยการย่อยสลายเกิดขึ้นผ่านจุลินทรีย์ในล าไส้ของหนอนนก  (Kathiann Kowalski, 2015) 
 ปัจจุบันโฟมหรือสไตโรโฟมถูกทิ้งเป็นขยะด้วยปริมาณและสัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นขยะที่มีความคงทน
และสามารถทนต่อแรงอัดได้สูง และใช้เวลาในการย่อยสลายนานกว่า 100 ปี ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านมลพิษ สิ้นเปลือง
งบประมาณ และพื้นที่ฝังกลบได้ กระบวนการก าจัดขยะโฟม จึงต้องมีความระมัดระวัง และปลอดภัยมากท่ีสุด คือจะต้องมี
การเผาโฟมในอุณหภูมิที่เหมาะสมให้อยู่ภายใต้การควบคุมที่ถูกต้อง เพื่อเลี่ยงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชน 
นอกจากนี้ เมื่อถูกน าไปใช้บรรจุอาหารที่ร้อนจัดจะเกิดปฏิกิริยาที่ท าให้สารอันตรายแตกตัวออกมาจากภาชนะโฟมได้อีก
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ด้วย เช่น สารสไตรีน (Styrene) และ เบนซิน (Benzene) ที่มีส่วนในการท าลายไขกระดูก ท าลายตับ และไต มีผลต่อ
ประสาท ส่วนกลางและส่วนปลายที่ท าให้การเคลื่อนไหวและการทรงตัวไม่ดี รวมทั้งอาจเป็นสารก่อมะเร็ง ซึ่งเป็นสาเหตุท า
ให้จ านวนเม็ดเลือดลดลงและท าลายระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายได้ (Beth Mole, 2015)  แต่อย่างไรก็ตามยังคงมี
ทางเลือกส าหรับการก าจัดขยะประเภทโฟมโดยอาศัยวิธีการทางชีวภาพ  โดยอาศัยการย่อยสลายของแบคทีเรยีในล าไส้ของ
ตัวอ่อนแมลงปีกแข็งบางประเภท  ซึ่งสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศและยับยั้งการเกิดสารเคมีบางชนิดที่เป็นอันตราย
ต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายได้ในระดับหนึ่ง 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาอัตราการย่อยสลายสไตโรโฟมของหนอนนก ตลอดจนศึกษาระยะเวลาการ
อดอาหารที่เหมาะสมที่สุดของหนอนนกที่ส่งผลต่อการย่อยสลายสไตโรโฟมได้ดีที่สุด ผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์
ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในด้านการลดปัญหาขยะประเภทสไตโรโฟม และถือเป็นทางเลือกทางชีวภาพที่ปลอดภัยต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาอัตราการย่อยสลายสไตโรโฟมที่ดีที่สุดเมื่อเลี้ยงหนอนนก ในระดับความหนาแน่น และระยะเวลาการ
อดอาหารก่อนให้สไตโรโฟมท่ีแตกต่างกัน 

ขอบเขตการวิจัย 
 ท าการทดลองโดยใช้หนอนนก อายุ  30  วัน  น ามาเลี้ยงในกระบะสแตนเลสก าหนดให้มีระดับความหนาแน่น
แตกต่างกัน (จ านวนตัว/พื้นท่ี) โดยเลี้ยงหนอนนกท่ีมีระดับความหนาแน่นแตกต่างกัน 5 ระดับได้แก่ 50 ตัว/พื้นท่ี 100 ตัว/
พื้นที่  200 ตัว/พื้นที่  300 ตัว/พื้นที่ และ 400 ตัว/พื้นที่ ให้อาหารเป็นสไตโรโฟมในปริมาตรที่เท่ากัน เพื่อศึกษาอัตราการ
ย่อยสลายสไตโรโฟมของหนอนนก ก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการย่อยสไตโรโฟมและบันทึกผลทุก ๆ 60 นาที  และก าหนด
ระยะเวลาการอดอาหารของหนอนนก ก่อนการย่อยสไตโรโฟม เป็น 6 ช่วงเวลาคือ 0 ช่ัวโมง (ควบคุม)  1 ช่ัวโมง  3 ช่ัวโมง  
6 ช่ัวโมง  12 ช่ัวโมง  และ 24 ช่ัวโมง  (ใช้อาหารส าเร็จรูปเป็นอาหารเลี้ยงท่ัวไปก่อนจะให้ย่อยสลายสไตโรโฟม) 

สถานที่และระยะเวลาที่ท าการวิจัย 
 สถานท่ีท าการศึกษารวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผล 
  ห้องปฏิบัติการชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา 
 ระยะเวลาท าการวิจัย 
  ท าการศึกษาตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 - เดือนกุมภาพันธ์ 2561 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ศึกษาอัตราการย่อยสลายสไตโรโฟมของหนอนนก เมื่อเลี้ยงที่ความหนาแน่น  แตกต่างกัน 5 ระดับ  คือ 50  ตัว   
100  ตัว  200 ตัว  300 ตัว  400 ตัว  ต่อกระบะสแตนเลส จากนั้นศึกษาระยะเวลาการอดอาหารที่เหมาะสมที่สุดของ
หนอนนกที่ส่งผลต่อการย่อยสลายสไตโรโฟมไดด้ีที่สุด 6 ช่วงเวลา คือ 0  1  3   6  12  และ 24 ช่ัวโมง วางแผนการทดลอง
ด้วยวิธีสุ่มสมบูรณ์ ( Completely randomized design : CRD )   โดยน าหนอนนก อายุ  30  วัน มาเลี้ยงไว้ในกระบะส
แตนเลส ขนาด 8x12x3 นิ้ว ให้อาหารส าเร็จรูปเป็นเวลา  10  วัน  เพื่อให้หนอนนกเกิดความคุ้นชินกับการเลี้ยง เมื่อหนอน
นกปรับตัวได้แล้วจึงน ามาท าการทดลอง ตอนที่ 1 และ 2  ดังนี ้

การทดลองตอนที่ 1     
       ศึกษาอัตราการย่อยสลายสไตโรโฟม ของหนอนนก เมื่อเลี้ยงที่ความหนาแน่น แตกต่างกัน 5 ระดับ โดยแบ่งการ
ทดลองออกเป็น 5 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ า ดังนี้ 
ชุดการทดลองที่ 1   เลี้ยงหนอนนกท่ีระดับความหนาแน่น 50  ตัว 
ชุดการทดลองที่ 2   เลี้ยงหนอนนกท่ีระดับความหนาแน่น 100  ตัว 

2 
 
 
  

Styrofoam assimilation of Mealworm (Tenebrio molitor Linnaeus, 1758)  
Krirkchai Sarsrisuk1*  Yuphin Phimkhot2  and Noppadon Sukrakanchana3 

Abstract 
Introduction : Styrofoam is one of the hard-degraded materials and harmful to any organism. Elimination 
of Styrofoam using biological process such as application of bacteria in digestive tract of larval stage of 
some insects may be interested alternative. 
Objectives : To study Styrofoam degradation rate of Mealworm (Tenebrio molitor Linnaeus, 1758) under 
different densities of and starving times before feeding on Styrofoam.  
Methods : Completely randomized design was used to investigate Styrofoam degradation rate of 
Mealworm under different densities of 800, 1,600, 3,200, 4,800 and 6,400 worms/m2). The same size and 
quantity of Styrofoam was applied to each treatment. The density with highest rate of Styrofoam 
degradation was then experimented under 6 different starving times before feeding on Styrofoam (0, 1, 
2, 3, 6, 12 and 24 hours). Data were statistically analysed by using one way ANOVA. 
Results : Styrofoam degradation rate of Mealworm under 5 density levels was shown as percentage of 
0.9558, 1.0178, 1.8767, 0.7643 and 0.5334, respectively. Mealworm with the density of highest rate 
Styrofoam degradation (3,200 worms/m2) exhibited Styrofoam degradation rate of 0.9053, 0.9565, 1.6444, 
2.0072, 2.4938 and 3.4867 percent, respectively under 6 different starving times before feeding on 
Styrofoam.  Each treatment showed significant differences at the level of confidence 95% (p<0.05). 
Conclusion :  Mealworm cultured under density level of 3,200 worms/m2 with 24 hours starving time 
before feeding on Styrofoam exhibited the highest rate of Styrofoam degradation. There is possibility to 
apply biological process using assimilation of Mealworm in Styrofoam degradation. 

Keywords: Mealworm, Styrofoam assimilation, Biological process 
 

บทน า 
 หนอนนกมีแหล่งก าเนิดอยู่ในเขตหนาวแถบทวีปยุโรป เป็นตัวอ่อนของแมลงปีกแข็งตระกูล มอด ด้วง และมีช่ือ
เรียกอื่น ๆ ได้แก่ หนอนร า มอดร าข้าวสาลี หนอนร าข้าวสาลี แต่ที่คนส่วนใหญ่รู้จักและเรียกกันทั่ว ๆ ไปคือ “หนอนนก” 
ความจริงแล้วเป็นเพราะลักษณะของการน าหนอนไปใช้ประโยชน์ในรูปของอาหารให้นกกินจึงมักถูกเรียกว่า “หนอนนก” 
โดยท่ัวไปแล้วหนอนนกสามารถกินอาหารได้อย่างง่ายและหลากหลายไม่ว่าจะเป็นร าสาลี  ข้าวโอ๊ต  ใบไม้  รวมไปจนถึง
พลาสติกและสไตโรโฟม  จากการศึกษาของ  Craig Criddle  and Jun Yang  (2015)  ท าการวิจัยและค้นพบว่า มีหนอน
ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในวงการเลี้ยงสัตว์ ช่ือว่า Mealworm หรือหนอนนก สามารถกินและย่อยสลายพลาสติกที่ปกติ
ย่อยสลายได้ยากมาก (หรือนับได้ว่าย่อยสลายไม่ได้) ในธรรมชาติ เช่น กล่องโฟม (Styrofoam) ที่ท าจากพอลิเมอร์ช่ือ พอ
ลิสไตรีน (Polystyrene) โดยการย่อยสลายเกิดขึ้นผ่านจุลินทรีย์ในล าไส้ของหนอนนก  (Kathiann Kowalski, 2015) 
 ปัจจุบันโฟมหรือสไตโรโฟมถูกทิ้งเป็นขยะด้วยปริมาณและสัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นขยะที่มีความคงทน
และสามารถทนต่อแรงอัดได้สูง และใช้เวลาในการย่อยสลายนานกว่า 100 ปี ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านมลพิษ สิ้นเปลือง
งบประมาณ และพื้นที่ฝังกลบได้ กระบวนการก าจัดขยะโฟม จึงต้องมีความระมัดระวัง และปลอดภัยมากท่ีสุด คือจะต้องมี
การเผาโฟมในอุณหภูมิที่เหมาะสมให้อยู่ภายใต้การควบคุมที่ถูกต้อง เพื่อเลี่ยงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชน 
นอกจากนี้ เมื่อถูกน าไปใช้บรรจุอาหารที่ร้อนจัดจะเกิดปฏิกิริยาที่ท าให้สารอันตรายแตกตัวออกมาจากภาชนะโฟมได้อีก
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ชุดการทดลองที่ 3   เลี้ยงหนอนนกท่ีระดับความหนาแน่น 200  ตัว 
ชุดการทดลองที่ 4   เลี้ยงหนอนนกท่ีระดับความหนาแน่น 300  ตัว 
ชุดการทดลองที่ 5   เลี้ยงหนอนนกท่ีระดับความหนาแน่น 400  ตัว 

วิธีการทดลองตอนที่ 1 
1.  ตัดสไตโรโฟม เป็นช้ินเล็ก ๆ ขนาด 4.5x2.5 นิ้ว จ านวน 45 ช้ิน และช่ังน้ าหนักสไตโรโฟม แต่ละชิ้นก่อนท าการทดลอง  
2.  คัดขนาดหนอนนกที่ใกล้เคียงกันและสุ่มใส่ลงในกระบะสแตนเลส ขนาด 8x12x3 นิ้ว ตามชนิดและจ านวนตัวที่ก าหนด
ไว้ในแต่ละชุดการทดลอง            
3.  น าสไตโรโฟมขนาด 4.5x2.5 นิ้ว วางลงในกระบะสแตนเลส ทุกชุดการทดลอง การทดลองละ  3 ช้ิน 
4.  ปิดตาข่ายกรองแสงสีด า 80 เปอร์เซ็นต์ ครอบกระบะทุกใบที่ใช้ท าการทดลอง 
5.  ช่ังน้ าหนักช้ินสไตโรโฟมที่เหลือ ในแต่ละชุดการทดลองเมื่อเวลาผ่านไปทุก ๆ 1 ช่ัวโมง แล้วบันทึกผล ตลอดระยะเวลา 
6 ช่ัวโมง 

การทดลองตอนที่ 2     
          ศึกษาระยะเวลาการอดอาหารที่เหมาะสมที่สุดของหนอนนกที่ส่งผลต่อการย่อยสลายสไตโรโฟมได้ดีที่สุด  6 
ระยะเวลา โดย แบ่งการทดลองออกเป็น 6 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ า ดังนี ้
ชุดการทดลองที่ 1   เลี้ยงหนอนนกโดยปราศจากอาหารส าเร็จรูป 0 ช่ัวโมง 
ชุดการทดลองที่ 2   เลี้ยงหนอนนกโดยปราศจากอาหารส าเร็จรูป 1 ช่ัวโมง 
ชุดการทดลองที่ 3   เลี้ยงหนอนนกโดยปราศจากอาหารส าเร็จรูป 3 ช่ัวโมง 
ชุดการทดลองที่ 4   เลี้ยงหนอนนกโดยปราศจากอาหารส าเร็จรูป 6 ช่ัวโมง 
ชุดการทดลองที่ 5   เลี้ยงหนอนนกโดยปราศจากอาหารส าเร็จรูป 12 ช่ัวโมง 
ชุดการทดลองที่ 6   เลี้ยงหนอนนกโดยปราศจากอาหารส าเร็จรูป 24 ช่ัวโมง 

วิธีการทดลองตอนที่ 2 
1. ใส่อาหารส าเร็จรูปลงในกระบะสแตนเลส กระบะละ  100  กรัม/วัน  ส าหรับจัดเลี้ยงหนอนนก (เลี้ยงในอาหารส าเร็จรูป
เป็นระยะเวลา  10  วันก่อนท าการทดลอง) 
2. คัดขนาดหนอนนกที่ใกล้เคียงกันและสุ่มใส่ลงในกระบะสแตนเลส ในแต่ละชุดการทดลอง ให้มีความหนาแน่นที่มีอัตรา
การย่อยสลายสไตโรโฟมท่ีดีที่สุดของหนอนนกตามการทดลองตอนท่ี 1 
3.  น าแต่ละชุดการทดลองของหนอนนก แยกเลี้ยงโดยไม่ให้อาหารส าเร็จรูปเป็นเวลา  0  1  3  6  12 และ 24  ช่ัวโมง  
ก่อนท าการทดลอง 
4.  ตัดสไตโรโฟม เป็นช้ินเล็ก ๆ ขนาด 4.5x2.5 นิ้ว จ านวน 54 ช้ิน 
5.  ช่ังน้ าหนักสไตโรโฟมขนาด 4.5x2.5 นิ้ว  แต่ละชิ้นก่อนท าการทดลอง 
6.  เมื่อครบก าหนดระยะเวลาอดอาหาร (จากข้อ 2)  น าสไตโรโฟมขนาด 4.5x2.5  นิ้ว วางลงในแต่ละชุดการทดลอง 
กระบะละ  3  ช้ิน 
7.  ปิดตาข่ายกรองแสงสีด า  80 เปอร์เซ็นต์ ให้ครอบทั้งกระบะ ทุกใบท่ีใช้ท าการทดลอง 
8.  ช่ังน้ าหนักช้ินสไตโรโฟมที่เหลือ ในแต่ละชุดการทดลอง  เมื่อเวลาผ่านไปทุก ๆ  1  ช่ัวโมง  แล้วบันทึกผล  ตลอด
ระยะเวลา 6 ช่ัวโมง 

การวิเคราะห์ผลการศึกษา 
 เปรียบเทียบอัตราการย่อยสลายสไตโรโฟมของหนอนนก เมื่อเลี้ยงท่ีระดับความหนาแน่นท่ีแตกต่างกัน   5 ระดบั  
โดยใช้สถิติ One-way ANOVA  และเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้ในย่อยสลายสไตโรโฟม ของหนอนนก เมื่อเลี้ยงโดยให้อด
อาหารในระยะเวลาที่แตกต่างกัน 6 ช่วงเวลา โดยใช้สถิติ  One-way  ANOVA 
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ชุดการทดลองที่ 3   เลี้ยงหนอนนกท่ีระดับความหนาแน่น 200  ตัว 
ชุดการทดลองที่ 4   เลี้ยงหนอนนกท่ีระดับความหนาแน่น 300  ตัว 
ชุดการทดลองที่ 5   เลี้ยงหนอนนกท่ีระดับความหนาแน่น 400  ตัว 

วิธีการทดลองตอนที่ 1 
1.  ตัดสไตโรโฟม เป็นช้ินเล็ก ๆ ขนาด 4.5x2.5 นิ้ว จ านวน 45 ช้ิน และช่ังน้ าหนักสไตโรโฟม แต่ละชิ้นก่อนท าการทดลอง  
2.  คัดขนาดหนอนนกที่ใกล้เคียงกันและสุ่มใส่ลงในกระบะสแตนเลส ขนาด 8x12x3 นิ้ว ตามชนิดและจ านวนตัวที่ก าหนด
ไว้ในแต่ละชุดการทดลอง            
3.  น าสไตโรโฟมขนาด 4.5x2.5 นิ้ว วางลงในกระบะสแตนเลส ทุกชุดการทดลอง การทดลองละ  3 ช้ิน 
4.  ปิดตาข่ายกรองแสงสีด า 80 เปอร์เซ็นต์ ครอบกระบะทุกใบที่ใช้ท าการทดลอง 
5.  ช่ังน้ าหนักช้ินสไตโรโฟมที่เหลือ ในแต่ละชุดการทดลองเมื่อเวลาผ่านไปทุก ๆ 1 ช่ัวโมง แล้วบันทึกผล ตลอดระยะเวลา 
6 ช่ัวโมง 

การทดลองตอนที่ 2     
          ศึกษาระยะเวลาการอดอาหารที่เหมาะสมที่สุดของหนอนนกที่ส่งผลต่อการย่อยสลายสไตโรโฟมได้ดีที่สุด  6 
ระยะเวลา โดย แบ่งการทดลองออกเป็น 6 ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ า ดังนี ้
ชุดการทดลองที่ 1   เลี้ยงหนอนนกโดยปราศจากอาหารส าเร็จรูป 0 ช่ัวโมง 
ชุดการทดลองที่ 2   เลี้ยงหนอนนกโดยปราศจากอาหารส าเร็จรูป 1 ช่ัวโมง 
ชุดการทดลองที่ 3   เลี้ยงหนอนนกโดยปราศจากอาหารส าเร็จรูป 3 ช่ัวโมง 
ชุดการทดลองที่ 4   เลี้ยงหนอนนกโดยปราศจากอาหารส าเร็จรูป 6 ช่ัวโมง 
ชุดการทดลองที่ 5   เลี้ยงหนอนนกโดยปราศจากอาหารส าเร็จรูป 12 ช่ัวโมง 
ชุดการทดลองที่ 6   เลี้ยงหนอนนกโดยปราศจากอาหารส าเร็จรูป 24 ช่ัวโมง 

วิธีการทดลองตอนที่ 2 
1. ใส่อาหารส าเร็จรูปลงในกระบะสแตนเลส กระบะละ  100  กรัม/วัน  ส าหรับจัดเลี้ยงหนอนนก (เลี้ยงในอาหารส าเร็จรูป
เป็นระยะเวลา  10  วันก่อนท าการทดลอง) 
2. คัดขนาดหนอนนกที่ใกล้เคียงกันและสุ่มใส่ลงในกระบะสแตนเลส ในแต่ละชุดการทดลอง ให้มีความหนาแน่นท่ีมีอัตรา
การย่อยสลายสไตโรโฟมท่ีดีที่สุดของหนอนนกตามการทดลองตอนท่ี 1 
3.  น าแต่ละชุดการทดลองของหนอนนก แยกเลี้ยงโดยไม่ให้อาหารส าเร็จรูปเป็นเวลา  0  1  3  6  12 และ 24  ช่ัวโมง  
ก่อนท าการทดลอง 
4.  ตัดสไตโรโฟม เป็นช้ินเล็ก ๆ ขนาด 4.5x2.5 นิ้ว จ านวน 54 ช้ิน 
5.  ช่ังน้ าหนักสไตโรโฟมขนาด 4.5x2.5 นิ้ว  แต่ละชิ้นก่อนท าการทดลอง 
6.  เมื่อครบก าหนดระยะเวลาอดอาหาร (จากข้อ 2)  น าสไตโรโฟมขนาด 4.5x2.5  น้ิว วางลงในแต่ละชุดการทดลอง 
กระบะละ  3  ช้ิน 
7.  ปิดตาข่ายกรองแสงสีด า  80 เปอร์เซ็นต์ ให้ครอบทั้งกระบะ ทุกใบท่ีใช้ท าการทดลอง 
8.  ช่ังน้ าหนักช้ินสไตโรโฟมที่เหลือ ในแต่ละชุดการทดลอง  เมื่อเวลาผ่านไปทุก ๆ  1  ช่ัวโมง  แล้วบันทึกผล  ตลอด
ระยะเวลา 6 ช่ัวโมง 

การวิเคราะห์ผลการศึกษา 
 เปรียบเทียบอัตราการย่อยสลายสไตโรโฟมของหนอนนก เมื่อเลี้ยงท่ีระดับความหนาแน่นท่ีแตกต่างกัน   5 ระดบั  
โดยใช้สถิติ One-way ANOVA  และเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้ในย่อยสลายสไตโรโฟม ของหนอนนก เมื่อเลี้ยงโดยให้อด
อาหารในระยะเวลาที่แตกต่างกัน 6 ช่วงเวลา โดยใช้สถิติ  One-way  ANOVA 
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ผลการวิจัย 
การทดลองตอนที่ 1  ศึกษาอัตราการย่อยสลายสไตโรโฟมของหนอนนก เมื่อเลี้ยงท่ีความหนาแน่น แตกต่างกัน    5 ระดับ 
 อัตราการย่อยสลายสไตโรโฟมของหนอนนกเมื่อเลีย้งท่ีความหนาแนน่แตกต่างกัน หลังจากสิ้นสดุการทดลอง เมื่อ
วิเคราะหค์วามแตกต่างของความหนาแน่นของหนอนนกทั้ง 5 ระดับ ด้วยวิธี One way anova พบวา่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 อัตราการย่อยสลายสไตโรโฟมของหนอนนกเมื่อเลี้ยงท่ีความหนาแน่นแตกต่างกัน 5 ระดับหลังจาก 
 สิ้นสุดการทดลอง 
การทดลองตอนที่ 2  ศึกษาระยะเวลาการอดอาหารที่เหมาะสมที่สุดของหนอนนกที่ส่งผลต่อการย่อยสลายสไตโรโฟมได้ดี
ที่สุด  6  ช่วงเวลาอัตราการย่อยสลายสไตโรโฟมของหนอนนกเมื่ออดอาหารแตกต่างกัน 6 ช่วงเวลา เมื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างทางสถิติด้วยวิธี One way anova พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2 อัตราการย่อยสลายสไตโรโฟมของหนอนนกเมื่ออดอาหารแตกต่างกัน 6 ช่วงเวลาหลังจากสิ้นสุด 
 การทดลอง 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาอัตราการย่อยสลายสไตโรโฟมของหนอนนก เมื่อเลี้ยงที่ระดับความหนาแน่นแตกต่างกัน 5 
ระดับ โดยเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้สถิติ One way anova พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) 
กล่าวคือ เมื่อเลี้ยงหนอนนกท่ีระดับความหนาแน่น 200 ตัว/พื้นที่ (ร้อยละ 1.8767) มีอัตราการย่อยสลายสไตโรโฟมสูงสุด 
รองลงมาคือ เมื่อเลี้ยงที่ระดับความหนาแน่น 100 ตัว/พ้ืนที่ (ร้อยละ 1.0178)  50 ตัว/พื้นที่ (ร้อยละ 0.9558) 300 ตัว/
พื้นที ่(ร้อยละ 0.7643) และ 400 ตัว/พื้นที่ (ร้อยละ 0.5334) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่โดยวิธี Tukey พบว่ามี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) ระหว่างระดับความหนาแน่น 50 ตัว/พื้นที่ กับ 200 ตัว/พื้นที่ (p=0.044)  100 ตัว/
พื้นที่ กับ 200 ตัว/พื้นที่ (p=0.026)  200 ตัว/พื้นที่ กับ 300 ตัว/พื้นที่(p=0.016)  และ 200 ตัว/พื้นที่ กับ 400 ตัว/พื้นที่ 
(p=0.005) แสดงให้เห็นว่า แม้หนอนนกมีขนาดล าตัวค่อนข้างเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดพื้นที่อาศัย แต่ด้วยเหตุที่ว่า 
หนอนนกมีพฤติกรรมการกินอาหารตลอดเวลา ดังน้ันเมื่อประชากรของหนอนนกมากข้ึน ความต้องการอาหาร 
ความสามารถในการเข้าถึงอาหารและการกินอาหารจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น 
 จากผลการศึกษาระยะเวลาอดอาหารที่เหมาะสมที่สุดต่อการยอ่ยสลายสไตโรโฟมของหนอนนก  6 ช่วงเวลา โดย
ใช้ระดับความหนาแน่น 200 ตัว/พื้นที่ เนื่องจากส่งผลต่ออัตราการย่อยสลายสไตโรโฟมได้สูงสุด พบว่า หนอนนกเมื่ออด
อาหารก่อนท าการทดลองแต่ละช่วงเวลา  เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้สถิติ One way anova  พบว่า มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) นั่นคือ เมื่อหนอนนกอดอาหารที่ช่วงเวลา 24 ช่ัวโมง (ร้อยละ 3.4867)  มี
อัตราการย่อยสลายสไตโรโฟมได้ดีที่สุด  รองลงมา 12 ช่ัวโมง (ร้อยละ 2.4938)  6 ช่ัวโมง (ร้อยละ 2.0072)  3 ช่ัวโมง 
(ร้อยละ 1.6444)  1 ช่ัวโมง (ร้อยละ 0.9565)  และ 0 ช่ัวโมง (ร้อยละ 0.9053) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่โดย
วิธี Tukey พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) ระหว่างระยะเวลาอดอาหาร 0 ช่ัวโมง กับ 12 ช่ัวโมง (p=0.006)  
0 ช่ัวโมง กับ 24 ช่ัวโมง (p=0.000)  1 ช่ัวโมง กับ 12 ช่ัวโมง (p=0.007)  1 ช่ัวโมง กับ 24 ช่ัวโมง (p=0.000)  3 ช่ัวโมง 
กับ 24 ช่ัวโมง (p=0.002) และ 6 ช่ัวโมง กับ 24 ช่ัวโมง (p=0.011)  สังเกตเห็นได้ว่าความสามารถในการย่อยสลายสไต
โรโฟมของหนอนนกดีที่สุดเมื่ออดอาหาร 24 ช่ัวโมง เนื่องจากมีพฤติกรรมการกินอาหารตลอดเวลา เพื่อต้องการลอกคราบ
และเตรียมตัวเข้าสู่ระยะดักแด้ ดังนั้นเมื่อได้รับอาหารหลังจากอดอาหารเป็นเวลานาน ส่งผลให้หนอนนกมีความต้องการ
อาหารและกินอาหารได้อย่างต่อเนื่อง 
 จากการศึกษาครั้งนี้ยังพบอีกว่า อัตราการย่อยสลายสไตโรโฟมของหนอนนกขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดังนั้นหาก
ต้องการให้หนอนนกสามารถย่อยสลายสไตโรโฟมได้เป็นอย่างดี ควรค านึงถึงอุณหภูมิสภาพแวดล้อมเป็นหลักส าคัญ โดย
พบว่า ณ อุณหภูมิห้อง (25 องศาเซลเซียส)  ความสามารถในการย่อยสลายสไตโรโฟมของหนอนทั้งสองชนิดท างานได้
ค่อนข้างดี แต่หากอุณหภูมิต่ ากว่า 25 องศาเซลเซียส พบว่าความสามารถในการย่อยสลายสไตโรโฟมของหนอนนกจะด้อย
สมรรถภาพลง 

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาอัตราการย่อยสลายสไตโรโฟมของหนอนนกเมื่อเลี้ยงท่ีระดับความหนาแน่นแตกต่างกัน 5 ระดับ ได้แก่ 
50 100 200 300 และ 400 ตัว/พ้ืนท่ี โดยแบ่งชุดการทดลองออกเป็น 5 ชุดการทดลอง และระยะเวลาอดอาหารที่
เหมาะสมที่สุดในการย่อยสลายสไตโรโฟมของหนอนนก ได้แก่ 0 1 3 6 12 และ 24 ช่ัวโมง โดยแบ่งชุดการทดลองออกเปน็ 
6 ชุดการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติวิธี One way anova ตามการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์และเปรียบเทียบความ
แตกต่างรายคู่โดยใช้วิธี Tukey ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยโปรแกรม SPSS  พบว่า อัตราการย่อยสลายสไตโรโฟม  เมื่อ
เลี้ยงหนอนนกที่ระดับความหนาแน่นต่างกัน  5 ระดับ มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) ส่วนระยะเวลาอดอาหารที่
เหมาะสมต่อการย่อยสลายสไตโรโฟมของหนอนนก พบว่า  อัตราการย่อยสลายสไตโรโฟมของหนอนนก เมื่อก าหนด
ระยะเวลาอดอาหารต่างกันมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)   
 แสดงให้เห็นว่าอัตราการย่อยสลายสไตโรโฟมของหนอนนกขึ้นอยู่กับระดับความหนาแน่น (ตัว/พื้นที่) ตลอดจน
ระยะเวลาในการอดอาหารก่อนย่อยสลายสไตโรโฟม โดยหากประชากรหนอนนกมีความเหมาะสมต่อพื้นที่ จะส่งผลต่อ
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาอัตราการย่อยสลายสไตโรโฟมของหนอนนก เมื่อเลี้ยงที่ระดับความหนาแน่นแตกต่างกัน 5 
ระดับ โดยเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้สถิติ One way anova พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) 
กล่าวคือ เมื่อเลี้ยงหนอนนกท่ีระดับความหนาแน่น 200 ตัว/พื้นที่ (ร้อยละ 1.8767) มีอัตราการย่อยสลายสไตโรโฟมสูงสุด 
รองลงมาคือ เมื่อเลี้ยงที่ระดับความหนาแน่น 100 ตัว/พ้ืนที่ (ร้อยละ 1.0178)  50 ตัว/พื้นที่ (ร้อยละ 0.9558) 300 ตัว/
พื้นที ่(ร้อยละ 0.7643) และ 400 ตัว/พื้นที่ (ร้อยละ 0.5334) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่โดยวิธี Tukey พบว่ามี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) ระหว่างระดับความหนาแน่น 50 ตัว/พื้นที่ กับ 200 ตัว/พื้นที่ (p=0.044)  100 ตัว/
พื้นที่ กับ 200 ตัว/พื้นที่ (p=0.026)  200 ตัว/พื้นที่ กับ 300 ตัว/พื้นที่(p=0.016)  และ 200 ตัว/พื้นที่ กับ 400 ตัว/พื้นที่ 
(p=0.005) แสดงให้เห็นว่า แม้หนอนนกมีขนาดล าตัวค่อนข้างเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดพื้นที่อาศัย แต่ด้วยเหตุที่ว่า 
หนอนนกมีพฤติกรรมการกินอาหารตลอดเวลา ดังน้ันเมื่อประชากรของหนอนนกมากขึ้น ความต้องการอาหาร 
ความสามารถในการเข้าถึงอาหารและการกินอาหารจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น 
 จากผลการศึกษาระยะเวลาอดอาหารที่เหมาะสมที่สุดต่อการยอ่ยสลายสไตโรโฟมของหนอนนก  6 ช่วงเวลา โดย
ใช้ระดับความหนาแน่น 200 ตัว/พื้นที่ เนื่องจากส่งผลต่ออัตราการย่อยสลายสไตโรโฟมได้สูงสุด พบว่า หนอนนกเมื่ออด
อาหารก่อนท าการทดลองแต่ละช่วงเวลา  เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้สถิติ One way anova  พบว่า มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) นั่นคือ เมื่อหนอนนกอดอาหารที่ช่วงเวลา 24 ช่ัวโมง (ร้อยละ 3.4867)  มี
อัตราการย่อยสลายสไตโรโฟมได้ดีที่สุด  รองลงมา 12 ช่ัวโมง (ร้อยละ 2.4938)  6 ช่ัวโมง (ร้อยละ 2.0072)  3 ช่ัวโมง 
(ร้อยละ 1.6444)  1 ช่ัวโมง (ร้อยละ 0.9565)  และ 0 ช่ัวโมง (ร้อยละ 0.9053) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่โดย
วิธี Tukey พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) ระหว่างระยะเวลาอดอาหาร 0 ช่ัวโมง กับ 12 ช่ัวโมง (p=0.006)  
0 ช่ัวโมง กับ 24 ช่ัวโมง (p=0.000)  1 ช่ัวโมง กับ 12 ช่ัวโมง (p=0.007)  1 ช่ัวโมง กับ 24 ช่ัวโมง (p=0.000)  3 ช่ัวโมง 
กับ 24 ช่ัวโมง (p=0.002) และ 6 ช่ัวโมง กับ 24 ช่ัวโมง (p=0.011)  สังเกตเห็นได้ว่าความสามารถในการย่อยสลายสไต
โรโฟมของหนอนนกดีที่สุดเมื่ออดอาหาร 24 ช่ัวโมง เนื่องจากมีพฤติกรรมการกินอาหารตลอดเวลา เพื่อต้องการลอกคราบ
และเตรียมตัวเข้าสู่ระยะดักแด้ ดังนั้นเมื่อได้รับอาหารหลังจากอดอาหารเป็นเวลานาน ส่งผลให้หนอนนกมีความต้องการ
อาหารและกินอาหารได้อย่างต่อเนื่อง 
 จากการศึกษาครั้งนี้ยังพบอีกว่า อัตราการย่อยสลายสไตโรโฟมของหนอนนกขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดังนั้นหาก
ต้องการให้หนอนนกสามารถย่อยสลายสไตโรโฟมได้เป็นอย่างดี ควรค านึงถึงอุณหภูมิสภาพแวดล้อมเป็นหลักส าคัญ โดย
พบว่า ณ อุณหภูมิห้อง (25 องศาเซลเซียส)  ความสามารถในการย่อยสลายสไตโรโฟมของหนอนทั้งสองชนิดท างานได้
ค่อนข้างดี แต่หากอุณหภูมิต่ ากว่า 25 องศาเซลเซียส พบว่าความสามารถในการย่อยสลายสไตโรโฟมของหนอนนกจะด้อย
สมรรถภาพลง 

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาอัตราการย่อยสลายสไตโรโฟมของหนอนนกเมื่อเลี้ยงท่ีระดับความหนาแน่นแตกต่างกัน 5 ระดับ ได้แก่ 
50 100 200 300 และ 400 ตัว/พ้ืนท่ี โดยแบ่งชุดการทดลองออกเป็น 5 ชุดการทดลอง และระยะเวลาอดอาหารที่
เหมาะสมที่สุดในการย่อยสลายสไตโรโฟมของหนอนนก ได้แก่ 0 1 3 6 12 และ 24 ช่ัวโมง โดยแบ่งชุดการทดลองออกเปน็ 
6 ชุดการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติวิธี One way anova ตามการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์และเปรียบเทียบความ
แตกต่างรายคู่โดยใช้วิธี Tukey ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยโปรแกรม SPSS  พบว่า อัตราการย่อยสลายสไตโรโฟม  เมื่อ
เลี้ยงหนอนนกที่ระดับความหนาแน่นต่างกัน  5 ระดับ มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) ส่วนระยะเวลาอดอาหารที่
เหมาะสมต่อการย่อยสลายสไตโรโฟมของหนอนนก พบว่า  อัตราการย่อยสลายสไตโรโฟมของหนอนนก เมื่อก าหนด
ระยะเวลาอดอาหารต่างกันมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)   
 แสดงให้เห็นว่าอัตราการย่อยสลายสไตโรโฟมของหนอนนกขึ้นอยู่กับระดับความหนาแน่น (ตัว/พื้นที่) ตลอดจน
ระยะเวลาในการอดอาหารก่อนย่อยสลายสไตโรโฟม โดยหากประชากรหนอนนกมีความเหมาะสมต่อพื้นท่ี จะส่งผลต่อ

7 
 
 
ความสามารถในการเข้าถึงและย่อยสลายสไตโรโฟมได้เป็นอย่างดี ในท านองเดียวกันหากควบคู่กับการอดอาหารก่อนย่อย
สลายสไตโรโฟมท่ีเหมาะสม ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงและย่อยสลายสไตโรโฟมของหนอนนกได้ดียิ่งข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรศึกษาการย่อยสลายวัสดุประเภทอื่น ๆ อาทิ พลาสติก กระดาษ เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานและเป็น
ทางเลือกส าหรับการก าจัดขยะมูลฝอย 
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สูตรอำหำรจำกเนื้อตำลโตนดสุกเพื่อเพิ่มกำรผลิตไข่ของแมลงหวี่

(Drosophila melanogaster) 

ภัทรานิษฐ์ บุญฤทธิ์1 เกษศิรินทร์ รัทจร2 และอรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์3*

บทคัดย่อ

บทน�ำ: แมลงหวีน่ยิมใช้เป็นสตัว์ทดลองเพราะวงชวิีตสัน้ มลีกัษณะพนัธกุรรมทีส่งัเกตง่าย เมือ่เลีย้งในห้องปฏบิตักิารหลายสบิปี ท�าให้

ลูกแต่ละรุ่นมีจ�านวนน้อยลงส่งผลต่อการสรุปผลการทดลอง คณะผู้วิจัยใช้เนื้อตาลโตนดสุกเป็นวัตถุดิบแทนข้าวโพดบดเพื่อเพิ่มการ

ผลิตไข่ของแมลงหวี่

วัตถุประสงค์: เพื่อหาสูตรอาหารที่เหมาะสมและเปรียบเทียบจ�านวนไข่แมลงหวี่ที่เลี้ยงในอาหารสูตรข้าวโพดบด (สูตรเดิม) กับสูตร

เนื้อตาลโตนดสุก

วิธีกำรศึกษำ : เลี้ยงแมลงหวี่ในอาหารแต่ละสูตร ดังนี้ กลุ่มควบคุม คือ อาหารสูตรเดิมปริมาณยีสต์ 2% กลุ่มทดลอง คืออาหารสูตร

เดิมปริมาณยีสต์ 3% และ 4% เป็นสูตร C1 และ C2 ตามล�าดับ และอาหารสูตรเนื้อตาลโตนดสุกปริมาณยีสต์3% และ 4% เป็น

สูตร T1 และ T2 ตามล�าดับ เลี้ยงแมลงหวี่ 5 คู่ในอาหารแต่ละสูตร เป็นเวลา 10 วัน สุ่มแมลงหวี่รุ่นลูก 2 คู่ เลี้ยงในอาหารเดียวกัน

อีก 48 ชั่วโมง ท�าการทดลอง 3 ซ�้า นับจ�านวนไข่แมลงหวี่และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

ผลกำรศึกษำ:อาหารสูตร C1, C2, T1 และ T2 ท�าให้แมลงหวี่วางไข่ 74±4.71, 88±6.00, 74±3.73 และ 87±7.31ฟอง ตามล�าดับ 

แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ (P<.05) กับสูตรควบคุม ซึ่งมีจ�านวนไข่ 44±4.13 ฟอง อาหารสูตรที่ท�าให้แมลงหวี่วางไข่มากที่สุด คือสูตร 

C2 ซึ่งมีปริมาณยีสต์ 4% แต่ไม่แตกต่างทางสถิติ (P>.05) กับสูตร T2

วจิำรณ์และสรปุ:อาหารสตูรเดมิและสตูรเนือ้ตาลโตนดสุกทีเ่พิม่ปรมิาณยสีต์ 4% สามารถเพิม่การผลิตไข่ของแมลงหวีไ่ด้มากไม่แตก

ต่างทางสถิติ (P>.05) จึงสามารถเลือกใช้อาหารสูตรใดก็ได้

ค�ำส�ำคัญ: แมลงหวี่ อาหารเลี้ยงแมลงหวี่ ข้าวโพดบด เนื้อตาลโตนดสุก การผลิตไข่ของแมลงหวี่
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Palmyra Palm Pulp Culture Media Formulas Enhance Egg Laying of Fruit Fly 

(Drosophila melanogaster)

Patranit Boonrit1 Kedsirin Ruttajorn2 and Arunrut Vanichanon 3*

Abstract

Introduction : Drosophila melanogaster is commonly used as an experimental animal because of its short life 

and easy to identify phenotype. When flies were raised in laboratory over-decades, fly production gradually 

decreased each generation resulting in error experimental conclusion. Palmyra palm pulp was used as materi-

al instead of crushed corn to increase Drosophila egg production.

Objectives : To find a suitable formula and compare Drosophila eggs numbered in the corn mash formula (the 

original formula) with the Palmyra palm pulp formula.

Methods : Raising Drosophila flies in media formulas; control group was the corn formula with 2% yeast. For-

mula C1 and C2 had corn with 3% and 4%, respectively. FormulaT1 and T2 had ripe Palmyra palm pulp with 

3% and 4%, respectively. Raising 5 pairs of Drosophila flies in each recipe for 10 days, then two pairs of offspring 

flies were studied by culture in every recipe for 48 hours, 3 replications. Egg numbers were counted and sta-

tistically analyzed.

Results : Drosophila flies laid eggs in C1, C2, T1 and T2 formula; 74±4.71, 88±6.00, 74±3.73 and 87±7.31 bubbles, 

respectively which were significantly different (P<.05) from control group; 44 ± 4.13 bubbles. The maximum 

spawned formula was C2, but with no statistically difference (P>.05) with T2 formula.

Conclusion : The corn mash formula and the Palmyra palm pulp formula with yeast 4 % can be used to en-

hance Drosophila egg production not significantly different (P>.05). Therefore, both formulas can be used. 

Keywords: Fruit Fly, Culture Media Formula, Crushed Corn Mash, Ripe Palmyra Palm Pulp, Egg Production
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บทน า 

การศึกษาเก่ียวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์ ใช้แมลงหว่ีเป็นสัตว์ทดลอง
เพราะวงชีวิตสั้นโดยประมาณ 10-14 วัน [1] และมีลักษณะพันธุกรรมที่สังเกตง่าย แมลงหว่ีชนิดที่นิยมน ามาใช้ใน
ห้องปฏิบัติการมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Drosophila melanogaster แต่ปัญหาที่พบ คือเม่ือเลี้ยงในห้องปฏิบัติการนาน
หลายสิบปี ท าให้ลูกแต่ละรุ่นมีจ านวนน้อยลงส่งผลต่อการสรุปผลการทดลองที่คลาดเคลื่อนจึงคิดสูตรอาหารที่สามารถ
เพิ่มปริมาณไข่ของแมลงหว่ี โดยการเพาะเลี้ยงแมลงหว่ีในห้องปฏิบัติการจะใช้อาหารสูตรข้าวโพดบดแต่ในธรรมชาติแมลง
หว่ีสามารถพบเห็นได้ตามผลไม้สุกงอม เป็นแหล่งที่มีน้ าตาลความเข้มข้นสูง มีการเจริญของยีสต์ได้ดี แมลงหว่ีกินยีสต์ที่
เจริญในผลไม้เป็นอาหาร ผู้วิจัยจึงเลือกน าลูกตาลโตนดโดยน าส่วนของเน้ือตาลโตนดสุก มาเป็นส่วนผสมหลักในการ
ท าอาหารเพาะเลี้ยงแมลงหว่ี เพราะลูกตาลโตนดจะพบสุกหล่นและเน่าเสียใต้ต้น เป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและเป็น
วัสดุที่เปล่าประโยชน์ เน้ือตาลโตนดสุกประกอบด้วยโปรตีนร้อยละ 9.9 ซ่ึงแมลงหว่ีเพศเมียจะวางไข่ได้มากขึ้นเม่ือเลี้ยงใน
อาหารที่มีโปรตีนสูง [2] ผู้วิจัยจึงเลือกน าเน้ือตาลโตนดสุกเพื่อเป็นส่วนผสมหลักของสูตรอาหารที่สามารถเพิ่มปริมาณไข่
ของแมลงหว่ีและเปรียบเทียบจ านวนไข่ของแมลงหว่ีที่เลี้ยงในอาหารเพาะเลี้ยงสูตรเน้ือตาลโตนดสุกและอาหารสูตรเดิม 
ทั้งเป็นทางเลือกหน่ึงในการท าอาหารเพาะเลี้ยงจากวัตถุดิบอ่ืน นอกเหนือจากการใช้ข้าวโพดบด ซ่ึงเป็นสูตรเดิมที่ใช้อยู่ใน
ห้องปฏิบัติการ เป็นการน าทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นและเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

วิธีด าเนินการ 
 เล้ียงแมลงหว่ีในอาหารแต่ละสูตร ดังน้ี ชุดควบคุม คือ อาหารสูตรเดิมปริมาณยีสต์ 2% (ภาพที่ 1ก.) กลุ่ม
ทดลอง คืออาหารสูตรเดิมปริมาณยีสต์ 3% และ 4% เป็นสูตร C1 และ C2 ตามล าดับ และอาหารสูตรเน้ือตาลโตนดสุก
ปริมาณยีสต์ 3% และ 4% (ภาพที่ 1ข.) เป็นสูตร T1 และ T2 ตามล าดับ เลี้ยงแมลงหว่ี 5 คู่ในอาหารแต่ละสูตร เป็นเวลา 
10 วัน จากน้ันสุ่มแมลงหว่ีรุ่นลูก 2 คู่ เล้ียงในอาหารใหม่ในแตล่ะชุดการทดลอง (เลี้ยงในอาหารที่อยู่ในจานแก้ว) เป็น
เวลา 48 ชั่วโมง แมลงหว่ีวางไข่บนหน้าอาหาร นับจ านวนไข่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ (ภาพที่ 2ก.) โดย
ใช้พู่กันเขี่ยไข่ที่อยู่บนหน้าอาหารเปรียบเทียบจ านวนไข่ในแต่ละชุดการทดลองกับชุดควบคุม เลี้ยงในอาหารเดียวกันอีก 2 
วัน ท าการทดลอง 3 ซ้ า และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แบบ One-Way ANOVA ด้วยโปรแกรม SPSS version 23 

 

 

  

 

 

 

 
ภาพที่ 1 อาหารเพาะเลี้ยงแมลงหว่ี  ก. สูตรข้าวโพดบด  ข. สูตรเน้ือตาลโตนดสุก 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 เปรียบเทียบจ านวนไข่จากแมลงหว่ีที่เลี้ยงในอาหารเพาะเลี้ยงสูตรข้าวโพดบด (สูตรเดิม) กับอาหารสูตรเน้ือ
ตาลโตนดสุกที่มีปริมาณยีสต์ 3% และ 4% และสูตรควบคุมที่มีปริมาณยีสต์ 2% ผลปรากกฎว่าอาหารสูตร C1, T1, C2 
และ T2 ท าให้แมลงหว่ีวางไข่เฉลี่ย 74±4.71, 88±6.00, 74±3.73 และ 87±7.31 ฟอง ตามล าดับ (ภาพที่ 2 และ 3)  
เม่ือน าผลของจ านวนไข่เฉลี่ยของแมลงหว่ีที่เลี้ยงในอาหารแต่ละสูตรมาเปรียบเทียบกัน พบว่าแมลงหว่ีที่เลี้ยงในชุดทดลอง
ทั้ง 4 สูตร ท าให้แมลงหว่ีวางไข่ได้จ านวนมากแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) กับสูตรควบคุม ซ่ึงมีจ านวนไข่ 44±4.13
ฟอง อาหารสูตรที่สามารถเพิ่มการผลิตไข่ของแมลงหว่ีได้มากที่สุด คือ อาหารสูตร C2 รองลงมา คือ อาหารสูตร T2 ซ่ึงมี
ปริมาณยีสต์ 4% ท าให้แมลงหว่ีวางไข่มากแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) กับอาหารสูตร C1 และ T1 ซ่ึงมีปริมาณ
ยีสต์ 3% แต่อาหารทั้งสองสูตร (T2 และ C2) ท าให้แมลงหว่ีวางไข่ไม่แตกต่างทางสถิติ (P>0.05) สอดคล้องกับวิจัยของ 
เลียล่าและคณะ [2] พบว่าอาหารที่มีโปรตีนสูงจะท าให้แมลงหว่ีวางไข่จ านวนมาก ซ่ึงอาหารสูตร C2 ท าให้แมลงหว่ีวางไข่
ได้มากที่สุด แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับสูตร T2 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากในข้าวโพดบดและเน้ือตาลโตนดสุกมีปริมาณโปรตีน 
9.9% และ 8.6% ตามล าดับ ซ่ึงเป็นปริมาณที่ใกล้เคียงกัน และทั้งสองสูตรมีปริมาณยีสต์มีเท่ากันคือ 4% จึงท าให้แมลง
หว่ีวางไข่ได้จ านวนไม่แตกต่างทางสถิติ ดังน้ันการเลือกใช้สูตรอาหารในการเพาะเลี้ยงแมลงหว่ีขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
และความสอดคล้องในท้องถิ่นน้ันๆ 
 

 
 

ภาพที่ 2 ไข่ของแมลงหว่ีภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ  ก. ภาพถ่าย  ข. ภาพวาด 
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ภาพที่ 3 จ านวนไข่ของแมลงหว่ีที่เลี้ยงในอาหารสูตรต่างๆ ;ชุดควบคุม คือ อาหารสูตรข้าวโพดบด มีปริมาณยีสต์ 2%;  
C1 คือ อาหารสูตรข้าวโพดบด มีปริมาณยีสต์ 3%, T1 คือ อาหารสูตรเน้ือตาลโตนดสุก มีปริมาณยีสต์ 3%;  
C2 คือ อาหารสูตรข้าวโพดบด มีปริมาณยีสต์ 4%; T2 คือ อาหารสูตรเน้ือตาลโตนดสุก มีปริมาณยีสต์ 4% 

 
สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาเปรียบเทียบจ านวนไข่ของแมลงหว่ีที่เลี้ยงในอาหารสูตรข้าวโพดบด (สูตรเดิม) กับอาหารสูตร
เน้ือตาลโตนดสุกที่มีการเพิ่มปริมาณยีสต์เป็น 3% และ 4% โดยมีชุดควบคุมคืออาหารสูตรเดิมที่มีปริมาณยีสต์ 2% 
สรุปว่าอาหารสูตรเดิมและสูตรเน้ือตาลโตนดสุกที่เพิ่มปริมาณยีสต์ 3% และ 4% สามารถเพิ่มการผลิตไข่ของแมลงหว่ีได้
มากแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับสูตรควบคุมที่มีปริมาณยีสต์ 2% และสูตรที่สามารถเพิ่มการผลิตไข่ของแมลงหว่ีได้มาก
ที่สุด คืออาหารสูตรเดิมและสูตรเน้ือตาลโตนดสุกที่เพิ่มปริมาณยีสต์ 4% แต่ท าให้แมลงหว่ีผลิตไข่ได้มากไม่แตกต่างทาง
สถิติ (P>0.05) ดังน้ัน จึงสามารถเลือกใช้อาหารสูตรใดก็ได้ตามความเหมาะสม 

เอกสารอ้างอิง 

[1] ภัทราพร ผูกคล้าย. (2558). “การเปลี่ยนแปลงวงชีวิตของแมลงหว่ี ,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูล
สงครามวิจัย 2558”, (หน้า 1-4). วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง .  
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. 

[2] Laila, A.H., Torsten, K.N., Loeschcke, V., Toft, S. and Mayntz, D. (2009) . “Protein and carbohydrate 
composition of larval food affects tolerance to thermal stress and desiccation in adult 
Drosophila melanogaster,” J insect Physiol. 56 (2010), 336-340. 
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ควำมสำมำรถในกำรย่อยสลำยขยะอินทรีย์ และองค์ประกอบธำตุอำหำรในมูลกิ้งกือกระบอกเหลือง

(Thyropygus allevatus Karsch, 1881) 

ชุติมณฑน์ สงปราบ1 ยุพิน พิมโคตร์2 และธนพันธุ์ ปัทมานนท์3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ปัจจุบันขยะอินทรีย์มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น การใช้กิ้งกือเพื่อช่วยก�าจัดขยะอินทรีย์จึงเป็นทางเลือกน่าสนใจ และยังเป็นการ

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ส�าหรับใช้ในการเกษตรได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาอัตราการกิน ความสามารถในการย่อยสลาย และองค์ประกอบธาตุอาหารในปุ๋ยมูลกิ้งกือกระบอกเหลือง

ที่ได้จากการย่อยสลายขยะอินทรีย์ 

วิธีกำรศึกษำ : วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ โดยแบ่งเป็น 4 ชุดการทดลอง แต่ละชุดการทดลองใช้ใบไม้ 10 กรัม ผสมกับ

ขยะอินทรีย์ปริมาณที่แตกต่างกัน 4 ระดับ (0, 20, 40 และ 60 กรัม) โดยมีกิ้งกือกระบอกเหลือง จ�านวน 9 ตัว บันทึกน�้าหนักของ

ขยะอินทรีย์ที่เหลือสัปดาห์ละครั้ง เป็นระยะเวลา 1 เดือน บันทึกน�้าหนักกิ้งกือ และวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยมูลกิ้งกือ

ผลกำรศึกษำ : กิ้งกือในแต่ละชุดการทดลองมีอัตราการกินเฉลี่ยเท่ากับ 0.047, 0.865, 1.339 และ 2.021 กรัม/วัน ตามล�าดับความ

สามารถในการย่อยสลายเฉลี่ย 1.46, 3.26, 3.33 และ 3.46 % ตามล�าดับ ปริมาณไนโตรเจนเฉลี่ย 6.49, 6.02 6.49 และ 6.83% 

ตามล�าดับ ปริมาณฟอสฟอรัสเฉลี่ย 186.00, 115.67, 121.33 และ 125.33 mg kg-1 ตามล�าดับ และปริมาณ โพเทสเซียมเฉลี่ย 

254.67, 460.00, 819.00 และ 905.33 mg kg-1 ตามล�าดับ

วิจำรณ์และสรุป : อัตราการกินของกิ้งกือมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณขยะอินทรีย์ โดยที่กิ้งกือมีความสามารถในการย่อยสลาย

ขยะอินทรีย์สูงและผลิตมูลที่มีปริมาณธาตุอาหารสูงกว่าค่ามาตรฐานในดิน 

ค�ำส�ำคัญ : กิ้งกือ ขยะอินทรีย์ การย่อยสลาย ธาตุอาหาร
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Digestibility of organic waste and nutrient element composition of manure of Thai 

red-rounded millipedes (Thyropygus allevatus Karsch, 1881) 

Chutimon Songprab1* Yuphin Phimkhot2 and Tanapan Patthamarnon3

Abstract

Introduction : Elimination of organic waste and production of organic fertilizer using decomposition of millipedes 

is now interesting.

Objectives : To study feeding rate, digestibility and nutrient element composition of manure of millipedes 

cultured in organic waste.

Methods : Thai red-rounded millipedes were cultured in 4 different organic waste levels (0, 20, 40 and 60 grams) 

with 9 milipedes for one month. Weight of the remaining organic waste and body weight of millipedes were 

recorded. Nutrient contents of millipede manure were also analyzed.

Results : Feeding rate of millipedes in each experimental group was 0.047, 0.865, 1.339 and 2.021 g/day with 

average degradability of 1.46 3.26 3.33 and 3.46%. The average nitrogen content in manure was 6.49. 6.02 6.49 

and 6.83%. The average phosphorus content was 186.00, 115.67, 121.33 and 125.33 mg kg-1 and the average 

potassium content was 254.67, 460.00, 819.00 and 905.33 mg kg-1.

Conclusion : Feeding rate of millipedes tends to increase with the amount of organic waste. Millipedes are 

capable of decomposing organic waste and released manure with higher amount of nutrient elements compared 

to soil nutrient standard.

Keywords : Millipedes, Organic waste, Digestibility, Nutrient elements

บทนํา  

 กิ้งกือ เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัม Arthropoda ชั้น Diplopoda แบ่งเป็น 7กลุ่มใหญ่ๆคือ กิ้งกือ
กระบอก กิ้งกือยักษ์ กิ้งกือมังกร กิ้งกือตะเข็บ กิ้งกือกระสุน กิ้งกือเหล็ก และกิ้งกือขน (สมศักด์ิ และคณะ, 2552) กิ้งกือ เป็นผู้
กินเศษซากในระบบนิเวศเขตร้อน และเขตอบอุ่น (Lawrence, 1984; Blower, 1985; Lawrence and Samways, 2003) ท่ี
มีบทบาทในทางนิเวศวิทยาเป็นอย่างมาก โดยก่อให้เกิดหมุนเวียนแร่ธาตุอาหารในดิน ด้วยกระบวนการย่อยสลาย กระบวนการ
นี้เกิดจากการช่วยทํางานของจุลินทรีย์ในลําไส้ของก้ิงกือ ทําการย่อยโมเลกุลของสารประกอบทางเคมีในธรรมชาติให้กลายเป็น
ฮิวมัส มูลของกิ้งกือจะกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ (Anderson, J. M., andBignall, D.E.,1980) ท้ังนี้จากการศึกษาท่ีผ่านมา
พบว่าปุ๋ยมูลกิ้งกือให้ธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียม ในปริมาณท่ีมากกว่าปุ๋ยหมัก และปุ๋ยมูล
ไส้เดือน ซ่ึงขอบเขตการกินอาหารของก้ิงกือนั้น กว้างครอบคลุมถึงเศษซากใบพืช ดิน สาหร่าย ผลไม้ ซากสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลัง มูลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานม และเมล็ดพืช (Lawrence, 1984) นั่นแสดงให้เห็นว่า กิ้งกือ มีบทบาทเก่ียวกับการย่อยสลาย
ขยะอินทรีย์ในธรรมชาติ โดยเฉพาะกิ้งกือกระบอกเหลือง(Thyropygus allevatus  (Karsch, 1881) ซ่ึงมีขนาดใหญ่ จํานวน
มาก และ สามารถพบเห็นได้ท่ัวไป ซ่ึงปัจจุบันมีการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรส่งผลทําให้ปริมาณขยะ และของเสียจากชุมชน
เพิ่มข้ึนอย่างทวีคูณ ขยะท่ีพบส่วนมากเป็นขยะอินทรีย์ซ่ึงไม่สามารถนํามาใช้ใหม่ได้ เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆ และมี
ปริมาณมากเกินจนไม่สามารถย่อยสลายเองได้ทัน การนําชีววิธีมาใช้ในการกําจัดขยะอินทรีย์เหล่านี้ จึงเป็นวิธีท่ีง่าย และไม่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  การใช้กิ้งกือเพ่ือชว่ยย่อยสลาย จึงเป็นทางเลือกในการกําจัดขยะอินทรีย์ทางชีววิธีท่ีน่าสนใจอีกวิธี
หนึ่ง อีกท้ังยังเป็นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ท่ีมีคุณภาพสูงก่อให้เกิดรายได้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงด้วย 
 การศึกษาคร้ังนี้เลือกกิ้งกือกระบอกเหลือง มาเพื่อใช้ย่อยสลายขยะอินทรีย์ แล้วนําไปวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร
สําคัญในปุ๋ยมูลของกิ้งกือ เพื่อเพ่ิมแนวทางในการกําจัดขยะอินทรีย์  และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ให้กับเกษตรกร ซ่ึง
เป็นการลดการเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนทางการเกษตร และเป็นการเพิ่มแนวทางในการเสริมสร้าง
คุณสมบัติทางกายภาพ และชีวภาพของดินให้ดีมากย่ิงขึ้น 
 

วิธีการดําเนนิการ 
การวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design ; CRD ) เลี้ยงกิ้งกือด้วยขยะอินทรีย์ โดย
แบ่งเป็น 4 ชุดการทดลอง จํานวน 3 ซํ้า ดังนี้  
 ชุดควบคุม   :   ใบไม้ 10 กรัม  
 ชุดการทดลองท่ี 1    :   ใบไม้ 10 กรัม และขยะอินทรีย์ 20 กรัม 
 ชุดการทดลองท่ี 2    :   ใบไม้ 10 กรัม และขยะอินทรีย์ 40 กรัม    
 ชุดการทดลองท่ี 3    :   ใบไม้ 10 กรัม และขยะอินทรีย์ 60 กรัม 
การเตรียมใบไม้ และ ขยะอินทรีย์ 
 นําใบไม้ขนาดใกล้เคียงกันมาชั่งให้ได้น้ําหนักประมาณ 10 กรัม และนําขยะอินทรีย์ไปทําเป็นชิ้นเล็กเล็กๆขนาด
เท่าๆกัน ชั่งให้ได้น้ําหนักประมาณ 20 40 และ 60 กรัม 
การเตรียมวัสดุรองพื้น 
 นําดินมาใส่ในถังของแต่ละชุดการทดลอง ถังละ 300 กรัม 
การเตรียมก้ิงกือ 
 นํากิ้งกือท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน 3 ตัวมาชั่งน้ําหนักเพ่ือหานํ้าหนักเฉลี่ย แล้วจึงนําไปใส่ในถังท่ีได้เตรียมวัสดุรองพ้ืนไว้
แล้ว ถังละ 3 ตัว 
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บทนํา  

 กิ้งกือ เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัม Arthropoda ชั้น Diplopoda แบ่งเป็น 7กลุ่มใหญ่ๆคือ กิ้งกือ
กระบอก กิ้งกือยักษ์ กิ้งกือมังกร กิ้งกือตะเข็บ กิ้งกือกระสุน กิ้งกือเหล็ก และกิ้งกือขน (สมศักด์ิ และคณะ, 2552) กิ้งกือ เป็นผู้
กินเศษซากในระบบนิเวศเขตร้อน และเขตอบอุ่น (Lawrence, 1984; Blower, 1985; Lawrence and Samways, 2003) ท่ี
มีบทบาทในทางนิเวศวิทยาเป็นอย่างมาก โดยก่อให้เกิดหมุนเวียนแร่ธาตุอาหารในดิน ด้วยกระบวนการย่อยสลาย กระบวนการ
นี้เกิดจากการช่วยทํางานของจุลินทรีย์ในลําไส้ของก้ิงกือ ทําการย่อยโมเลกุลของสารประกอบทางเคมีในธรรมชาติให้กลายเป็น
ฮิวมัส มูลของกิ้งกือจะกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ (Anderson, J. M., andBignall, D.E.,1980) ท้ังนี้จากการศึกษาท่ีผ่านมา
พบว่าปุ๋ยมูลกิ้งกือให้ธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียม ในปริมาณท่ีมากกว่าปุ๋ยหมัก และปุ๋ยมูล
ไส้เดือน ซ่ึงขอบเขตการกินอาหารของก้ิงกือนั้น กว้างครอบคลุมถึงเศษซากใบพืช ดิน สาหร่าย ผลไม้ ซากสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลัง มูลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานม และเมล็ดพืช (Lawrence, 1984) นั่นแสดงให้เห็นว่า กิ้งกือ มีบทบาทเก่ียวกับการย่อยสลาย
ขยะอินทรีย์ในธรรมชาติ โดยเฉพาะกิ้งกือกระบอกเหลือง(Thyropygus allevatus  (Karsch, 1881) ซ่ึงมีขนาดใหญ่ จํานวน
มาก และ สามารถพบเห็นได้ท่ัวไป ซ่ึงปัจจุบันมีการเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากรส่งผลทําให้ปริมาณขยะ และของเสียจากชุมชน
เพิ่มข้ึนอย่างทวีคูณ ขยะท่ีพบส่วนมากเป็นขยะอินทรีย์ซ่ึงไม่สามารถนํามาใช้ใหม่ได้ เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆ และมี
ปริมาณมากเกินจนไม่สามารถย่อยสลายเองได้ทัน การนําชีววิธีมาใช้ในการกําจัดขยะอินทรีย์เหล่านี้ จึงเป็นวิธีท่ีง่าย และไม่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  การใช้กิ้งกือเพ่ือชว่ยย่อยสลาย จึงเป็นทางเลือกในการกําจัดขยะอินทรีย์ทางชีววิธีท่ีน่าสนใจอีกวิธี
หนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ท่ีมีคุณภาพสูงก่อให้เกิดรายได้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงด้วย 
 การศึกษาคร้ังนี้เลือกกิ้งกือกระบอกเหลือง มาเพื่อใช้ย่อยสลายขยะอินทรีย์ แล้วนําไปวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร
สําคัญในปุ๋ยมูลของกิ้งกือ เพื่อเพ่ิมแนวทางในการกําจัดขยะอินทรีย์  และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ให้กับเกษตรกร ซ่ึง
เป็นการลดการเกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนทางการเกษตร และเป็นการเพิ่มแนวทางในการเสริมสร้าง
คุณสมบัติทางกายภาพ และชีวภาพของดินให้ดีมากย่ิงข้ึน 
 

วิธีการดําเนนิการ 
การวางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design ; CRD ) เลี้ยงกิ้งกือด้วยขยะอินทรีย์ โดย
แบ่งเป็น 4 ชุดการทดลอง จํานวน 3 ซํ้า ดังนี้  
 ชุดควบคุม   :   ใบไม้ 10 กรัม  
 ชุดการทดลองท่ี 1    :   ใบไม้ 10 กรัม และขยะอินทรีย์ 20 กรัม 
 ชุดการทดลองท่ี 2    :   ใบไม้ 10 กรัม และขยะอินทรีย์ 40 กรัม    
 ชุดการทดลองท่ี 3    :   ใบไม้ 10 กรัม และขยะอินทรีย์ 60 กรัม 
การเตรียมใบไม้ และ ขยะอินทรีย์ 
 นําใบไม้ขนาดใกล้เคียงกันมาชั่งให้ได้น้ําหนักประมาณ 10 กรัม และนําขยะอินทรีย์ไปทําเป็นชิ้นเล็กเล็กๆขนาด
เท่าๆกัน ชั่งให้ได้น้ําหนักประมาณ 20 40 และ 60 กรัม 
การเตรียมวัสดุรองพื้น 
 นําดินมาใส่ในถังของแต่ละชุดการทดลอง ถังละ 300 กรัม 
การเตรียมก้ิงกือ 
 นํากิ้งกือท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน 3 ตัวมาชั่งน้ําหนักเพ่ือหานํ้าหนักเฉลี่ย แล้วจึงนําไปใส่ในถังท่ีได้เตรียมวัสดุรองพ้ืนไว้
แล้ว ถังละ 3 ตัว 
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วิธีการทดลอง 
  แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1   ศึกษาอัตราการกิน และความสามารถในการย่อยสลายขยะอินทรีย์ของกิ้งกือ 
 1.  นําใบไม้ และขยะอินทรีย์ของแต่ละชุดการทดลอง มาใส่ในถังท่ีเตรียมไว้   
 2.  นําแผ่นพลาสติกมาคลุมไว้เพ่ือป้องกันศัตรูทางธรรมชาติ  
 3.  เม่ือครบ 1 สัปดาห์ นําขยะอินทรีย์ไปชั่งน้ําหนัก จดบันทึกไว้ และทําการเปลี่ยนขยะอินทรีย์ทุกๆสัปดาห์ เป็น
เวลา 1 เดือน 
 4.  เม่ือครบ 1 เดือน นําใบไม้ไปชั่งน้ําหนัก แล้วรวมกับข้อมูลท่ีจดบันทึกไว้ในข้อ 3 เพ่ือนําไปคาํนวณหาอัตราการกิน 
และนํากิ้งกือแดงไปช่ังน้ําหนัก เพ่ือนําไปคํานวณความสามารถในการย่อยสลาย โดยปรับปรุงสูตรการคํานวณจาก Waldbauer 
(1968)    

 Consumption rate (CR)  

                 อัตราการกิน � น้ําหนักอาหารท่ีถูกกิน
ระยะเวลาของการทดลอง �วัน� 

 Approximate digestibility (AD) 

ความสามารถการย่อย =
น้ําหนักสุทธิของก้ิงกือ
น้ําหนักอาหารที่ถูกกิน

 × 100 

ตอนท่ี 2  ศึกษาองค์ประกอบธาตุอาหารของปุ๋ยมูลกิ้งกือท่ีได้จากการย่อยสลายขยะอินทรีย์ 
 1.  เม่ือทําการทดลองตอนท่ี1 ครบตามระยะเวลา 1 เดือน นํากิ้งกือ ใบไม้ และขยะอินทรีย์ท่ีเหลือออก แล้วนําปุ๋ย
มูลกิ้งกือไปผ่ึงในที่ร่มเป็นเวลา 1 วัน  
 2.  นําปุ๋ยมูลก้ิงกือใส่ในถุงพลาสติกส่งไปยังสถานีพัฒนาท่ีดิน จังหวัดนราธิวาส เพ่ือตรวจปริมาณธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N)  ฟอสฟอรัส (P)  และโพแทสเซียม (K)  
การวิเคราะห์ทางสถิติ 
 วิเคราะห์ความแตกต่างของอัตราการกิน ความสามารถในการย่อย และองค์ประกอบธาตุอาหารปุ๋ยมูลของกิ้งกือแดง
ท่ีได้จากการย่อยสลายขยะอินทรีย์ โดยวิธีวิเคราะห์ one –way ANOVA ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%โดยใช้โปรแกรม SPSS 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษา พบว่า เม่ือให้อาหารสูตรควบคุม สูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 และ สูตรท่ี 3  กิ้งกือมีอัตราการกินเฉลี่ยเท่ากับ 
0.047 � 0.003 กรัม/วัน 0.865 �0.013 กรัม/วัน 1.339 �0.030 กรัม/วัน และ 2.021 �0.030 กรัม/วัน ตามลําดับ กิ้งกือ
มีอัตราการกิน ทุกสูตรอาหาร แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยกิ้งกือท่ีได้รับอาหารสูตรที่ 3 มีอัตราการกิน
สูงกว่าทุกสูตรอาหาร แสดงให้เห็นว่าอัตราการกินมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนตามปริมาณขยะอินทรีย์ เนื่องจากขยะอินทรีย์ เป็นขยะ
ประเภทท่ีมีความชื้นสูง เพราะมีน้ําเป็นองค์ประกอบในปริมาณมาก สอดคล้องกับการท่ีกิ้งกือมีพฤติกรรมการเลือกกินอาหารที่
มีปริมาณน้ํามาก และชอบอาหารผสมมากกว่า  อาหารท่ีเป็นเศษซากพืชชนิดเดียว (Kadamannaya and Sridhar, 2009)  
 จากการศึกษา พบว่า เม่ือให้อาหารสูตรควบคุม สูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 และ สูตรท่ี 3 กิ้งกือมีค่าความสามารถในการย่อย
สลายเฉลี่ยเท่ากับ 1.46 �0.63% 3.26 �0.22% 3.33 �0.75% และ 3.46 �0.16% ตามลําดับ กิ้งกือท่ีได้รับอาหารสูตรท่ี 1 
สูตรท่ี 2 และ สูตรท่ี 3 มีความสามารถในการย่อยสลาย สูงกว่า สูตรควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เนื่องจาก 
น้ําหนักของก้ิงกือ แปรผันตามปริมาณของอาหาร โดยเมื่อเพิ่มปริมาณอาหาร น้ําหนักของก้ิงกือจึงเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย 

(Petersen & Luxton, 1982; Anderson, 1987) ดังนั้น ค่าความสามารถในการย่อยสลาย ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับ น้ําหนักสุทธิ
ของก้ิงกือ และปริมาณอาหารที่กิ้งกือกิน จึงมีค่าสูงสุด เม่ือน้ําหนักสุทธิของก้ิงกือ และปริมาณอาหารที่กิ้งกือกินมีค่าสูงสุด 
 จากการศึกษา พบว่า เม่ือให้อาหารสูตรควบคุม สูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 และ สูตรท่ี 3  ปุ๋ยมูลกิ้งกือมีปริมาณไนโตรเจน
เฉลี่ยเท่ากับ 6.49 0.63 %  6.02 0.22 % 6.49 0.97 % และ 6.83 0.97 % ตามลําดับ ปริมาณไนโตรเจนในปุ๋ยมูลกิ้งกือ
ทุกสูตรอาหารไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)   เนื่องจาก ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบของพืชประมาณร้อยละ 
18  และปริมาณไนโตรเจนกว่าร้อยละ 80-85 ของไนโตรเจนท้ังหมดท่ีพบในพืชจะเป็นองค์ประกอบของโปรตีน ร้อยละ 10 
เป็นองค์ประกอบของกรดนิวคลีอิก และร้อยละ 5 เป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโน     แต่ธาตุไนโตรเจนมักสูญเสียได้ง่ายจาก
การชะล้างในรูปของเกลือไนเตรท หรือเกิดการระเหยของแอมโมเนีย ซ่ึงการระเหยของแอมโมเนีย (Ammonium 
volatilization)  เป็นการสูญเสียไนโตรเจนจากดินทางหนึ่ง โดยอินทรีย์ไนโตรเจนในรูปของโปรตีน และ ยูเรียถูกเปลี่ยนรูปเป็น
แอมโมเนียโดยการย่อยสลายของแบคทีเรีย และในสภาวะมีออกซิเจน แบคทีเรียจะสามารถออกซิไดซ์แอมโมเนียให้อยู่ในรูป
ของไนเตรท และไนไตรต์ และแอมโมเนียมีโอกาสถูกกําจัดออกในรูปของก๊าซแอมโมเนีย (สุดารัตน์, 2559) 
 จากการศึกษา พบว่า เม่ือให้อาหารสูตรควบคุม สูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 และ สูตรท่ี 3  ปุ๋ยมูลกิ้งกือมีปริมาณฟอสฟอรัส
เฉลี่ยเท่ากับ  186.00 29.30 mg kg-1 115.67 14.84 mg kg-1  121.33 19.55 mg kg-1 และ 125.33 24.00 mg kg-1 
ตามลําดับ ปริมาณของฟอสฟอรัสในปุ๋ยมูลกิ้งกือที่ได้รับอาหารสูตรควบคุม สูงกว่า สูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 และ สูตรท่ี 3 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เนื่องจากฟอสฟอรัสท่ีพบในพืชอยู่ในรูปของฟอสเฟตไอออนที่ พบมากในท่อลําเลียงน้ํา เมล็ด ผล 
และ เซลล์พืช  แต่ฟอสฟอรัส เป็นธาตุท่ีถูกตรึง หรือเปลี่ยนเป็นสารประกอบได้ง่ายทําให้ละลายน้ําได้ยาก หากสภาพดินมีฤทธ์ิ
เป็นกรดตํ่ากว่า 5.5 เหล็กไอออน และ อะลูมิเนียมไอออน จะเข้าทําปฎิกิริยากับฟอสเฟตไอออน ทําให้ธาตุฟอสฟอรัสถูกตรึงไว้
ในดิน (สุดารัตน์, 2559) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ดิน พบว่า  มีเพียงค่าpH จากปุ๋ยมูลกิ้งกือในสูตรควมคุม ท่ีมีค่า pH 
เฉลี่ยต่ํากว่า  5.5 การที่ธาตุฟอสฟอรัสถูกตรึงไว้ในดิน ส่งผลให้ปุ๋ยมูลกิ้งกือในสูตรควมคุม มีปริมาณของฟอสฟอรัสสูงท่ีสุด 
 จากการศึกษา พบว่า เม่ือให้อาหารสูตรควบคุม สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 และ สูตรที่ 3  ปุ๋ยมูลกิ้งกือมีปริมาณโพเทสเซียม
เฉลี่ยเท่ากับ 254.67 37.85 mg kg-1 460.00 10.00 mg kg-1  819.00 117.93 mg kg-1 และ 905.33 73.22 mgkg-1 
ตามลําดับ ปริมาณของโพเทสเซียมในปุ๋ยมูลกิ้งกือทุกสูตรอาหาร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แสดง
ให้เห็นว่าปริมาณโพเทสเซียม มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณขยะอินทรีย์ เนื่องจากโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบของพืช พบ
มากในส่วนปลายยอด ปลายราก ตาข้าง  ใบอ่อนใจกลางลําต้น และท่อลําเลียงอาหาร (สุดารัตน์, 2559) 
 

สรุปผลการวิจยั 
 การศึกษาความสามารถในการย่อยสลาย และองค์ประกอบธาตุอาหารปุ๋ยมูลกิ้งกือกระบอกเหลืองที่ได้จากการย่อย
สลายขยะอินทรีย์โดยแบ่งชุดการทดลองออกเป็น 4 ชุดการทดลอง โดยใช้ใบไม้ 10 กรัมทุกๆชุดการทดลอง แต่ละชุดการ
ทดลองใช้ขยะอินทรีย์ในปริมาณท่ีแตกต่างกันคือ 0 20 40  และ 60 กรัม วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้วิธีวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว ตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Tukey ท่ีระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% โดยโปรแกรม SPSS พบว่า อัตราการกินของก้ิงกือทุกๆสูตรอาหาร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นตามปริมาณขยะอินทรีย์  กิ้งกือท่ีได้รับอาหารสูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 และ สูตรท่ี 3 มี
ความสามารถในการย่อยสลาย สูงกว่า สูตรควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ปริมาณไนโตรเจนในปุ๋ยมูลกิ้งกือทุกๆ
สูตรอาหารไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) ปริมาณฟอสฟอรัสในปุ๋ยมูลก้ิงกือท่ีได้รับอาหารสูตรควบคุม สูงกว่า สูตรท่ี 
1 สูตรที่ 2 และ สูตรที่ 3 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และปริมาณโพเทสเซียมในปุ๋ยมูลกิ้งกือทุกๆสูตรอาหาร มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณขยะอินทรีย์ ซ่ึงจากผลการทดลองท่ีได้เม่ือ
เปรียบเทียบกับ ปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ของค่ามาตรฐานการวิเคราะห์ดิน 
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(Petersen & Luxton, 1982; Anderson, 1987) ดังนั้น ค่าความสามารถในการย่อยสลาย ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับ น้ําหนักสุทธิ
ของก้ิงกือ และปริมาณอาหารที่กิ้งกือกิน จึงมีค่าสูงสุด เม่ือน้ําหนักสุทธิของก้ิงกือ และปริมาณอาหารที่กิ้งกือกินมีค่าสูงสุด 
 จากการศึกษา พบว่า เม่ือให้อาหารสูตรควบคุม สูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 และ สูตรท่ี 3  ปุ๋ยมูลกิ้งกือมีปริมาณไนโตรเจน
เฉลี่ยเท่ากับ 6.49 0.63 %  6.02 0.22 % 6.49 0.97 % และ 6.83 0.97 % ตามลําดับ ปริมาณไนโตรเจนในปุ๋ยมูลกิ้งกือ
ทุกสูตรอาหารไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)   เนื่องจาก ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบของพืชประมาณร้อยละ 
18  และปริมาณไนโตรเจนกว่าร้อยละ 80-85 ของไนโตรเจนท้ังหมดท่ีพบในพืชจะเป็นองค์ประกอบของโปรตีน ร้อยละ 10 
เป็นองค์ประกอบของกรดนิวคลีอิก และร้อยละ 5 เป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโน     แต่ธาตุไนโตรเจนมักสูญเสียได้ง่ายจาก
การชะล้างในรูปของเกลือไนเตรท หรือเกิดการระเหยของแอมโมเนีย ซ่ึงการระเหยของแอมโมเนีย (Ammonium 
volatilization)  เป็นการสูญเสียไนโตรเจนจากดินทางหนึ่ง โดยอินทรีย์ไนโตรเจนในรูปของโปรตีน และ ยูเรียถูกเปลี่ยนรูปเป็น
แอมโมเนียโดยการย่อยสลายของแบคทีเรีย และในสภาวะมีออกซิเจน แบคทีเรียจะสามารถออกซิไดซ์แอมโมเนียให้อยู่ในรูป
ของไนเตรท และไนไตรต์ และแอมโมเนียมีโอกาสถูกกําจัดออกในรูปของก๊าซแอมโมเนีย (สุดารัตน์, 2559) 
 จากการศึกษา พบว่า เม่ือให้อาหารสูตรควบคุม สูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 และ สูตรท่ี 3  ปุ๋ยมูลกิ้งกือมีปริมาณฟอสฟอรัส
เฉลี่ยเท่ากับ  186.00 29.30 mg kg-1 115.67 14.84 mg kg-1  121.33 19.55 mg kg-1 และ 125.33 24.00 mg kg-1 
ตามลําดับ ปริมาณของฟอสฟอรัสในปุ๋ยมูลกิ้งกือที่ได้รับอาหารสูตรควบคุม สูงกว่า สูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 และ สูตรท่ี 3 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เนื่องจากฟอสฟอรัสที่พบในพืชอยู่ในรูปของฟอสเฟตไอออนที่ พบมากในท่อลําเลียงนํ้า เมล็ด ผล 
และ เซลล์พืช  แต่ฟอสฟอรัส เป็นธาตุท่ีถูกตรึง หรือเปลี่ยนเป็นสารประกอบได้ง่ายทําให้ละลายน้ําได้ยาก หากสภาพดินมีฤทธ์ิ
เป็นกรดต่ํากว่า 5.5 เหล็กไอออน และ อะลูมิเนียมไอออน จะเข้าทําปฎิกิริยากับฟอสเฟตไอออน ทําให้ธาตุฟอสฟอรัสถูกตรึงไว้
ในดิน (สุดารัตน์, 2559) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ดิน พบว่า  มีเพียงค่าpH จากปุ๋ยมูลกิ้งกือในสูตรควมคุม ท่ีมีค่า pH 
เฉลี่ยต่ํากว่า  5.5 การที่ธาตุฟอสฟอรัสถูกตรึงไว้ในดิน ส่งผลให้ปุ๋ยมูลกิ้งกือในสูตรควมคุม มีปริมาณของฟอสฟอรัสสูงท่ีสุด 
 จากการศึกษา พบว่า เม่ือให้อาหารสูตรควบคุม สูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 และ สูตรท่ี 3  ปุ๋ยมูลกิ้งกือมีปริมาณโพเทสเซียม
เฉลี่ยเท่ากับ 254.67 37.85 mg kg-1 460.00 10.00 mg kg-1  819.00 117.93 mg kg-1 และ 905.33 73.22 mgkg-1 
ตามลําดับ ปริมาณของโพเทสเซียมในปุ๋ยมูลก้ิงกือทุกสูตรอาหาร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แสดง
ให้เห็นว่าปริมาณโพเทสเซียม มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณขยะอินทรีย์ เนื่องจากโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบของพืช พบ
มากในส่วนปลายยอด ปลายราก ตาข้าง  ใบอ่อนใจกลางลําต้น และท่อลําเลียงอาหาร (สุดารัตน์, 2559) 
 

สรุปผลการวิจยั 
 การศึกษาความสามารถในการย่อยสลาย และองค์ประกอบธาตุอาหารปุ๋ยมูลกิ้งกือกระบอกเหลืองที่ได้จากการย่อย
สลายขยะอินทรีย์โดยแบ่งชุดการทดลองออกเป็น 4 ชุดการทดลอง โดยใช้ใบไม้ 10 กรัมทุกๆชุดการทดลอง แต่ละชุดการ
ทดลองใช้ขยะอินทรีย์ในปริมาณท่ีแตกต่างกันคือ 0 20 40  และ 60 กรัม วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้วิธีวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว ตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Tukey ท่ีระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% โดยโปรแกรม SPSS พบว่า อัตราการกินของก้ิงกือทุกๆสูตรอาหาร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นตามปริมาณขยะอินทรีย์  กิ้งกือท่ีได้รับอาหารสูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 และ สูตรท่ี 3 มี
ความสามารถในการย่อยสลาย สูงกว่า สูตรควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ปริมาณไนโตรเจนในปุ๋ยมูลกิ้งกือทุกๆ
สูตรอาหารไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) ปริมาณฟอสฟอรัสในปุ๋ยมูลกิ้งกือท่ีได้รับอาหารสูตรควบคุม สูงกว่า สูตรท่ี 
1 สูตรที่ 2 และ สูตรที่ 3 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และปริมาณโพเทสเซียมในปุ๋ยมูลกิ้งกือทุกๆสูตรอาหาร มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นตามปริมาณขยะอินทรีย์ ซ่ึงจากผลการทดลองท่ีได้เม่ือ
เปรียบเทียบกับ ปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ของค่ามาตรฐานการวิเคราะห์ดิน 
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พบว่า ปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ท่ีได้จากปุ๋ยมูลกิ้งกือท่ีเลี้ยงในสูตรอาหารทุกสูตร 
มีค่าสูงกว่า ค่ามาตรฐานในระดับสูงมาก ( N >4.50%  P >45 mg kg-1 และ   K >120 mg kg-1) (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2553) 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 โครงงานวิทยาศาสตร์ ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือของอาจารย์ยุพิน พิมโคตร์ ประธาน
กรรมการที่ปรึกษา และอาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ กรรมการที่ปรึกษา ซ่ึงท่านได้ให้คําปรึกษา คําแนะนํา และข้อคิดเห็น
ต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการทําโครงงาน อีกท้ังยังช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการดําเนินงานมาโดยตลอด 
จนโครงงานเล่มน้ีสําเร็จสมบูรณ์  
 ขอขอบคุณคุณสาวิตตรี อินทรพันธ์ุ นักวิชาชีพประจําภาควิชาสาขาชีววิทยา สําหรับความเอื้ออํานวยด้านอุปกรณ์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้านในการทําโครงงาน 
 ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ในวิชาเอกวิทยาศาสตร์ –ชีววิทยา ท่ีเป็นกําลังใจ และให้ความช่วยเหลือ คําปรึกษา และ
คําแนะนํา ในการทําโครงงาน 
 สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ซ่ึงเปิดโอกาสให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียน ให้การสนับสนุน 
คอยช่วยเหลือ และให้กําลังใจในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์เสมอมา 
 

เอกสารอ้างอิง 
กรมพัฒนาท่ีดิน. (2553). คู่มือการปฎิบัติงานกระบวนการวิเคราะห์ตรวจสอบดินทางเคมี.  สืบค้นเม่ือ 15 กุมภาพันธุ์ 2561, 
 จาก http://www.ldd.go.th/PMQA/2553/Manual/OSD-03.pdf 
สุดารัตน์ อรัญญกานนท์. (2559) การเปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหารในดิน และองค์ประกอบผลผลิตของถั่วเหลืองพันธ์ุ
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กำรระบุชนิดหนอนพยำธิที่พบในหนูบ้ำนจำกต�ำบลก�ำแพงเซำ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช

ปฏิณญา วรรณวาส1* และธนพล อยู่เย็น2

บทคัดย่อ

บทน�ำ: หนเูป็นสตัว์เลีย้งลกูด้วยน�า้นมขนาดเลก็เป็นปัญหาทีส่�าคัญต่อมนษุย์อย่างมาก ก่อให้เกดิความเสียหายมากมาย อาทเิช่น การ

กัดแทะสิ่งของในครัวเรือน และพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น ท�าให้เกิดความสูญเสียในเรื่องของทรัพย์สิน และรายได้ นอกจากนี้หนู

ยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่าง ๆ เช่น โรคที่เกิดจากหนอนพยาธิที่สามารถติดต่อสู่คนได้ ซึ่งหนูบ้านจะสามารถแพร่กระจายเชื้อ

มาสู่มนุษย์ได้ง่ายเนื่องจากอาศัยอยู่ร่วมในที่อยู่อาศัยของมนุษย์ 

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษา และระบุชนิดหนอนพยาธิท่ีพบในอวัยวะภายในช่องท้องของหนูบ้าน จากต�าบลก�าแพงเซา อ�าเภอเมือง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิธีกำรศึกษำ: ด�าเนินการดักตัวอย่างหนูบ้านโดยใช้กรงดักหนูแบบเป็น ระยะเวลาระหว่างสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 

แล้วน�าตัวอย่างหนูมาผ่าช่องท้องเพื่อตรวจหาหนอนพยาธิ

ผลกำรศกึษำ: หนทูีดั่กจบัได้ท้ังหมด 41 ตวั จัดจ�าแนกได้เป็น 3 ชนดิ ได้แก่ หนจูีด๊ (Rattus exulans) หนหูริง่บ้าน (Mus musculus) 

และหนูหลงัคา (Rattus rattus) ในการศึกษาครัง้น้ีพบหนอนพยาธ ิ4 ชนดิ หนอนพยาธติวัตดื 2 ชนดิ ได้แก่ Taenia taeniaeformis 

ระยะ Strobilocercus larval และ Hymenolepis diminuta หนอนพยาธติวักลม 2 ชนดิ ได้แก่ Angiostrongylus cantonansis 

และ Rictularia sp. โดยมีค่าอัตราการแพร่ระบาดรวม 14.63 เปอร์เซ็นต์ (6/41) ซึ่งมีหนอนพยาธิชนิดที่สามารถติดต่อ และก่อโรค

ในคนได้ 

วจิำรณ์และสรปุ : การศกึษานีเ้ป็นครัง้แรกของการส�ารวจ และระบชุนดิของหนอนพยาธใินหนบู้านจากต�าบลก�าแพงเซาอ�าเภอเมอืง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจากการศึกษาพบหนอนพยาธิที่สามารถก่อโรคในคนได้ ดังน้ันข้อมูลเหล่าน้ีสามารถน�าไปประกอบการ

ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหนอนพยาธิ เพื่อวางแผนการป้องกันการเกิดโรคในมนุษย์และสัตว์เลี้ยงในพื้นที่นี้ต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: หนู หนอนพยาธิ Taenia taeniaeformis ระยะ Strobilocercus larval Hymenolepis diminuta Angiostrongylus 

cantonansis Rictularia sp.

1 นิสิตปริญญาโท, สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210
2 อ.ดร., สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210
1 Master degree, Department of Biology, Faculty of Science, Thaksin University, Phatthalung, 93210, Thailand
2 Dr., Department of Biology, Faculty of Science, Thaksin University, Phatthalung, 93210, Thailand
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Identification of Helminthes found in Domestic Rats from Tambon Kampangsao, Muang 

District, Nakhonsithammarat Province

Patinya Wannawas1* and Thanapon yooyen2

Abstract

Introduction: Rats are small mammals. They are very problem for human, causing many damages, such as 

gnawing on house items and agricultural products and causing a loss in terms of property and income. Moreover, 

rats can be act to reservoir host or zoonotic to human i.e. helminthiasis, which rats can be spread easily to 

humans because they live in human habitats.

Objective: To study and identify the species of helminths found in the internal organs of the abdominal cavity 

of rats.

Methods: During August to December 2014, live-traps were used to collected rats. After that, they were exam-

ined for helminths parasites by abdominal surgery.

Results: Total of 41 rats were collected and can classify to three species included Rattus exulans, Mus mus-

culus, Rattus rattus and four species of helminths were recovered, 2 species of cestode (Taenia taeniaeform-

is (Strobilocercus larval)and Hymenolepis diminuta), 2 species of nematode (Angiostrongylus cantonansis and 

Rictularia sp.) with an overall prevalence of 14.63% (6/41). All type of helminths was found that can contact 

and cause disease in humans.

Conclusion: This study is first record of survey and identify the species of helminths from Tambon Kampangsao, 

Muang District, Nakhonsithammarat Province. The study found that helminths is a zoonotic. Therefore, this in-

formation can be used to evaluate the risk of helminthiasis to plan the prevention of disease in humans and 

pets in this area.

Keywords: Rats, Helminths, Taenia taeniaeformis (Strobilocercus larval) Hymenolepis diminuta, Angiostrongylus 

cantonansis, Rictularia sp.

บทน า 
 หนูเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง ขนาดเล็ก และเลี้ยงลูกด้วยน้้านม  เป็นสัตว์ที่ขยายพันธ์ุได้อย่างรวดเร็ว          
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี [1] จึงสามารถพบเห็นหนูได้ทั่วไปในเกือบทุกสภาพพื้นที่ แม้กระทั่งพบอยู่ตาม
บ้านเรือนของคน  หนูมีความสัมพันธ์กับคนรวมถึงสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ในระบบนิเวศ โดยบทบาทส้าคัญต่อระบบนิเวศ คือ     
เป็นสัตว์นักล่า ช่วยกระจายเมล็ดพืช และที่ส้าคัญเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคที่ส้าคัญทางการแพทย์ [2] เช่น โรคฉี่หนู       
กาฬโรค รวมถึงโรคที่เกิดจากหนอนพยาธิอีกมากมาย  ซ่ึงสามารถที่จะแพร่กระจายเชื้อเหล่าน้ีไปสู่คน และสัตว์ได้        
การที่หนูเข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกับคนท้าให้สามารถส่งผ่านการติดเชื้อสู่คนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น  ความหลากหลาย          
และการกระจายตัวของหนูตามบ้านเรือนของคนอาจท้าให้เกิดการปนเปื้อนกันอาหารที่คนหรือสัตว์กินเข้าไป และอาจจะ
ส่งผลต่อการเกิดโรคเหล่าน้ันในคนและสัตว์ [3] โรคที่เกิดจากหนอนพยาธิในหนู อาทิเช่น โรคจากพยาธิตืดหนู           
(Hymenolepis nana) ซ่ึงหากคนได้รับพยาธิชนิดน้ีเข้าไปมาก ๆ อาจท้าให้เกิดอาการปวดศรีษะ ปวดท้อง อาเจียน 
น้้าหนักลด และอาจท้าให้เกิดภาวะโภชนาการได้ [4] อย่างไรก็ตามการตวจสอบหนอนพยาธิจากอวัยวะภายในช่องท้อง
ของหนูในบริเวณพื้นที่ทางภูมิศาตร์ที่แตกต่างกันจึงมีความส้าคัญทางการแพทย์  และสัตวแพทย์เ พ่ือป้องกัน                     
การแพร่กระจายของโรคหนอนพยาธิสู่คน และสัตว์ได้ ดังน้ันวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ีเพ่ือศึกษา และระบุชนิด
หนอนพยาธิที่พบในอวัยวะภายในช่องท้องของหนู สามารถน้าข้อมูลไปใช้ในการประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อ
หนอนพยาธิจากหนู และเป็นแนวทางในการควบคุมการติดเชื้อหนอนพยาธิในคนและสัตว์ต่อไป 

วิธีด าเนินการ 
 เก็บตัวอย่างหนูบ้าน โดยวิธีดักตัวอย่างหนูด้วยกรงดักหนูแบบเป็น เหยื่อล่อที่ใช้ดักหนู เช่น ปลาแห้ง ขนมปัง   
ไก่ทอด เป็นต้น ระยะเวลาระหว่างสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม พ .ศ . 2560 จากต้าบลก้าแพงเซา อ้าเภอเมือง            
จังหวัดนครศรีธรรมราช น้าตัวอย่างหนูที่จับได้ไปยังห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง     
ท้าการจัดจ้าแนกชนิดหนู ตามเอกสารอ้างอิงโดย อัญชนา (2557) โดยการตรวจดูลักษณะต่าง ๆ ที่สามารถน้ามาประกอบ
ในการจัดจ้าแนกชนิดได้ (เช่น ชั่งน้้าหนัก วัดความยาวล้าตัว ความยาวใบหู ความยาวฟันหน้า สังเกตสีขน เป็นต้น) 
ตรวจหาหนอนพยาธิ โดยผ่าบริเวณหน้าท้องของตัวอย่างหนูบ้านโดยใช้ชุดเครื่องมือผ่าตัด ผ่าท้องเป็นแนวตามยาวล้าตัว
และน้าอวัยวะภายในช่องท้อง (ได้แก่ ปอด หัวใจ ส้าไส้ กระเพาะอาหาร และตับ) แยกใส่ในจานแก้ว ตรวจหา Cyst        
ของพยาธิตัวตืดบนผิวตับ และท้าการฉีกล้าไส้ ปอดและหัวใจ เพื่อหาหนอนพยาธิภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่ก้าลังขยายต่้า 
(Stereo-microscope)  ตัวอย่างหนอนพยาธิที่ ได้รักษาสภาพเ น้ือเยื่อในฟอร์มาลีน 5 เปอร์ เ ซ็นต์  น้ามาท้ า               
Permanent slid โดยการย้อมสีด้วย Acetocanime น้าน้้าออกจากตัวอย่าง (Dehydration) ด้วย Alcohol series     
ท้าตัวอย่างให้ใสด้วย Xylene และตรึงหนอนพยาธิโดยใช้ Permount ท้าการถ่ายภาพ วาดภาพ และจัดจ้าแนกชนิด   
ของหนอนพยาธิพร้อมทั้งบรรยายลักษณะ หาค่าอัตราการแพร่ระบาด (Prevalence) และค่าความหนาแน่น (Intensity) 
ของการติดเชื้อหนอนพยาธิในหนู หลังจากน้ันก้าจัดซากหนูโดยการฝังกลบ  
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บทน า 
 หนูเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลัง ขนาดเล็ก และเลี้ยงลูกด้วยน้้านม  เป็นสัตว์ที่ขยายพันธ์ุได้อย่างรวดเร็ว          
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี [1] จึงสามารถพบเห็นหนูได้ทั่วไปในเกือบทุกสภาพพื้นที่ แม้กระทั่งพบอยู่ตาม
บ้านเรือนของคน  หนูมีความสัมพันธ์กับคนรวมถึงสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ในระบบนิเวศ โดยบทบาทส้าคัญต่อระบบนิเวศ คือ     
เป็นสัตว์นักล่า ช่วยกระจายเมล็ดพืช และที่ส้าคัญเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคที่ส้าคัญทางการแพทย์ [2] เช่น โรคฉี่หนู       
กาฬโรค รวมถึงโรคที่เกิดจากหนอนพยาธิอีกมากมาย  ซ่ึงสามารถที่จะแพร่กระจายเชื้อเหล่าน้ีไปสู่คน และสัตว์ได้        
การที่หนูเข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกับคนท้าให้สามารถส่งผ่านการติดเชื้อสู่คนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น  ความหลากหลาย          
และการกระจายตัวของหนูตามบ้านเรือนของคนอาจท้าให้เกิดการปนเปื้อนกันอาหารที่คนหรือสัตว์กินเข้าไป และอาจจะ
ส่งผลต่อการเกิดโรคเหล่าน้ันในคนและสัตว์ [3] โรคที่เกิดจากหนอนพยาธิในหนู อาทิเช่น โรคจากพยาธิตืดหนู           
(Hymenolepis nana) ซ่ึงหากคนได้รับพยาธิชนิดน้ีเข้าไปมาก ๆ อาจท้าให้เกิดอาการปวดศรีษะ ปวดท้อง อาเจียน 
น้้าหนักลด และอาจท้าให้เกิดภาวะโภชนาการได้ [4] อย่างไรก็ตามการตวจสอบหนอนพยาธิจากอวัยวะภายในช่องท้อง
ของหนูในบริเวณพื้นที่ทางภูมิศาตร์ที่แตกต่างกันจึงมีความส้าคัญทางการแพทย์  และสัตวแพทย์เพื่อป้องกัน                     
การแพร่กระจายของโรคหนอนพยาธิสู่คน และสัตว์ได้ ดังน้ันวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ีเพื่อศึกษา และระบุชนิด
หนอนพยาธิที่พบในอวัยวะภายในช่องท้องของหนู สามารถน้าข้อมูลไปใช้ในการประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อ
หนอนพยาธิจากหนู และเป็นแนวทางในการควบคุมการติดเชื้อหนอนพยาธิในคนและสัตว์ต่อไป 

วิธีด าเนินการ 
 เก็บตัวอย่างหนูบ้าน โดยวิธีดักตัวอย่างหนูด้วยกรงดักหนูแบบเป็น เหยื่อล่อที่ใช้ดักหนู เช่น ปลาแห้ง ขนมปัง   
ไก่ทอด เป็นต้น ระยะเวลาระหว่างสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม พ .ศ . 2560 จากต้าบลก้าแพงเซา อ้าเภอเมือง            
จังหวัดนครศรีธรรมราช น้าตัวอย่างหนูที่จับได้ไปยังห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง     
ท้าการจัดจ้าแนกชนิดหนู ตามเอกสารอ้างอิงโดย อัญชนา (2557) โดยการตรวจดูลักษณะต่าง ๆ ที่สามารถน้ามาประกอบ
ในการจัดจ้าแนกชนิดได้ (เช่น ชั่งน้้าหนัก วัดความยาวล้าตัว ความยาวใบหู ความยาวฟันหน้า สังเกตสีขน เป็นต้น) 
ตรวจหาหนอนพยาธิ โดยผ่าบริเวณหน้าท้องของตัวอย่างหนูบ้านโดยใช้ชุดเครื่องมือผ่าตัด ผ่าท้องเป็นแนวตามยาวล้าตัว
และน้าอวัยวะภายในช่องท้อง (ได้แก่ ปอด หัวใจ ส้าไส้ กระเพาะอาหาร และตับ) แยกใส่ในจานแก้ว ตรวจหา Cyst        
ของพยาธิตัวตืดบนผิวตับ และท้าการฉีกล้าไส้ ปอดและหัวใจ เพื่อหาหนอนพยาธิภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่ก้าลังขยายต่้า 
(Stereo-microscope)  ตัวอย่างหนอนพยาธิที่ ได้รักษาสภาพเ น้ือเยื่อในฟอร์มาลีน 5 เปอร์ เ ซ็นต์  น้ามาท้ า               
Permanent slid โดยการย้อมสีด้วย Acetocanime น้าน้้าออกจากตัวอย่าง (Dehydration) ด้วย Alcohol series     
ท้าตัวอย่างให้ใสด้วย Xylene และตรึงหนอนพยาธิโดยใช้ Permount ท้าการถ่ายภาพ วาดภาพ และจัดจ้าแนกชนิด   
ของหนอนพยาธิพร้อมทั้งบรรยายลักษณะ หาค่าอัตราการแพร่ระบาด (Prevalence) และค่าความหนาแน่น (Intensity) 
ของการติดเชื้อหนอนพยาธิในหนู หลังจากน้ันก้าจัดซากหนูโดยการฝังกลบ  
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
1. การจ้าแนกชนิดของหนู 
 ผลจากการศึกษาส้ารวจหนอนพยาธิในหนูบ้าน จากต้าบลก้าแพงเซา อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช    
ในระหว่างเดือนสิงหาคม ปี 2560 ถึงเดือนพฤศจิกายน ปี 2560 ท้าการดักจับหนูโดยใช้กรงดักหนู หนูที่ดักจับได้จ้านวน
ทั้งหมด  41 ตัว สามารถจัดจ้าแนกชนิดของหนูที่พบได้ 3 ชนิด ได้แก่ หนูจ๊ีด (Rattus exulans) 31 ตัว หนูหริ่งบ้าน 
(Mus musculus) 6 ตัว และหนูท้องขาวหรือหนูหลังคา (Rattus rattus) 4 ตัว  
2. ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของหนอนพยาธิ  
2.1 Taenia taeniaeformis ระยะ Strobilocercus larval (Cook and Williams, 1981) 
  เป็นตัวอ่อนล้าตัวยาว มีผนังบางเป็นเส้นใย Strobilocercus แต่ละตัวมีสีขาวขุ่น ตัวอ่อนจะขด       
อยู่ในถุง Cyst เม่ือท้าการ Excyst ตัวอ่อนจะค่อย ๆ คลายตัวออกและยืดตัว ความยาวของล้าตัวมีตั้งแต่ 46.15–58.59 
มิลลิเมตร ตัวอ่อนจะมีลักษณะปล้องที่ยังไม่แบ่งเป็นปล้องชัดเจน ส่วนหัวมี  Sucker 4 อัน มีลักษณะกลมเป็นรูปถ้วย      
มี Hook อยู่ทางด้าน Anterior เรียงตัวกันเป็นวงกลม 2 แถวสลับกัน มี 2 ขนาด ความยาวของ Hooks ขนาดใหญ่    
เท่ากับ 0.3 มิลลิเมตร และความยาวของ Hooks ขนาดเล็กเท่ากับ 0.18 มิลลิเมตร 

 
ภาพที่ 1 รูปถ่ายหนอนพยาธิตัวตืด T. taeniaeformis (ระยะ Strobilocercus larval) 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ภาพวาดลักษณะสัณฐานวิทยาทางด้าน 
Anterior ของหนอนพยาธิตัวตืด T. taeniaeformis              
(ระยะ Strobilocercus larval) วาดที่ ก้าลังขยาย 
100 เท่า 

ภาพที่  3 ภาพวาดแสดงการจัดเรียงของ Hooks     
ของหนอนพยาธิตัวตืด T. taeniaeformis        (ระยะ 
Strobilocercus larval) วาดที่ก้าลังขยาย 100 เท่า 
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2.2 Hymenolepis diminuta (Olfers, 1766) 
 หนอนพยาธิตัวตืดที่มีขนาดเล็กมาก ส่วนหัวจะมี Rostellum ที่มี Hooks อยู่และสามารถยืดยึดได้ดี แว่นดูด 
(Sucker) ที่หัวมี 4 อัน มีลักษณะเป็นรูปถ้วยกลม รูเปิด (Genital pore) จะอยู่ด้านข้างล้าตัว และค่อนไปทางด้านหน้า
ของปล้อง ปล้องแต่ปล้องจะมีความกว้างมากกว่าความยาว ส่วนอวัยวะภายในเห็นไม่ชัดเจน ภายในปล้องแก่        
(Gravid proglottid) มีความกว้างของปล้องเท่ากับ 1.1–1.2 มิลลิเมตร จะมีไข่บรรจุอยู่เต็ม ไข่มีลักษณะกลมมองเห็นไม่
ค่อยชัด ปล้องไข่ด้านท้ายจะมีขนาดใหญ่สุด และปลายทางด้าน (Posterior end) ค่อนข้างมนเล็กน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 ภาพถ่ายลักษณะสัณฐานวิทยาของหนอนพยาธิตัวตืด  H. diminuta 
ภาพ ก. ลักษณะของ Scolex และ Neck ของหนอนพยาธิตัวตืด  H. diminuta ก้าลังขยาย 100 เท่า 
ภาพ ข. ลักษณะของ Immature segment ที่ก้าลังขยาย 100 เท่า 
ภาพ ค. ลักษณะของ Mature segment ที่ก้าลังขยาย 100 เท่า 
2.3 Angiostrongylus cantonensis (Chen, 1935) 
 พยาธิตัวเต็มวัยมีรูปร่างเรียวยาว ผิวเรียบ (Cuticle) แต่มีรอยขีดขวางกลางล้าตัวจางๆ ตลอดทั้งตั ว              
เม่ือยังมีชีวิตล้าตัวใสปลายด้านหัวมนกลม ส่วนหัวมี Lip 3 อัน ช่องปากไม่เจริญเป็น Buccal capsule แต่เป็นช่องปาก
เล็กๆ หลอดอาหารเป็นชนิดฟิลาริฟอร์ม (Filariform) จากน้ันเป็น Intestine ที่เป็นท่อยาวตรงไปเปิดออกที่ทวารหนัก 
(Anus) ซ่ึงอยู่ใกล้ปลายหาง 
 เพศผู้: ล้าตัวกว้าง 0.08–40.0 มิลลิเมตร ยาว 15.43–25 มิลลิเมตร ล้าตัวใสอาจจะมองเห็นล้าไส้ติดสีแดง   
ทอดยาวตลอดล้าตัว (เน่ืองจากกินเลือดเข้าไป) ปลายหางจะมี Bursa copulatrix เป็นรูปไตโครงสร้างของ Bursa ray    
มีลักษณะเฉพาะ มี Spicule 2 อัน ขนาดเท่าๆ กัน รูปร่างเรียวยาวมีลายขีดขวางชัดเจน 
 เพศเมีย: ขนาด 0.08-0.42 มิลลิเมตร มีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ เม่ือยังมีชีวิตอยู่ล้าตัวลักษณะลายแดงสลับขาว 
คล้ายเครื่องหมายร้านตัดผมที่ เรียกว่า Barber’s pole pattern เกิดจากท่อมดลูก (Uterine tubules) ซ่ึงภายใน            
มีไข่บรรจุอยู่มองดูเป็นสีขาวขุ่นขดเป็นเกลียวพันล้าไส้ มีเลือดบรรจุอยู่ ปลายหางทู่และไม่มี Minute projection 
 
 

ข. ก. ค. 
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2.4 Rictularia (Frodich, 1802) 
 หนอนพยาธิตัวกลม ล้าตัวกลม เรียวยาว ผิวล้าตัว (Cuticle) จะมีการพัฒนาเป็นหนามเพื่อช่วยในการยึดเกาะ
กับเจ้าบ้าน (Host) วัดความยาว 24.29 มิลลิเมตร ความกว้าง 0.17-0.55 มิลลิเมตร ปากเป็นแบบ Buccal cavity        
ซ่ึงจะมี Teeth จ้านวน 2 อัน เห็นอวัยวะภายในบางส่วน เน่ืองจากอวัยวะต่างๆ จะถูก Uterus บดบัง ท้าให้ไม่สามารถ
มองเห็นอวัยวะภายในชัดเจน ทางด้าน Posterior end จะแหลม เพศเมียด้านท้ายจะเห็น Anus ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 ภาพถ่ายลักษณะสัณฐานวิทยาของหนอนพยาธิตัวกลม Rictularia sp. 
ภาพ ก. ลักษณะสัณฐานวิทยาทางด้าน Anterior  ก้าลังขยาย 100 เท่า 
ภาพ ข. ลักษณะสัณฐานวิทยาทางด้าน Posterior ก้าลังขยาย 100 เท่า 
 
 

ก. ข. ค. ง. 

ภาพที่ 5 ภาพถ่ายลักษณะสัณฐานวิทยาของหนอนพยาธิตัวกลม Angiostrongylus cantonensis     
ภาพ ก. ลักษณะสัณฐานวิทยาทางด้าน Anterior ของเพศผู้ ก้าลังขยาย 100 เท่า                 
ภาพ ข. ลักษณะสัณฐานวิทยาทางด้าน Posterior ของเพศผู้ ก้าลังขยาย 100 เท่า                 
ภาพ ค. ลักษณะสัณฐานวิทยาทางด้าน Anterior ของเพศเมีย ก้าลังขยาย 100 เท่า             
ภาพ ง. ลักษณะสัณฐานวิทยาทางด้าน Posterior ของเพศเมีย ก้าลังขยาย 100 เท่า                       

 

 

ก. ข. 
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3. การตรวจหาหนอนพยาธิ 
 ผลการศึกษาพบหนอนพยาธิทั้ง 50 ตัว สามารถจัดจ้าแนกได้เป็น  4 ชนิด คือ หนอนพยาธิตัวตืด (Cestode)   
2 ชนิด คือ Taenia taeniaeformis ระยะ Strobilocercus larval และ Hymenolepis diminuta และหนอนพยาธิ       
ตัวกลม (Nematode)  2 ชนิด คือ Angiostrongylus cantonansis และ Rictularia sp.  ส้าหรับ H. diminuta          
เป็นชนิดที่พบได้ทั่วไปในหนูในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [5] มีความส้าคัญทางการแพทย์และสาธารณะสุข ซ่ึงเสี่ยงต่อ   
การเกิดโรคที่ติดต่อได้จากสัตว์สู่คน [6] 

ผลการศึกษาครั้งน้ีพบว่ามีค่าความชุกของหนูที่มีการติดเชื้อหนอนพยาธิเท่ากับ 14.63 เปอร์เซ็นต์ (6/41) 
หนอนพยาธิในหนูมีค่าความชุก และค่าความหนาแน่นดังน้ี หนอนพยาธิตัวตืด (Cestode) 2 ชนิดคือ T. taeniaeformis 
(7.32 เปอร์เซ็นต์, 3.67) ส้าหรับ H. diminuta (2.44 เปอร์เซ็นต์, 4) และหนอนพยาธิตัวกลม (Nematode) 2 ชนิด    
คือ A. cantonansis (7.32 เปอร์เซ็นต์, 11.33) ส้าหรับ Rictularia sp. (2.44 เปอร์เซ็นต์, 1) ตามล้าดับ  

ในการศึกษาพบว่าหนูหริ่งบ้าน (Mus musculus) ไม่มีการติดเชื้อหนอนพยาธิใด ๆ  ซ่ึงการรายงานก่อนหน้าน้ี
พบว่าหนูจากหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงไม่มีการติดเชื้อหนอนพยาธิใด ๆ เลย คือ หนูหริ่งบ้าน [7] 
อาจเน่ืองมาจากเกิดการบุกรุก ท้าลายสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างถิ่นที่อยู่อาศัยของคนเพิ่มมากขึ้น มีการตัดต้นไม้ท้าลายป่า    
เพื่อท้าการเกษตร ส่งผลกระทบต่อการด้ารงชีวิตของหนู เน่ืองจากความหลากหลายทางชีวภาพลดลง และเป็นผลท้าให้
การติดเชื้อหนอนพยาธิลดลงด้วย [5, 8] 

และจากการศึกษาในครั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบระหว่างเพศของหนูจ๊ีด จ้านวน 31 ตัว พบว่าหนูเพศผู้มีค่าความชุก
การติดเชื้อเท่ากับร้อยละ 11.11 (2/18) และหนูเพศเมียมีค่าความชุกเท่ากับร้อยละ 7.69 (1/13) ตามล้าดับ               
จากการทดสอบจ้านวนหนูแต่ละเพศที่มีการติดเชื้อด้วย Chi-square Test พบว่าหนูเพศผู้และเพศเมียมีการติดเช้ือไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (P ≥ 0.05) ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้าน้ี [6] 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาตรวจหาหนอนพยาธิจากอวัยวะภายในช่องท้องของหนูบ้านที่ดักจับได้จากต้าบลก้าแพงเซา 

อ้าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ้านวน 41 ตัว โดยหนูที่ดักจับได้สามารถจัดจ้าแนกได้เป็น 3 ชนิด คือ หนูจ๊ีด 
(Rattus exulans) จ้านวน 31 ตัว ติดเชื้อหนอนพยาธิจ้านวน 3 ตัวมีค่าความชุกก ารติดเชื้อหนอนพยาธิเท่ากับ          
9.67 เปอร์เซ็นต์ หนูหริ่งบ้าน (M. musculus) จ้านวน 6 ตัว ไม่มีการติดเชื้อหนอนพยาธิ และหนูท้องขาวหรือหนูหลังคา 
(Rattus rattus) จ้านวน 4 ตัว ติดเชื้อหนอนพยาธิจ้านวน 3 ตัวมีค่าความชุกเท่ากับ 75 เปอร์เซ็นต์ การส้ารวจ          
การติดเชื้อหนอนพยาธิโดยรวมของหนูทั้งหมดมีค่าความชุกของการติดเชื้อหนอนพยาธิเท่ากับ 14.63 เปอร์เซ็นต์ (6/41) 
 จากการศึกษาครั้ง น้ีพบหนอนพยาธิทั้งหมด 4 ชนิดซ่ึงสามารถจัดจ้าแนกได้ดังน้ี หนอนพยาธิตัวกลม 
(Nematode) 2 ชนิดคือ A. cantonansis พบใน หนูจ๊ีด และ หนูท้องขาวหรือหนูหลังคา มีค่าความชุกของการติดเชื้อ
หนอนพยาธิเท่ากับร้อยละ 6.45 และ 25 ตามล้าดับ ส่วน Rictularai sp. พบในหนูจ๊ีดเท่าน้ัน โดยมีค่าความชุก      
เท่ากับร้อยละ 3.22  ส้าหรับหนอนพยาธิตัวตืด (Cestode)  2 ชนิด คือ T. taeniaeformis ระยะ Strobilocercus 
larval พบในหนู R. exulans และ R. rattus มีค่าความชุกของการติดเชื้อหนอนพยาธิเท่ากับ 3.22 และ 50 เปอร์เซ็นต์
ตามล้าดับ และหนอนพยาธิตัวตืด H. diminuta พบในหนูท้องขาวหรือหนูหลังคา เท่าน้ัน มีค่าความชุกของการติดเชื้อ
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หนอนพยาธิเท่ากับร้อยละ 25 โดยหนอนพยาธิที่พบในการศึกษาครั้งน้ี 2 ชนิดคือ Angiostrongylus cantonansis    
และ Hymenolepis diminuta พบว่ามีการรายงานการติดเชื้อและก่อโรคได้ทั้งในคนและสัตว์เลี้ยง  
 เม่ือเปรียบเทียบระหว่างเพศของหนูจ๊ีด จ้านวน 31 ตัว น้าไปทดสอบความแตกต่างทางสถิติ ท้าการวิเคราะห์
ด้วยวิธี Chi-square Test โดยใช้ IBM SPSS Statistics version 17 พบจ้านวนหนูแต่ละเพศที่มีการติดเชื้อไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญ (P ≥ 0.05)  
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แมลงในระยะท้ำยของกำรเน่ำสลำยในซำกศพสุกร บริเวณพื้นที่โล่งแจ้งและพื้นที่ร่มไม้ 

ในอ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ

มาตรการ จิตปาโล1 และโสภาค จันทรฤทธิ์2*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : นิติกีฏวิทยาเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ของแมลงและสัตว์ขาข้อเพื่อใช้ในการพิสูจน์หลักฐานทางอาชญากรรม ซ่ึงการเน่า

สลายของสิง่มชีวิีตสามารถแบ่งได้เป็น 5 ระยะ โดยระยะท้ายจะใช้เวลายาวนานมากทีสุ่ด และสามารถดงึดดู แมลงทีเ่ข้ามาใช้ประโยชน์

เฉพาะกลุ่มซึ่งสามารถน�ามาใช้ในการศึกษาทางนิติกีฏวิทยาได้

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาองค์ประกอบและความชุกชุมของแมลงที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในระยะท้ายของการเน่าสลายของ ซากสุกร 

วิธีกำรศึกษำ : การศึกษาครั้งนี้ได้ก�าหนดพื้นที่ศึกษา 2 พื้นที่ คือ พื้นที่โล่งแจ้งและพื้นที่ร่มไม้ ในเขตชานเมือง ของอ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา โดยวางซากสุกรขนาดกลาง/ใหญ่ (35–40 กิโลกรัม) ทั้งหมด 4 ครั้ง ระหว่างเดือน มิถุนายน–พฤศจิกายน 2561 พื้นที่

ละ 1 ซาก รวมครั้งละ 2 ซาก เก็บตัวอย่างแมลงโดยวิธีใช้ถุงซิป ปากคีบ และกับดักหลุม รวมถึงบันทึกปัจจัยทางกายภาพ ได้แก่ 

อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ และปริมาณน�้าฝน

ผลกำรศึกษำ : พบแมลงทั้งหมด 4 อันดับ 15 วงศ์ 22 สกุล และ 24 ชนิด โดยพื้นที่โล่งแจ้ง พบแมลงทั้งหมด 18 ชนิด จาก 14 วงศ์

ย่อย ในขณะที่พื้นที่ร่มไม้ พบแมลง 20 ชนิด จาก 14 วงศ์ย่อย และพบว่าทั้ง 2 พื้นที่ แมลงวันชนิด Piophila casei และด้วงชนิด 

Necrobia ruficollis เป็นกลุ่มเด่น โดยพบจ�านวนตัวมากที่สุด 

วจิำรณ์และสรปุ : จากการศกึษาครัง้นี ้พบว่าความมากชนดิแมลงท่ีพบทัง้ 2 พืน้ทีไ่ม่มคีวามแตกต่างกัน และการศึกษา ครัง้น้ี พบว่า 

ด้วงชนิด Necrobia ruficollis เหมาะส�าหรับใช้เป็นตัวแทนในการประมาณระยะเวลาหลังการตาย ในระบบนิเวศแบบโล่งแจ้ง

และร่มไม้ 

ค�ำส�ำคัญ : นิติกีฏวิทยา การเน่าสลาย การประมาณระยะเวลาหลังการตาย ภาคใต้ของประเทศไทย

1  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา., สาขานิติวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา 90110
2  ดร., สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา 90110 
1  Graduate student, Forensic science, Department of Applied Science, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, 

Songkhla, 90110, Thailand
2  Dr., Excellence Center for Biodiversity of Peninsular Thailand, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, 

90110, Thailand
*  Corresponding author: Tel., 083-0627800. E-mail address: sopark.j@psu.ac.th



1068

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Insects associated with the late stage decomposition of pig carcasses in exposed and 

shaded areas in Hat Yai district, Songkhla Province

Marttrakarn Jitpalo1 and Sopark Jantarit2* 

Abstract

Introduction : Forensic entomology is the application of insects and other arthropods in criminal investigation. 

The decomposition stage is divided into five stages and the late stage is the longest one. This period attracts 

specific insect colonization and can be used as forensically significant insects. 

Objective : To investigate the composition and abundance of insects in the late stage of pig carcass decom-

position. 

Methods : Two different study sites were chosen to conduct the experiment, exposed and shaded areas, at 

suburban of Hat Yai district, Songkhla Province. The medium/large size of pig carcasses (35–40 kg) were used in 

this study. The experiments were conducted four times during June–November 2018. Each time, two carcasses 

were used, a carcass per area. Insects were collected by using zip-lock bags, forceps and pitfall traps. Physical 

factors such as temperature, relative humidity and rainfall were also recorded. 

Results : A total of 4 orders of insects belonging to 15 families, 22 genera and 24 species were found. In the 

exposed area, 18 species from 14 subfamilies were recorded while 20 species from 14 subfamilies were col-

lected from shaded area. The most dominant collected insect in both areas were Piophila casei and Necrobia 

ruficollis in terms of frequency and number of individual.

Conclusion : The insects associated with the late stage decomposition of pig carcasses in both study sites were 

not significantly different. This study suggests that Necrobia ruficollis is a good candidate for PMI estimation in 

the late stage decomposition for these habitats. 

Keywords : Forensic entomology, decomposition, postmortem Interval, southern Thailand. 
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3 
 

บทน า 

 การใช้ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์สามารถน ามาหาตัวผู้กระท าผิดในคดีอาชญากรรมได้จากความรู้พื้นฐาน เช่น 
การพิสูจน์หลักฐาน การตรวจสอบที่เกิดเหตุ หรือการรวบรวมพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ เป็นต้น การใช้ความรู้
ทางด้านชีววิทยาของแมลงมาประยุกต์ร่วมกับงานด้านนิติ วิทยาศาสตร์ หรือที่ เรียกว่า นิติกีฏวิทยา (Forensic 
Entomology) สามารถน ามาใช้ในการพิสูจน์หลักฐานทางอาชญากรรม ซึ่งปัจจุบันได้มีการน าแมลงมาใช้ประโยชน์ในงาน
ด้านนิติวิทยาศาสตร์หลายๆ ด้าน หนึ่งในนั้นคือ การประมาณระยะเวลาหลังการตาย (Post Mortem Interval; PMI) โดย
พิจารณาจากช่วงเวลาที่ใช้ในการพัฒนาของวงจรชีวิตแมลงแต่ละชนิด โดยในทางนิติเวชศาสตร์ การประมาณระยะเวลา
การตายในระยะแรกนั้น สามารถสังเกตจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของศพ เช่น การแข็งตัวของกล้ามเนื้อ , การ
ตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง, การลดลงของอุณหภูมิร่างกายหลังการตาย เป็นต้น แต่ในกรณีที่ศพเสียชีวิตมากกว่า 24 
ช่ัวโมง การสังเกตจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะท าให้การการประมาณระยะเวลาหลังการตายมีความแม่นย าน้อยลง 
จึงต้องอาศัยความรู้ทางด้านนิติกีฏวิทยามาประยุกต์ใช้ในการประมาณระยะเวลาหลังการเสียชีวิต [12] 

กระบวนการเน่าสลายของซากศพ เกิดขึ้นเมื่อมีการเสียชีวิต โดยร่างกายของศพจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ
เกิดขึ้น ซึ่งกระบวนการเน่าสลายของซากศพตามการจ าแนกของ Gennard [6] สามารถจ าแนกได้ 5 ระยะ ได้แก่ ระยะสด 
(Fresh stage) ระยะอืด (Bloated stage) ระยะเน่าสลาย (Active decay stage) ระยะเน่าสลายเต็มที่ (Post-decay 
stage) และระยะแห้ง (Skeletonization) ตามล าดับ ซึ่งในแต่ละระยะของกระบวนการเน่าสลายของซากศพจะมีการ
ดึงดูดชนิดของสิ่งมีชีวิตที่เข้ามาใช้ประโยชน์แตกต่างกัน โดยแมลง ซึ่งจะเป็นกลุ่มแรกๆ ท่ีเข้ามายังซาก และมีบทบาทต่อ
การเน่าสลายของซากมากที่สุด โดยทั่วไปแมลงกลุ่มแรกที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับซากศพจะเป็นแมลงกลุ่มกินเนื้อเยื่อซากศพ 
(Necrophagous species) หรือเป็นกลุ่มที่เข้ามากินซากโดยตรง อีกทั้งแมลงกลุ่มนี้จะเข้ามาวางไข่จ านวนมากหลังการ
เสียชีวิต เช่น กลุ่มของแมลงวันในวงศ์ Calliphoridae (แมลงวันหัวเขียว), วงศ์ Sarcophagidae (แมลงวันหลังลาย), วงศ์ 
Muscidae (แมลงวันบ้าน) เป็นต้น ซึ่งจะพบว่าแมลงที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับซากศพในช่วงแรก (ระยะ Fresh และ Bloated) 
นั้นส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของแมลงวัน ส่วนในระยะท้าย (ระยะ Active decay, Post-decay และ Skeletonization) ของ
การเน่าสลายของซากศพนั้น จะพบกลุ่มของแมลงวันน้อยลง แต่จะพบกลุ่มของด้วงหลายชนิดเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถจ าแนกได้ 
2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่เข้ามากินซากโดยตรง และกลุ่มที่เข้ามากินแมลงชนิดอื่นบนซาก โดยแมลงที่มีความส าคัญ คือ ด้วงชนิด 
Dermestes maculatus ในวงศ์ Dermestidae และ Necrobia rufipes ในวงศ์ Cleridae [10]  

ในปัจจุบันความรู้ทางด้านนิติกีฏวิทยาได้มีการพัฒนาและแพร่หลายอย่างมากในทวีปยุโรปและอเมริกา อย่างไรก็
ตามการศึกษาการเน่าสลายและการเข้ามาของแมลงในระยะต่างๆของประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก ซึ่งส่วน
ใหญ่จะท าการศึกษาในภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยเป็นหลัก [ยกตัวอย่างเช่น 3,12,13,15] โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาคใต้ของประเทศไทยมีการศึกษาน้อยมาก เพียงแค่ 3 การศึกษาเท่านั้น [1,2,4] และทั้งหมดศึกษาในพ้ืนที่ป่าฝนเขตร้อน 
การศึกษาครั้งนี้นอกจากจะเพิ่มพื้นที่ศึกษาในระบบนิเวศแบบโล่งแจ้งและร่มไม้แล้ว ยังเป็นการศึกษาทางนิติกีฏวิทยาที่
สมบูรณ์และใช้ซากสุกรที่มีขนาดมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทางนิติกีฏวิทยา ระยะท้ายของการเน่าสลายเป็นระยะที่ใช้
เวลานานมากที่สุด จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งทีต่้องศึกษาแมลงที่พบบนซากศพทุกชนิด ดังนั้นผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะ
เป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับบัญชีรายช่ือแมลงที่เข้ามาใช้ประโยชน์จากซากศพในระยะท้าย และสามารถน าไปสู่
การประยุกต์ใช้ในการประมาณระยะเวลาหลังการเสียชีวิตให้มีความถูกต้องและแม่นย ามากที่สุด อีกทั้งยังสามารถน าไปใช้
ต่อยอดส าหรับผู้ที่มีความสนใจทางด้านนิติกีฏวิทยาต่อไปได้ 
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วิธีด าเนินการ 

1. พ้ืนที่ศึกษา  

 การศึกษาวิจัยได้ด าเนินการในพ้ืนที่ชานเมือง ต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยแบ่งพื้นท่ีศึกษา
ออกเป็น 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่โล่งแจ้ง (ทุ่งนาร้าง) มีแสงแดดส่องถึงตลอดเวลาและมีหญ้าปกคลุมทั่วพื้นที่ และพื้นที่ร่มไม้   
มีลักษณะเป็นพื้นทีห่ย่อมป่า มีต้นไม้สูงปกคลุม แสงแดดส่องร าไร (ภาพที่ 1)  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แผนที่และทีต่ั้งของพื้นที่ศึกษา 1 = พื้นทีโ่ล่งแจ้ง, 2 = พื้นที่ร่มไม ้

2. ชนิดของซากที่ใช้ในการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้สุกร (Sus scrofa domesticus Erxleben, 1777) จากฟาร์มในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา เป็นตัวแทนในการศึกษาแทนการเน่าสลายของมนุษย์ เนื่องจากลักษณะของสุกรกับมนุษย์มีความคล้ายคลึงกันใน
หลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลีย้งลูกดว้ยน้ านมเหมือนกัน รูปแบบการกิน ลักษณะของระบบทางเดินอาหาร [7] โดยซาก
สุกรที่ใช้ทดลองครั้งนี้เป็นซากท่ีมีขนาดกลาง/ใหญ่ น้ าหนักประมาณ 35–40 กิโลกรัม เนื่องจากเป็นซากที่ได้รับการแนะน า
ว่าเหมาะสมและดีที่สุดที่จะใช้เป็นมาตรฐานในการศึกษาการสลายตัวและล าดับการเข้ามาของแมลงของซาก [11] 
3. ระยะเวลาการศึกษา 
 ท าการเก็บตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาจ านวน 4 ครั้ง ครั้งละ 1 เดือนหรือจนกว่าซากสุกรจะเน่าสลายจนหมด ซึ่ง
การศึกษาครั้งนี้พบว่า ซากสุกรจะเข้าสู่ระยะท้าย เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 8–9 วัน ซึ่งแมลงในระยะท้าย จะเริ่มเก็บตั้งแต่
วันที่ 9 เป็นต้นไป (วันที่ 9–30) เริ่มเก็บครั้งที่ 1 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ครั้งที่ 3 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 และครั้งที่ 4 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยจะเก็บตัวอย่างแมลง วันละ 2 
ครั้ง คือ ในช่วงเช้า เวลาประมาณ 8.00–10.00 นาฬิกา และในช่วงเย็น เวลาประมาณ 16.00–18.00 นาฬิกา  
4. การออกแบบการทดลอง 
 ท าการสุ่มวางซากสุกรพร้อมกันท้ัง 2 พื้นที ่รวมจ านวน 8 ซาก โดยวางซากสุกรครั้งละ 2 ตัว (พื้นทีโ่ล่งแจ้ง 1 ตัว 
และพื้นท่ีร่มไม้ 1 ตัว) ภายในกรงเหล็กตาข่าย ขนาด 1.5x1.5x1.5 เมตร เพื่อป้องกันการเขา้มาท าลายซากของสัตว์กินซาก
ชนิดอื่นๆ พร้อมบันทึกอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ของพื้นที่ศึกษาโดยเทอร์โมมิเตอร์และไฮโกรมิเตอร์ การเก็บตัวอย่าง

 1 

 2 
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แมลง จะสุ่มเก็บตัวอย่างโดยใช้ถุงซิปครอบ (Zip-lock bags) ปากคีบ (Forceps) และการใช้กับดักหลุม (Pitfall traps) 
และรักษาสภาพของตัวอย่างแมลงในขวดที่บรรจุด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ 95% และน าตัวอย่างแมลงไปศึกษาต่อใน
ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ส าหรับการจัดจ าแนกชนิดของแมลง 
จะใช้ส่วนของสัณฐานวิทยาภายนอกภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ (Stereo microscope) โดยแมลงวันจะจัดจ าแนก
ตามคู่มือของ Greenberg และ Kunich [8] และแมลงชนิดอื่นเบื้องต้นจะจัดจ าแนกตาม Triplehorn และ Johnson [14] 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ความมากชนิดของแมลงในระยะท้ายของการเน่าสลาย 

การศึกษาความมากชนิดของแมลงที่เข้ามาใช้ประโยชน์จากซากสุกรในระยะท้ายของการเน่าสลายในพื้นที่ชาน
เมือง บริเวณต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบแมลงรวมทั้งหมด 4 อันดับ คือ แมลงในอันดับ Diptera 
อันดับ Coleoptera อันดับ Hymenoptera และอันดับ Dermaptera ตามล าดับ ใน 15 วงศ์ 17 วงศ์ย่อย 22 สกุล 24 
ชนิด (ตารางที่ 1) โดยพบแมลงจ านวน 18 ชนิด จาก 14 วงศ์ย่อย ในซากสุกรบริเวณพื้นทีโ่ล่งแจ้ง และพบแมลงจ านวน 20 
ชนิด จาก 14 วงศ์ย่อย ในบริเวณซากสุกรในพื้นที่ร่มไม้ (ตารางที่ 1) ซึ่งจะเห็นได้ว่าความแตกต่างของความมากชนิดของ
แมลงระหว่างพื้นที่โล่งแจ้งและพื้นท่ีร่มไม้ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  

การศึกษาครั้งนี้พบว่ามีความมากชนิดของแมลงที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในระยะท้ายมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับการศึกษา
อื่นๆ ในบริเวณป่าฝนเขตร้อนของภาคใต้ของประเทศไทย เช่น การศึกษาของพัดชาและคณะ [1] พบแมลงในระยะท้าย
จ านวน 4 ชนิด การศึกษาของวัชรีและสุพิณญา [2] พบจ านวน 16 ชนิด การศึกษาของอารีรัตน์ [4] พบจ านวน 8 ชนิด 
และจากการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยของ Vitta และคณะ [15] พบจ านวน 6 ชนิด ทั้งนี้อาจเพราะขนาด
ของซากที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นซากที่มีขนาดใหญ่กว่าทั้ง 3 การศึกษา จึงใช้ระยะเวลาในการเน่าสลายของซาก
มากกว่าซากที่มีขนาดเล็ก โดยการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้ซากสุกรน้ าหนัก 35–40 กิโลกรัม ส่วนการศึกษาของพัดชา และคณะ 
[1] วัชรีและสุพิณญา [2] และอารีรัตน์ [4] ใช้ซากสุกรขนาดเล็ก มีน้ าหนักในช่วง 10–12 กิโลกรัม ขณะที่การศึกษาของ 
Vitta และคณะ [15] ใช้ซากสุกรมีน้ าหนักในช่วง 3–4 กิโลกรัมเท่านั้น จากการศึกษาของ Catts และ Goff [5] ได้แนะน า
น้ าหนักของซากสุกรทีเ่หมาะสมในการทดลองควรมีขนาด 23 กิโลกรัม ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานในการศึกษาการสลายตัวของ
ซากทางนิติวิทยาศาสตร์ แต่ในการศึกษาของ Matuszewski และคณะ [11] ได้แนะน าน้ าหนักของซากสุกรขนาดใหญ่ 
(อย่างน้อย 35–40 กิโลกรัม) ซึ่งซากขนาดใหญ่หรือซากขนาดกลาง/ใหญ่เท่านั้นที่จะพบแมลงกินซากได้ทุกกลุ่มและครบ
วงจรชีวิต ขณะที่ซากขนาดเล็กหรือซากขนาดกลางจะมีแมลงกินซากเข้ามาในช่วงปลายน้อย (เช่น แมลงในวงศ์ Cleridae 
หรือวงศ์ Nitidulidae) และยังแสดงให้เห็นว่าซากท่ีมีน้ าหนักประมาณ 23 กิโลกรัมหรือน้อยกว่านั้น จะให้ภาพการศึกษาที่
ไม่สมบูรณ์ของกลุ่มแมลงในซากและมีระยะเวลาในการเน่าสลายที่รวดเร็ว ซากที่มีขนาดดังกล่าวจึงไม่เหมาะสมในการ
ทดลอง การศึกษาครั้งนี้จึงได้ใช้ซากที่มีขนาดกลาง/ใหญ่ เพื่อต้องการทราบความมากชนิดแมลงที่เข้ามาใช้ประโยชน์จาก
ซากศพ เพื่อให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ยังใช้พื้นที่ศึกษาที่แตกต่างกัน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่
โล่งแจ้งและพื้นที่ร่มไม้ แม้ทั้งสองพื้นที่จะอยู่ใกล้เคียงกัน แต่มีระบบนิเวศที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดความหลากหลายของ
กลุ่มแมลงที่เข้ามาใช้ประโยชน์และกลุ่มที่มีความจ าเพาะกับพื้นที่นั้น อาจเป็นสาเหตุท าให้ได้ความหลากหลายของแมลง
รวมกันมากกว่าการศึกษาอ่ืนๆ ด้วย 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของแมลงในพื้นที่โล่งแจ้งและพื้นทีร่่มไม้ 

ผลการศึกษาครั้งนี้พบแมลงที่เข้ามาใช้ประโยชน์จากซากสุกรร่วมกันทั้งสองพื้นที่ จ านวน 14 ชนิด คิดเป็น 58 
เปอร์เซ็นต์ โดยพบแมลงเฉพาะพื้นที่โล่งแจ้งจ านวน 4 ชนิด (17 เปอร์เซ็นต์) และพบแมลงเฉพาะพื้นที่ร่มไม้ 6 ชนิด (25 
เปอร์เซ็นต์) ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยพบว่าแมลงวันในชนิด Piophila casei และชนิด Hydrotaea spinigera ด้วงชนิด 
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Necrobia ruficollis และมดในชนิด Pheidole sp. เป็นแมลงกลุ่มเด่นท่ีมีบทบาทส าคัญในการเข้ามาใช้ประโยชน์จากซาก
สุกรในระยะท้ายมากที่สุดรวมกันของทั้งสองพื้นท่ีศึกษา แสดงให้เห็นวา่แมลงในชนิดดังกล่าวไม่ได้มีความจ าเพาะเจาะจงกับ
ระบบนิเวศแบบใด และสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากซากได้ดีทั้งพื้นที่โล่งแจ้งและร่มไม้ สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Sukchit และคณะ [13] ที่พบว่าแมลงในกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มเด่นที่พบได้ในระยะท้ายของการเน่าสลายของซาก แต่
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจ านวนตัวของแมลงที่พบในกลุ่มดังกล่าวแล้ว พบว่ามีแนวโน้มจะพบในพื้นท่ีร่มไม้มากกว่าโล่ง
แจ้ง ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าในพื้นที่ร่มไม้มีอุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ 28 องศาเซลเซียสและความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ย
เท่ากับ 78 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ในพื้นท่ีโล่งแจ้งมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า (30 องศาเซลเซียส) และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยที่น้อย
กว่า (71 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งปัจจัยทางด้านอุณหภูมิและความช้ืนเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญที่ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของแมลง 
[14] จึงอาจเป็นสาเหตุส าคัญต่อการพบจ านวนของแมลงในพื้นที่ร่มไม้มากกว่าพ้ืนท่ีโล่งแจ้ง 

ขณะที่แมลงวันในชนิด Musca domestica และ Sarcophaga sp. ด้วงชนิด Necrobia rufipes และมดชนิด 
Monomorium sp. (ตารางที่ 1) มีแนวโน้มที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์จากซากสุกรในพ้ืนที่โล่งแจ้งมากกว่าพื้นที่ร่มไม้ ขณะที่
แ ม ล งวั น ใน ชนิ ด  Allosepsis indica แ ล ะ  Mimegralla albimana ม ด ชนิ ด  Oecophylla smaragdina แ ล ะ 
Crematogaster sp. (ตารางที่ 1) มีบทบาทเด่นและเลือกท่ีจะเข้ามาใช้ประโยชน์จากซากสุกรในพื้นที่แบบร่มไม้มากกว่า
ทั้งนี้เนือ่งจากมดทั้งสองชนิดเป็นกลุ่มที่สร้างรังบนต้นไม้ [9] จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะพบมดในชนิดดังกล่าวในพื้นท่ีแบบร่มไม้    

ด้วงเป็นแมลงที่ได้รับความนิยมมากท่ีสุดในการประมาณระยะเวลาการตายโดยเฉพาะในระยะสุดท้ายของการเน่า
สลาย เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ชอบเข้ามากินเนื้อเยื่อท่ีมีการเน่าสลายไปแล้ว โดยเฉพาะเส้นใยโปรตีนจากเนื้อสัตว์ โพรงกระดูก
และหนังสัตว์ที่แห้งเป็นอาหาร [5,6,7] โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วงหนังสัตว์ชนิด Dermestes maculatus ถือเป็นด้วงที่มี
ความส าคัญทางนิติกีฏวิทยามากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศ [5,6,7] หรือในประเทศไทย เช่น การศึกษาของ Pengsakul 
และคณะ [12] แสงชัยและคณะ [3] Vitta และคณะ [15] Sukchit และคณะ [13] เป็นต้น ซึ่งท้ังหมดเป็นการศึกษาในภาค
กลาง ภาคตะวันออกและภาคเหนือของประเทศไทย อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้พบว่า ด้วงในชนิด Dermestes 
maculatus เป็นด้วงที่พบจ านวนตัวน้อยมาก แสดงให้เห็นว่าไม่มีบทบาทส าคัญต่อการเน่าสลายในระยะท้ายส าหรับ
การศึกษาในครั้งนี้ สอดคล้องกับการศึกษาทั้งของ พัดชาและคณะ [1] วัชรีและสุพิณญา [2] และอารีรัตน์ [4] ที่ศึกษาการ
เน่าสลายของซากสุกรในภาคใต้ของประเทศไทย แต่การศึกษาในครั้งนี้พบว่า ด้วงในสกุล Necrobia เป็นด้วงกลุ่มเด่นใน
ภาคใต้ของประเทศไทย (จังหวัดสงขลา) ดังนั้นจากการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า ด้วงในชนิด Necrobia ruficollis 
สามารถใช้เป็นตัวแทนในการประมาณระยะเวลาการตายได้ในระยะสุดท้ายได้ดีที่สุด เนื่องจากเป็นชนิดเด่นมากทั้งในแง่
จ านวนตัวและมีความสามารถในการครอบครองพื้นที่หาอาหารทั้งในพื้นท่ีโล่งแจ้งและร่มไม้ของภูมิอากาศแบบภาคใต้ของ
ประเทศไทย 
   
ตารางที่ 1 ความมากชนิดและจ านวนตัวของแมลงทีพ่บในระยะท้ายของการเน่าสลายของซากสุกรในพื้นที่โล่งแจ้งและ
พืน้ท่ีร่มไม้ ของพื้นที่ชานเมือง บริเวณต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

อันดับ (Order)/ 
วงศ ์(Family) 

วงศ์ย่อย  
(Subfamily) 

สกุล (Genus)/ 
ชนิด (Species) 

จ านวนตัว (Mean±SD) 
พ้ืนที่โล่งแจ้ง พ้ืนที่ร่มไม ้

Diptera 
Calliphoridae Chrysomyinae Chrysomya megacephala 27.75±27.69 16.5±16.90 
Micropezidae - Mimegralla albimana 1.75±2.87 53.25±60.92 
Muscidae 
 

Azeliinae Hydrotaea spinigera 102.25±55.07 363.25±129.90 
Muscinae Musca domestica 41.75±16.58 0.5±0.58 

Piophilidae Piophilinae Piophila casei 192.75±67.72 964.25±347.23 
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Sarcophagidae Sarcophaginae Sarcophaga sp. 31±21.74 2±1.41 
Sepsidae - Allosepsis indica 16.25±6.40 587.25±303.75 
Stratiomyidae Hermetiinae Hermetia illucens 0.75±0.96 0.25±0.5 
Coleoptera 
Cleridae Korynetinae Necrobia ruficollis 133±148.35 361.75±184.59 

Necrobia rufipes 83.5±74.36 15.75±15.20 
Dermestidae Dermestinae Dermestes maculatus 0.75±0.5 0.25±0.5 
Histeridae Histerinae Saprinus sp. 4.75±5.85 0 
Hydrophilidae Sphaeridiinae Sphaeridium sp. 0 2.75±3.77 
Scarabaeidae Scarabaeinae Onthophagus sp. 4.75±3.86 0 
Staphylinidae Staphylininae Ontholestes sp. 7±8.72 0 
Hymenoptera 
Formicidae Formicinae Camponotus sp.1 0 18±22.98 

Camponotus sp.2 0 2.25±2.63 
Oecophylla smaragdina 0 165.5±304.92 

Myrmicinae Crematogaster sp. 0 1076.5±133.21 
Monomorium sp. 139±253.30 0 
Pheidole sp. 185±259.29 870.75±398.81 

Ponerinae Diacamma sculpturata 39.5±25.98 24.75±11.70 
Pseudomyrmecinae Tetraponera attenuata 0 13±17.22 

Dermaptera 
Anisolabididae Anisolabidinae Euborellia sp. 5±6.68 3±2.31 

 
สรุปผลการวิจัย 

 ความรู้ทางกีฏวิทยานั้นมีประโยชน์อย่างมากในงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประมาณ
ระยะเวลาหลังการตาย ซึ่งจ าเป็นจะต้องอาศัยข้อมูลทั้งการศึกษาชนิดของแมลงหรือการศึกษาวงจรชีวิตของแมลงที่
เกี่ยวข้องกับซากศพ โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้รายงานถึงความมากชนิดและจ านวนตัวของแมลงชนิดที่พบบนศพในระยะ
ท้ายของการเน่าสลายในพื้นท่ีโล่งแจ้งและร่มไม้ จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าความหลากชนิดแมลงที่พบทั้ง 2 พ้ืนท่ีใกล้เคียง
กัน และด้วงชนิด Necrobia ruficollis เหมาะส าหรับใช้เป็นตัวแทนในการประมาณระยะเวลาหลังการตายในระบบนิเวศ
แบบโล่งแจ้งและร่มไม้    

 
กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาชีววิทยา และพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา 
สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่สนับสนุนด้านสถานที่และ
อุปกรณ์ในระหว่างการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ข้อมูล 
 

เอกสารอ้างอิง 

[1] พัดชา คุ้มประยรู, สรุไกร เพิ่มค า, วีระชัย สมยั และ นาวี หนุนอนันต์. (2556). ชนิดแมลงที่เข้าท าลายซากหมูในพ้ืนท่ี    
   อนุรักษ์เขาคอหงส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบณัฑิตศึกษา 
   มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งท่ี 3: หน้า 1–14.   



1074

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

8 
 

[2] วัชรี วัชฤทธิ ์และ สุพิณญา โมสิกานนท์. (2557). ล าดับการเข้าของแมลงและการเน่าสลายของซากสุกร บรเิวณเขา        
      คอหงส์ จังหวัดสงขลา. โครงงานทางชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 
[3] แสงชัย นทีวรนารถ, ไชยวัฒน์ ไชยสมบรูณ์, ครรชิต คงรส, อิทธิพล พลสวสัดิ์, ธนกร เสียงล้ า, พิทักษ์ สุริยะบตุร, 
    อรัญญา จริะวิรยิะกลุ, วัชรินทร เทียนสันต์ และ กาญจนา อู่สุวรรณทิม. (2555). ชนิดของแมลงที่เกี่ยวข้องกับ 
  การเน่าสลายของซากไก่ในแต่ละระยะ ในบริเวณบ้านคลองหนองเหล็ก ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัด  
     พิษณุโลก. วารสารนิติเวชศาสตร์ 4(3): 215–233. 
[4] อารีรัตน์ นวลพลับ. (2559). การเน่าสลายของซากสุกรและล าดบัการเข้าของแมลง บรเิวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรม   
   สิ่งมีชีวิตเขาคอหงส์ จังหวัดสงขลา. โครงงานทางชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์, 
           มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 
[5] Catts, E.P. and Goff, M.L. (1992). Forensic entomology in criminal investigations. Annual Review of         
   Entomology, 37: 253–272. 
[6] Gennard, D.E. (2007). Forensic Entomology: An Introduction. John Wiley and Sons Ltd, West Sussex,   
   England. p. 232. 
[7] Gill, G.J. (2005). Decomposition and arthropod succession on above ground pig carrion in rural    
   manitoba. Thesis in Master of Sciencem, Department of Entomology, University of Manitoba, 
     Winnipeg, Manitoba. p. 178.   
[8] Greenberg, B. and Kunich, J.C. (2002). Entomology and the law. Flies as forensic indicators.    
   Cambridge, UK: Cambridge University Press. 54–153. 
[9] Hölldobler, B. and Wilson, E.O. (1990). The ant. Springer, Berlin. p. 732. 
[10] Kulshrestha, P. and Satpathy, D.K. (2001). Use of beetles in forensic entomology, Forensic Science  
   International 120, 15–17.    
[11] Matuszewski, S., Fratczak, K., Konwerski, S., Bajerlein, D., Szpila, K., Jarmusz, M., Szafalowicz, M.,   
    Grzywacz, A. and Madra, A. (2016). Effect of body mass and clothing on carrion entomofauna. 
    International Journal of Legal Medicine, 130(1): 221–232.    
[12] Pengsakul T., Sirisup, N., Chutivongse, P. and Siriyasatien P. (2008). Insects collected from late stage   
      of corpse decomposition: case report and review. Journal of Forensic Physician Association of   
  Thailand, 2: 44–57.   
[13] Sukchit M., Deowanish S. and Butcher B.A. (2015). Decomposition stages and carrion insect  
   succession on dressed hanging pig carcasses in Nan province, northern Thailand. Tropical  
    Natural History, 15(2): 137–153. 
[14] Triplehorn, C.A. and Johnson, N.F. (2005). Borror and Delong’s Introduction to the Study of Insects.    
  7th Edition. Thomson Learning, Inc., London. p. 864. 
[15] Vitta, A., Pumidonming, W., Tangchaisuriya, U., Poodendean, C. and Nateeworanart, S. (2007).  
  A preliminary study on insects associated with pig (Sus scrofa) carcasses in Phitsanulok,   
   northern Thailand. Tropical Biomedicine, 24(2): 1–5.    



1075

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

8 
 

[2] วัชรี วัชฤทธิ ์และ สุพิณญา โมสิกานนท์. (2557). ล าดับการเข้าของแมลงและการเน่าสลายของซากสุกร บรเิวณเขา        
      คอหงส์ จังหวัดสงขลา. โครงงานทางชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 
[3] แสงชัย นทีวรนารถ, ไชยวัฒน์ ไชยสมบรูณ์, ครรชิต คงรส, อิทธพิล พลสวสัดิ์, ธนกร เสียงล้ า, พิทักษ์ สุริยะบตุร, 
    อรัญญา จริะวิรยิะกลุ, วัชรินทร เทียนสันต์ และ กาญจนา อู่สุวรรณทิม. (2555). ชนิดของแมลงทีเ่กี่ยวข้องกับ 
  การเนา่สลายของซากไก่ในแต่ละระยะ ในบริเวณบ้านคลองหนองเหล็ก ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัด  
     พิษณุโลก. วารสารนิติเวชศาสตร์ 4(3): 215–233. 
[4] อารีรัตน์ นวลพลับ. (2559). การเน่าสลายของซากสุกรและล าดบัการเข้าของแมลง บรเิวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรม   
   สิ่งมีชีวิตเขาคอหงส์ จังหวัดสงขลา. โครงงานทางชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์, 
           มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 
[5] Catts, E.P. and Goff, M.L. (1992). Forensic entomology in criminal investigations. Annual Review of         
   Entomology, 37: 253–272. 
[6] Gennard, D.E. (2007). Forensic Entomology: An Introduction. John Wiley and Sons Ltd, West Sussex,   
   England. p. 232. 
[7] Gill, G.J. (2005). Decomposition and arthropod succession on above ground pig carrion in rural    
   manitoba. Thesis in Master of Sciencem, Department of Entomology, University of Manitoba, 
     Winnipeg, Manitoba. p. 178.   
[8] Greenberg, B. and Kunich, J.C. (2002). Entomology and the law. Flies as forensic indicators.    
   Cambridge, UK: Cambridge University Press. 54–153. 
[9] Hölldobler, B. and Wilson, E.O. (1990). The ant. Springer, Berlin. p. 732. 
[10] Kulshrestha, P. and Satpathy, D.K. (2001). Use of beetles in forensic entomology, Forensic Science  
   International 120, 15–17.    
[11] Matuszewski, S., Fratczak, K., Konwerski, S., Bajerlein, D., Szpila, K., Jarmusz, M., Szafalowicz, M.,   
    Grzywacz, A. and Madra, A. (2016). Effect of body mass and clothing on carrion entomofauna. 
    International Journal of Legal Medicine, 130(1): 221–232.    
[12] Pengsakul T., Sirisup, N., Chutivongse, P. and Siriyasatien P. (2008). Insects collected from late stage   
      of corpse decomposition: case report and review. Journal of Forensic Physician Association of   
  Thailand, 2: 44–57.   
[13] Sukchit M., Deowanish S. and Butcher B.A. (2015). Decomposition stages and carrion insect  
   succession on dressed hanging pig carcasses in Nan province, northern Thailand. Tropical  
    Natural History, 15(2): 137–153. 
[14] Triplehorn, C.A. and Johnson, N.F. (2005). Borror and Delong’s Introduction to the Study of Insects.    
  7th Edition. Thomson Learning, Inc., London. p. 864. 
[15] Vitta, A., Pumidonming, W., Tangchaisuriya, U., Poodendean, C. and Nateeworanart, S. (2007).  
  A preliminary study on insects associated with pig (Sus scrofa) carcasses in Phitsanulok,   
   northern Thailand. Tropical Biomedicine, 24(2): 1–5.    

กำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภำพกำรฟักไข่ของไก่คอล่อนด้วยกำรวิเครำะห์ถดถอยโลจิสติก

วิศาล อดทน1* และวิฑูร ศุภศิริพงศ์1

บทคัดย่อ

การศึกษาประสิทธิภาพการฟักไข่ของไก่คอล่อน ใช้ไก่พ่อพันธุ์จ�านวน 28 ตัว และไก่แม่พันธุ์จ�านวน 101 ตัว ผสมพันธุ์ด้วยการ

ผสมเทียม น�าไข่เข้าฟักจ�านวน 4 ชุด รวมไข่เข้าฟักทั้งหมด 991 ฟอง เก็บข้อมูลประสิทธิภาพกาฟักไข่คือ การผสมติด การฟักออก

ของไข่มีเชื้อ และการฟักออกของไข่ทั้งหมด บันทึกข้อมูลในรูปแบบตัวแปรทวิ (0,1) ปัจจัยที่คงที่ที่ท�าการศึกษาได้แก่ ลักษณะคอ

ล่อนของพ่อพันธุ์ (Na/Na และ Na/na+) ลักษณะคอล่อนของแม่พันธุ์ (Na/Na และ Na/na+) จ�านวนวันหลังผสมเทียม (1-6 วัน) 

ระยะเวลาเก็บรักษาไข่ (1-7 วัน) และชุดฟัก (1-4) ค่าอัตราการผสมติด อัตราการฟักออกของไข่มีเชื้อ และอัตราการฟักออกของไข่

ทั้งหมดเท่ากับ 72.05 79.10 และ 54.99% ตามล�าดับ ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยคงที่ต่อประสิทธิภาพการฟักไข่ด้วยการ

วิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก พบว่า Odd ของการผสมติดของพ่อไก่คอล่อน Na/Na มีค่าสูงกว่าพ่อพันธุ์ไก่คอล่อน Na/na+ 1.36 เท่า 

(P<0.05) แต่ Odd ของการฟักออกของไข่มเีช้ือจากพ่อไก่คอล่อน NA/NA มค่ีาต�า่กว่าพ่อพันธุไ์ก่คอล่อน Na/na+ 0.55 เท่า (P<0.05) 

และจ�านวนวันหลังการผสมเทียมที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 1 วัน มีผลให้การผสมติดและการฟักออกของไข่ทั้งหมดลดลง 0.79 และ 0.82 เท่า 

ตามล�าดับ (P<0.01) ส่วนลักษณะคอล่อนของแม่พันธุ์และระยะเวลาเก็บรักษาไข่ไม่มีผลต่ออัตราการผสมติดและอัตราการฟักออก 

(P>0.05)

ค�ำส�ำคัญ: การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก การผสมติด การฟักออกของไข่มีเชื้อ

1  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210
1 Department of Animal Science, Faculty of Technology Community Development, Thaksin University, Phatthalung, 93210, Thailand
*  Corresponding author: Tel.: 074-609600 ext. 3301. E-mail address: wisan@tsu.ac.th
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Factor affecting hatchability in Naked-neck chicken using logistic regression

Wisan Odton1* and Vitoon Supasiripong1

Abstract

The hatchability traits of Naked-neck chickens were analyzed. The traits were fertility (FE), hatchability of fertile 

eggs (HF) and hatchability of egg set (HS). For the definition of the traits, each egg was scored for each trait 

either as 0 or 1. The nine hundred ninety one hatching eggs were collected from 28 cocks and 101 hens. The 

hens were artificially inseminated once a week with 3 to 5 hens per 1 cock. The hatching egg were incubated 

every 7 for four hatches. The fixed effects were classified as Naked-neck phenotypes of cock (Na/Na and Na/

na+) and hen (Na/Na และ Na/na+), the day after insemination (1- 7 day), egg storage duration (1- 7 day) and 

hatch (1-4). The multiple logistic regression was used to test the significance of the fixed effects. The percent-

ages for FE, HF and HS were 72.05, 79.10 and 54.99%, respectively. The odd of FE of Na/Na cock was 1.12 times 

higher than that of Na/na+ cock (p<0.05), but the odd of HF of Na/Na cock was 0.85 times lower than that of 

Na/na cock (p<0.01). The odds of FE and HS decreased 0.79 and 0.82 times, respectively when the day after 

insemination increased 1 day. However, Naked-neck phenotypes of hen and egg storage duration were not 

significant on reproductive traits (p>0.05). 

Keywords: Logistic regression, fertility, hatchability
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คํานํา 

 
ไกคอลอน (Naked-neck chicken) เปนไกพื้นเมืองไทยสายพันธุหนึ่งของภาคใต ลักษณะเดนคือ ไมมีขน

ปกคลุมบริเวณคอจนถึงกระเพาะพัก [1] Somes [9] รายงานวาลักษณะคอลอนในไกถูกควบคมุดวยอัลลิว Na 

(Naked neck)  ซึ่งขมไมสมบรูณ (incomplete dominance) ตออัลลิว na+ (Normal-feathered) โดยยีนมี

ตําแหนงบนโครโมโซมรางกาย Scott และ Crawford [8] รายงานวาไกที่มียีโนไทปแบบ homozygous naked neck 

(NaNa) ไมมีขนปกคลมุบรเิวณลําคอไปจนถึงกระเพาะพัก สวนไกทีม่ียีโนไทปแบบ heterozygous naked neck 

(Nana+) มีกระจุกขน (tuft) บริเวณใตกระเพาะพัก ไกทีม่ียีโนไทปแบบ NaNa มีขนนอยกวาไกขนปกติประมาณ 40% 

และไกทีม่ียีโนไทปแบบ Nana+ มขีนนอยกวาไกขนปกติประมาณ 30% 

ประสิทธิภาพการสืบพันธุในไกที่สาํคัญไดแก อัตราการผสมตดิ และอัตราการฟกออก โดยอตัราการผสมตดิ 

คือสัดสวนระหวางจํานวนไขมีเชื้อและจํานวนไขเขาฟก สวนอตัราการฟกออกคือ สัดสวนระหวางจํานวนลูกไกตอ

จํานวนไขเชื้อเปนที่ 18 วัน โดยปจจัยที่มีผลตอการผสมตดิและอัตราการฟกออกของไข ไดแก พันธุไก การเก็บรักษา

ไขฟก อุณหภูมิและความชื้นในชวงฟกไข อาหารไกพอแมพันธุ [4] พันธุกรรมของไก เชน Lethal gene และ 

Chromosome abnormalities มีผลทําใหอัตราการฟกออกลดลง [5] วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษา

ปจจัยที่มีผลตอการผสมตดิและการฟกออกของไกคอลอน 
 

วิธีการทดลอง 
1.ขอมูลที่ใชในการศึกษา 

การศึกษาประสิทธิภาพการฟกไขของไกคอลอนอายุประมาณ 8-9 เดือน ใชไกพอพันธุจํานวน 28 ตวั และ

ไกแมพันธุจํานวน 101 ตัว เลี้ยงไกบนกรงตับขังเดี่ยว เลี้ยงไกแมพันธุดวยอาหารไกไขทางการคา (โปรตนี 16%) ไดรับ

แสงสวาง 16 ชั่วโมงตอวัน ผสมพันธุดวยการผสมเทียม สัดสวนพอพันธุ 1 ตัว ตอแม 3-5 ตัว เก็บไขมีเชื้อในหอง

อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซยีส นําไขเขาฟกทุกๆ 7 วัน จํานวน 4 ชุด การฟกไขในชวง 0-18 วัน ใชอุณหภมูิ 37.5C 

ความชื้นสัมพัทธ 60% และชวง 18-21 วัน ใชอุณหภูมิ 37.5C ความชื้นสัมพัทธ 70% สองไขเพื่อตรวจสอบไขมเีชื้อ

เมื่อไขฟกอายุ 7 และ 18 วัน ยายไขเชื้อเปนเขาตูเกิดเมื่อไขฟกอายุ 18 วัน เก็บขอมูลการเกิดในวันที่ 21 ของการฟก

ไข ขอมูลจํานวนไขเขาฟก จํานวนไขมีเชื้อและจํานวนลูกไกแสดงใน Table 1 

การเก็บและบันทึกขอมูลไขเปนรายฟอง ไดแก 1) การผสมตดิ คือ ไขไมมีเชื้อ (0) และ ไขมีเชื้อ (1) 2) การ

ฟกออกของไขมีเชื้อ คือ ไขตายโคม (0) และ ไขฟกออก (1) และ 3) การฟกออกของไขทั้งหมด คือ ไขไมมีเชื้อ หรือไข

เชื้อตาย (0) และไขฟกออก (1) ปจจัยที่ทําการศึกษาไดแก ลักษณะคอลอนของพอพันธุ (NaNa และ Nana+) ลักษณะ

คอลอนของแมพันธุ (NaNa และ Nana+) จํานวนวันหลังผสมเทียม (จํานวนวันระหวางวันท่ีฉีดน้ําเชื้อกับวันที่แมไก

วางไข มีคาอยูในชวง 1 ถึง 7 วัน) ระยะเวลาเก็บรักษาไข (จํานวนวันท่ีเก็บไขในหองเย็น มีคาอยูในชวง 1 ถึง 7 วัน) 

และชุดฟก (1 ถึง 4)  
 

Table 1 Hatchability performance of Naked-neck chicken 

Trait Number of egg (n) Percentage 
 Score 0 Score 1  Total (%) 
Fertility 277 714 991 72.05 
Hatchability of fertile egg 144 545 689 79.10 
Hatchability of eggs set 446 545 991 54.99 
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2.การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

ทําการทดสอบปจจัยคงท่ี (fixed effects) ไดแก ลักษณะคอลอนของพอพันธุ ลักษณะคอลอนของแมพันธุ 

และชุดฟก และปจจัยที่กําหนดใหเปนความแปรปรวนรวม (covariate) ไดแก จํานวนวันหลังผสมเทียม และ

ระยะเวลาเก็บรักษาไขที่มีผลตอการผสมตดิและการฟกออก ดวยการวิเคราะหการถดถอยโลจิติกส ดวยคําสั่ง PROC 

GENMOD procedure โดยใชโปรแกรม SAS [7] สามารถเขียนในรูปตัวแบบจําลองทางสถิติไดดังนี ้
 

��
p

(1 − p)
= b� + b�DI + b�SD + b� NC + b� NH + b��H�      

 

เมื่อ: �� �

(���)
  = the log odds, p =ความนาจะเปนที่คาสังเกตเทากับ 1 (y=1), DI = จํานวนวันหลังผสม

เทียม (the day after insemination), SD = ระยะเวลาเก็บรักษาไข (egg storage duration), NC = ลักษณะคอ

ลอนของพอพันธุ (Naked-neck phenotype of cock), NH = ลักษณะคอลอนของแมพันธุ (Naked-neck 

phenotype of hen), H = ชุดฟก (hatch), b0 = จุดตดัแกนตั้ง, b1 = สัมประสิทธิการถดถอยของจํานวนวันหลัง

ผสมเทียม, b2 = สัมประสิทธิการถดถอยของระยะเวลาเก็บรักษาไข, b3 และ b4 = สัมประสิทธิการถดถอยของ

ลักษณะคอลอนในพอและแมพันธุ และ b5i = สัมประสิทธิการถดถอยของชุดฟก Hi vs H4 เมื่อ i = 1 2 3 และ 4 
 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 
1. ประสิทธิภาพการฟกไข 

ประสิทธิภาพการฟกไขของไกคอลอนในการศึกษาครั้งนี้แสดงใน Table 1 พบวา อัตราการผสมติด อัตรา

การฟกออกของไขมีเชื้อ และอัตราการฟกออกของไขทั้งหมด เทากบั 72.05 79.10 และ 54.99%  ตามลาํดับ สวน

ประสิทธิภาพการฟกไขเมื่อจําแนกตามอิทธิพลของลักษณะคอลอนของพอพันธุและแมพันธุ และชุดฟกแสดงใน 

Table 2  

 

Table 2 Percentages of fertility (FE), hatchability of fertile eggs (HF) and hatchability of egg set 

(HS) in Naked-neck chicken 

 Item FE (%) HF (%) HS (%) 

Naked-neck phenotype of cock    
NaNa 74.32 73.91 53.68 

Nana+ 69.96 84.30 56.20 

Naked-neck phenotype of hen    

NaNa 71.79 76.36 53.85 

Nana+ 63.11 79.96 55.35 

Hatch    

1 69.44 75.90 50.00 

2 69.26 80.00 53.33 

3 74.54 77.44 55.72 

4 75.76 83.78 62.63 

Total 72.05 79.10 54.99 

5 
 

2. ปจจัยที่มีผลตอประสิทธภิาพการฟกไข 

ผลการทดสอบอิทธิพลที่มผีลการการฟกไขของไกคอลอนแสดงใน Table 3 พบวา จํานวนวันหลังการ

ผสมเทียมมผีลทําใหอัตราการผสมติดและการฟกออกของไขเขาฟกลดลง โดยมีคาสัมประสิทธิการถดถอยโลจสิตกิ 

(b) เทากับ -0.24 และ -0.20 ตามลําดับ (p<0.01) และคา Odds ratio (OR) เทากับ 0.79 และ 0.82 ตามลาํดับ คา 

Odds เปนคาสัดสวนระหวางความนาจะเปนของตัวแปรตามเมื่อ y=1 ตอความนาจะเปนของตัวแปรตามเมื่อ y=0 

สวนคา OR เปนคาที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของความนาจะเปนของตัวแปรตาม (y=1) เมื่อตัวอิสระเพิ่มขึ้น 1 หนวย 

[2] ดังนั้น Odds ของอัตราการผสมตดิและอัตราการฟกออกของไขเขาฟกจะลดลง 0.79 และ 0.82 เทา เมื่อจํานวน

วันหลังการผสมเทียมเพิม่ขึ้น 1 วัน แสดงใหเห็นวา ความสามารถในการผสมตดิของตัวอสุจลิดลงเมื่อจํานวนวันที่อยู

ในรางกายแมไกมากขึ้น ในขณะท่ีระยะเวลาเก็บรักษาไขตั้งแต 1 ถึง 7 วนั ไมมีผลตออัตราการฟกออกอยางมี

นัยสําคญัทางสถิติ (p>0.05) 

ลักษณะคอลอนในพอพันธุมีผลตอการผสมตดิและการฟกออกของไขมีเชื้อ โดยมีคา OR เทากับ 1.36 

และ 0.55 (p<0.05) ตามลําดับ ดังนั้นพอไกคอลอน NaNa มีคา odds ของการผสมตดิสูงกวาไกคอลอน Nana 1.36 

เทา แตมีคา odds ของอัตราการฟกออกต่ํากวา 0.55 เทา สอดคลองกับรายงานของ Peter et al. [6] ซึ่งกลาวไกยี

โนไทปแบบ NaNa เปนสาเหตุใหอัตราการตายในชวงเจาะเปลือกไขสูงขึ้น (lethal) ในขณะที่ลักษณะคอลอนในแม

พันธุไมมผีลตอการผสมติดและการฟกออก (p>0.05)  

 

Table 3 The multiple logistic regression analysis for fertility (FE), hatchability of fertile egg (HF) 

and hatchability of egg set (HS) 

 

Item FE  HF  HS 

 bSE OR P  bSE OR p  bSE OR p 
Intercept 2.110.27 - <.0001  2.090.42 - <.0001  1.300.26 - <.0001 
ID -0.240.03 0.79 <.0001  -0.090.05 0.91 0.0836  -0.200.03 0.82 <.0001 
SD -0.030.04 0.97 0.3552  0.080.05 1.08 0.1408  0.020.04 1.02 0.6290 
NC            

NaNa vs Nana+ 0.300.15 1.36 0.0405  -0.610.20 0.55 0.0019  -0.040.13 0.96 0.7590 
NH            

NaNa vs Nana+ -0.060.17 0.94 0.7129  -0.170.22 0.84 0.4303  -0.070.16 0.93 0.6440 
Hatch            

1 vs 4 -0.350.22 0.71 0.1145  -0.520.29 0.59 0.0739  -0.540.20 0.58 0.0070 
2 vs 4 -0.470.22 0.63 0.0346  -0.260.31 0.77 0.3937  -0.520.20 0.60 0.0100 
3 vs 4 -0.180.22 0.84 0.4181  -0.350.29 0.71 0.2248  -0.360.20 0.70 0.0650 

ID = the day after insemination, SD = egg storage duration, NC = Nacked-neck phenotype of cock, 

NH = Nacked-neck of hen, b = regression coefficient, SE = standard error, OR=odds ratio (eb), p = 

p-value  
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p-value  

 

 

 



1080

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

6 
 

ปจจัยชุดฟกมีผลตออัตราการผสมติดอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p<0.05) โดยอัตราการผสมติดผันแปรอยู

ในชวง 69.26–75.76% (Table 2)  โดยพบวา ชุดฟกที่ 1 และ 3 มีอัตราการผสมตดิไมแตกตางกับชุดฟกท่ี 4 โดยมี

คา OR เทากับ 0.71 และ 0.84 (p>0.05) แตชุดฟกที่ 2 มีอัตราการผสมตดิต่ํากวาชุดฟกท่ี 4 โดยมคีา OR เทากับ 

0.63 (p<0.05) ในขณะทีอ่ัตราการฟกออกของไขมีเชื้อทั้ง 4 ชุด มีคาอยูในชวง 75.90–83.78% โดยไมมคีวาม

แตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 

 

การศึกษาครั้งนี้ทําการผสมเทียมดวยน้ําเชื้อรายตัว ความถีส่ัปดาหละ 1 ครั้ง มีอัตราการผสมติด 72.05% 

มีคา อัตราการฟกออกของไขมีเชือ้เทากับ 79.10% ใกลเคียงกับ Adeleke et al. [3] รายงานวาอัตราการผสมตดิของ

ไกคอลอนมีคาอตัราการผสมติดและอัตราการฟกออกของไขมีเชื้อเทากับ 78.7 และ 71.3% ตามลําดับ คาอัตราการ

ผสมติดเปนคาท่ีบงบอกประสิทธิภาพในการผสมพันธุ การจัดการไกพอแมพันธุ สวนคาอัตราการฟกออกของไขมีเชื้อ

แสดงการจดัการในตูฟกและตูเกิดมีความเหมาะสมหรือไม [5] และปจจยัทางพันธุกรรมอาจจะมผีลตอการฟกออก

ของไกคอลอนดวย โดยเฉพาะลักษณะคอลอน ซึ่งเปนสิ่งที่ตองทําการศึกษาเพิ่มเติมตอไปในอนาคต จากการศึกษาจะ

เห็นไดวาการฟกไขมีปจจัยสิ่งแวดลอมเขามามีผลอยางมาก ดังนั้นหากตองการปรับปรุงประสิทธิภาพการฟกไขของไก

คอลอนตองมีการปรับปรุงการจัดการ ทั้งการผสมเทียม การจดัการไขฟก การจัดการตูฟกไขเพื่อใหมีประสิทธิภาพ

การฟกไขอยูในระดับด ี

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาปจจัยทีม่ีผลตอการผสมติดและการฟกออกของไกคอลอน พบวา 

1. อัตราการผสมติด อัตราการฟกออกของไขมีเชื้อ และอัตราการฟกออกของไขทั้งหมด เทากับ 72.05 

79.10 และ 54.99% ตามลําดับ 

2. การผสมติดของไขจากพอไกคอลอน NaNa สูงกวาพอพันธุไกคอลอน Nana+ (p<0.05) แตการฟกออก

ของไขจากพอไกคอลอน NaNa ต่าํกวาพอพันธุไกคอลอน Nana+ (p<0.05) 

3. จํานวนวันหลังการผสมเทยีมที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 1 วัน มีผลใหการผสมติดและการฟกออกของไขทั้งหมดลดลง 
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กำรส�ำรวจเชื้อ Rickettsia spp. ในสัตว์พำหะ (เห็บ หมัด ไรอ่อน) จำกอ�ำเภอบำงแก้ว จังหวัดพัทลุง

อมรรัตน์ เสนพริก 1* ธนพล อยู่เย็น2 และวุฒิกรณ์ รอดความทุกข์3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : โรคติดเชื้อริคเค็ทเชีย เป็นสาเหตุของไข้เฉียบพลันที่พบมากในประเทศไทย จัดอยู่ในกลุ่มโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งมีสัตว์ขา

ข้อดูดเลือด จ�าพวกหมัด เห็บและไรอ่อนเป็นพาหะน�าโรค มนุษย์สามารถติดเชื้อริคเค็ทเชียได้โดยบังเอิญ (Accidental host) เมื่อ

ถูกสัตว์พาหะกัด

วัตถุประสงค์ : เพื่อส�ารวจหาเชื้อ Rickettsia spp. จากแมลงพาหะในพื้นที่อ�าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง พร้อมทั้งระบุสายพันธุ์ของ

สัตว์ขาข้อดูดเลือด สายพันธุ์ของเชื้อก่อโรค และสร้างแผนที่ภูมิสารสนเทศแสดงพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อก่อโรค 

วิธีกำรศึกษำ : ส�ารวจเก็บตัวอย่างเห็บและหมัด จากสุนัขเลี้ยงจ�านวน 23 ตัว จากสุนัขเลี้ยงที่ส�ารวจทั้งหมด 50 ตัว และตัวอย่างไร

อ่อนจากสัตว์ฟันแทะ จ�านวน 15 ตัว ตัวอย่างเห็บ หมัด และไรอ่อนที่เก็บได้รวม 303 กลุ่มตัวอย่าง จากพื้นที่ต�าบลโคกสัก ต�าบลท่า

มะเดือ่ และต�าบลนาปะขอ อ�าเภอบางแก้ว จงัหวดัพทัลงุ น�าตวัอย่างสตัว์ขาข้อดดูเลอืดทัง้หมดไปตรวจหาเชือ้ Rickettsia spp. ด้วย

ยีน 17kDa โดยใช้เทคนิค Real-time PCR 

ผลกำรศึกษำ : การตรวจหาเชื้อ Rickettsia spp. ด้วยเทคนิค Real-time PCR ของยีน 17kDa พบอัตราการติดเชื้อ Rickettsia 

spp. ในเห็บร้อยละ 19 และหมัด ร้อยละ 98 เมื่อน�าไปตรวจพิสูจน์สายพันธุ์ของเชื้อด้วยเทคนิคการถอดรหัสพันธุกรรมแล้วเทียบกับ

ข้อมูลในธนาคารรหัสพันธุกรรม พบการติดเชื้อ Rickettsia spp. 2 สายพันธุ์ คือ R. asembonensis และ Rickettsia sp. cf1and5 

จากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อก่อโรคริคเค็ทเซียในหมู่ที่ 2, 3, 7, 10 และ 12 ต�าบลโคกสัก หมู่ที่ 1 

และ 6 ต�าบลท่ามะเดื่อ หมู่ที่ 3 และ 5 ต�าบลนาปะขอ อ�าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

วจิำรณ์และสรปุ : จากการศกึษาครัง้นี ้การตรวจพบการถ่ายทอดเชือ้ก่อโรครคิเคท็เซยีไปสูม่นษุย์นัน้พบว่า สายพนัธุ ์R. asembon-

ensis สามารถก่อโรคในมนุษย์ได้ ในทางตรงกันข้ามสายพันธุ์ Rickettsia sp. cf1and5 ซึ่งยังไม่มีรายงานการก่อโรคในมนุษย์

ค�ำส�ำคัญ : โรคติดเชื้อริคเค็ทเชีย สัตว์ขาข้อดูดเลือด Real-time PCR Nested PCR
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Survey of Rickettsia spp. in the Animal Vectors (Ticks, Fleas, Chiggers) 

from Bangkaew District, Phatthalung Province

Amornrat Sanprick 1* Thanapon Yooyen2 and Wuttikon Rodkvamtook3

Abstract

Introduction : Rickettsia infection (Rickettsioses) is the cause of acute fever found in Thailand and classify in 

acute febrile illnesses (AFI) which have bloodsucking arthropods (tick, flea and chigger) are vector. Humans can 

accidentally Rickettsia infected (Accidental host) being bitten by animal vector.

Objective : To investigate Rickettsia pathogen in arthropods vectors in Bangkaew District, Phatthalung Province 

include isolates the type of bloodsucking arthropods, strains of pathogens and Geo - mapping of risk areas for 

pathogenesis.

Methods : Survey ticks and fleas from 23 pet dogs from 50 survey dogs and chiggers from 15 rodents. Total of 

303 pools of ticks, fleas and chiggers were collected from Tambon Khok Sak, Tambon Tha Maduea and Tambon 

Na Pa Kho Bangkaew District, Phatthalung Province. The real - time PCR were using for detection of 17 - kDa 

gene of Rickettsia from bloodsucking arthropods.

Results : The real - time PCR were using for detection of 17 - kDa gene of Rickettsia found that, Rickettsia in-

fected 19% in ticks and 98% in flea. The DNA sequence analysis was performed to identify the strains and 

compared with the data in Genebanks were found 2 Rickettsia stain as R. asembonensis and Rickettsia sp. 

cf1and5. The results of laboratory showed Moo 2, 3, 7, 10, 12 in Tambon Khok Sak, Moo 1, 6 in Tambon Tha 

Maduea and Moo 3, 5 in Tambon Na Pa Kho are the risk areas of Rickettsia infection. 

Conclusion : In this study show that, the transmission of Rickettsia disease to humans was found R. asembon-

ensis could cause disease in humans. In contrast, Rickettsia sp. Cf1and5 has not reports of human disease.

Keywords: Rickettsioses, Bloodsucking arthropods, Real-time PCR, Nested PCR
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บทน า 

โรคติดเชื้อริคเค็ทเชีย (Rickettsioses) เป็นโรคหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่มโรคไข้ไมท่ราบสาเหตโุดยอาการของโรค คือ มีไข้
สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะรุนแรง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดกระบอกตา และอาจมีผื่นตามตัว โรคไข้ริคเค็ทเซียเป็นโรคติดต่อจาก
สัตว์สู่คน (Zoonosis) ที่เกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรียใน Family Rickettsiaceaes  Genus Rickettsia เป็นโรคที่มีสัตว์ขาข้อ
ดูดเลือด (Blood sucking arthropods)  จ าพวก หมัด เห็บ และไรอ่อน  เป็นพาหะน าโรค (Vector) มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ขนาดเล็กเป็นแหล่งรังโรค  (Reservoir host) มนุษย์ติดเช้ือริคเค็ทเชียโดยบังเอิญ (Accidental host) เมื่อถูกสัตว์พาหะกัด  
โรคติดเช้ีอริคเค็ทเซียแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ โรคกลุ่มไข้ผื่น (Spotted fever group) กลุ่มไทฟัส (Typhus group) และ
กลุ่มสครับไทฟัส (Scrub typhus group) [1] ในประเทศไทยมีการรายงานผู้ป่วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุที่เกิดจากเชื้อริคเค็ทเซีย
มากถึง ร้อยละ 15 - 30 โดยผู้ป่วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุเหล่านั้น ส่วนมากมักมีความเกี่ยวข้องกับการถูกสัตว์ขาข้อดูดเลือดที่
เป็นพาหะน าเชื้อแบคทีเรียริทเค็ทเชีย เช่น หมัด เห็บ และไรอ่อนกัด โรคติดเช้ือริคเค็ทเซียที่เป็นสาเหตุของไข้เฉียบพลันที่พบ
มากในประเทศไทย ได้แก่โรคสครับไทฟัส และรองลงมาคือ โรคมิวรีนไทฟัส [2] 

ส าหรับจังหวัดพัทลุง ในระหว่างเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลบางแก้ว 
ร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ทหาร  ด าเนินการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อริคเค็ทเซียในกลุม่ผูป้่วยไข้ไม่ทราบสาเหตุใน
พื้นที่ โดยตรวจวินิจฉัยโรคด้วยวิธีทางอณูชีวโมเลกุล พบผู้ป่วยโรคสครับไทฟัส ร้อยละ 13.7 (35 / 255) นอกจากน้ียังพบว่า ใน
กลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้นอกจากป่วยด้วยโรคสครับไทฟัสแลว้ ยังพบว่าป่วยเนื่องจากติดเชื้อริคเค็ทเซียชนิดอื่น ๆ อีกร้อยละ 7.5 (19 / 
255) จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าในอ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง มีเชื้อก่อโรคริคเค็ทเซียหลายสายพันธุ์แพร่กระจายอยู่ 
และก่อให้เกิดโรคกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ จึงน าไปสู่วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ โดยข้อมูลที่ได้สามารถน ามาใช้
เป็นข่าวกรองทางการแพทย์ ส าหรับวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อก่อโรคริคเค็ทเซียในพื้นที่น้ีได้ ซึ่งจะมีประโยชน์
อย่างมากส าหรับใช้วางแนวทางในการเวชกรรมป้องกันโรคริคเค็ทเซีย ให้กับประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 
 

วิธีการวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจจากตัวอย่าง (Sample survey research) โดยการเก็บตัวอย่างสัตว์ขาข้อดูด

เลือด พาหะน าโรคติดเชื้อริคเค็ทเชีย  คือ เห็บ หมัด และไรอ่อน จ านวน 303 กลุ่มตัวอย่าง (909 ตัว) จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ขนาดเล็ก คือ สุนัข และสัตว์ฟันแทะในพื้นที่ด าเนินการ 3 พื้นที่ คือ เขตพื้นท่ีต าบลโคกสัก ต าบลท่ามะเดื่อ และต าบลนาปะขอ 
อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 น าตัวอย่างสัตว์ขาข้อดูดเลือด
ที่ได้มาท าความสะอาดภายนอก โดยใช้ 1 : 10 Bleach + Tween 80, 0.5 % Benzalkonium Chloride, 70 % Alcohol 
และน้ ากลั่น (Distilled water) จากนั้นน าตัวอย่างสัตว์ขาข้อดูดเลือดไปจ าแนกสายพันธุ์โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
(Morphology) โดยใช้เอกสารของ อัญชนา (2556) [3], ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง (2546) [4] Nava et al. (2015) [5], 
Hiil et al. (2015) [6] และ Nadchaatram (1974) [7] ต่อมาน าเห็บ หมัด และไรอ่อน สกัด Genomic DNA โดยใช้ชุดสกัดดี
เอนเอ GeneJET Viral DNA and RNA Purification Kit (Thermo scientific, USA) และน า Genomic DNA ที่ได้ไปศึกษา
อัตราการติดเชื้อริคเค็ทเซียโดยใช้เทคนิคทางอณูชีวโมเลกุล (Molecular- technique) คือ เทคนิค Real - time PCR โดยไพร
เมอร์ที่ใช้ในการศึกษาด้วยเทคนิค Real - time PCR ได้แก่ Primer F R17K128F2 (5’ GGG CGG TAT GAA YAA ACA AG 
3’), Primer R R17K238R (5’ CCT ACA CCT ACT CCV ACA AG 3’) และ Probe R17K202TagP (5’-/56-FAM/CCG 
AAT TGA GAA CCA AGT AAT GC/ 3’) เตรียมสารละลายส าหรับ PCR (Master mix) โดยใช้ 10X buffer ให้ได้ความ
เข้มข้น 1X แมกนีเซียมคลอไรด์ (MgCl2) ให้ได้ความเข้มข้น 25 mM 10 mM dNTPs ให้ได้ความเข้มข้น 0.2 mM ไพรเมอร์ 
(Primer) และ Probe เข้มข้น 25 µM ให้ได้ความเข้มข้นอย่างละ 0.4 µM (ทั้ง Forward primer และ Reverse primer) 
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บทน า 

โรคติดเชื้อริคเค็ทเชีย (Rickettsioses) เป็นโรคหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่มโรคไข้ไมท่ราบสาเหตโุดยอาการของโรค คือ มีไข้
สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะรุนแรง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดกระบอกตา และอาจมีผื่นตามตัว โรคไข้ริคเค็ทเซียเป็นโรคติดต่อจาก
สัตว์สู่คน (Zoonosis) ที่เกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรียใน Family Rickettsiaceaes  Genus Rickettsia เป็นโรคที่มีสัตว์ขาข้อ
ดูดเลือด (Blood sucking arthropods)  จ าพวก หมัด เห็บ และไรอ่อน  เป็นพาหะน าโรค (Vector) มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ขนาดเล็กเป็นแหล่งรังโรค  (Reservoir host) มนุษย์ติดเช้ือริคเค็ทเชียโดยบังเอิญ (Accidental host) เมื่อถูกสัตว์พาหะกัด  
โรคติดเช้ีอริคเค็ทเซียแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ โรคกลุ่มไข้ผื่น (Spotted fever group) กลุ่มไทฟัส (Typhus group) และ
กลุ่มสครับไทฟัส (Scrub typhus group) [1] ในประเทศไทยมีการรายงานผู้ป่วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุที่เกิดจากเชื้อริคเค็ทเซีย
มากถึง ร้อยละ 15 - 30 โดยผู้ป่วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุเหล่านั้น ส่วนมากมักมีความเกี่ยวข้องกับการถูกสัตว์ขาข้อดูดเลือดที่
เป็นพาหะน าเชื้อแบคทีเรียริทเค็ทเชีย เช่น หมัด เห็บ และไรอ่อนกัด โรคติดเช้ือริคเค็ทเซียที่เป็นสาเหตุของไข้เฉียบพลันที่พบ
มากในประเทศไทย ได้แก่โรคสครับไทฟัส และรองลงมาคือ โรคมิวรีนไทฟัส [2] 

ส าหรับจังหวัดพัทลุง ในระหว่างเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลบางแก้ว 
ร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ทหาร  ด าเนินการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อริคเค็ทเซียในกลุม่ผูป้่วยไข้ไม่ทราบสาเหตุใน
พื้นที่ โดยตรวจวินิจฉัยโรคด้วยวิธีทางอณูชีวโมเลกุล พบผู้ป่วยโรคสครับไทฟัส ร้อยละ 13.7 (35 / 255) นอกจากน้ียังพบว่า ใน
กลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้นอกจากป่วยด้วยโรคสครับไทฟัสแลว้ ยังพบว่าป่วยเนื่องจากติดเชื้อริคเค็ทเซียชนิดอื่น ๆ อีกร้อยละ 7.5 (19 / 
255) จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าในอ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง มีเชื้อก่อโรคริคเค็ทเซียหลายสายพันธุ์แพร่กระจายอยู่ 
และก่อให้เกิดโรคกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ จึงน าไปสู่วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ โดยข้อมูลที่ได้สามารถน ามาใช้
เป็นข่าวกรองทางการแพทย์ ส าหรับวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อก่อโรคริคเค็ทเซียในพื้นที่น้ีได้ ซึ่งจะมีประโยชน์
อย่างมากส าหรับใช้วางแนวทางในการเวชกรรมป้องกันโรคริคเค็ทเซีย ให้กับประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 
 

วิธีการวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจจากตัวอย่าง (Sample survey research) โดยการเก็บตัวอย่างสัตว์ขาข้อดูด

เลือด พาหะน าโรคติดเชื้อริคเค็ทเชีย  คือ เห็บ หมัด และไรอ่อน จ านวน 303 กลุ่มตัวอย่าง (909 ตัว) จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ขนาดเล็ก คือ สุนัข และสัตว์ฟันแทะในพื้นที่ด าเนินการ 3 พื้นที่ คือ เขตพื้นท่ีต าบลโคกสัก ต าบลท่ามะเดื่อ และต าบลนาปะขอ 
อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 น าตัวอย่างสัตว์ขาข้อดูดเลือด
ที่ได้มาท าความสะอาดภายนอก โดยใช้ 1 : 10 Bleach + Tween 80, 0.5 % Benzalkonium Chloride, 70 % Alcohol 
และน้ ากลั่น (Distilled water) จากนั้นน าตัวอย่างสัตว์ขาข้อดูดเลือดไปจ าแนกสายพันธุ์โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
(Morphology) โดยใช้เอกสารของ อัญชนา (2556) [3], ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง (2546) [4] Nava et al. (2015) [5], 
Hiil et al. (2015) [6] และ Nadchaatram (1974) [7] ต่อมาน าเห็บ หมัด และไรอ่อน สกัด Genomic DNA โดยใช้ชุดสกัดดี
เอนเอ GeneJET Viral DNA and RNA Purification Kit (Thermo scientific, USA) และน า Genomic DNA ที่ได้ไปศึกษา
อัตราการติดเชื้อริคเค็ทเซียโดยใช้เทคนิคทางอณูชีวโมเลกุล (Molecular- technique) คือ เทคนิค Real - time PCR โดยไพร
เมอร์ที่ใช้ในการศึกษาด้วยเทคนิค Real - time PCR ได้แก่ Primer F R17K128F2 (5’ GGG CGG TAT GAA YAA ACA AG 
3’), Primer R R17K238R (5’ CCT ACA CCT ACT CCV ACA AG 3’) และ Probe R17K202TagP (5’-/56-FAM/CCG 
AAT TGA GAA CCA AGT AAT GC/ 3’) เตรียมสารละลายส าหรับ PCR (Master mix) โดยใช้ 10X buffer ให้ได้ความ
เข้มข้น 1X แมกนีเซียมคลอไรด์ (MgCl2) ให้ได้ความเข้มข้น 25 mM 10 mM dNTPs ให้ได้ความเข้มข้น 0.2 mM ไพรเมอร์ 
(Primer) และ Probe เข้มข้น 25 µM ให้ได้ความเข้มข้นอย่างละ 0.4 µM (ทั้ง Forward primer และ Reverse primer) 

5U/µl Taq DNA polymerase (Invitrogen, USA) ปฏิกิริยาละ 1.25 U และ Genomic DNA ของแมลงขาปล้องดูดเลือด 
(Template) ปริมาตร 2 µl น า Master mix ที่ได้ใส่ลงในเครื่อง CFX96TM Real - Time PCR Detection System (Bio - 
Rad, Hercules, CA, USA) โดยตั้งค่า PCR cycles คือ 50°C 3 นาที 95°C 2 นาที 95°C 15 วินาที และ 60°C 30 วินาที 
ตามล าดับ ท้ังหมด 45 รอบ วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม Bio - Red CFX Manager และตรวจสอบผลด้วย 1.5 % Agarose 
gel electrophoresis โดยดูด้วยเครื่องถ่ายภาพเจลภายใต้แสง Ultraviolet (UV) (Gel box) รุ่น Syngene G:Box โดยดีเอ็น
เอของเชื้อ Rickettsia spp. จะมีขนาด 320 bp น าตัวอย่างดีเอ็นเอของเชื้อ Rickettsia spp. ที่ตรวจพบจากกลุ่มตัวอย่างเห็บ 
และหมัดไปถอดรหัสพันธุกรรม เพื่อพิสูจน์ทราบสายพันธุ์ของเช้ือ โดยตัดช้ินเจลที่ขนาดดีเอ็นเอ 320 bp น าไป Purification 
ก่อนน าไปด าเนินการในขั้นตอนการถอดรหัสพันธุกรรม เมื่อทราบล าดับนิวคลีโอไทด์แล้วจะน าไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทาง
วิวัฒนาการของเช้ือ Rickettsia spp. ที่ตรวจพบ โดยสร้างแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ (Phylogenetic tree) 
ซึ่งใช้วิธีการจัดกลุ่มจากระยะห่างทางพันธุกรรม (Genetic distance) ที่ได้จากวิธี Neighbor joining (NJ) และวิเคราะห์ค่า 
Bootstrapping จ านวน 1,000 ครั้ง โดยใช้โปรแกรม MEGA และน าข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ไปจัดท าแผนที่การกระจายตัว
ของเช้ือ Rickettsia spp. โดยจัดท าเป็นแผนที่ภูมิสารสนเทศ (GIS) โดยใช้โปรแกรม ArcMap เพื่อระบุแหล่งที่พบเช้ือ 
Rickettsia spp. ในพื้นที่อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาสัตว์พาหะน าโรคติดเช้ือริคเค็ทเซียในครั้งนี้พบเห็บจ านวน 3 สายพันธุ์ คือ Rhipicephalus 

sanguineus, R. microplus และ Haemaphysalis sp. ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเห็บแข็ง (Hard ticks) พบหมัด 3 สายพันธุ์ คือ 
Ctenocephalides felis orientis (หมัดแมว) C. f. felis (หมัดแมว) และ C. canis (หมัดสุนัข) โดยผลการศึกษาครั้งน้ีพบสัตว์
พาหะสายพันธุ์เดียวกันกับรายงานการวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก [8] ซึ่งเก็บ
ตัวอย่างในพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารตามแนวชายแดน พบเห็บทั้งหมด 7 สายพันธ์ุ และหมัด 2 สายพันธ์ุ โดยเห็บ 3 สายพันธ์ุที่
พบเช่นเดียวกันคือ R. sanguineus R. microplus และ Haemaphysalis sp. และอีก 4 สายพันธุ์ที่ไม่พบในการศึกษาครั้งนี้ 
คือ Dermacentor sp. Amblyomma sp.   Hyalomma sp. และ Ixodes sp. อย่างไรก็ตามเห็บทั้ง 3 สายพันธุ์พบว่าเป็น
พาหะน าเช้ือริคเค็ทเซียเช่นเดียวกัน ส าหรับหมัดในการศึกษาของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารรายงานแค่ระดับ
สายพันธุ์ คือ C. canis (หมัดสุนัข) และ C. felis (หมัดแมว) แต่ในการศึกษาครั้งนี้สามารถระบุได้ถึงระดับสายพันธุ์ย่อย     
(Sub species) อย่างไรก็ตามหมัดที่พบในการศึกษาทั้ง 2 พื้นที่ พบว่าเป็นพาหะน าเช้ือริคเค็ทเซีย เช่นเดียวกัน และ พบ      
ไรอ่อน 4 สายพันธุ์ คือ Leptotrombidium deliense, Aschoschoengastia indica, Blankaartia  acuscutellaris และ 
Walchia disparunguis pingue 

การศึกษาสายพันธุ์เช้ือก่อโรคริคเค็ทเซียในเห็บ หมัด และไรอ่อน ด้วยเทคนิค Real - time PCR พบการติดเช้ือ    
ก่อโรคริคเค็ทเซีย 2 สายพันธุ์ คือ R. asembonensis  (ภาพที่ 1) มีอัตราการติดเช้ือร้อยละ 68.9 และ Rickettsia sp. 
cf1and5 มีอัตราการติดเช้ือร้อยละ 31 โดยไรอ่อนไม่พบการติดเช้ือก่อโรคริคเค็ทเซีย โดยเห็บสายพันธุ์ R. sanguineus เป็น
สัตว์พาหะน าเชื้อก่อโรคริคเค็ทเซียได้ทั้ง 2 สายพันธุ์ และพบว่าเห็บสายพันธุ์ R. microplus และ Haemaphysalis sp. เป็น
สัตว์พาหะน าเช้ือ R. asembonensis  เพียงชนิดเดียว จากการสืบค้นข้อมูลพบว่าเช้ือก่อโรคริคเค็ทเซียสายพันธุ์                
R. asembonensis  มีรายงานการก่อโรคในมนุษย์ ส่วนสายพันธ์ุ Rickettsia sp. cf1and5 ยังไม่มีรายงานการก่อโรคในมนุษย์ 
โดยเช้ือก่อโรคริคเค็ทเซียที่มีรายงานการก่อโรคในมนุษย์ คือ R. typhi เป็นเช้ือก่อโรคมิวรีนไทฟัส (Murine - typhus) และ    
R. felis เป็นเช้ือก่อโรคในกลุ่มไข้ผื่น (Spotted fever group) [8][9] การศึกษาเช้ือก่อโรคริคเค็ทเซียของ Kamonwan 
(2015) [10] ที่ศึกษา 7 จังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย พบการติดเช้ือ Rickettsia sp. cf1and5 ในเห็บสายพันธุ์ R. 
sanguineus เช่นเดียวกับการศึกษาครั้งนี้ แต่ไม่พบเช้ือ R. asembonensis โดยมีอัตราการติดเช้ือ Rickettsia sp. cf1and5 
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ร้อยละ 63.63 ซึ่งสูงกว่าท่ีพบในการศึกษาครั้งนี้ ในการศึกษาครั้งนี้พบเห็บในสกุล Haemaphysalis sp. และ R. microplus 
และหมัดสายพันธ์ุ C. f. orientis, C. f. felis และ C. canis มีการติดเชื้อก่อโรคริคเคท็เซีย 1 สายพันธ์ุ คือ R. asembonensis  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Oteo et al. (2014) [11] ที่รายงานจากประเทศเอกวาดอร์ (Ecuador) เมื่อน า R. asembonensis 
ไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการด้วยแผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (Phylogenetic tree) กับเช้ือ Rickettsia 
อื่น ๆ พบว่า R. asembonensis  มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเช้ือริคเค็ทเซียสายพันธุ์ R. felis เช่นเดียวกับการศึกษาของ         
Jiang et al. (2013) [12] ที่ท าการศึกษาในประเทศเคนยา พบหมัดสายพันธุ์ C. felis และ C. canis มีการติดเช้ือก่อโรค      
ริคเค็ทเซีย สายพันธ์ุ R. asembonensis นอกจากน้ียังพบว่าหมัดสายพันธ์ุ C. felis  ยังพบเชื้อในสายพันธ์ุ R. felis ด้วย  

การตรวจพบการถ่ายทอดเชื้อ R. asembonensis ที่ตรวจพบในเห็บ และหมัดจ านวนมากที่จับจาก อ าเภอบางแก้ว 
จังหวัดพัทลุง จากการศึกษาในครั้งนี้ ไปสู่มนุษย์นั้น  จากการศึกษาของวุฒิกรณ์ และคณะในปี 2561 ตรวจพบเช้ือ                
R. asembonensis ในเลือดผู้ป่วยท่ีเข้ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลบางแก้ว อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง จ านวน 2 ราย ซึ่ง
แสดงว่า เช้ือ R. asembonensis สามารถก่อโรคในมนุษย์ได้ และเป็นการรายงานผลการวิจัยเป็นครั้งแรกที่ตรวจพบการติด
เชื้อ R. asembonensis ในผู้ป่วยในประเทศไทย ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้ท่ีตรวจพบเชื้อ R. asembonensis ในเห็บ และหมัด
จ านวนมาก จึงเป็นงานวิจัยที่ทรงคุณค่ายิ่ง ที่สามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นข่าวกรองทางการแพทย์ เพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่
อาศัยอยู่ในบริเวณที่ตรวจพบเช้ือ R. asembonensis ในเห็บ และหมัดให้ระวังตัวไม่ให้ถูกสัตว์ทั้ง 2 ชนิดนี้กัด พร้อมทั้ง
สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปแจ้งให้กับโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีเพื่อเฝ้าระวังผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อ R. asembonensis ได้ 
 

 
ภาพที่ 1 ผลการตรวจหาอัตราการติดเชื้อแบคทีเรียริคเค็ทเซยี สายพันธุ์ R. asembonensis 

จากหมัด ด้วยเทคนิค Real - time PCR  
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สรุปผลการวิจัย 
ปัจจุบันในประเทศไทยยังคงมีรายงานผู้ป่วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุที่เกิดจากเช้ือแบคทีเรียริคเค็ทเซีย (Rickettsia 

spp.) มากถึง ร้อยละ 15 - 30 โดยผู้ป่วยเหล่านั้นจากการสอบประวัติพบว่าส่วนใหญ่มักมีความเกี่ยวข้องกับการถูกสัตว์ขาข้อ
ดูดเลือดกัด เช่น เห็บ (Tick) หมัด (Flea) และไรอ่อน (Chigger) ซึ่งเป็นพาหะน าเช้ือ (Intermediate host) ของเช้ือ 
Rickettsia spp. อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุงเป็นพื้นที่หน่ึงทีม่ีรายงานการติดเช้ือเหล่านี้ การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาอัตราการติดเช้ือ Rickettsia spp. ในสัตว์พาหะน าโรค รวมถึงศึกษาสายพันธุ์ของสัตว์ขาข้อดูดเลือด ศึกษาสายพันธุ์
ของเช้ือ Rickettsia spp. ที่ตรวจพบในสัตว์ขาข้อดูดเลือด และศึกษาการกระจายตัวของเช้ือก่อโรคดังกล่าวในพื้นที่อ าเภอ   
บางแก้ว จังหวัดพัทลุง เพื่อแสดงพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค 

จากการศึกษาครั้งนี้สามารถเก็บตัวอย่างเห็บ และหมัดจากสุนัขเลี้ยง เพื่อหาอัตราการติดเช้ือก่อโรค Rickettsia 
spp. จากสุนัขจ านวน 23 ตัว เมื่อน าตัวอย่างเห็บ และหมัดไปจ าแนกตามลักษณะทางสัณฐานวิทยาสามารถจ าแนกเห็บได้ 3 
สายพันธุ์ คือ Rhipicephalus sanguineus ร้อยละ 96 R. microplus ร้อยละ 3 และ Haemaphysalis sp. ร้อยละ 1 และ
จ าแนกหมัดได้ 3 สายพันธุ์ คือ Ctenocephalides felis orientis (หมัดแมว) ร้อยละ 97 C. f. felis (หมัดแมว) ร้อยละ 1 
และ C. canis (หมัดสุนัข) ร้อยละ 2 

ดักจับสัตว์รังโรค (Reservoir host) ซึ่งเป็นกลุ่มสัตว์ฟันแทะได้ทั้งหมด 15 ตัว จ าแนกได้เป็นหนูพุกใหญ่ 
(Bandicota indica) มากที่สุด ร้อยละ 33 (5/15) รองลงมา คือ กระแตใต้ (Tupaia glis) ร้อยละ 27 (4/15) หนูพุกเล็ก     
(B. savilei) ร้อยละ 20 (3/15) หนูท้องขาว (Rattus rattus) ร้อยละ 13 (2/15) และหนูนาเล็ก (R. losea) ร้อยละ 7 (1/15) 
ตามล าดับ เมื่อน าตัวอย่างไรอ่อนที่เก็บได้จากสัตว์ฟันแทะไปจ าแนกลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Morphology) สามารถจ าแนก
ได้ 4 สายพันธุ์ คือ Leptotrombidium  deliense ร้อยละ 65 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบมากที่สุด รองลงมา คือ สายพันธุ์ 
Aschoschoengastia indica ร้อยละ 16 Blankaartia  acuscutellaris ร้อยละ 18 และ Walchia disparunguis pingue 
ร้อยละ 1 ตามล าดับ 

ผลการตรวจหาดีเอ็นเอของเช้ือ Rickettsia spp. ด้วยเทคนิค Real - time PCR ในตัวอย่างเห็บ หมัด และไรอ่อน 
จ านวน 303 กลุ่มตัวอย่าง (Pool) พบอัตราการติดเช้ือ Rickettsia spp. ในตัวอย่างเห็บ หมัด และไรอ่อน ร้อยละ 39 โดย
แบ่งเป็นเห็บ ร้อยละ 19 หมัด ร้อยละ 98 และไม่พบอัตราการติดเช้ือ Rickettsia spp.ในไรอ่อน เม่ือน าเช้ือ Rickettsia spp.         
ที่ตรวจพบจากตัวอย่างเห็บ และหมัดไปตรวจพิสูจน์สายพันธุ์ด้วยเทคนิคการถอดรหัสพันธุกรรม (DNA sequence analysis) 
พบว่าในตัวอย่างเห็บมีการติดเช้ือ Rickettsia spp. จ านวน 2 สายพันธุ์ คือ R. asembonensis ร้อยละ 68.96 และ 
Rickettsia sp. cf1and5 ร้อยละ 31.03 และในตัวอย่างหมัดพบการติดเช้ือ Rickettsia spp. เพียงหนึ่งสายพันธุ์ คือ           
R. asembonensis ร้อยละ 100 
 เมื่อน าข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ไปจัดท าแผนที่การกระจายของเช้ือก่อโรคริคเค็ทเซีย เพื่อแสดงพื้นที่เสี่ยงต่อการติด
เชื้อ พบว่าพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อการติดเช้ือก่อโรคริคเค็ทเซียในอ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง มีจ านวน 9 พื้นที่ ประกอบด้วย
ต าบลโคกสัก ในหมู่ที่ 2, 3,7, 10 และ 12 ต าบลท่ามะเดื่อ ในหมู่ที่ 1 และ 6 และต าบลนาปะขอ ในหมู่ที่ 3 และ 5 อ าเภอบาง
แก้ว จังหวัดพัทลุง (ภาพที ่2) 
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ภาพที่ 2 แผนที่ภูมสิารสนเทศ แสดงจุดที่ตรวจพบเชื้อ R. asembonensis และเชื้อ Rickettsia sp. cf1and5  
ที่มีสัตว์ขาข้อดดูเลือดเป็นพาหะน าโรค ในอ าเภอบางแก้ว จังหวัดพทัลุง 
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ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร. ธนพล อยู่เย็น สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พันเอก    
ดร. วุฒิกรณ์ รอดความทุกข์ พันเอกหญิง ดร. จริยานาฏ  เกวี ร้อยเอกหญิง มณรีัตน์  สมศรี จ่าสิบเอก หญิง กมลวรรณ        
ศิริวัฒนกุล สังกดักองวิจัย สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (สวพท.) และคณุอัญชนา ประศาสน์วิทย์  ส าหรับความ
ช่วยเหลือและค าแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์ยิ่ง ขอขอบคุณบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ส าหรับเงินอุดหนุนการท า
วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑติศึกษา ขอบคุณสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ในการศึกษาครั้งนี ้ ตลอดจนเจ้าของสวน 
และเจา้ของสัตว์รังโรคที่ให้ความรว่มมือในการเก็บข้อมลูเป็นอย่างด ี  
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กำรใช้วัสดุรองพื้นต่ำงชนิดส�ำหรับเลี้ยงหนอนแมลงวันลำย (Hermetia ilucens Linnaeus) 

ที่มีผลต่อกำรชักน�ำตัวหนอนเข้ำสู่ระยะดักแด้

อังคณา ปราบณรงค์1* ยุพิน พิมโคตร์2 และธนพันธุ์ ปัทมานนท์3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : หนอนแมลงวันลาย (Hermetia ilucens Linnaeus) เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ที่มีโปรตีนสูงและเลี้ยงง่าย หากน�ามาเลี้ยงในวัสดุ

รองพืน้ทีช่กัน�าตวัหนอนให้เข้าสูร่ะยะดักแด้ได้ช้าลง จะช่วยให้เกษตรกรสามารถน�าตวัหนอนไปใช้เป็นอาหารสัตว์หรอืจ�าหน่ายได้นานขึน้

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาระยะเวลาก่อนเข้าดักแด้ และอัตราการรอดของหนอนแมลงวันลายที่เลี้ยงโดยใช้วัสดุรองพื้นต่างชนิด 

วิธีกำรศึกษำ : วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) โดยน�าหนอนแมลงวันลายจ�านวน 100 ตัว ไปเล้ียงในวัสดุรองพื้นท่ี

แตกต่างกัน 5 ชนิด คือ แกลบ ขี้เลื่อย ดินส�าเร็จรูป ทรายละเอียด และขุยมะพร้าว 

ผลกำรศึกษำ : หนอนแมลงวันลายระยะก่อนเข้าดักแด้ที่เลี้ยงในวัสดุรองพื้น 5 ชนิด ได้แก่ แกลบ ขี้เลื่อย ดินส�าเร็จรูป ทรายละเอียด 

และขุยมะพร้าว มีระยะเวลาก่อนเข้าดักแด้เฉลี่ย 17.30 ± 0.03 16.51 ± 0.18 17.43 ± 0.24 16.68 ± 0.11 และ 17.59 ± 0.29 

วนั ตามล�าดบั เมือ่เปรยีบเทยีบความแตกต่างโดยใช้การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One way ANOVA) พบว่าหนอนแมลงวนั

ลายที่เลี้ยงในวัสดุรองพื้นแต่ละชนิดมีระยะเวลาก่อนเข้าดักแด้แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยหนอนแมลงวัน

ลายที่เลี้ยงในขุยมะพร้าวมีระยะเวลาก่อนเข้าดักแด้เฉลี่ยนานที่สุด และอัตราการรอดไม่มีความแตกต่างกัน (p > 0.05) 

วิจำรณ์และสรุป : จากการศึกษาท�าให้ทราบว่าวัสดุรองพื้นที่เหมาะสมส�าหรับเลี้ยงหนอนแมลงวันลายคือ ขุยมะพร้าว เนื่องจากมี

ผลให้หนอนแมลงวนัลายพฒันาไปเป็นดกัแด้ได้ช้าและมอีตัราการรอดสงู ซึง่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรทีต้่องการเล้ียงหนอนแมลงวนั

ลายเพื่อจ�าหน่ายเป็นอาหารสัตว์

ค�ำส�ำคัญ : วัสดุรองพื้น หนอนแมลงวันลาย 
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The use of different bedding material for rearing Black soldier fly

(Hermetia ilucens Linnaeus) larvae inducing effects larvae to pupa stages

Angkana Prabnarong 1* Yuphin Phimkhot 2 and Tanapan Pattamarnon 3

Abstract

Introduction : Black soldier fly (Hermetia ilucens Linnaeus) larvae is high protein food and easily fed on animals. 

Bedding material that prolonged transformation time from larva into pupa might help farmers to use larva as 

animal food or sell them longer.

Objective : To study transforming duration from larva to pupa and survival rate of Black soldier fly larvae on 

different bedding material. 

Methods : Completely Randomized Design was experimented. One hundred Black soldier fly larvae rearing in 

5 different bedding materials (husk, sawdust, soil, sand and coconut coir) were investigated. 

Results : Black soldier fly larvae that were raised on bedding material 5 types; husk, sawdust, soil, sand and 

coconut coir. Average transforming duration from larva to pupa were 17.30 ± 0.03 16.51 ± 0.18 17.43 ± 0.24 

16.68 ± 0.11 and 17.59 ± 0.29 days, respectively. One way ANOVA was used to analyze data. Each treatment 

had statistically significant difference at 0.05. Coconut coir was bedding material that induced the longest 

transforming duration from larva to pupa. But survival rate of Black soldier fly larvae had no statistically differ-

ence. (p > 0.05)

Conclusion : The suitable bedding material for raising Black soldier fly larvae was coconut coir because it in-

duced the longest transforming duration and high survival rate of Black soldier fly larvae. These results was 

beneficial to farmers for selling as animal food.

Keywords : bedding material, Black soldier fly larvae
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บทน า 
อาหารเลี้ยงสัตว์ถือเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่ง การเลี้ยงสัตว์ให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดจะต้องรู้จักเลือก

และจัดสรรอาหารที่เหมาะสมแก่สัตว์ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ [1] และเนื่องจากปัจจุบันราคาอาหารสัตว์ส าเร็จรูปที่ขาย
ตามท้องตลาดมีราคาค่อนข้างสูง เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยจึงมักประสบปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิต ดังนั้นเพื่อให้เกษตรกร
สามารถลดต้นทุนค่าอาหารลงได้ เกษตรกรหลายรายจึงหันมาผลิตอาหารส าหรับเลี้ยงสัตว์ด้วยตนเอง ซึ่งการผลิตอาหารเลี้ยง
สัตว์ที่น่าสนใจคือ การเลี้ยงหนอนที่มีโปรตีนสูงอย่างหนอนแมลงวันลาย (Hermetia ilucens Linnaeus) ที่มีช่ือสามัญว่า 
Black Soldier Fly ซึ่งพบได้ทั้งในประเทศเขตร้อนและเขตอบอุ่น มีอาหารหลักเป็นน้ าหวานจากดอกไม้ ไม่เป็นพาหะน าโรคมา
สู่มนุษย์ มีวงจรชีวิตตั้งแต่เป็นแมลง ผสมพันธุ์ วางไข่ จนเป็นตัวหนอนและเข้าสู่ระยะดักแด้ยาวนาน 45 -50 วัน โดยอาหาร
ส าหรับเลี้ยงหนอนแมลงวันลายนั้นใช้ได้ทั้งมูลสัตว์หรือขยะอินทรีย์ [2]  ส่วนระยะตัวหนอนที่นิยมน ามาเป็นอาหารสัตว์คือ                
ตัวหนอนระยะก่อนเข้าดักแด้ ซึ่งเป็นระยะที่ตัวหนอนไม่ต้องการอาหาร  เพียงแต่ต้องเลี้ยงไว้ในวัสดุรองพื้นท่ีมีน้ าหนักเบาเพื่อ
เป็นแหล่งหลบซ่อนก่อนจะกลายไปเป็นดักแด้  จะเห็นได้ว่าการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเป็นการผลิตอาหารสัตว์ที่มีต้นทุนการ
ผลิตต่ า แต่ให้โภชนาการที่สัตว์ต้องการสูง สามารถน ามาใช้ทดแทนอาหารเลี้ยงสัตว์แบบส าเร็จรูปท่ีมีราคาแพงได้ นอกจากนี้
เกษตรกรยังสามารถท าการเพาะเลี้ยงเพื่อการค้าได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง 

การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยต้องการศึกษาการใช้วัสดุรองพื้นต่างชนิดส าหรับการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายที่มีผลต่อการชักน า
ตัวหนอนเข้าสู่ระยะดักแด้ โดยใช้วัสดุรองพื้นที่สามารถหาได้ง่ายตามท้องถิ่นท่ีเหมาะสมต่อการเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย และชัก
น าตัวหนอนให้เข้าสู่ระยะดักแด้ได้ช้าลง เพื่อเพ่ิมระยะเวลาการน าตัวหนอนระยะก่อนเข้าดักแด้ไปใช้เป็นอาหารสัตว์หรือขายได้
นานข้ึน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรหรือผู้เลี้ยงหนอนแมลงวันลายเพื่อการค้า  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระยะเวลาก่อนเข้าดักแด้หลังจากเปลี่ยนเป็นตัวสีด าของหนอนแมลงวันลายที่เลี้ยงด้วยวัสดุรองพื้นต่างชนิดกัน 
2. เพื่อศึกษาอัตราการรอดของหนอนแมลงวันลายระยะก่อนเข้าดักแด้ที่เลี้ยงด้วยวัสดุรองพื้นต่างชนิดกัน 

วิธีด าเนินการ 

การวางแผนการทดลอง 
           ใช้วิธีวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) โดยก าหนดชุดการทดลองที่มี
วัสดุรองพื้นแตกต่างกัน 5 ชนิด ชุดการทดลองละ 3 ซ้ า รวมเป็นชุดการทดลองทั้งหมด 15 ชุด 
 ชุดการทดลองที่ 1 วัสดุรองพื้น คือ แกลบ 
 ชุดการทดลองที่ 2 วัสดุรองพื้น คือ ข้ีเลื่อย 
 ชุดการทดลองที่ 3 วัสดุรองพื้น คือ ดินส าเร็จรูป 
 ชุดการทดลองที่ 4 วัสดุรองพื้น คือ ทรายละเอียด 
 ชุดการทดลองที่ 5 วัสดุรองพื้น คือ ขุยมะพร้าว 

            โดยทุกชุดการทดลองจะใส่วัสดุรองพื้นให้สูงประมาณ 1 เซนติเมตร และเลี้ยงหนอนแมลงวันลายระยะก่อนเข้าดักแด้ 
(หนอนตัวด า) ชุดการทดลองละ 100 ตัว 

วิธีการศึกษา 
            การเตรียมหนอนแมลงวันลายระยะก่อนเข้าดักแด้ 
             เลี้ยงหนอนแมลงวันลายระยะตัวขาวที่มีอายุเท่ากันในกระบะที่มีดินเป็นวัสดุรองเลี้ยง และให้เปลือกกล้วยสุกเป็น
อาหาร เลี้ยงจนกว่าหนอนจะเจริญไปเป็นหนอนระยะก่อนเข้าดักแด้ (หนอนตัวด า) เพ่ือน าไปเลี้ยงในแต่ละชุดการทดลอง  
             การศึกษาระยะก่อนเข้าดักแด้และอัตราการรอดของหนอนแมลงวันลาย 
             1.  น าหนอนระยะก่อนเข้าดักแด้อายุ 1 วัน ที่เตรียมไว้ มาใส่ลงในกระบะในแต่ละชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 
100 ตัว แต่ละชุดการทดลองจะต้องคลุมด้วยผ้ามุ้งและวางบนถาดที่มีน้ า เพื่อป้องกันอันตรายจากมดและสัตว์ชนิดอื่น และ
ระหว่างที่ท าการทดลองจะไม่มีการให้อาหารกับตัวหนอน 
             2.  เมื่อเลี้ยงครบ 11 วันท าการเก็บข้อมูลครั้งแรกโดยการนับจ านวนดักแด้ และตัวหนอนที่ตาย ช่วงเวลาที่เก็บผลคือ 
12.00-15.00 น. บันทึกจ านวนดักแด้  จ านวนตัวหนอนที่ตาย และความยาวของดักแด้ เมื่อนับแล้วท าเครื่องหมายโดยการแต้ม
สี และใส่กลับลงไปในกระบะ  และจะเก็บข้อมูลทุกๆวันจนกว่าตัวหนอนจ านวน 100 ตัวจะกลายไปเป็นดักแด้ทั้งหมด เกณฑ์ใน
การตัดสินการเข้าดักแด้คือ มีลักษณะนิ่ง แข็ง มีสีด าเข้ม อ้วนกลม และส่วนท้ายจะโค้งงอ ส่วนตัวหนอนที่ตายจะมีลักษณะแฟบ    

การวิเคราะห์ผลการศึกษา  
           เปรียบเทียบระยะเวลาก่อนเข้าดักแด้ และอัตรารอดของหนอนแมลงวันลายระยะก่อนเข้าดักแด้ท่ีเลี้ยงด้วยวัสดุรองพืน้
ต่างชนิด โดยใช้สถิติ One way ANOVA Test  และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ละชุดการทดลองโดยใช้วิธี 
Tukey’s HSD ตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
โดยใช้โปรแกรม SPSS version 23 

ผลการวิจัย 
ระยะเวลาก่อนเข้าดักแด้ของแมลงวันลาย (Hermetia ilucens Linnaeus) 

จากการศึกษาระยะเวลาก่อนเข้าดักแด้ของแมลงวันลาย หลังลอกคราบเปลี่ยนจากตัวหนอนสีขาวเป็นตัวหนอนสีด า
อายุ 1 วัน ในวัสดุรองพื้นที่แตกต่างกัน 5 ชนิด ได้แก่ แกลบ ขี้เลื่อย ดินส าเร็จรูป ทรายละเอียด และขุยมะพร้าว พบว่าหนอน
แมลงวันลายระยะก่อนเข้าดักแด้มีระยะเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 17.30 ± 0.03  16.51 ± 0.18  17.43 ± 0.24  16.68 ± 0.11  และ 
17.59 ± 0.29 วัน ตามล าดับ  เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยวิเคราะห์ One way ANOVA พบว่าหนอนแมลงวันลายระยะ
ก่อนเข้าดักแด้ที่เลี้ยงในวัสดุรองพื้นแต่ละชนิดมีระยะเวลาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยหนอนแมลงวัน
ลายระยะก่อนเข้าดักแด้ที่เลี้ยงโดยใช้ขุยมะพร้าวเป็นวัสดุรองพื้นมีระยะเวลาก่อนเข้าดักแด้มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดินส าเร็จรูป 
แกลบ ทรายละเอียด และขี้เลื่อย ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธี Tukey’s HSD พบว่าหนอน
แมลงวันลายระยะก่อนเข้าดักแด้ที่เลี้ยงโดยใช้แกลบ ขุยมะพร้าว และดินส าเร็จรูปเป็นวัสดุรองพื้นมีระยะเวลาก่อนเข้าดักแด้ที่
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            โดยทุกชุดการทดลองจะใส่วัสดุรองพื้นให้สูงประมาณ 1 เซนติเมตร และเลี้ยงหนอนแมลงวันลายระยะก่อนเข้าดักแด้ 
(หนอนตัวด า) ชุดการทดลองละ 100 ตัว 

วิธีการศึกษา 
            การเตรียมหนอนแมลงวันลายระยะก่อนเข้าดักแด้ 
             เลี้ยงหนอนแมลงวันลายระยะตัวขาวที่มีอายุเท่ากันในกระบะที่มีดินเป็นวัสดุรองเลี้ยง และให้เปลือกกล้วยสุกเป็น
อาหาร เลี้ยงจนกว่าหนอนจะเจริญไปเป็นหนอนระยะก่อนเข้าดักแด้ (หนอนตัวด า) เพ่ือน าไปเลี้ยงในแต่ละชุดการทดลอง  
             การศึกษาระยะก่อนเข้าดักแด้และอัตราการรอดของหนอนแมลงวันลาย 
             1.  น าหนอนระยะก่อนเข้าดักแด้อายุ 1 วัน ที่เตรียมไว้ มาใส่ลงในกระบะในแต่ละชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 
100 ตัว แต่ละชุดการทดลองจะต้องคลุมด้วยผ้ามุ้งและวางบนถาดที่มีน้ า เพื่อป้องกันอันตรายจากมดและสัตว์ชนิดอื่น และ
ระหว่างที่ท าการทดลองจะไม่มีการให้อาหารกับตัวหนอน 
             2.  เมื่อเลี้ยงครบ 11 วันท าการเก็บข้อมูลครั้งแรกโดยการนับจ านวนดักแด้ และตัวหนอนที่ตาย ช่วงเวลาที่เก็บผลคือ 
12.00-15.00 น. บันทึกจ านวนดักแด้  จ านวนตัวหนอนที่ตาย และความยาวของดักแด้ เมื่อนับแล้วท าเครื่องหมายโดยการแต้ม
สี และใส่กลับลงไปในกระบะ  และจะเก็บข้อมูลทุกๆวันจนกว่าตัวหนอนจ านวน 100 ตัวจะกลายไปเป็นดักแด้ทั้งหมด เกณฑ์ใน
การตัดสินการเข้าดักแด้คือ มีลักษณะนิ่ง แข็ง มีสีด าเข้ม อ้วนกลม และส่วนท้ายจะโค้งงอ ส่วนตัวหนอนที่ตายจะมีลักษณะแฟบ    

การวิเคราะห์ผลการศึกษา  
           เปรียบเทียบระยะเวลาก่อนเข้าดักแด้ และอัตรารอดของหนอนแมลงวันลายระยะก่อนเข้าดักแด้ท่ีเลี้ยงด้วยวัสดุรองพืน้
ต่างชนิด โดยใช้สถิติ One way ANOVA Test  และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ละชุดการทดลองโดยใช้วิธี 
Tukey’s HSD ตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
โดยใช้โปรแกรม SPSS version 23 

ผลการวิจัย 
ระยะเวลาก่อนเข้าดักแด้ของแมลงวันลาย (Hermetia ilucens Linnaeus) 

จากการศึกษาระยะเวลาก่อนเข้าดักแด้ของแมลงวันลาย หลังลอกคราบเปลี่ยนจากตัวหนอนสีขาวเป็นตัวหนอนสีด า
อายุ 1 วัน ในวัสดุรองพื้นที่แตกต่างกัน 5 ชนิด ได้แก่ แกลบ ขี้เลื่อย ดินส าเร็จรูป ทรายละเอียด และขุยมะพร้าว พบว่าหนอน
แมลงวันลายระยะก่อนเข้าดักแด้มีระยะเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 17.30 ± 0.03  16.51 ± 0.18  17.43 ± 0.24  16.68 ± 0.11  และ 
17.59 ± 0.29 วัน ตามล าดับ  เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยวิเคราะห์ One way ANOVA พบว่าหนอนแมลงวันลายระยะ
ก่อนเข้าดักแด้ที่เลี้ยงในวัสดุรองพื้นแต่ละชนิดมีระยะเวลาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยหนอนแมลงวัน
ลายระยะก่อนเข้าดักแด้ที่เลี้ยงโดยใช้ขุยมะพร้าวเป็นวัสดุรองพื้นมีระยะเวลาก่อนเข้าดักแด้มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดินส าเร็จรูป 
แกลบ ทรายละเอียด และขี้เลื่อย ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธี Tukey’s HSD พบว่าหนอน
แมลงวันลายระยะก่อนเข้าดักแด้ที่เลี้ยงโดยใช้แกลบ ขุยมะพร้าว และดินส าเร็จรูปเป็นวัสดุรองพื้นมีระยะเวลาก่อนเข้าดักแด้ที่
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ไม่แตกต่างกัน แต่จะมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) กับหนอนแมลงวันลายที่เลี้ยงโดยใช้ขี้เลื่อยและทราย
ละเอียดเป็นวัสดุรองพื้น ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพที่ 1 ระยะเวลาก่อนเข้าดกัแด้ของหนอนแมลงวันลายที่เลี้ยงด้วยวัสดรุองพื้นต่างชนิด 

อัตราการรอดของหนอนแมลงวันลายระยะก่อนเข้าดักแด้ 
          จากการศึกษาหนอนแมลงวันลายระยะก่อนเข้าดักแด้จ านวน 100 ตัว ท่ีเลี้ยงโดยใช้แกลบ ขี้เลื่อย  ดินส าเร็จรูป ทราย
ละเอียด และขุยมะพร้าว เป็นวัสดุรองพื้น พบว่าหนอนแมลงวันลายระยะก่อนเข้าดักแด้มีอัตราการรอดร้อยละ 97.67 ± 1.15   
98.33 ± 0.58   99.67 ± 0.58   99.67 ± 0.58  และ 99.33 ± 1.15  ของจ านวนตัวหนอนทั้งหมด ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ โดยวิเคราะห์ One way ANOVA พบว่าอัตรารอดของหนอนแมลงวันลายระยะก่อนเข้าดักแด้ที่เลี้ยงในวัสดุรอง
พื้นแต่ละชนิดไม่มีความแตกต่างกัน (p > 0.05) ดังภาพที่ 2 
  
 
 
 
 

 
 

       

 

 ภาพที่ 2  อัตราการรอดของหนอนแมลงวันลายระยะก่อนเข้าดักแด้ที่เลี้ยงด้วยวัสดรุองพื้นต่างชนิด 

การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาระยะเวลาก่อนเข้าดักแด้ของหนอนแมลงวันลาย (Hermetia ilucens Linnaeus) ที่เลี้ยงโดยใช้

แกลบ ขี้เลื่อย ดินส าเร็จรูป ทรายละเอียด และขุยมะพร้าวเป็นวัสดุรองพื้น ที่อุณหภูมิ 25 – 29 องศาเซลเซียส จ านวน 100  
ตัว พบว่าระยะเวลาก่อนเข้าดักแด้ของหนอนแมลงวันลายที่เลี้ยงโดยใช้วัสดุรองพื้นแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยหนอนแมลงวันลายระยะก่อนเข้าดักแด้ที่เลี้ยงโดยใช้ขุยมะพร้าวเป็นวัสดุรองพื้นมีระยะเวลา
ก่อนเข้าดักแด้มากที่สุด รองลงมาคือ ดินส าเร็จรูป แกลบ ทรายละเอียด และขี้เลื่อย ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ พบว่าหนอนแมลงวันลายระยะก่อนเข้าดักแด้ที่เลี้ยงโดยใช้แกลบ ขุยมะพร้าว และดินส าเร็จรูปเป็นวัสดุรอง
พื้นมีระยะเวลาก่อนเข้าดักแด้ที่ไม่แตกต่างกัน แต่จะมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) กับหนอนแมลงวัน
ลายที่เลี้ยงโดยใช้ขี้เลื่อยและทรายละเอียดเป็นวัสดุรองพื้น แสดงให้เห็นว่าหนอนแมลงวันลายระยะก่อนเข้าดักแด้ที่เลี้ยงโดย              
ขุยมะพร้าว ดินส าเร็จรูป และแกลบมีระยะเวลาก่อนเข้าดักแด้มากกว่าหนอนแมลงวันลายที่เลี้ยงโดยใช้ทรายละเอียด และ               
ขี้เลื่อยเป็นวัสดุรองพื้น เนื่องจากแกลบ ขุยมะพร้าว  และดินส าเร็จรูป เป็นวัสดุรองพื้นที่มีน้ าหนักเบา และมีความละเอียด ท า
ให้หนอนแมลงวันลายสามารถหมุดเพื่อหลบซ่อนแสงได้ง่ายกว่าทรายละเอียดที่มีน้ าหนักมาก หรือขี้เลื่อยที่มีลักษณะเนื้อหยาบ
กว่า ด้วยพฤติกรรมของหนอนระยะก่อนเข้าดักแด้มักจะชอบฝังตัวตามดินหรือที่มืด ดังนั้นหากหนอนแมลงวันลายอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่มีแสงมากกว่าก็จะพัฒนาไปเป็นดักแด้และตัวเต็มวัยได้เร็วกว่า เพื่อลดการตายระหว่างการเจริญเติบโตใน
สภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม และจากผลการศึกษาอัตราการรอดของหนอนแมลงวันลายระยะก่อนเข้าดกัแด้ที่เลีย้งโดยใช้แกลบ 
ขี้เลื่อย ดินส าเร็จรูป ทรายละเอียด และขุยมะพร้าวเป็นวัสดุรองพื้น พบว่าอัตราการรอดของหนอนแมลงวันลายระยะก่อนเข้า
ดักแด้ที่เลี้ยงในวัสดุรองพื้นแต่ละชนิดไม่มีความแตกต่างกัน (p > 0.05) และแสดงให้เห็นว่าวัสดุรองพื้นแต่ละชนิดส่งผลให้
หนอนแมลงวันลายระยะก่อนเข้าดักแดม้ีอัตรารอดมากกว่าอัตราตาย  เนื่องจากอุณหภูมิ ความช้ืน ความหนาแน่นของประชากร 
และวัสดุรองพื้นแต่ละชนิดมีความเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของหนอนแมลงวันลาย 
 จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายระยะก่อนเข้าดักแด้นอกจากจะใช้แกลบเป็นวัสดุรองพื้น
ได้แล้ว ยังสามารถเลือกใช้ขุยมะพร้าว หรือดินส าเร็จรูปทดแทนการใช้แกลบได้ และเหมาะสมต่อการใช้เป็นวัสดุรองพื้นส าหรับ
การเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเพื่อการจ าหน่าย เพราะมีผลให้ตัวหนอนแมลงวันลายพัฒนาไปเป็นดักแด้ได้ช้า แต่ทรายละเอียด
และขี้เลื่อยไม่เหมาะสมต่อการน ามาเลีย้งหนอนแมลงวันลายเพื่อการจ าหน่าย เพราะมีผลให้ตัวหนอนแมลงวันลายพัฒนาไปเป็น
ดักแด้ได้เร็ว แต่อาจเป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงเพื่อการขยายพันธ์ุต่อไป 

เอกสารอ้างอิง 
[1] สมชาย ศรีพูล . (2560). สภาพแวดล้อมและศักยภาพในการเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย . (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ                              

22  ธันวาคม 2560, จาก http://elearning.nsru.ac.th/web_elearning/animals/lesson3_1.php. 
[2] ผู้จัดการออนไลน์. (2560). หนอนแม่โจ้แหล่งโปรตีนใหม่ส าหรับเลี้ยงสัตว์. (ออนไลน์). สืบค้นเม่ือ  22  ธันวาคม 2560, 

จาก http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?  
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ไม่แตกต่างกัน แต่จะมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) กับหนอนแมลงวันลายที่เลี้ยงโดยใช้ขี้เลื่อยและทราย
ละเอียดเป็นวัสดุรองพื้น ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพที่ 1 ระยะเวลาก่อนเข้าดกัแด้ของหนอนแมลงวันลายที่เลี้ยงด้วยวัสดรุองพื้นต่างชนิด 

อัตราการรอดของหนอนแมลงวันลายระยะก่อนเข้าดักแด้ 
          จากการศึกษาหนอนแมลงวันลายระยะก่อนเข้าดักแด้จ านวน 100 ตัว ท่ีเลี้ยงโดยใช้แกลบ ขี้เลื่อย  ดินส าเร็จรูป ทราย
ละเอียด และขุยมะพร้าว เป็นวัสดุรองพื้น พบว่าหนอนแมลงวันลายระยะก่อนเข้าดักแด้มีอัตราการรอดร้อยละ 97.67 ± 1.15   
98.33 ± 0.58   99.67 ± 0.58   99.67 ± 0.58  และ 99.33 ± 1.15  ของจ านวนตัวหนอนทั้งหมด ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ โดยวิเคราะห์ One way ANOVA พบว่าอัตรารอดของหนอนแมลงวันลายระยะก่อนเข้าดักแด้ที่เลี้ยงในวัสดุรอง
พื้นแต่ละชนิดไม่มีความแตกต่างกัน (p > 0.05) ดังภาพที่ 2 
  
 
 
 
 

 
 

       

 

 ภาพที่ 2  อัตราการรอดของหนอนแมลงวันลายระยะก่อนเข้าดักแด้ที่เลี้ยงด้วยวัสดรุองพื้นต่างชนิด 

การอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาระยะเวลาก่อนเข้าดักแด้ของหนอนแมลงวันลาย (Hermetia ilucens Linnaeus) ที่เลี้ยงโดยใช้

แกลบ ขี้เลื่อย ดินส าเร็จรูป ทรายละเอียด และขุยมะพร้าวเป็นวัสดุรองพื้น ที่อุณหภูมิ 25 – 29 องศาเซลเซียส จ านวน 100  
ตัว พบว่าระยะเวลาก่อนเข้าดักแด้ของหนอนแมลงวันลายที่เลี้ยงโดยใช้วัสดุรองพื้นแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยหนอนแมลงวันลายระยะก่อนเข้าดักแด้ที่เลี้ยงโดยใช้ขุยมะพร้าวเป็นวัสดุรองพื้นมีระยะเวลา
ก่อนเข้าดักแด้มากที่สุด รองลงมาคือ ดินส าเร็จรูป แกลบ ทรายละเอียด และขี้เลื่อย ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ พบว่าหนอนแมลงวันลายระยะก่อนเข้าดักแด้ที่เลี้ยงโดยใช้แกลบ ขุยมะพร้าว และดินส าเร็จรูปเป็นวัสดุรอง
พื้นมีระยะเวลาก่อนเข้าดักแด้ที่ไม่แตกต่างกัน แต่จะมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) กับหนอนแมลงวัน
ลายที่เลี้ยงโดยใช้ขี้เลื่อยและทรายละเอียดเป็นวัสดุรองพื้น แสดงให้เห็นว่าหนอนแมลงวันลายระยะก่อนเข้าดักแด้ที่เลี้ยงโดย              
ขุยมะพร้าว ดินส าเร็จรูป และแกลบมีระยะเวลาก่อนเข้าดักแด้มากกว่าหนอนแมลงวันลายที่เลี้ยงโดยใช้ทรายละเอียด และ               
ขี้เลื่อยเป็นวัสดุรองพื้น เนื่องจากแกลบ ขุยมะพร้าว  และดินส าเร็จรูป เป็นวัสดุรองพื้นที่มีน้ าหนักเบา และมีความละเอียด ท า
ให้หนอนแมลงวันลายสามารถหมุดเพื่อหลบซ่อนแสงได้ง่ายกว่าทรายละเอียดที่มีน้ าหนักมาก หรือขี้เลื่อยที่มีลักษณะเนื้อหยาบ
กว่า ด้วยพฤติกรรมของหนอนระยะก่อนเข้าดักแด้มักจะชอบฝังตัวตามดินหรือที่มืด ดังนั้นหากหนอนแมลงวันลายอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่มีแสงมากกว่าก็จะพัฒนาไปเป็นดักแด้และตัวเต็มวัยได้เร็วกว่า เพื่อลดการตายระหว่างการเจริญเติบโตใน
สภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม และจากผลการศึกษาอัตราการรอดของหนอนแมลงวันลายระยะก่อนเข้าดกัแด้ที่เลีย้งโดยใช้แกลบ 
ขี้เลื่อย ดินส าเร็จรูป ทรายละเอียด และขุยมะพร้าวเป็นวัสดุรองพื้น พบว่าอัตราการรอดของหนอนแมลงวันลายระยะก่อนเข้า
ดักแด้ที่เลี้ยงในวัสดุรองพื้นแต่ละชนิดไม่มีความแตกต่างกัน (p > 0.05) และแสดงให้เห็นว่าวัสดุรองพื้นแต่ละชนิดส่งผลให้
หนอนแมลงวันลายระยะก่อนเข้าดักแดม้ีอัตรารอดมากกว่าอัตราตาย  เนื่องจากอุณหภูมิ ความช้ืน ความหนาแน่นของประชากร 
และวัสดุรองพื้นแต่ละชนิดมีความเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของหนอนแมลงวันลาย 
 จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายระยะก่อนเข้าดักแด้นอกจากจะใช้แกลบเป็นวัสดุรองพื้น
ได้แล้ว ยังสามารถเลือกใช้ขุยมะพร้าว หรือดินส าเร็จรูปทดแทนการใช้แกลบได้ และเหมาะสมต่อการใช้เป็นวัสดุรองพื้นส าหรับ
การเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเพื่อการจ าหน่าย เพราะมีผลให้ตัวหนอนแมลงวันลายพัฒนาไปเป็นดักแด้ได้ช้า แต่ทรายละเอียด
และขี้เลื่อยไม่เหมาะสมต่อการน ามาเลีย้งหนอนแมลงวันลายเพื่อการจ าหน่าย เพราะมีผลให้ตัวหนอนแมลงวันลายพัฒนาไปเป็น
ดักแด้ได้เร็ว แต่อาจเป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงเพื่อการขยายพันธ์ุต่อไป 

เอกสารอ้างอิง 
[1] สมชาย ศรีพูล . (2560). สภาพแวดล้อมและศักยภาพในการเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย . (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ                              

22  ธันวาคม 2560, จาก http://elearning.nsru.ac.th/web_elearning/animals/lesson3_1.php. 
[2] ผู้จัดการออนไลน์. (2560). หนอนแม่โจ้แหล่งโปรตีนใหม่ส าหรับเลี้ยงสัตว์. (ออนไลน์). สืบค้นเม่ือ  22  ธันวาคม 2560, 
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กำรศึกษำควำมไวและดื้อยำของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในสัตว์

อารินี ชัชวาลชลธีระ1* พัชรา เผือกเทศ2 ธนาคาร นะศรี3 วีรพล ทวีนันท์2 พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ4 จีระศักดิ์ ถิรธนบูรณ์5 
 เจสซิก้า เบ็คเคอร์6 พรรณิภา จ�าปาดง6 และนรวร นาคทิพวรรณ6

บทคัดย่อ

บทน�ำ : เชือ้แบคทีเรยีสามารถก่อโรคทีส่�าคญัหลายโรคในสตัว์ การทราบถงึภาวะความไวและการด้ือยาของเชือ้แต่ชนดิต่อยาปฏชิวีนะ
จึงมีความส�าคัญ เพื่อน�าไปสู่การรักษาที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความไวและการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์ ได้แก่เชื้อ Staphylococcus aureus, Staphylo-
coccus intermedius, Staphylococcus hyicus, Streptococcus spp., Escherichia coli, Klebsiella spp. และ Pseudo-
monas spp. ต่อยาปฏิชีวนะ 14 ชนิด และศึกษาผลของการดื้อยาของเชื้อรูปแบบ Methicillin-resistant Staphylococcus 
aureus (MRSA) รวมทั้งผลของ Inducible clindamycin resistance (iCR) 

วิธีกำรศึกษำ : ตัวอย่างเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., 
และ Pseudomonas spp. ถูกเพาะแยกจากสัตว์ป่วย จากนั้นท�าการทดสอบความไวและดื้อยาของเชื้อเเต่ละชนิดต่อยาปฏิชีวนะ 
14 ชนิด โดยวิธี Disc diffusion test และน�ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลของ National Committee for Clinical Laboratory 
Standards แล้วบันทึกผลเป็น Sensitivite (S), Intermediate (I) และ Resistance (R) นอกจากนี้ตรวจหาเชื้อ MRSA โดยเทคนิค
พีซีอาร์ และท�า D test เพื่อทดสอบ Inducible clindamycin resistance (iCR) 

ผลกำรศึกษำ : พบว่าเชื้อกลุ่ม Staphylococcus spp. มีความไวต่อยาปฎิชีวนะทั้ง 14 ชนิด และไม่พบ MRSA เนื่องจากเชื้อทั้งหมด
มีความไวต่อยา Oxacillin และ Cefoxitin ถึงแม้จะพบ 2 ไอโซเลทที่สงสัย MRSA แต่เมื่อยืนยันผลโดยเทคนิคพีซีอาร์ และอะกาโรส
เจลอีเลคโตรโฟรีซีส พบว่าให้ผลลบ และในการทดสอบ D test ทุกตัวอย่างให้ผล Negative D test นอกจากนี้พบว่าเชื้อกลุ่ม 
Streptococcus spp. มีความไวต่อ Chloramphenicol, Erythromycin, Gentamicin และ Vancomycin มากที่สุด (100%) 
และดื้อต่อ Novobiocin และ Streptomycin (83.33%) กลุ่มเชื้อแบคทีเรียแกรมลบมีความไวต่อยา Gentamicin (100%) และดื้อ
ต่อ Novobiocin., Oxacillin และ Polymyxin B (100%) 

วิจำรณ์และสรุป : เชื้อกลุ่ม Staphylococcus spp. มีความไวต่อยาปฎิชีวนะทั้ง 14 ชนิด และไม่พบ MRSA จากตัวอย่างที่ศึกษา
และจากการทดสอบ D test พบว่าทุกตัวอย่างให้ผล Negative D test นอกจากนี้พบว่าเชื้อกลุ่ม Streptococcus spp. มีความไว
ต่อ chloramphenicol, erythromycin, gentamicin และ vancomycin (100%) ในขณะที่กลุ่มเชื้อแบคทีเรียแกรมลบจะไวต่อ
ยาส่วนใหญ่ยกเว้น gentamicin

ค�ำส�ำคัญ : ความไวยา ความดื้อยา แบคทีเรียก่อโรค สัตว์ D test iCR

1 รศ., ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002
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Abstract

Introduction : Study of antibiotic susceptibility and resistance of pathogenic bacteria in animals is very import-
ant, in order to have an update result for the good and effective treatment.

Objective : To evaluate drug susceptibility and resistance of some pathogenic bacteria isolated from animals 
include Staphylococcus aureus, Staphylococcus intermedius, Staphylococcus hyicus, Streptococcus spp., 
Escherichia coli, Klebsiella spp., and Pseudomonas spp. And also to evaluate the result of methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA), and inducible clindamycin resistance (iCR). 

Methods : Samples were collected from animals, and Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Escherichia 
coli, Klebsiella spp., and Pseudomonas spp. were isolated by conventional method, and tested for drug sus-
ceptibility and resistance by disk diffusion method with 14 antibiotics. Inhibition zones were measured and 
compared with National Committee for Clinical Laboratory Standards to indicate the intermediate (I), suscep-
tible (S), and resistant (R). In addition, the result of MRSA were also evaluated and confirm by PCR technique, 
and D test were also performed to detect the result of inducible clindamycin resistance (iCR). Results : The 
result showed that all Staphylococcus spp. isolates were susceptible to all 14 antibiotics except 2 isolates 
which were suspected MRSA as they were resistant to oxacillin and cefoxitin, but when confirmed by PCR 
technique, they showed negative result. So it was indicated that MRSA was not found. And for the D test, all 
isolates showed negative results which imply that all Staphylococcus spp. were susceptible to clindamycin 
without inducible clindamycin resistance. For Streptococcus spp., they were 100% susceptible to chloramphen-
icol, erythromycin, gentamicin and vancomycin, but were 83.33% resistant to novobiocin and streptomycin. For 
Gram-negative bacteria samples, they were 100% susceptible to gentamicin and 83.33% susceptible to cefox-
itin, but 100% resistant to novobiocin, oxacillin and polymyxin B. Conclusion : All Staphylococcus spp. Isolates 
were susceptible to all 14 antibiotics, they weren’t MRSA and they were susceptible to clindamycin without 
inducible clindamycin resistance. For Streptococcus spp., they were most susceptible to chloramphenicol, 
erythromycin, gentamicin and vancomycin. Where as Gram-negative bacteria samples, were most susceptible 
to gentamicin.

Keywords : Drug susceptibility, drug resistance, pathogenic bacteria, animal, D test, iCR
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susceptibility and resistance by disk diffusion method with 14 antibiotics. Inhibition zones were measured 
and compared with National Committee for Clinical Laboratory Standards to indicate the intermediate (I), 
susceptible (S), and resistant (R).  In addition, the result of MRSA were also evaluated and confirm by PCR 
technique, and D test were also performed to detect the result of inducible clindamycin resistance (iCR).  
Results : The result showed that all Staphylococcus spp. isolates were susceptible to all 14 antibiotics 
except 2 isolates which were suspected MRSA as they were resistant to oxacillin and cefoxitin, but when 
confirmed by PCR technique, they showed  negative result. So it was indicated that MRSA was not found. 
And for the D test, all isolates showed negative results which imply that all Staphylococcus spp. were 
susceptible to clindamycin without inducible clindamycin resistance. For Streptococcus spp., they were 100% 
susceptible to chloramphenicol, erythromycin, gentamicin and vancomycin, but were 83.33% resistant to 
novobiocin and streptomycin. For Gram-negative bacteria samples, they were 100% susceptible to 
gentamicin and 83.33% susceptible to cefoxitin, but 100% resistant to novobiocin, oxacillin and polymyxin B.  
Conclusion :  All Staphylococcus spp. Isolates were susceptible to all 14 antibiotics, they weren’t MRSA and 
they were susceptible to clindamycin without inducible clindamycin resistance. For Streptococcus spp., they 
were most susceptible to chloramphenicol, erythromycin, gentamicin and vancomycin. Where as Gram-
negative bacteria samples, were most susceptible to gentamicin. 
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บทน า 

แบคทีเรียเป็นสาเหตุหลักท่ีพบว่าสามารถก่อโรคได้ในคนและสัตว์หลายชนิด ซึ่งส่งผลต่อทั้งสุขภาพคนและสัตว์ เช่น เชื้อ
แบคทีเรียกลุ่ม Staphylococcus spp. ปกติจะอาศัยอยู่ตามผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อนในสัตว์หลายชนิดรวมทั้งในมนุษย์และ
สามารถพบได้ทั่วไปในสิ่งแวดล้อม แต่เช้ือสามารถท าให้เกิดโรคติดเช้ือที่ผิวหนัง รวมทั้งโรคเต้านมอักเสบในโค และท าให้เกิดรอย
โรคที่กระดูกและข้อต่อในสัตว์ปีก เป็นต้น [1] การระบาดของโรคทั้งจากสัตว์สู่สัตว์หรือจากสัตว์สู่คน รวมทั้งความสูญเสียดังกล่าว 
อาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้างได้ โรคต่างๆที่เกิดจากแบคทีเรียเหล่านี้ต้องได้รับการรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อก าจัดเช้ือซึ่งเป็น
ต้นเหตุของโรค โดยปัจจุบันพบว่าเช้ือแต่ละชนิดมีความไวและการดื้อยาต่อยาปฏิชีวนะแตกต่างกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเลือกใช้ยา
ปฏิชีวนะให้เหมาะสมกับโรคและสภาวะดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรค 

โดยปัจจุบันพบว่าเช้ือแบคทีเรียกลุ่ม Staphylococcus spp. ที่ก่อโรคในสัตว์หลายชนิด เช่น Methicillin -resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA)  มีความดื้อต่อยาปฏิชีวนะต่างๆ มากและหลากหลายขึ้นกว่าในอดีต โดยมีการศึกษารูปแบบ
ของความไวต่อยาปฏิชีวนะของเช้ือ MRSA ที่เพาะแยกได้มาจากสุนัขที่เคยเป็นโรคติดเช้ือแบคทีเรียที่ผิวหนัง (pyoderma) แล้ว
กลับมาเป็นอีก ด้วยวิธี Disc diffusion method พบว่าสุนัขร้อยละ 50 มีเช้ือ MRSA ที่ดื้อยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการศึกษานี้เกือบ
ทั้งหมด ส่วนอีกร้อยละ 50 มีเช้ือ MRSA ที่ไวต่อยาปฏิชีวนะ ดังนี้  amoxicillin with sulbactum, cefpodoxime with 
clavulanic acid, enrofloxacin, cephalexin, ciprofloxacin, chloramphenicol, amoxicillin and clavulanic acid, 
cephadroxil และ cefpodoxime ซึ่งยาที่เ ช้ือมีความดื้อยามากที่สุด ได้แก่ tylosin, lincomycin, erythromycin, 
azithromycin, gentamicin และ amikacin [2] ซึ่งการดื้อยาปฏิชีวนะที่มากขึ้นและหลากหลายขึ้น เป็นผลจากการที่เช้ือ
แบคทีเรียมีความหลากหลายทางพันธุกรรมมากกว่าในอดีต มีการศึกษาติดตามการพบเช้ือแบคทีเรีย methicillin-resistant 
Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) ในสุนัขที่มีสุขภาพดี และหาความเกี่ยวข้องทางพันธุกรรมระหว่างเช้ือแบคทีเรีย
ที่แยกได้จากสุนัขที่เป็นพาหะ และสุนัขที่มีอาการทางคลินิกจากเชื้อแบคทีเรีย MRSP โดยทดสอบความไวด้วยวิธี Disc diffusion 
และหา genotype โดยใช้ Multilocus sequence typing (MLST) และ Pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) พบว่ามี
พันธุกรรมที่เกี่ยวกับการถ่ายทอด คือ ST306 จากสุนัขที่เป็นพาหะ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ ST258 ส่วน ST252 ที่พบในสุนัขที่เป็น
พาหะก็สามารถพบในเช้ือแบคทีเรียอื่นท่ีแยกได้จากสุนัขที่แสดงอาการทางคลินิกได้เหมือนกัน จึงสรุปได้ว่าเชื้อแบคทีเรีย MRSP มี
ความหลากหลายทางพันธุกรรมมากและมีความเกี่ยวข้องกันทางพันธุกรรม [3] โดยมีสาเหตุมาจากการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่
เหมาะสม และอาจมีสาเหตุมาจากความไวต่อยาของตัวสัตว์เอง การศึกษาถึงความไวของเชื้อ methicillin-resistant coagulase-
positive Staphylococci (CoPS) ที่แยกได้จากการสัตว์เลี้ยงท่ีติดเชื้อนี้ในประเทศออสเตรเลีย ไปทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ 
16 ชนิด ด้วยวิธี Broth microdilution method แล้ววัดค่าเป็น MIC หรือ Minimum inhibitory concentrations พบว่า
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการดื้อต่อยา methicillin ของเช้ือแบคทีเรีย S. pseudintermedius ที่เพาะแยกได้
จากสุนัขนั้น ได้แก่ ชนิดของสัตว์ ลักษณะของฝูง เพศ อายุ และประวัติการรักษาก่อนหน้า [4] 

โดยเช้ือแต่ละชนิดมีความไวและการดื้อยาปฏิชีวนะแตกต่างกัน สัดส่วนและลักษณะการดื้อยาปฏิชีวนะ ของเช้ือ
แ บ ค ที เ รี ย ก ลุ่ ม  S t a p h y l o c o c c u s  s p p .  ที่ เ พ า ะ แ ย ก ไ ด้ จ า ก แ ม ว ที่ ม า รั ก ษ า ที่ โ ร ง พ ย า บ า ล สั ต ว์ 
เพื่อการเรียนการสอนแห่งหนึ่งในแอฟริกาใต้ โดยใช้วิธี Disc diffusion method เพื่อทดสอบความไวของเช้ือต่อยาปฏิชีวนะ 15 
ชนิด พบว่าเช้ือแบคทีเรีย S. intermedius เป็นเช้ือสาเหตุที่พบได้บ่อยของโรคติดเช้ือที่ผิวหนัง และการดื้อยาปฏิชีวนะยังไม่
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แพร่กระจายมากนักในแมวที่น ามารักษาที่โรงพยาบาลสัตว์แห่งนี้ แต่อย่างไรก็ตาม การดื้อยาปฏิชีวนะของเช้ือแบคทีเรียกลุ่ม 

Multidrug-Resistant-Staphylococcus และเชื้ออื่นๆ ที่เพาะแยกได้จากแมวซึ่งดื้อต่อยากลุ่ม β-lactams ยังเป็นประเด็นที่น่า
กังวลในด้านสุขภาพสัตว์และสาธารณสุข [5] 

การใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่ม Macrolide-Lincosamide-Streptogramin B (MLSB) เป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อรักษาการติดเช้ือ 
S. aureus โดยการดื้อยาปฏิชีวนะกลุ่ม Macrolides สามารถมี erm gene เป็นสื่อกลาง ท าให้เกิดการดื้อยาปฏิชีวนะแบบ 
inducible หรือ constitutive resistance ต่อยาปฏิชีวนะกลุ่ม MLSB [6]  ซึ่งไม่สามารถใช้การทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะที่
ใช้เป็นปกติในห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบเชื้อที่มี Inducible clindamycin resistance (iCR) ได้ จึงต้องมีการทดสอบที่เรียกว่า D 
test หรือ Double disc diffusion test เพื่อทดสอบหาความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อยา clindamycin [7] โดยเช้ือแบคทีเรียที่มี 
iCR จะให้ผลดื้อยา erythromycin และไวต่อยา clindamycin ในการทดสอบความไวยาที่ใช้ปกติในห้องปฏิบัติการ [8] ในการ
ทดลองในสิ่งมีชีวิต เชื้อแบคทีเรียที่มี iCR จะท าให้มีผลต่อการเลือกยาปฏิชีวนะเพื่อรักษา ซึ่งหากเลือกยาไม่เหมาะสม อาจน าไปสู่
ความล้มเหลวในรักษาได้ ดังนั้นความถูกต้องของข้อมูลความไวต่อยาปฏิชีวนะของเช้ือแบคทีเรียจึงมีความส าคัญมากในการ
เลือกใช้ยาปฏิชีวนะท่ีเหมาะสม [6] 

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อศึกษาความไวและการดื้อยาปฏิชีวนะของเช้ือแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์ ได้แก่ 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus intermedius, Staphylococcus hyicus, Streptococcus spp., Escherichia 
coli, Klebsiella spp. และ Pseudomonas spp. ต่อยาปฏิชีวนะ 14 ชนิด และตรวจหาเช้ือ MRSA ด้วย Disc diffusion test 
และยืนยันผลด้วยเทคนิคพีซีอาร์ และอะกาโรสเจลอีเลคโตรโฟรีซีส นอกจากนี้ศึกษาผลของ Inducible clindamycin 
resistance (iCR) ด้วย D test จากตัวอย่างเช้ือที่แยกได้จากสัตว์ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการเลือกใช้ยาในการรักษาโรคที่
เกิดจากเชื้อแบคทีเรียต่อไป  

 
วิธีด าเนินการ 

การเก็บตัวอย่าง และ การเพาะเเยกเชื้อ 
       เก็บตัวอย่างจากสัตว์ที่ป่วยด้วยโรคต่างๆเช่นโรคเต้านมอักเสบและช่องหูอักเสบ เป็นต้น เพาะแยกเช้ือแบคทีเรียบน
Blood agar และ Macconkey agar และจ าแนกชนิดของแบคทีเรียโดยท าการทดสอบปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อเเยกเเละระบุชนิด
ของเช้ือเเบคทีเรีย จากการเพาะแยกพบเช้ือแบคทีเรียกลุ่ม Staphylococcus aureus  จ านวน 15 ตัวอย่าง กลุ่ม 
S t a p h y l o c o c c u s  i n t e r m e d i u s  1  ตั ว อ ย่ า ง  ก ลุ่ ม  S t a p h y l o c o c c u s  h a y i c u s  1  ตั ว อ ย่ า ง   
กลุ่ม Streptococcus spp. 6 ตัวอย่าง กลุ่ม Escherichia coli 2 ตัวอย่าง กลุ่ม Klebsiella spp. 3 ตัวอย่าง และ  
กลุ่ม Pseudomonas spp. 1 ตัวอย่าง จากนั้นน าเช้ือมาเก็บในอาหารเลี้ยงเช้ือเหลวที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพื่อรอการ
ทดสอบ 
การทดสอบความไวยา 
การเตรียมเชื้อ 
  เพาะเช้ือบน Blood agar อายุ 1 วัน แล้วน าเชื้อมาเพาะเลี้ยงบน Mueller-Hinton broth  เป็นเวลา 2-3 ช่ัวโมง 
จากนั้นเตรยีมเชื้อด้วยเครื่องวัดความขุ่นให้มีความขุ่นเทียบเท่า 0.5 McFarland standards น ามาเจอืจาง 100 เท่า สุดท้ายจะได้
ปริมาณเชื้อ 106 CFU/ml [9] 
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แพร่กระจายมากนักในแมวที่น ามารักษาที่โรงพยาบาลสัตว์แห่งนี้ แต่อย่างไรก็ตาม การดื้อยาปฏิชีวนะของเช้ือแบคทีเรียกลุ่ม 

Multidrug-Resistant-Staphylococcus และเชื้ออื่นๆ ที่เพาะแยกได้จากแมวซึ่งดื้อต่อยากลุ่ม β-lactams ยังเป็นประเด็นที่น่า
กังวลในด้านสุขภาพสัตว์และสาธารณสุข [5] 
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 การทดสอบ  Antimicrobial susceptibility test หรือ Disc diffusion test 
  ใช้ไม้พันส าลีที่ผ่านการฆ่าเชื้อจุ่มลงในสารละลายเช้ือแบคทีเรีย แล้วป้ายลงบนอาหารเลี้ยงเช้ือ Mueller-Hinton agar 
และ Blood agar จากนั้นวางแผ่น disc ยาต้านจุลชีพชนิดต่างๆ ลงในจานเพาะเช้ือ [10] รวมทั้งหมด 14 ตัวยาต่อเช้ือแต่ละชนิด 
โดยยาที่ใช้ได้แก่ cefoxitin (30 mcg), clindamycin (2 mcg), chloramphenicol (30 mcg), enrofloxacin (5 mcg), 
erythromycin (15 mcg), gentamicin (10 mcg), novobiocin (5 mcg), oxacillin (1 mcg), penicillin (10 units), 
polymyxin B (300 mcg), sulfamethoxazole /trimethoprim (25 mcg), streptomycin (10 mcg), tetracycline (30 
mcg) และ vancomycin (30 mcg) บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 24 ช่ัวโมง แล้ววัดและบันทึก
เส้นผ่าศูนย์กลางของ Inhibition zone ที่เกิดขึ้นรอบยาปฏิชีวนะ จากนั้นน าผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลของ National 
Committee for Clinical Laboratory Standards [11] และบันทึกผลเป็น Sensitivite (S), Intermediate (I) และ 
Resistance (R)  
การทดสอบเชื้อ MRSA โดยเทคนิค PCR และ Agarose gel electrophoresis 
  การสกัดเชื้อโดยน าเชื้อ Staphylococcus aureus  3 โคโลนีในน้ า 1 มล. ไปปั่นท่ีความเร็ว 10,000 g นาน 1 นาที  น า
ส่วนตะกอนไปเตมิน้ า 50 ไมโครลติร แล้วต้มที่ 100 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที ปั่นอีกครั้ง แล้วเกบ็ท่ี -20 องศาเซลเซียส เพื่อ
รอการทดสอบ 
  การเพิ่มจ านวนโดยเทคนิค PCR จ านวนทั้งหมด 40 รอบ โดยขั้นตอน Denaturationที ่ 95 องศาเซลเซียส นาน 30 
วินาที ข้ันตอน Annealing ที ่55 องศาเซลเซยีส นาน 30 วินาที ข้ันตอน Extension ที ่72 องศาเซลเซียส นาน 30 วินาที และใช้
ไพรเมอร์ดังแสดง 
Primer name Sequence (5-3) 
mecA P4 (forward primer) TCCAGATTACAACTTCACCAGG  
mecA P7 (reverse primer) CCACTTCATATCTTGTAACG 
  การทดสอบโดย Agarose gel electrophoresis ใช้ 1.5 % agarose และ กระแสไฟฟ้า 100 โวลท์ นาน 40 นาทีและ
ใช้ DNA marker: 100 bp DNA ladder (Thermo Fisher Scientific) 
การทดสอบ D test 
  หลังจากป้ายเชื้อลงบน Mueller-Hinton agar วางเเผ่น disc ยา erythromycin และ clindamycin ลงในเพลทโดย
วางทั้งสองห่างกัน 15-26 มิลลิเมตร จากนั้นน าไปบ่มที่ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ช่ัวโมง และสังเกตลักษณะ Inhibition 
zone ที่เกิดขึ้น และอ่านผลเป็น Positive หรือ Negative D test [12,13] 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
            จากการศึกษาผลความไวและดื้อยาของเช้ือแบคทีเรียที่ก่อโรคในสัตว์ อันได้แก่ เช้ือแบคทีเรียกลุ่ม Staphylococcus 
spp.  จ านวน 17 ตัวอย่าง กลุ่ม Streptococcus spp. 6 ตัวอย่าง และเช้ือแบคทีเรียแกรมลบ 6 ตัวอย่าง โดยศึกษาด้วยวิธี Disc 
diffusion test พบว่าเช้ือแบคทีเรียกลุ่ม Staphylococcus spp. มีความไวต่อยาปฎิชีวนะทุกกลุ่ม (ตารางที่ 1) โดยทุกตัวอย่างมี
ความไวต่อยา cefoxitin, novobiocin, oxacillin และ vancomycin มากที่สุด (100% ; n=17) และมีความไวต่อยาปฎิชีวนะ
ทุกกลุ่มยกเว้น penicillin อยู่ในระดับสูง ( ≥ 70.59% ; ≥ n ≥12) ในขณะที่มีความไวต่อ penicillin น้อยที่สุด (52.94% ; n=9) 
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และจากผลการศึกษาท่ีพบว่าเช้ือ Staphylococcus spp. ส่วนใหญ่มีความไวต่อยา oxacillin และ cefoxitin ยกเว้น 2 ตัวอย่าง
ที่สงสัย MRSA  แต่ผลจากพีซีอาร์ให้ผลลบ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าไม่พบ Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) 
จากตัวอย่างเชื้อในการศึกษาครั้งน้ี และจากการทดสอบ D test พบว่าเช้ือ Staphylococcus spp.  ทุกตัวอย่างให้ผล Negative 
D test ซึ่งสรุปได้ว่าเชื้อเหล่านี้ไม่มีลักษณะ Inducible clindamycin resistance (iCR) และมีความไวต่อยา clindamycin จริง 
            เชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Streptococcus spp. จ านวน 6 ตัวอย่าง มีความไวต่อยาปฎิชีวนะ 11 ชนิดจากทั้งหมดและมีความ
ดื้อต่อยาทัง้หมด 3 ชนดิได้แก่ novobiocin, polymyxin B, streptomycin (ตารางที่2) โดยเช้ือแบคทีเรียกลุ่ม Streptococcus 
spp. มีความไวต่อยา chloramphenicol, erythromycin, gentamicin และ vancomycin มากที่สุด (100% ; n=6) มีความไว
ต่อยา sulfamethoxazole/trimethoprim อยู่ในระดับสูง (83.33% ; n=5) ในขณะที่ความไวต่อยา enrofloxacin (66.67% ; 
n=4), cefoxitin, clindamycin, oxacillin, penicillin และ tetracycline (50%; n=3) อยู่ในระดับปานกลาง และเช้ือกลุ่มนี้มี
ความดื้อต่อ novobiocin และ streptomycin มากที่สุด (83.33% ; n=5) และรองลงมาดื้อต่อ polymyxin B อยู่ในระดับปาน
กลาง (66.67% ; n=4) 
            เชื้อกลุ่มแบคทีเรียแกรมลบจ านวน 6 ตัวอย่าง ซึ่งประกอบไปด้วยแบคทีเรียกลุ่ม Escherichia coli จ านวน 2 ตัวอย่าง  
กลุ่ม Klebsiella spp. จ านวน 3 ตัวอย่าง และ Pseudomonas spp. จ านวน 1 ตัวอย่าง ในภาพรวมเช้ือแบคทีเรียแกรมลบมี
ความไวต่อยาปฎิชีวนะเพียง 5 ชนิดและมีความดื้อต่อยาปฎชีิวนะมากถึง 9 ชนิด (ตารางที่ 3) โดยเช้ือแบคทีเรียกลุ่มนี้มีความไวต่อ
ยา gentamicin มากที่สุด (100% ; n=6 ) มีความไวต่อ cefoxitin ในระดับสูง (83.33% ; n=5)  และมีความไวต่อยา 
enrofloxacin, sulfamethoxazole/trimethoprim และ streptomycin ในระดับปานกลาง (66.67% ; n=4) เช้ือกลุ่มนี้มี
ความดื้อต่อ novobiocin, oxacillin และ polymyxin B มากที่สุด (100% ; n=6) รองลงมาดื้อต่อ clindamycin, 
erythromycin, penicillin และ vancomycin ในระดับสูง ( ≥66.67% ; n≥≥4)   และมีความดื้อต่อ chloramphenicol และ 
tetracycline อยู่ในระดับปานกลาง (50% ; n=3) และเมื่อแยกตามชนิดของแบคทีเรีย (ตารางที่ 4) พบว่าเช้ือแบคทีเรียกลุ่ม 
Escherichia coli มีความไวต่อยาปฎิชีวนะเฉพาะกลุ่ม cefoxitin, enrofloxacin, gentamicin และ polymycin B (100% ; 
n=2 ) เช้ือแบคทีเรียกลุ่ม Klebsiella spp. มีความไวต่อยาปฎิชีวนะกลุ่ม cefoxitin, gentamicin, polymycin B, SxT, 
streptomycin (100% ; n=3) และเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Pseudomonas spp. มีความไวต่อยาปฎิชีวนะเฉพาะกลุ่ม gentamicin 
polymycin B และ tetracycline (100% ; n=1 ) 
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spp. มีความไวต่อยา chloramphenicol, erythromycin, gentamicin และ vancomycin มากที่สุด (100% ; n=6) มีความไว
ต่อยา sulfamethoxazole/trimethoprim อยู่ในระดับสูง (83.33% ; n=5) ในขณะที่ความไวต่อยา enrofloxacin (66.67% ; 
n=4), cefoxitin, clindamycin, oxacillin, penicillin และ tetracycline (50%; n=3) อยู่ในระดับปานกลาง และเช้ือกลุ่มนี้มี
ความดื้อต่อ novobiocin และ streptomycin มากที่สุด (83.33% ; n=5) และรองลงมาดื้อต่อ polymyxin B อยู่ในระดับปาน
กลาง (66.67% ; n=4) 
            เชื้อกลุ่มแบคทีเรียแกรมลบจ านวน 6 ตัวอย่าง ซึ่งประกอบไปด้วยแบคทีเรียกลุ่ม Escherichia coli จ านวน 2 ตัวอย่าง  
กลุ่ม Klebsiella spp. จ านวน 3 ตัวอย่าง และ Pseudomonas spp. จ านวน 1 ตัวอย่าง ในภาพรวมเช้ือแบคทีเรียแกรมลบมี
ความไวต่อยาปฎิชีวนะเพียง 5 ชนิดและมีความดื้อต่อยาปฎชีิวนะมากถึง 9 ชนิด (ตารางที่ 3) โดยเช้ือแบคทีเรียกลุ่มนี้มีความไวต่อ
ยา gentamicin มากที่สุด (100% ; n=6 ) มีความไวต่อ cefoxitin ในระดับสูง (83.33% ; n=5)  และมีความไวต่อยา 
enrofloxacin, sulfamethoxazole/trimethoprim และ streptomycin ในระดับปานกลาง (66.67% ; n=4) เช้ือกลุ่มนี้มี
ความดื้อต่อ novobiocin, oxacillin และ polymyxin B มากที่สุด (100% ; n=6) รองลงมาดื้อต่อ clindamycin, 
erythromycin, penicillin และ vancomycin ในระดับสูง ( ≥66.67% ; n≥≥4)   และมีความดื้อต่อ chloramphenicol และ 
tetracycline อยู่ในระดับปานกลาง (50% ; n=3) และเมื่อแยกตามชนิดของแบคทีเรีย (ตารางที่ 4) พบว่าเช้ือแบคทีเรียกลุ่ม 
Escherichia coli มีความไวต่อยาปฎิชีวนะเฉพาะกลุ่ม cefoxitin, enrofloxacin, gentamicin และ polymycin B (100% ; 
n=2 ) เช้ือแบคทีเรียกลุ่ม Klebsiella spp. มีความไวต่อยาปฎิชีวนะกลุ่ม cefoxitin, gentamicin, polymycin B, SxT, 
streptomycin (100% ; n=3) และเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Pseudomonas spp. มีความไวต่อยาปฎิชีวนะเฉพาะกลุ่ม gentamicin 
polymycin B และ tetracycline (100% ; n=1 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 ความไวและด้ือยาต่อยาปฎิชีวนะกลุ่มต่างๆ ของตวัอยา่งเช้ือ Staphylococcus spp. 
Antibiotics   Sensitivite (%)  Intermediate (%)  Resistance (%) 
Cefoxitin           100               0             0 
Novobiocin          100               0             0 
Oxacillin           100               0             0 
Vancomycin          100               0             0 
Gentamicin         88.24            5.88          5.88 
Enrofloxacin         88.24               0          11.76 
Sulfamethoxazole / Trimethoprim       88.24               0          11.76 
Polymyxin B         82.35           17.65            0 
Clindamycin         76.74           11.76         11.76 
Erythromycin         76.74               0          23.53 
Streptomycin         76.74               0          23.53 
Chloramphenicol         70.59           17.65         11.76 
Tetracycline         70.59               0          29.41 
Penicillin          52.94               0          47.06  
          
 
 
ตารางที ่2 ความไวและด้ือยาต่อยาปฎิชีวนะกลุ่มต่างๆ ของตวัอยา่งเช้ือ Streptococcus spp. 
Antibiotics   Sensitivite (%)  Intermediate (%)  Resistance (%) 
Chloramphenicol             100               0             0 
Erythromycin             100               0             0 
Gentamicin             100               0             0 
Vancomycin             100               0             0 
Sulfamethoxazole / Trimethoprim        83.33          16.67            0 
Enrofloxacin            66.67              0          33.33 
Penicillin               50             50             0 
Cefoxitin               50                0           50 
Clindamycin                     50              0           50 
Oxacillin                      50              0           50 
Tetracycline                     50              0           50 
Polymyxin B            16.67          16.67         66.67 
Novobiocin            16.67             0          83.33 
Streptomycin               0           16.67         83.33  
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ตารางที ่ 3 ความไวและด้ือยาต่อยาปฎิชีวนะกลุ่มต่างๆ ของตวัอยา่งเช้ือแบคทีเรียแกรมลบในภาพรวม (Escherichia coli, 
Klebsiella spp. และ Pseudomonas spp.) 
Antibiotics   Sensitivite (%)  Intermediate (%)  Resistance (%) 
Gentamicin          100               0           0 
Cefoxitin          83.33               0        16.67 
Enrofloxacin         66.67           16.67       16.67 
Sulfamethoxazole / Trimethoprim       66.67               0        33.33 
Streptomycin         66.67               0        33.33 
Chloramphenicol           50               0          50 
Tetracycline           50               0          50 
Erythromycin         16.67           16.67       66.67 
Penicillin          16.67               0        83.33 
Vancomycin         16.67               0        83.33 
Clindamycin            0           16.67       83.33 
Novobiocin            0               0         100 
Oxacillin             0               0         100 
Polymycin B            0               0         100  
    
       
ตารางที ่4 ความไวและด้ือยาต่อยาปฎิชีวนะกลุ่มต่างๆ ของตวัอยา่งเช้ือแบคทีเรียแกรมลบแยกตามชนิดของเช้ือแบคทีเรีย 
Antibiotics               Escherichia coli          Klebsiella spp.         Pseudomonas spp. 
                                                                  S             I             R                S             I             R                S             I            R 
Cefoxitin     100    0    0    100     0     0        0       0   100 
Chloramphenicol     50    0   50  66.67     0 33.33        0       0   100 
Clindamycin      0    0  100      0 33.33 66.67        0       0   100 
Enrofloxacin    100    0    0  66.67     0 33.33        0     100     0 
Erythromycin       0   50  50  33.33     0 66.67        0       0   100 
Gentamicin    100    0   0    100     0     0      100       0     0 
Novobiocin      0    0  100      0     0   100        0       0   100 
Oxacillin       0    0 100      0     0   100        0       0   100 
Penicillin       0    0 100  33.33     0 66.67        0       0   100 
Polymyxin B    100    0   0    100     0     0      100       0     0 
Sulfamethoxazole / Trimethoprim   50    0  50    100     0     0        0       0   100 
Streptomycin     50    0   50    100     0     0        0       0   100 
Tetracycline      0    0 100  66.67     0 33.33      100       0     0 
Vancomycin      0    0 100  33.33     0 66.67        0       0   100 
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ตารางที ่ 3 ความไวและด้ือยาต่อยาปฎิชีวนะกลุ่มต่างๆ ของตวัอยา่งเช้ือแบคทีเรียแกรมลบในภาพรวม (Escherichia coli, 
Klebsiella spp. และ Pseudomonas spp.) 
Antibiotics   Sensitivite (%)  Intermediate (%)  Resistance (%) 
Gentamicin          100               0           0 
Cefoxitin          83.33               0        16.67 
Enrofloxacin         66.67           16.67       16.67 
Sulfamethoxazole / Trimethoprim       66.67               0        33.33 
Streptomycin         66.67               0        33.33 
Chloramphenicol           50               0          50 
Tetracycline           50               0          50 
Erythromycin         16.67           16.67       66.67 
Penicillin          16.67               0        83.33 
Vancomycin         16.67               0        83.33 
Clindamycin            0           16.67       83.33 
Novobiocin            0               0         100 
Oxacillin             0               0         100 
Polymycin B            0               0         100  
    
       
ตารางที ่4 ความไวและด้ือยาต่อยาปฎิชีวนะกลุ่มต่างๆ ของตวัอยา่งเช้ือแบคทีเรียแกรมลบแยกตามชนิดของเช้ือแบคทีเรีย 
Antibiotics               Escherichia coli          Klebsiella spp.         Pseudomonas spp. 
                                                                  S             I             R                S             I             R                S             I            R 
Cefoxitin     100    0    0    100     0     0        0       0   100 
Chloramphenicol     50    0   50  66.67     0 33.33        0       0   100 
Clindamycin      0    0  100      0 33.33 66.67        0       0   100 
Enrofloxacin    100    0    0  66.67     0 33.33        0     100     0 
Erythromycin       0   50  50  33.33     0 66.67        0       0   100 
Gentamicin    100    0   0    100     0     0      100       0     0 
Novobiocin      0    0  100      0     0   100        0       0   100 
Oxacillin       0    0 100      0     0   100        0       0   100 
Penicillin       0    0 100  33.33     0 66.67        0       0   100 
Polymyxin B    100    0   0    100     0     0      100       0     0 
Sulfamethoxazole / Trimethoprim   50    0  50    100     0     0        0       0   100 
Streptomycin     50    0   50    100     0     0        0       0   100 
Tetracycline      0    0 100  66.67     0 33.33      100       0     0 
Vancomycin      0    0 100  33.33     0 66.67        0       0   100 

 สรุปผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาผลความไวและดื้อยาของเช้ือแบคทีเรียที่ก่อโรคในสัตว์อันได้แก่ เช้ือแบคทีเรียกลุ่ม  Staphylococcus 
s p p . ,   S t r e p t o c o c c u s  s p p .  แ ล ะ ก ลุ่ ม แ บ ค ที เ รี ย แ ก ร ม ล บ   ด้ ว ย วิ ธี  D i s c  d i f f u s i o n  t e s t  พ บ ว่ า 
เช้ือแบคทีเรียกลุ่ม Staphylococcus spp. มีความไวต่อยาปฎิชีวนะทุกตัว และมีความไวต่อยาปฎิชีวนะกลุ่ม cefoxitin, 
novobiocin, oxacillin และ vancomycin ร้อยละ 100 เช้ือแบคทีเรียกลุ่ม Streptococcus spp. มีความไวต่อยาปฎิชีวนะกลุ่ม 
chloramphenicol, erythromycin, gentamicin และ vancomycin ร้อยละ 100 และดื้อต่อ novobiocin  และ 
streptomycin   สูงถึงร้อยละ 83.33 ในขณะที่เชื้อกลุ่มแบคทีเรียแกรมลบมีความไวต่อยา gentamicin ร้อยละ 100 และมีความ
ดื้อต่อยา novobiocin, oxacillin และ polymycin B สูงถึงร้อยละ 100  ดังนั้นในการเลือกใช้ยาปฎีชีวนะในสัตว์ที่สงสัยว่าเกิด
การติดเช้ือในกลุ่มแบคทีเรียแกรมบวก ควรเลือกใช้ยา vancomycin เป็นทางเลือกหลักในการรักษา และหากมีแนวโน้มว่าเกิด
การติดเช้ือกลุ่ม Streptococcus spp. ไม่ควรเลือกใช้ยา novobiocin หรือ oxacillin ในขณะที่หากสงสัยว่าเกิดการติดเช้ือใน
กลุ่มแบคทีเรียแกรมลบควรเลือกใช้ยา gentamicin แต่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะท าการเลือกใช้ยาปฎิชีวะในการรักษาควรมีการ
ทดสอบความไวเ ช้ือก่อนด าเนินการเสมอ มีการศึกษาที่พบว่ าอัตราความดื้อและตอบสนองต่อยาปฎิ ชีวนะของ  
เ ช้ื อแบคที เ รี ยก่ อ โ รคในสั ตว์ มี ก าร เปลี่ ยนแปลงตลอด เวลา  พบว่ าตั วอย่ า ง เ ช้ื อแบคที เ รี ย จากสุ กรที่ เ ลี้ ย ง ใน  
ประเทศไทยนั้นมีความดื้อต่อยาปฎชีิวะที่เพิ่มมากข้ึนทุกปี และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ โดยคาดว่าความดื้อยาที่เพิ่มข้ึนมี
สาเหตุมาจากการใช้ยาปฎิชีวนะอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะยากลุ่ม Beta-lactams, Aminoglycosides, Macrolides, และ 
Quinolones [14] 
  Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) คือแบคทีเรียกลุ่ม Staphylococcus aureus  
ที่มีความแตกต่างทางพันธุกรรมจาก Staphylococcus aureus สายพันธ์ุทั่วไป ท าให้เช้ือกลุ่มนี้รุนแรงและรักษาได้ยาก เช้ือกลุ่ม
นี้มีลักษณะที่จ าเพาะที่มีความดื้อต่อยากลุ่มยาปฎิชีวนะกลุ่ม Beta-lactam โดยเฉพาะ  methicillin และ oxacillin และกลุ่ม 
cephalosporins [10] จากการศึกษานี้พบว่าตัวอย่างเช้ือแบคทีเรียกลุ่ม Staphylococcus spp. มีความไวต่อ oxacillin และ 
cefoxitin (Second-generation cephalosporins) สูงถึงร้อยละ 100 ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าไม่พบ MRSA จากตัวอย่างเช้ือใน
การศึกษาครั้งนี้ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าในการศึกษานี้จะไม่พบ MRSA แต่มีการศึกษาในอดีตหลายครั้งที่พบสัตว์ที่มีการติดเช้ือ 
MRSA เ ช่น การศึกษาถึงความชุกของเ ช้ือ MRSA ภายในฟาร์มสุกรที่ตั้ งอยู่ ในภาคเหนือของประเทศไทย พบว่า 
ฟาร์มร้อยละ 9.61 (10 ฟาร์มจากทั้งหมด 104 ฟาร์ม) มีเชื้อ MRSA ปนเปื้อนอยู่ภายในฟาร์ม โดยเช้ือที่พบทั้งหมดในการศึกษานี้
มีความดื้อต่อยา clindamycin, oxytetracycline และ tetracycline ร้อยละ 100 [15] การศึกษาถึงความชุกของเช้ือ MRSA 
ภายในโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสุ่มเก็บตัวอย่างจากสุนัข 356 ตัว และพบว่ามีตัวอย่าง
ที่ปนเปื้อนเชื้อ MRSA 9 ตัวอย่าง ซึ่งเมื่อทดสอบความไวยา พบว่าเช้ือทั้งหมดมีความดื้อต่อยากลุ่ม tetracycline ร้อยละ 92 ดื้อ
ต่อยา trimethoprim-sulfamethoxazoles ร้อยละ 69 และดื้อต่อ ceftriaxone ร้อยละ 62 นอกจากนี้เช้ือทั้งหมดยังแสดง
ลักษณะการดื้อยาแบบ Multidrug resistance อีกด้วย [16] และนอกจาก MRSA แล้ว ยังพบว่าการติดเช้ือ methicillin-
res istant coagulase -posit ive Staphylococci  (MRCoPS) อื่นๆ ในสุนัขที่ รับการรักษาในโรงพยาบาลสัต ว์  
คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพบเ ช้ือกลุ่ม Methic i ll in -res istant  Staphylococcus 
pseudintermedius (MRSP) มากที่สุด [17] 
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  นอกจากนี้ ในการทดลองพบว่า  Staphylococcus  spp.  มีความไวต่อ cl indamyc in ร้อยละ 77.78  
แต่อย่างไรก็ตาม ยา clindamycin นั้นมีลักษณะที่ต่างจากยาปฎิชีวนะอ่ืนๆ ตรงที่สามารถเกิดลักษณะการดื้อยาแบบ inducible 
r e s i s t a n c e  ไ ด้  ซึ่ ง ส า ม า ร ถ ท ด ส อ บ พบ ไ ด้ ด้ ว ย วิ ธี ก า ร  D i s c  d i f f u s i o n  t e s t  โ ด ย ใ น ท า ง ป ฎิ บั ติ แ ล้ ว 
หากท าการทดสอบความไวยาแล้วพบว่าเช้ือมีความไวต่อ clindamycin ควรมีการทดสอบยืนยันด้วยวิธี D test ร่วมด้วย จึงจะ
ยื น ยั น ไ ด้ ว่ า เ ช้ื อ มี ค ว า ม ไ ว ต่ อ ย า จ ริ ง ห รื อ ไ ม่  [ 1 2 , 1 3 ]  โ ด ย ใ น ก า ร ก า ร ท ด ล อ ง นี้ พ บ ลั ก ษ ณ ะ  N e g a t i v e  
D test ซึ่งสามารถสรุปผลได้ว่าเช้ือ Staphylococcus spp. มีความไวต่อยา clindamycin จริงและไม่มีลักษณะ Inducible 
clindamycin resistance (iCR)  
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บทคัดย่อ 

 ศึกษาระดับน ้าหมักจากมะขามป้อม (Phyllanthus emblicalinn) ทีเ่หมาะสมในสูตรอาหาร ซึ่งมผีลต่อการ
เจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaenaeus vannamei) โดยใช้ความเข้มข้นต่างกันเป็น
ส่วนผสมในสตูรอาหาร 4 ระดับ คอื 0 (ชุดควบคุม), 2.0, 2.5 และ 3.0 เปอร์เซ็นต ์ตามล้าดับ วางแผนการทดลองเป็นแบบสุ่ม
ตลอด โดยแบ่งเป็น 4 ชุดทดลองๆ ละ 4 ซ ้า ใช้ลูกกุ้งขาวแวนนาไมที่มีความยาว 1.5 เซนติเมตร และน ้าหนักเฉลี่ย 0.07 กรัม 
ใช้ระยะเวลาในการเลี ยง 56 วัน จากการทดลองพบว่ากุ้งขาวแวนนาไมที่เลี ยงด้วยสูตรอาหารผสมน ้าหมักมะขามป้อมทั ง 4 
ระดับ มีอัตราการเปลีย่นอาหารเป็นเนื อไม่แตกต่างกันทางสถิติ แตสู่ตรอาหารผสมน ้าหมักมะขามป้อมที่ระดับ 3.0 เปอร์เซ็นต ์
มีการเจริญเติบโตด้านน ้าหนักเฉลีย่, ความยาวเฉลี่ย, น ้าหนักเฉลี่ยต่อวันและอัตราการรอดตายดีทีส่ดุ เท่ากับ 7.257±0.038 
กรัม, 9.98±0.054 เซนติเมตร, 0.128±0.0007 กรัม/ตัว/วัน และ 90.35 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ จากผลการวิเคราะห์ทางสถติิ
พบว่ามีความแตกต่างกัน (P<0.05) กับชุดการทดลองที่เลี ยงด้วยน า้หมักมะขามป้อม 0, 2.0 และ 2.5 เปอร์เซ็นต์ตามล้าดับ 
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Abstract 

 Study  juice Fermentation for Malacca tree (Phyllanthus emblicalinn) Suitable in Diet, Which affects 
growth and survival rate of white shrimp (Litopenaenaeus vannamei). Using different concentrations as 
ingredients in 4 levels, 0 (control), 2.0, 2.5 and 3.0 percent respectively in the trial. The experiment were 
designed by Completely Random Design (CRD), with 4 treatments 4 replications for each treatment. Shrimp 
with an average length of 1.5 centimeter and average weight of 0.07 grams cultured for 56 day from the 
experiment. Feed conversion rates are not statistically different. Vannamei shrimp formula Juice 
Fermentation for Malacca tree 3.0 percent had the bed average weight gain, average length gain, average 
survival rate, the best was 7.257±0.038 g, 9.98±0.054 cm, 0.128±0.0007, 90.35 percent. Respectively which 
showed significant affected (P<0.05) with a series of experiments Juice Fermentation for Malacca tree of 0, 
2.0 and 2.5 percent, respectively.
Keywords : Malacca Tree, Diet, White Shrimp 

 

บทน้า 

 กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus Vannamei) เป็นสัตว์น ้าเศรษฐกิจที่ส้าคัญชนิดหนึ่งของไทยที่นิยมเลี ยงกันอย่าง
แพร่หลาย และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ นเรื่อยๆ เนื่องจากได้รับความนิยมในการบริโภคสูง และเป็นสัตว์น ้าที่มีการส่งออก
ต่างประเทศอยู่ในอันดับต้นๆของประเทศไทย ปัจจุบันการเพาะเลี ยงกุ้งขาวมีการแข่งขันสูง ในการผลิตกุ้งขาวที่มีคุณภาพ 
ปลอดโรค ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีหรอืสารเคมีตกค้างในกุ้ง ซึ่งเป็นข้อก้าหนดและมาตรฐานในการผลิตกุ้งเพื่อการบริโภค 
และการส่งออกต่างประเทศ แนวทางการเลี ยงกุ้งในปัจจุบันจึงเน้นความปลอดภัยของผู้บริโภคและไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นสิ่งส้าคัญ [1] กุ้งขาวแวนนาไมเป็นกุ้งพื นเมืองในทวีปอเมริกาใต้พบท่ัวไปบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ตะวันออก เป็น
กุ้งที่เลี ยงง่าย มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากพ่อแม่พันธุ์ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์มาเป็นเวลาช้านาน ลักษณะเฉพาะ
ของกุ้งขาวที่สามารถสังเกตเห็นเด่นชัดคือ บริเวณฟันกรี(หนาม) ด้านบนจะหยักและถี่ ปลายกรีจะตรง โดยที่ฟันกรีด้านล่าง 2 
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มะขามป้อมหรือมะขามป้อมอินเดีย (Phyllanthus emblica) จัดเป็นพืชสมุนไพรที่มีวิตามินซีสูง 100 กรัม มี
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เมตาบอลิซึมของร่างกาย ซึ่งจ้าเป็นส้าหรับการสร้างโครงสร้างของร่างกายในลูกสัตว์น ้าวัยอ่อน [5] สารจากมะขาม-ป้อมต้าน
อนุมูลอิสระได้ดี และมะขามป้อมจะมีวิตามินซีสูงมาก ปัจจุบันพบว่าในมะขามป้อมมีสารพวกแทนนิน ที่มีฤทธิ์ในการต่อต้าน
อนุมูลอิสระเป็นเช่นเดียวกับวิตามินซี มีผลยับยั งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้เป็นอย่างดี [6] 

วิธีการวิจัย 
1. การเตรียมสัตว์ทดลอง 
 ใช้ลูกกุ้งขาว ขนาดความยาว 1.50 เซนติเมตร น ้าหนัก 0.07 กรัม มาปรับสภาพให้คุ้นพื นที่เป็นเวลา 7 วันโดยให้
อาหารส้าเร็จรูปในปริมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ของน ้าหนักตัววันละ 4 เวลาดังนี   06.00 นาฬิกา, 12.00 นาฬิกา, 18.00 นาฬิกา 
และ 22.00 นาฬิกา สุ่มนับลูกกุ้ง, ช่ังน ้าหนัก และวัดขนาด ก่อนเลี ยงแล้วน้าลูกกุ้งปล่อยลงถังขนาดความจุ 500 ลิตร จ้านวน 
70 ตัวต่อถัง โดยใส่น ้าในปริมาณ 400 ลิตรต่อถัง ความเค็ม 30 ส่วนในพัน ตรวจสอบคุณสมบัติของน ้าทุกวัน ได้แก่ อุณหภูมิ, 
ความเค็ม, ความเป็นกรดเป็นด่าง และปริมาณออกซิเจนละลายน ้า ตรวจสอบคุณสมบัติของน ้าทุก 15 วัน ได้แก่ ความเป็นด่าง
,แอมโมเนีย, ไนไตร์ท  เปลี่ยนถ่ายน ้าทุก 15 วัน (30 เปอร์เซนต์) ตรวจสอบการเจริญเติบโตและอัตราการตายของกุ้งขาวทุก 
15 วัน  

 

2. ขั้นตอนการหมักน้้ามะขามป้อม  
1. น้ามะขามป้อมมาล้างให้สะอาด จ้านวน 5 กิโลกรัม ลงในถังหมัก ขนาด 20 ลิตร 
2. เติมน ้าสะอาดลงในถัง จ้านวน 6 ลิตร 
3. ใส่น ้าตาลทรายแดง จ้านวน 1 กิโลกรัม 
4. คนจนน ้าตาลละลายหมด ปิดฝาหมักทิ งไว้ประมาณ 30 วัน จึงน้ามาใช้ 
 

3. การผสมอาหารส้าเร็จรูปกับน้้าหมักมะขามป้อม 
น้าอาหารกุ้งส้าเร็จรูปท่ีระดับโปรตีน 35 เปอร์เซ็นต์ น้าไปผสมกับน ้าหมักมะขามป้อมตามชุดทดลอง หลังจากนั นน้า

อาหารที่ผสมแล้วไปอบที่อุณภูมิ 60 องศาเซลเซียส เพื่อไลค่วามชื นก่อนน้าไปเลี ยงสัตว์ทดลอง 
 

4. วิธีการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด มี 4 ชุดทดลอง (treatments) 4 ซ ้า (replications) รวม 16 หน่วยทดลอง (experimental 
units) ดังนี  

ชุดการทดลองที่ 1 อาหารส้าเร็จรปูผสมน า้หมักมะขามป้อม    0 เปอร์เซ็นต์ (ชุดควบคุม) 
ชุดการทดลองที่ 2 อาหารส้าเร็จรปูผสมน า้หมักมะขามป้อม 2.0 เปอร์เซ็นต์  
ชุดการทดลองที่ 3 อาหารส้าเร็จรปูผสมน า้หมักมะขามป้อม 2.5 เปอร์เซ็นต์  
ชุดการทดลองที่ 4 อาหารส้าเร็จรปูผสมน า้หมักมะขามป้อม 3.0 เปอร์เซ็นต์  

 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติน้าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์หาความแตกต่างทางสถิติ โดยใช้วิธีวิเคราะห์
ความแปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s newmultiple rang 
test ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป ข้อมูลที่น้าวิเคราะห์ได้แก่ อัตราการเจริญเติบโต, อัตราการ
เจริญเติบโตจ้าเพาะ, อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อ และอัตราการรอดตาย 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

1. การเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนนาไม  
 การเจริญเติบโตด้านน ้าหนักเพิ่มเฉลี่ย (Average weight gain) น ้าหนักของกุ้งขาวแวนนาไม เริ่มต้น เฉลี่ย 0.07 
กรัมต่อตัว เลี ยงเป็นระยะเวลา 56 วัน เมื่อสิ นสุดการทดลอง พบว่ากุ้งขาวแวนนาไมที่เลี ยงด้วยสูตรอาหารผสมน ้าหมัก
มะขามป้อม 3.0 เปอร์เซ็นต์ มีการเจริญเติบโตด้านน ้าหนักเพิ่มเฉลี่ยดีที่สุด เท่ากับ 7.26±0.04 กรัม รองลงมาคือกุ้งขาวแวน
นาไมที่เลี ยงด้วยสูตรอาหารผสมน ้าหมักมะขามป้อม 2.5, 2.0 และ 0 (ชุดควบคุม) เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ มีการเจริญเติบโต
ด้านน ้าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อตัวเท่ากับ 6.21±0.03, 5.63±0.05 และ 5.21±0.04 กรัม  ตามล้าดับ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า
ระดับของน ้าหมักมะขามป้อมที่ผสมในอาหารมีผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนนาไมแตกต่างกันทางสถิติ (p < 0.05) 
แสดงในตารางที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับ Adewolu and Aro [7] ที่รายงานว่าปลาที่ ได้รับอาหารเสริมวิตามินซี มีอัตราการกิน
อาหาร อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อดีกว่าปลาที่ได้รับอาหารที่ไม่เสริมวิตามินซี ทั งนี เนื่องจากวิตามินซีมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการ metabolic ในร่างกาย 
 
ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตด้านน า้หนักเพิ่มเฉลี่ยต่อตัว (กรัม) ในการเลี ยงกุ้งขาวแวนนาไมด้วยสูตร อาหารผสมน ้าหมัก
 มะขามป้อม (ระยะเวลา 56 วัน) 

สูตรอาหาร (เปอรเ์ซ็นต์) 
 

น ้าหนักเพิ่มเฉลี่ย (กรัมต่อตัว) 

เริ่มต้นns 14 วัน 28 วัน 42 วัน 56 วัน 

อาหารกุ้ง+น ้าหมัก 0  0.07±0.00 0.20±0.01d 1.31±0.01d 3.23±0.03b 5.21±0.04d 

อาหารกุ้ง+น ้าหมัก 2.0  0.07±0.00 0.24±0.01c 1.59±0.02c 3.42±0.03b 5.63±0.05c 

อาหารกุ้ง+น ้าหมัก 2.5  0.07±0.00 0.40±0.02b 1.98±0.02b 3.44±0.02b 6.21±0.03b 

อาหารกุ้ง+น ้าหมัก 3.0  0.07±0.00 0.52±0.01a 2.29±0.02a 4.96±0.05a 7.26±0.03a 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่มีอักษร a b c ก้ากับต่างกันในแนวตั งมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) 

การเจริญเติบโตด้านน้้าหนักเฉลีย่ต่อวัน (Daily weight gain) เมื่อสิ นสดุการทดลองพบว่ากุ้งขาวแวนนาไมที่เลี ยง
ด้วยสูตรอาหารผสมน ้าหมักมะขามป้อม 3.0 เปอร์เซ็นต์ มีน ้าหนกัเพิ่มต่อวันเฉลีย่ดีที่สดุ เท่ากับ 0.13±0.00 กรัม/ตัว/วัน 
รองลงมาคือกุ้งขาวแวนนาไมที่เลี ยงด้วยสูตรอาหารผสมน ้าหมักมะขามป้อม ที่ระดับ 2.5, 2.0 และ 0 (ชุดควบคุม) เปอร์เซ็นต ์
มีการเจริญเติบโตด้านน ้าหนักเพิ่มต่อวันเฉลี่ยต่อตัวเท่ากับ 0.11±0.00, 0.10±0.00 และ 0.09±0.01 กรัม/ตัว/วัน  ตามล้าดับ 
และมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แสดงในตารางที่ 2 รัชนกีรณ์ และวิรัช [8] รายงานว่าปลาที่ได้รับอาหารเสรมิวิตามิน
ซีมีการเจริญเติบโตสูงกว่าปลาที่ไดร้ับอาหารไม่เสรมิวิตามินซี และระดับวิตามินซีในอาหารมีผลต่อการใช้ประโยชน์ของอาหาร 
โดยมผีลต่ออัตราการกินอาหาร อัตราการเปลีย่น อาหารเป็นเนื ออยา่งเห็นได้ชัด 
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ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตด้านน า้หนักเฉลี่ยต่อวัน(กรัม)ในการเลี ยงกุ้งขาวแวนนาไมด้วยสตูรอาหารผสมน า้หมักมะขามป้อม 
   (ระยะเวลา 56 วัน) 

สูตรอาหาร (เปอรเ์ซ็นต์) 
 

น ้าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน (กรัมต่อตวั) 
14 วัน 28 วัน 42 วัน 56 วัน  

อาหารกุ้ง+น ้าหมัก   0  0.00±0.00d 0.02±0.00d 0.05±0.00c 0.09±0.00d 

อาหารกุ้ง+น ้าหมัก 2.0  0.00±0.00c 0.02±0.00c 0.05±0.00b 0.10±0.00c 

อาหารกุ้ง+น ้าหมัก 2.5  0.01±0.00b 0.03±0.00b 0.06±0.00b 0.10±0.00b 

อาหารกุง้+น ้าหมัก 3.0  0.01±0.00a 0.03±0.01a 0.87±0.00a 0.13±0.00a 

        หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่มีอักษร a b c ก้ากับต่างกันในแนวตั งมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) 

  อัตราการรอดตาย (Survival rate) เมื่อสิ นสดุการทดลองพบว่า กุ้งขาวแวนนาไมที่เลี ยงด้วยสูตรอาหารผสมน ้าหมัก
มะขามป้อมทีร่ะดับ 3.0 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการรอดตายเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  90.35±1.85 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาได้แก่ สตูรอาหาร
ผสมน า้หมักมะขามป้อมทีร่ะดับ 2.5, 2.0 และ 0 (ชุดควบคุม) เปอร์เซ็นต์ โดยมีอัตราการรอดตายเฉลี่ยอยู่ท่ี  86.42±1.59, 
85.34±2.11 และ 82.48±1.54 เปอร์เซ็นต์ ตามลา้ดับ ผลการวเิคราะห์ทางสถติิพบว่าอัตราการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม  
มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) ภาพที่ 1 ซึ่งพบว่าในมะขามป้อมยังมีสารกลุม่แทนนิน ได้แก ่ เอมบริคานินเอ และบ ี
(emblicanin a and b) ซึ่งมีฤธิ์ตา้นอนุมูลอิสระได้ดี ช่วยเพิ่มภูมคิุ้มกัน ต้านไวรสั ตา้นการอักเสบ และก้าจัดพิษโลหะหนัก [9] 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (Feed Conversation Rate : FCR) เมื่อสิ นสดุการทดลองพบว่ากุ้งขาวแวนนา
ไมที่เลี ยงด้วยสูตรอาหารผสมน ้าหมักมะขามป้อมที่ระดับ 3.0 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อดีที่สุดเท่ากับ 
1.68±0.00 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อของกุ้งขาวแวนนาไมไมม่คีวามแตกต่างกันทางสถติิ 
(P>0.05) แสดงในตารางที่ 3 ซึ่งพบว่าในน ้าหมักมะขามป้อมมีจลุินทรีย์เสริมชีวนะหรือโปรไบโอติก (probiotic) ที่มีแบคทีเรีย 
Lactobacillus และ Bacillus เปน็ตัวช่วยในการย่อยอาหารท้าให้กุ้งมีอัตราการเปลีย่นอาหารเป็นเนื อต่้า [10] 

ตารางที่ 3 อัตราการเปลีย่นอาหารเป็นเนื อในการเลี ยงกุ้งขาวแวนนาไมด้วยสูตรอาหารผสมน ้าหมักมะขามป้อม  
              (ระยะเวลา 56 วัน) 

สูตรอาหาร (เปอรเ์ซ็นต์) 
 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อ 
14 วัน 28 วัน 42 วัน 56 วัน  

อาหารกุ้ง+น ้าหมัก   0  2.14±0.06a 1.87±0.00a 1.70±0.00a 1.69±0.01a 

อาหารกุ้ง+น ้าหมัก 2.0  2.02±0.07b 1.80±0.01b 1.71±0.00a 1.69±0.01a 

อาหารกุ้ง+น ้าหมัก 2.5  1.71±0.03c 1.75±0.00c  1.69±0.00b 1.69±0.00a 

อาหารกุ้ง+น ้าหมัก 3.0  1.61±0.01d 1.72±0.00d 1.68±0.00c 1.68±0.00a 

     หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่มีอักษร a b c ก้ากับต่างกันในแนวตั งมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) 
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ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตด้านน า้หนักเฉลี่ยต่อวัน(กรัม)ในการเลี ยงกุ้งขาวแวนนาไมด้วยสตูรอาหารผสมน า้หมักมะขามป้อม 
   (ระยะเวลา 56 วัน) 

สูตรอาหาร (เปอรเ์ซ็นต์) 
 

น ้าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน (กรัมต่อตวั) 
14 วัน 28 วัน 42 วัน 56 วัน  

อาหารกุ้ง+น ้าหมัก   0  0.00±0.00d 0.02±0.00d 0.05±0.00c 0.09±0.00d 

อาหารกุ้ง+น ้าหมัก 2.0  0.00±0.00c 0.02±0.00c 0.05±0.00b 0.10±0.00c 

อาหารกุ้ง+น ้าหมัก 2.5  0.01±0.00b 0.03±0.00b 0.06±0.00b 0.10±0.00b 

อาหารกุง้+น ้าหมัก 3.0  0.01±0.00a 0.03±0.01a 0.87±0.00a 0.13±0.00a 

        หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่มีอักษร a b c ก้ากับต่างกันในแนวตั งมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) 

  อัตราการรอดตาย (Survival rate) เมื่อสิ นสดุการทดลองพบว่า กุ้งขาวแวนนาไมที่เลี ยงด้วยสูตรอาหารผสมน ้าหมัก
มะขามป้อมทีร่ะดับ 3.0 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการรอดตายเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  90.35±1.85 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาได้แก่ สตูรอาหาร
ผสมน า้หมักมะขามป้อมทีร่ะดับ 2.5, 2.0 และ 0 (ชุดควบคุม) เปอร์เซ็นต์ โดยมีอัตราการรอดตายเฉลี่ยอยู่ท่ี  86.42±1.59, 
85.34±2.11 และ 82.48±1.54 เปอร์เซ็นต์ ตามลา้ดับ ผลการวเิคราะห์ทางสถติิพบว่าอัตราการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม  
มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) ภาพที่ 1 ซึ่งพบว่าในมะขามป้อมยังมีสารกลุม่แทนนิน ได้แก ่ เอมบริคานินเอ และบ ี
(emblicanin a and b) ซึ่งมีฤธิ์ตา้นอนุมูลอิสระได้ดี ช่วยเพิ่มภูมคิุ้มกัน ต้านไวรสั ตา้นการอักเสบ และก้าจัดพิษโลหะหนัก [9] 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (Feed Conversation Rate : FCR) เมื่อสิ นสดุการทดลองพบว่ากุ้งขาวแวนนา
ไมที่เลี ยงด้วยสูตรอาหารผสมน ้าหมักมะขามป้อมที่ระดับ 3.0 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อดีที่สุดเท่ากับ 
1.68±0.00 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อของกุ้งขาวแวนนาไมไมม่คีวามแตกต่างกันทางสถติิ 
(P>0.05) แสดงในตารางที่ 3 ซึ่งพบว่าในน ้าหมักมะขามป้อมมีจลุินทรีย์เสริมชีวนะหรือโปรไบโอติก (probiotic) ที่มีแบคทีเรีย 
Lactobacillus และ Bacillus เปน็ตัวช่วยในการย่อยอาหารท้าให้กุ้งมีอัตราการเปลีย่นอาหารเป็นเนื อต่้า [10] 

ตารางที่ 3 อัตราการเปลีย่นอาหารเป็นเนื อในการเลี ยงกุ้งขาวแวนนาไมด้วยสูตรอาหารผสมน ้าหมักมะขามป้อม  
              (ระยะเวลา 56 วัน) 

สูตรอาหาร (เปอรเ์ซ็นต์) 
 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื อ 
14 วัน 28 วัน 42 วัน 56 วัน  

อาหารกุ้ง+น ้าหมัก   0  2.14±0.06a 1.87±0.00a 1.70±0.00a 1.69±0.01a 

อาหารกุ้ง+น ้าหมัก 2.0  2.02±0.07b 1.80±0.01b 1.71±0.00a 1.69±0.01a 

อาหารกุ้ง+น ้าหมัก 2.5  1.71±0.03c 1.75±0.00c  1.69±0.00b 1.69±0.00a 

อาหารกุ้ง+น ้าหมัก 3.0  1.61±0.01d 1.72±0.00d 1.68±0.00c 1.68±0.00a 

     หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่มีอักษร a b c ก้ากับต่างกันในแนวตั งมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) 

 
 
 
 

2. คุณสมบัติของน้้า 
 พบวา่คุณสมบัติของน ้าท่ีวัดได้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น ้า โดยพบว่าอุณหภูมิของน ้าเฉลี่ยอยู่ท่ี 28 องศา
เซลเซียส ค่าออกซิเจนที่ละลายในน ้าอยู่ระหว่าง 6.15-7.20 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ระหว่าง 7.90-8.20      
ค่าความเป็นด่างอยู่ระหว่าง 124-162 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าแอมโมเนียรวม 0.25-1.5 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าความเค็มของน ้าที่อยู่ที่ 
28 ส่วนในพัน และค่าไนไตรท์อยู่ระหว่าง 0.12-0.30 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวน
นาไม [12] 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาระดับน ้าหมักมะขามป้อมที่เหมาะสมในสูตรอาหารเลี ยงกุ้งขาวแวนนาไม พบว่าสูตรอาหารที่ผสมน ้า

หมักมะขามป้อมระดับ 3.0 เปอร์เซนต์ ซึ่งท้าให้การเจริญเติบโต, ความยาวเฉลี่ย, น ้าหนักตัวต่อวันและอัตราการรอดตายดี
ที่สุด โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) และเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมและชุดการทดลองอื่นๆ 
เกิดการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุด ดังนั นการเสริมน ้าหมักมะขามป้อมที่ระดับความเข้มข้น 3.0 เปอร์เซนต์ ลงในสูตรอาหารเลี ยงกุ้ง
ขาวแวนนาไม สามารถท้าให้การเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนนาไมดีขึ น และสามารถน้าไปใช้ในอุตสาหกรรมการเพาะเลี ยงกุ้ง
ขาวแวนนาไมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

เอกสารอ้างอิง 

[1] สิริ เอกมหาราช. 2553. เกาะกระแสข่าว. นิตสารสัตว์น้้า. 21(255), 61-64.  
[2] บริษัทเบทาโกรจ้ากัด (มหาชน) ฝ่ายบริการวิชาการอาหารสัตว์น ้า. คู่มือการเลี ยงกุ้งขาว.(ออนไลน์) สืบค้นจาก :
 betagrofeed.com/community/wp-content/uploads/2014/12/คู่มือการเลี ยงกุ้งขาว.pdf 
[3] สุทธสินี สนธิรัตน. 2560. สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 . กองนโยบาย
 ยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง. กรมประมง, กรุงเทพฯ. 1-12. 
[4] ฉัตรชัย ไตรทอง. 2552. วิตามินซี (Ascorbic acid). บทความพิเศษฉบับท่ี 1. 32-41. 
[5] อมราวดี แก้วขุนทอง. มปป. วิตามินซี (Vitamin C) จ้าเป็นต่อการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าอย่างไร. (ออนไลน์) สืบค้นจาก : 
 www.fisheries.go.th/cs-trat/Datas/.../new25570221วิตามินซี.pdf 
[6] ศรีสุดา โท้ทอง, สุนิตรา คามีศักดิ์, จอมใจ ชลาเขต,อนัญญา เอกพันธ์ และไพโรจน์ อ่อนบุญ. 2559. การศึกษาคุณลักษณะ
 ทางกายภาพของผลมะขามป้อมในสายพันธุ์ต่างๆ. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์. 3(10), 13-22. 
[7] Adewolu, M.A. and Aro, O.O. 2009. Growth, Feed Utilization and Haematology of Clarias gariepinus 
 (Burchell, 1822) fingerling fed diets containing different Levels of vitamin C. American Journal of 
 Applied Sciences 6: 1675-1681. 
[8] รัชนีกรณ์ มาพะเนาว์ และวิรัช จิ๋วแหยม. 2553. ผลของการเสริมวิตามินซีในอาหารส้าเร็จรูปต่อการเจริญเติบโต 
 ประสิทธิภาพอาหาร และอัตราการรอดของปลาโมง. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 15(11). 1043-1052. 
[9] นพมาศ สุนทรเจริญ และทรงศรี แก้วสุวรรณ. 2544. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรไทยและไวน์สมุนไพร. วารสาร
 สมุนไพร. 8(2), 8-13. 



1114

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

[10] Hadi Zokaei Far, Che Roos B.Saad, Hassan Mohd Daud, Sharr Azni Harmin and Shahram Shakibazadeh. 
 2 0 0 9 .  Effect of Bacillus subtilis on the growth and survival rate of shrimp Litopenaeus 
 vannamei. Journal of Biotechnology. 8 (14), 3369-3376. 
[11] Ponce-Palafox, J., C.A. Martinez-palacios, L.G. Ross.  1997.  The effects of salinity and temperature on 
 the growth and survival rates of juvenile white shrimp Penaeus vannamei, Boone, 1931.  
 Aquaculture 157: 107-115. 
[12] กรมประมง. 2556. คู่มือการเลี้ยงกุ้งขาวแบบพัฒนา. ส้านักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง, กรมประมง, 14 หน้า  

 



1115

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

[10] Hadi Zokaei Far, Che Roos B.Saad, Hassan Mohd Daud, Sharr Azni Harmin and Shahram Shakibazadeh. 
 2 0 0 9 .  Effect of Bacillus subtilis on the growth and survival rate of shrimp Litopenaeus 
 vannamei. Journal of Biotechnology. 8 (14), 3369-3376. 
[11] Ponce-Palafox, J., C.A. Martinez-palacios, L.G. Ross.  1997.  The effects of salinity and temperature on 
 the growth and survival rates of juvenile white shrimp Penaeus vannamei, Boone, 1931.  
 Aquaculture 157: 107-115. 
[12] กรมประมง. 2556. คู่มือการเลี้ยงกุ้งขาวแบบพัฒนา. ส้านักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง, กรมประมง, 14 หน้า  

 

กำรระบุชนิดปลิงน�้ำจืดที่พบในปูนำในพื้นที่ต�ำบลเกำะเต่ำ อ�ำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง

ธารารัตน์ หนูนุ่ม1* และธนพล อยู่เย็น2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ปูนาเป็นกลุ่มของปูน�้าจืดส่วนมากอาศัยอยู่ในนาข้าว แหล่งน�้า และขุดรูอยู่ตามดินชื้นๆ ท�าให้ปรสิตในปูนามีการติดเชื้อและ

แพร่กระจายได้ง่าย ปรสิตที่พบมากในปูนา คือ ปลิง จัดเป็นปรสติตัวเบียนทีค่อยดดูเลือดของสิ่งมีชีวติอื่น ซึ่งหากมกีารตดิเชื้อสูงอาจ

ท�าให้เจ้าบ้านตายได้

วัตถุประสงค์ : เพื่อระบุชนิดปลิงน�้าจืดที่พบในปูนาในพื้นที่ต�าบลเกาะเต่า อ�าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

วธิกีำรศกึษำ : การศึกษาครัง้นีใ้ช้วธิกีารเลอืกพืน้ทีใ่นการสุ่มเกบ็ตวัอย่างปนูาในพืน้ทีท่ีเ่ป็นหนองน�า้ บรเิวณพืน้ท้องน�า้มลัีกษณะเป็น

โคลนหรือทราย ท�าการเก็บรวบรวมตัวอย่างปูนาทั้งหมด 64 ตัว เพื่อตรวจสอบการติดเชื้อปลิงน�้าจืด ประกอบด้วยตัวอย่างปูนาเพศ

ผู ้และตวัอย่างปนูาเพศเมยี ในขัน้ตอนการตรวจหาปลงิน�า้จดืท�าการฉกีตวัอย่างปนูาทลีะตวั และสงัเกตปลงิน�า้จดืโดยการตรวจด้วย

ตาเปล่า หลังจากนั้นท�าการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของปลิงน�้าจืด และบันทึกข้อมูลการตรวจพบปลิงน�้าจืด และท�าการ

วิเคราะห์ด้วยสถิติ Chi-Square test

ผลกำรศึกษำ : ปูนามีการติดเชื้อปลิงน�้าจืดรวม 62 ตัว พบชนิดของปลิงน�้าจืดรวมทั้งหมด 3 กลุ่ม (Genus) 5 ชนิด (Species) 

สามารถจ�าแนกได้ ดังต่อไปนี้ Genus Placobdella จ�าแนกในระดับชนิดได้ คือ Placobdella sp.1 และ Placobdella sp.2, 

Genus Batracobdella จ�าแนกในระดับชนิดได้ คือ Batracobdella mahabiri และ Genus Hemiclepsis จ�าแนกในระดับชนิด

ได้ คือ Hemiclepsis marginata asiatica และ Hemiclepsis bhatiai ซึ่งปลิงน�้าจืดที่พบมากที่สุดในตัวอย่างปูนาเพศผู้ และ

ตัวอย่างปูนาเพศเมีย คือ Hemiclepsis bhatiai และ H. marginata asiatica พบจ�านวน 498 ตัว และ 474 ตัว ตามล�าดับ ซึ่งมี

ค่าความชุกรวม (%prevalence) เท่ากับ 96.88% (62/64) นอกจากนี้พบการติดเชื้อโปรโตซัวในตัวอย่างปูนาเพศผู้ 1 ตัว คือ การ

ติดเชื้อ Trypanosoma sp. 

วิจำรณ์และสรุป : การศึกษาทางสถิติพบว่าตัวอย่างปูนาเพศผู้ และตัวอย่างปูนาเพศเมียมีอัตราการติดเชื้อไม่แตกต่างกัน และสรุป

ได้ว่าเพศไม่มีผลต่ออัตราการติดเช้ือ โดยการที่ปูนามีค่าความชุกสูงนั้นอาจเป็นเพราะความสัมพันธ์ภายในระหว่างพื้นที่ที่อยู่อาศัย

และเจ้าบ้าน

ค�ำส�ำคัญ : ปูนา ปลิง Genus Placobdella Genus Batracobdella Genus Hemiclepsis
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Identification of Leech found in Rice-field Crab from Tambon Koh Tao,

Phapayom District, Phatthalung Province

Tararat Nunum1* and Thanapon Yooyen2

Abstract

Introduction : Rice-field Crab is a large group of freshwater crabs and live in rice fields, water source by dig a 

hole in moist soil and make Rice-field Crab are infected by the parasites and it can easily distribution. The 

leeches are most common parasites in Rice-field Crab and they are parasitic parasites by suck the blood of host 

which if high infection, the host must die.

Objective : To identify of leeches found in Rice-field Crab from Tambon Koh Tao, Phapayom District, Phatthalung 

Province.

Methods : The swampy areas were selected by random sampling area were used in this study. The bottom of 

the area is mud or sand surface. Total sixty-four of Rice-field Crab was collect for examine of leeches infection 

by separate to male and female crab specimens. In the process, Individual Rice-field Crab was tear and observe 

the leeches by eye inspection. After that, the leeches morphology was studied and record the data of leeches 

were found. Analysis of the data with statistics Chi-Square test.

Results : Sixty-two of Rice-field Crab was infected by freshwater leeches, them can classified by morphology 

study into three genus and five species included Genus Placobdalla: Placobdella sp.1 and Placobdella sp.2., 

Genus Batracobdella: Batracobdella mahabiri and Genus Hemiclepsis: H. marginata asiatica and H. bhatiai. 

The high of infection by freshwater leeches was found in male crab of H. bhatiai (498 leech) and female crab 

of H. marginata asiatica (474 leeches), respectively. The total prevalence (% prevalence) is 96.88% (62/64). In 

addition, protozoan infection was found in one male crab specimen by infected with Trypanosoma sp.

Conclusion : This study, the statistic show that, no different rates of infection in male and female crab specimens, 

and can be concluded that sex does not effect on the rate of infection. The high prevalence of infected in 

Rice-field Crab may be due to the intra-relationship between the area of residence and host.

Keywords: Rice-field Crab, Leeches, Genus Placobdella, Genus Batracobdella, Genus Hemiclepsis
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บทน้า 
ปู น้้ า จื ด  ห ม า ย ถึ ง สั ต ว์ ไ ม่ มี ก ร ะ ดู ก สั น ห ลั ง จั ด อ ยู่ ใ น  Phylum Arthropoda Class Crustacea Family 

Parathelphusidae มีสมาชิกร่วม Class ตั้งแต่ไรน้้าขนาดเล็กและกุ้งชนิดต่างๆ ลักษณะทั่วไป คือ ร่างกายเป็นแบบหัวเช่ือม
อก (Cephalothorax) ที่มีแผ่นคาราเพส (Carapace) ปกคลุมทางด้านหลัง และข้างมีรยางค์ (Appendage) ขาเดินเป็นข้อต่อ
เรียงต่อกันตรงปลายข้อ (แบบ Uniramous) จ้านวน 8 ขาเดิน ส่วนอีก 2 ขา ถูกดัดแปลงไปเป็นก้ามช่วยจับอาหารเข้าปากและ
ป้องกันตัว [1] โดยปูน้้าจืดที่พบในประเทศไทยมีทั้งหมด 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ปูล้าห้วย (Creek crab) ปูน้้าตก (Waterfall 
crab) ปูป่า (Land crab) และปูนา (Rice-field crab) ปูน้้าจืดทั้ง 4 กลุ่มมีการน้ามาบริโภคเป็นอาหารพื้นบ้านตามแหล่งที่พบ 
โดยปูน้้าจืดหลายชนิดมีการติดเช้ือตัวอ่อนของปรสิต ตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ปอด (Paragonimus siamensis) ซึ่งเป็นพาหะ
ของโรคพยาธิใบไม้ปอด (Human paragonimiasis) และพยาธิตัวกลม [2] 

ปูนา จัดเป็นปูน้้าจืดที่อาศัยอยู่ในนาข้าว แหล่งน้้า ท้าให้ปรสิตในปูนามีการติดเช้ือและแพร่กระจายได้ง่าย ปรสิตที่พบ
ในปูนา คือ ปลิง ปลิงจัดเป็นปรสิตตัวเบียนที่คอยดูดเลือดสัตว์อื่นๆ จึงต้องมีการปรับตัวหลายประการให้เหมาะกับการ
ด้ารงชีวิต ท่ีผ่านมามีการเผยแพร่ภาพและวิดีโอของหญิงรายหนึ่งในขณะแกะกระดองปูน้้าจืดพบว่ามีสิ่งมีชีวิตคืบคลานออกมา
จากตัวปูจ้านวนมาก ซึ่งปูชนิดนี้นิยมน้ามาใส่ในส้มต้า และดอง ท้าให้เกิดความเข้าใจผิดว่ าเป็นพยาธิและท้าอันตรายต่อชีวิต    
อีกทั้งยังมีรายงานเกี่ยวกับปลิงน้้าจืดในประเทศไทย อาทิเช่น ในเดือนกันยายน 2551 มีประกาศเตือนประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใน
เขตที่ประสบปัญหาอุทกภัยเกี่ยวกับปลิง ซึ่งโดยปกติปลิงมักอาศัยในน้้านิ่ง เมื่อมีอุทกภัยปลิงจะสามารถไหลไปตามน้้าท่วมได้ 
โดยปลิงเป็นสัตว์ดูดเลือดอาจไชเข้าไปในอวัยวะต่างๆ ทั้งนี้มีปลิง 2 ชนิด คือ ปลิงควายและปลิงเข็ม โดยปลิงเข็มสามารถเข้า
ทางหู ตา จมูก หรือปากได้ [3] ในเดือนมิถุนายน 2552 ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณริมน้้าแควใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี            
ได้ร้องเรียนผู้สื่อข่าวว่ามีสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายปลิงเข็มอาศัยในแม่น้้าจ้านวนมาก และเมื่อลงไปเล่นน้้าก็จะเกาะติดตามร่างกาย 
โดยปลิงที่พบมีความยาว 1-2 เซนติเมตร [4]  

 
วิธีด้าเนินการ 

เลือกพื้นที่เก็บตัวอย่างปูนา (Esanthelphusa dugasti) ในพื้นที่ต้าบลเกาะเต่า อ้าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง    
คือบริเวณที่เป็นหนองน้้า บริเวณพื้นท้องน้้ามีลักษณะเป็นโคลนหรือทราย ท้าการสุ่มเก็บตัวอย่างปูนาทั้งหมด 64 ตัว 
ประกอบด้วยตัวอย่างปูนาเพศผู้ 32 ตัว และตัวอย่างปูนาเพศเมีย 32 ตัว โดยการน้าตัวอย่างปูนาใส่ในถุงพลาสติก ถุงละ 1 ตัว 
และรัดปากถุงด้วยหนังยาง จากนั้นน้ามาตรวจหาปรสิต ณ ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง ท้าการศึกษาตัวอย่างปูนาทีละตัวโดยศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอก ได้แก่ ดูเพศ ช่ังน้้าหนัก         
วัดความกว้างของกระดอง และบันทึกข้อมูล จากนั้นท้าการฉีกตัวอย่างปูนาในขณะที่ตัวอย่างยังมีชีวิต ตรวจหาปลิงน้้าจืดใน
กระดอง และส่วนต่างๆ ใช้พู่กันเขี่ยปลิงน้้าจืดทั้งหมดออกมานับจ้านวนภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก้าลังขยายต่้า และศึกษา
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายในโดยการท้าสไลด์ถาวรย้อมสีด้วย Haematoxylin ถ่ายภาพ วาดภาพ และระบุชนิดของปลิงน้้า
จืดพร้อมทั้งบรรยายลักษณะตามหลักการการจัดจ้าแนกของ Chandra (1991) และ Sawyer (1986) น้าข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษามาหาค่าอัตราความชุก (Prevalence) และท้าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงกลุ่ม (Chi-Square test) 
โดยใช้ IBM SPSS Statistics version 17 โดยใช้ช่วงความเชื่อมั่นเท่ากับ 95 เปอร์เซ็นต์ 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการส้ารวจพบปลิงน้้าจืดในตัวอย่างปูนา 62 ตัว จ้านวนปลิงน้้าจืดที่พบในตัวอย่างปูนาทั้งหมดจ้านวน 1,569 ตัว 

ซึ่งพบในตัวอย่างปูนาเพศผู้ 768 ตัว และตัวอย่างปูนาเพศเมีย 801 ตัว ซึ่งสามารถจัดจ้าแนกชนิดของปลิงน้้าจืดที่ตรวจพบโดย
ใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Morphology) ตามเอกสารของ Chandra (1991) และ Sawyer (1986) [5], [6] จัดอยู่ใน 
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Phylum Annelida Class Hirudinea Subclass Euhirudinea Order Rhynchobdellida Family Glossiphoniidae 
สามารถจัดจ้าแนกในระดับสกุล (Genus) ได้ 3 Genus คือ Genus Placobdella, Genus Batracobdella และ Genus 
Hemiclepsis เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดจ้าแนก คือ รูปทรงของล้าตัว จ้านวนและต้าแหน่งของ Eyes spot การมีหรือไม่มี 
Proboscis จ้านวน Crop (กระเพาะอาหาร) จ้านวน Testisacs จ้านวน Ovary และการมีหรือไม่มี Pigments ทางด้านหลัง
ของล้าตัว สามารถจ้าแนกได้ดังต่อไปนี้ 

Genus Placobdella ในการศึกษาครั้งนี้ไม่สามารถจัดจ้าแนกได้ถึงระดับชนิด เมื่อเปรียบเทียบลักษณะของปลิง   
น้้าจืดที่พบสามารถจ้าแนกได้ 2 ชนิด คือ Placobdella sp.1 และ Placobdella sp.2 จากการศึกษาพบ Placobdella sp.1 
จ้านวน 41 ตัว พบในตัวอย่างปูนาเพศผู้ 23 ตัว และตัวอย่างปูนาเพศเมีย 18 ตัว มีลักษณะเด่น คือ ล้าตัวแบน ส่วนของ 
Anterior sucker เช่ือมติดกับส่วนของล้าตัว มี Eyes spot 1 คู่ มีขนาดเล็กอยู่ติดกัน (ระยะห่างของ Eyes spot จะต้องมี
ขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของ Eyes spot) ต้าแหน่งของ Eyes spot อยู่บนวงที่ 2 ล้าตัวมีความกว้าง 0.97 มิลลิเมตร 
ความยาว 3.96 มิลลิเมตร มี Testisacs 6 คู่ มีลักษณะเป็นพูขนาดเล็ก และพบ Placobdella sp.2 จ้านวน 17 ตัว ในตัวอย่าง
ปูนาเพศผู้ 5 ตัว ตัวอย่างปูนาเพศเมีย 12 ตัว มีลักษณะเด่น คือ ล้าตัวป้อม ส่วนของ Anterior sucker เช่ือมติดกับล้าตัว       
มีความแคบน้อยกว่า Posterior sucker มี Eyes spot 1 คู่ มีขนาดเล็กอยู่ใกล้กัน ต้าแหน่งของ Eyes spot อยู่บนวงที่ 2 ล้าตัว
มีความกว้าง 1.46 มิลลิเมตร ความยาว 6.85 มิลลิเมตร มี Ovary 1 เส้น มี Testisacs 6 คู่ มีลักษณะเป็นพูขนาดใหญ่ และ
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

 

 
A.                   B. 

 

ภาพที่ 1 Placobdella sp.1 (ก้าลังขยาย 40 เท่า), A. ภาพถ่าย B. ภาพวาด, Crop (C), Eyes spot (E), Intestine (INT), 
Posterior sucker (PS), Proboscis (P), Rectum (RT), Salivary gland (SG), Testisacs (T). 
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A.                   B. 

 

ภาพที่ 1 Placobdella sp.1 (ก้าลังขยาย 40 เท่า), A. ภาพถ่าย B. ภาพวาด, Crop (C), Eyes spot (E), Intestine (INT), 
Posterior sucker (PS), Proboscis (P), Rectum (RT), Salivary gland (SG), Testisacs (T). 
 

 
A. B. 

 

ภาพที่ 2 Placobdella sp.2 (ก้าลังขยาย 40 เท่า), A. ภาพถ่าย B. ภาพวาด, Crop (C), Eyes spot (E), Intestine (INT), 
Ovary (O), Posterior sucker (PS), Proboscis (P), Rectum (RT), Salivary gland (SG), Testisacs (T). 

 
Genus Batracobdella สามารถจัดจ้าแนกได้ 1 ชนิด คือ Batracobdella mahabiri จากการศึกษาพบ 179 ตัว 

พบในตัวอย่างปูนาเพศผู้ 103 ตัว และตัวอย่างปูนาเพศเมีย 76 ตัว มีลักษณะเด่น คือ ล้าตัวป้อม ส่วนหัวและ Anterior sucker 
เชื่อมติดกับล้าตัว อาจมีความกว้างหรือแคบน้อยกว่า Posterior sucker มี Eyes spot 2 คู่ ต้าแหน่งของ Eyes spot คู่ที่ 1 อยู่
บนวงที่ 2 Eyes spot คู่ที่ 2 อยู่บนวงที่ 5 มีจ้านวนวงรวมทั้งหมด 74 วง ล้าตัวมีความกว้าง 2.16 มิลลิเมตร ความยาว 10.35 
มิลลิเมตร มี Ovary 2 เส้น มีลักษณะเป็นเส้นยาวลงมาถึงต้าแหน่งของ Testisacs คู่ที่ 2 มี Testisacs 6 คู่ มีลักษณะเป็นพู
ขนาดใหญ่ และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

 

 
A. B. 

 

ภาพที่ 3 Batracobdella mahabiri (ก้าลังขยาย 100 เท่า), A. ภาพถ่าย B. ภาพวาด, Crop (C), Eyes spot (E), Intestine 
(INT), Ovary (O), Posterior sucker (PS), Proboscis (P), Rectum (RT), Salivary gland (SG), Testisacs (T). 
 

Genus Hemiclepsis สามารถจัดจ้าแนกได้ 2 ชนิด คือ Hemiclepsis marginata asiatica และ Hemiclepsis 
bhatiai จากการศึกษาพบ H. marginata asiatica จ้านวน 613 ตัว พบในตัวอย่างปูนาเพศผู้ 139 ตัว และตัวอย่างปูนาเพศ
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เมีย 474 ตัว มีลักษณะเด่น คือ ล้าตัวป้อม มี Eyes spot 2 คู่ Eyes spot คู่ที ่1 มีขนาดใหญ่ติดกันอยู่บนวงที่ 3 Eyes spot  คู่
ที่ 2 มีขนาดเล็กอยู่บนวงที่ 4 มีจ้านวนวงรวมทั้งหมด 67 วง ล้าตัวมีความกว้าง 1.57 มิลลิเมตร ความยาว 4.93 มิลลิเมตร   มี 
Testisacs 6 คู่ มีลักษณะเป็นพูขนาดใหญ่ และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจากการศึกษาพบ H. bhatiai จ้านวน 719 
ตัว พบในตัวอย่างปูนาเพศผู้ 498 ตัว และตัวอย่างปูนาเพศเมีย 221 ตัว มีลักษณะเด่น คือ ล้าตัวป้อม มี Eyes spot 3 คู่ Eyes 
spot คู่ที่ 1 มีขนาดเล็กห่างกันอยู่บนวงที่ 2 เช่ือมติดกับ Eyes spot คู่ที่ 2 ซึ่งมีขนาดใหญ่ติดกันอยู่บนวงที่ 3 และ Eyes spot 
คู่ที่ 3 มีขนาดเล็กห่างกันอยู่บนวงที่ 5 มีจ้านวนวงรวมทั้งหมด 70 วง ล้าตัวมีความกว้าง 2.10 มิลลิเมตร ความยาว 10.31 
มิลลิเมตร มี Ovary 2 เส้น มีลักษณะเป็นเส้นยาวลงมาถึงต้าแหน่งของ Eyes spot คู่ที่ 3 มี Testisacs 6 คู่ มีลักษณะเป็นพู
ขนาดใหญ่ และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

 

 
A. B. 

 

ภาพที่ 4 Hemiclepsis marginata asiatica (ก้าลังขยาย 100 เท่า), A. ภาพถ่าย B. ภาพวาด, Crop (C), Eyes spot (E), 
Intestine (INT), Posterior sucker (PS), Proboscis (P), Rectum (RT), Salivary gland (SG), Testisacs (T). 
 

 
A. B. 

 

ภาพที่ 4 Hemiclepsis bhatiai (ก้าลังขยาย 100 เท่า), A. ภาพถ่าย B. ภาพวาด, Crop (C), Eyes spot (E), Intestine 
(INT), Ovary (O), Posterior sucker (PS), Proboscis (P), Rectum (RT), Salivary gland (SG), Testisacs (T). 
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A. B. 
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A. B. 

 

ภาพที่ 4 Hemiclepsis bhatiai (ก้าลังขยาย 100 เท่า), A. ภาพถ่าย B. ภาพวาด, Crop (C), Eyes spot (E), Intestine 
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ปลิงน้้าจืดแต่ละชนิดจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน คือ Placobdella sp.1 และ Hemiclepsis marginata asiatica 
ไม่มี Ovary ยื่นยาวลงมาเป็นเส้นขนาดใหญ่ ซึ่งแตกต่างจาก Placobdella sp.2, B. mahabiri และ H. bhatiai ที่มี Ovary 
ยื่นยาวลงมาเป็นเส้นยาวขนาดใหญ่ จ้านวน 1 ถึง 2 เส้น สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน อีกทั้งรูปร่าง ของ Testisacs          
ใน Placobdella sp.1 มีลักษณะเป็นพูขนาดเล็ก ซึ่งแตกต่างจาก Placobdella sp.2, B. mahabiri, H. (m.) asiatica และ 
H. bhatiai มีลักษณะเป็นพูยาวขนาดใหญ่ อีกทั้ง Siddalli et al. (2004) ได้อธิบายลักษณะของ Genus ต่างๆ ที่อยู่ใน 
Family Glossiphoniidae คือ Genus Placobdella มี Eyes spot 1 คู่ อยู่ใกล้กันหรือเชื่อมติดกัน Genus Batracobdella 
และ Genus Hemiclepsis มี Eyes spot 2-3 คู่ จะมี Chitinoid plaque (Scute) และ Nuchal gland ที่เป็นอวัยวะช่วยใน
การสืบพันธุ์ของปลิง โดยจะอยู่ทางด้านหลังของล้าตัว [7] 

ผลจากการทดสอบทางสถิติจ้านวนทั้งหมดของปลิงน้้าจืดที่พบในตัวอย่างปูนาเพศผู้ และตัวอย่างปูนาเพศเมีย 
จ้านวน 768 ตัว และ 801 ตัว ตามล้าดับ ผลลัพธ์จากการประมวลผลแสดงว่าค่า Asymp.Sig. เท่ากับ 0.405 ซึ่งมีค่ามากกว่า 
0.05 (p>0.05) แสดงว่าจ้านวนปลิงน้้าจืดที่พบในตัวอย่างปูนาเพศผู้ และตัวอย่างปูนาเพศเมียไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส้าคัญ 
และเมื่อน้าจ้านวนปลิงน้้าจืด 

ในการศึกษาพบปลิงน้้าจืดในปูนาส่วนใหญ่พบว่าปลิงน้้าจืดจะเกาะอยู่บริเวณใต้กระดอง (Carapace) รวมถึงมีการ
คืบคลานออกมานอกตัวปู และบริเวณพื้นล่างของถุงพลาสติกท่ีบรรจุปู ในการศึกษาครั้งนี้พบปลิงน้้าจืดในตัวอย่างปูนา 62 ตัว 
จากตัวอย่างปูนาเพศผู้และเพศเมียทั้งหมด 64 ตัว คิดค่าความชุกรวม (%prevalence) เท่ากับ 96.88% ซึ่งสูงกว่าการศึกษา
ของจิตติกานต์ (2552) ที่ท้าการศึกษาในปูนา (E. dugasti) ในล้าน้้าปิงห่าง ต้าบลอุโมงค์ อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน พบปลิงน้้า
จืดในตัวอย่างปูนา 28 ตัว จากตัวอย่างปูนาทั้งหมด 31 ตัว คิดค่าความชุกรวม (%prevalence) ได้เท่ากับ 90.32% และจัด
จ้าแนกตามลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Morphology) จัดอยู่ใน Family Glossiphoniidae ซึ่งจัดจ้าแนกได้ 2 Genus คือ 
Genus Helobdella และ Genus Glossiphonia [8] อีกทั้งการศึกษาของ Dvoretsky (2008) ที่ตรวจพบปลิง Johanssonia 
arctica ในปู Paralithodes camtschaticus โดยมีค่าความชุกเท่ากับ 62.50% และส้าหรับปู Lithodes maia ไม่พบการ
เกาะของปลิง [9] นอกจากนี้ Hutton and Sogandares (1959) ศึกษาสาเหตุการตายที่เกิดมาจากปลิง Myzobdella 
lugubris ในปู Blue Crab (Caliinectes sapidus (Rathbun)) ได้รายงานว่าพบปลิงที่เกาะได้มากกว่าครึ่งจากจ้านวนปู
ทั้งหมด และต้าแหน่งที่ตรวจพบปลิงอยู่บริเวณใต้กระดองใกล้กับส่วนขา ซึ่งทางด้านหลังของกระดองปูในบางตัวจะถูกเจาะเป็น
รูขนาดใหญ่เกิดเป็นบาดแผล ท้าให้มีการติดเชื้อและก่อให้เกิดโรคในปูได้ [10] ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งน้ีพบการติดเช้ือโปรโตซัว 
Trypanosoma sp. ในปูนาเพศผู้จ้านวน 1 ตัว นอกจากนี้ Hemmingsen et al. (2005) ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปู ปลิง 
และโปรโตซัว Trypanosoma sp. โดยท้าการศึกษาในปู Red king crab (Paralithodes camtschaticus) ได้รายงานว่า
ตรวจพบปลิง Johanssonia arctica และพบไข่ของปลิงเกาะอยู่ทางด้านล่างของกระดองปูโดยการศึกษาข้างต้นเป็นการศึกษา 
และส้ารวจพบในปูทะเล (Paralithodes camtschaticus และ Caliinectes sapidus) ที่มีการตรวจพบปลิงจ้านวนมาก [11] 
เช่นเดียวกันกับการส้ารวจครั้งนี้ โดยต้าแหน่งที่มีการตรวจพบและค่าความชุกท่ีสูงมีความสอดคล้องกันเป็นอย่างมาก  

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าตัวอย่างปูนาเพศผู้ และตัวอย่างปูนาเพศเมียมีอัตราการติดเช้ือไม่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถ
สรุปได้ว่าเพศไม่มีผลต่ออัตราการติดเช่ือ โดยสาเหตุของการที่ปูนามีค่าความชุกสูงนั้น อาจเนื่องมาจากความสัมพันธ์ของ
ลักษณะพื้นที่ของที่อยู่อาศัย โดยปกติปลิงน้้าจืดทั้ง 3 Genus (Genus Placobdella, Genus Batracobdella และ Genus 
Hemiclepsis) ที่พบในการศึกษาครั้งนี้จะอาศัยอยู่บริเวณพื้นท้องน้้าที่เป็นลักษณะเป็นโคลนหรือทราย และการด้ารงชีพของ  
ปูนาจะเดินอยู่บริเวณใกล้พื้นโคลนหรือริมฝั่ง ท้าให้มีโอกาสในการเกาะของปลิงน้้าจืดนั้นมีสูงมาก อีกท้ังลักษณะทางสรีรวิทยา
ของปูนาที่มีกระดองขนาดใหญ่รวมทั้งลักษณะขาที่เป็นปล้อง ท้าให้ปลิงน้้าจืดสามารถเข้าไปยึดเกาะอยู่ภายในตัวปูนาได้ อีกท้ัง
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ผลของกำรเสริมน�้ำมันกระเทียมในอำหำรต่อกำรเจริญเติบโต องค์ประกอบเลือด และควำมต้ำนทำนต่อกำร

ติดเชื้อแบคทีเรียในปลำดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus × Clarias gariepinus)

พงศ์จรัส กั้งยอด1* นพดล ศุกระกาญจน์2 และยุพิน พิมโคตร์3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ปลาดุกลูกผสมเป็นปลาท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาดสูง เกษตรกรจึงมักเพาะเล้ียงแบบหนาแน่น ท�าให้ปลาเกิดความเครียด

และเป็นโรคตามมา เกษตรกรมักใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะในการแก้ปัญหา ส่งผลให้เกิดการตกค้างในเนื้อปลาและส่งผลด้านความ

ปลอดภัยของผู้บริโภค

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลของการเสริมน�้ามันกระเทียมโดยการผสมในอาหารต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบเลือด และความ

ต้านทานต่อการติดเชื้อแบคทีเรียในปลาดุกลูกผสม

วิธีกำรศึกษำ : ทดลองเลี้ยงปลาดุกลูกผสมด้วยสูตรอาหารผสมน�้ามันกระเทียมที่ระดับต่างกัน 4 ระดับ คือ 0 (ชุดควบคุม), 2.5, 5 

และ 10 mL/kg อาหาร เป็นเวลา 10 สัปดาห์ จากนั้นวิเคราะห์การเจริญเติบโตและอัตราการรอด ตรวจวัดองค์ประกอบเลือด และ

ชักน�าให้มีการติดเชื้อแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila และบันทึกอัตราการรอด

ผลกำรศึกษำ : การเจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลาดุกลูกผสมในทุกชุดการทดลอง ไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) โดยอัตรา

การกินอาหารมีแนวโน้มลดลงเมื่อระดับของน�้ามันกระเทียมในอาหารเพิ่มสูงขึ้น จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเลือดของปลาดุก

ลูกผสมในทุกชุดการทดลอง พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) แต่ปริมาณฮีโมโกลบิน และปริมาณเม็ดเลือดทั้งหมดของ

กลุ่มที่ได้รับน�้ามันกระเทียมมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุม และจากการทดสอบความต้านทานต่อการติดเช้ือ

แบคทีเรีย พบว่าอัตราการรอดของปลาดุกลูกผสม ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) แต่อัตราการรอดของกลุ่มที่ได้รับน�้ามัน

กระเทียมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของปริมาณฮีโมโกลบินและปริมาณเม็ดเลือดทั้งหมด

วิจำรณ์และสรุป : ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าแม้น�้ามันกระเทียมไม่มีผลต่อการกระตุ้นการเจริญเติบโต แต่มีแนวโน้มในการกระตุ้นอง

ค์ประกอบเลือดบางประการ และความต้านทานต่อการติดเชื้อแบคทีเรียของปลาดุกลูกผสม
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Effects of dietary garlic oil supplementation on growth, blood parameters and resistance 

to bacterial infection in hybrid catfish (Clarias macrocephalus × Clarias gariepinus)

Pongjarus Kungyod1*, Noppadon Sukrakanchana2 and Yuphin Phimkhot3

Abstract

Introduction : Hybrid catfish is one of the highly demanded food fish. Therefore, fish were often cultured 

under high density which may cause fish to become weak and diseased. Chemicals and antibiotics will be 

applied to solve the problems, resulting in drug residues in fish and adversely affecting of consumers. 

Objective : To study effects of dietary garlic oil supplementation on growth performance, blood parameters 

and resistance to bacterial infection in hybrid catfish.

Methods : Hybrid catfish were fed with garlic oil supplemented diet at 4 different levels: 0 (control group), 2.5, 

5 and 10 mL/kg for 10 weeks. Growth performance, survival rate and blood parameters were measured. Sur-

vival rate of experimental fish after challenging with Aeromonas hydrophila was also recorded.

Results : Growth and survival rate of hybrid catfish fed with garlic oil supplemented diets in all experimental 

groups showed no significant difference (p> 0.05). The feeding rate tended to decrease according to the increas-

ing of garlic oil level in diet. Blood composition of hybrid catfish fed with garlic oil supplemented diets in all 

experimental groups showed no significant difference (p> 0.05), however hemoglobin contents and the total 

blood cell counts of the fish fed with garlic oil diets tended to increase, compared to the controls. After chal-

lenging with bacteria, hybrid catfish in all experimental groups exhibited no significantly different survival rate 

(p> 0.05). However, it was found that the survival rate of fish fed garlic oil tended to be increased, when com-

pared to the controls. These were associated with an increase of hemoglobin contents and total blood cell 

counts.

Conclusion : This study suggests that although garlic oil does not enhance growth performance, but there is a 

tendency to stimulate some blood parameters, as well as resistance to bacterial infection in hybrid catfish.

Keywords: Garlic oil, Hybrid catfish, Growth performance, Blood parameters, Disease
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บทน้า 

 ปลาดุกลูกผสมเป็นปลาน้ าจืดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจเนื่องจากมีรสชาติดี  สามารถประกอบอาหารได้
หลากหลาย จึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคอีกทั้งยังเป็นปลาที่โตเร็ว เลี้ยงง่าย แข็งแรง ทนทานต่อโรคและสภาพแวดล้อมได้ดี  
มีการเพาะเลี้ยงอย่างกว้างขวาง โดยมีรายงานจากกลุ่มเศรษฐกิจการประมง พบว่าประเทศไทยมีผลผลิตปลาดุกที่ได้         
จากการเพาะเลี้ยงในปี พ.ศ. 2559 สูงถึง 109,072 ตัน คิดเป็นมูลค่า 5,607.39 ล้านบาท และโดยที่ความต้องการ         
ของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง [1] เกษตรกรจึงได้พัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาดุก
ลูกผสมให้เป็นการเลี้ยงแบบหนาแน่นเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการเลี้ยงปลาแบบหนาแน่นมักส่งผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อมภายในบ่อเลี้ยง ท าให้ปลาเกิดความเครียดและอ่อนแอ และมักเกิดปัญหาด้านโรคตามมา โดยเฉพาะโรค 
motile aeromonad disease ซึ่งมีสาเหตุจากเช้ือแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila โดยเกษตรกรมักใช้สารเคมีและ
ยาปฏิชีวนะในการป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการตกค้างในเนื้อปลาและสิ่งแวดล้อม ส่งผลเสียต่อการ
ส่งออกและความปลอดภัยของผู้บริโภค [2]   
 ปัจจุบันได้มีการศึกษาการใช้พืชสมุนไพรหลายชนิดเป็นทางเลือกในการกระตุ้นการเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกัน และ
เพิ่มความต้านทานโรคในสัตว์น้ า เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หนึ่งในพืช
สมุนไพรที่พบว่ามีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการเจริญเติบโตและความต้านทานโรคสัตว์น้ าในหลายชนิด คือ กระเทียม 
(Allium sativum) มีรายงานพบกระเทียมเป็นพืชสมุนไพรที่มฤีทธิ์ทางชีวภาพหลากหลาย ทั้งการต้านเชื้อแบคทีเรีย เช้ือรา 
ปรสิต กระตุ้นการย่อยอาหาร เพิ่มการบีบตัวของล าไส้ [3] มีรายงานว่าน้ ามันกระเทียมมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต เพิ่ม
อัตราการรอด และเพิ่มประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระในปลานิลได้ [4] นอกจากนี้ยังพบว่าปลาดุกแอฟริกันที่ได้รับ
อาหารเสริมกระเทียม มีปริมาณโปรตีนในน้ าเลือด ปริมาณอัลบูมิน และปริมาณโกลบูลินเพิ่มสูงขึ้น [5] และยังมีฤทธ์ิในการ
ยับยั้งเช้ือแบคทีเรียก่อโรคหลายชนิดในกุ้งขาว [6] อย่างไรก็ตามการศึกษาประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรแต่ละชนิดจ าเป็น
จะต้องมีการศึกษาโดยละเอียดถึงรูปแบบ และปริมาณที่เหมาะสมกับสัตว์น้ าแต่ละชนิดอีกด้วย  

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเสริมน้ ามันกระเทียม (garlic oil) ในอาหารต่อการเจริญเติบโต
องค์ประกอบเลือด และความต้านทานโรคติดเชื้อแบคทีเรียในปลาดุกลูกผสม 

วิธีด้าเนินการ 
การเตรียมสัตว์ทดลอง 
 น าปลาดุกลูกผสมที่ได้จากฟาร์มเอกชนในจังหวัดสงขลา น้ าหนักตัวเฉลี่ย 9 - 10 กรัม จ านวน 300  ตัว  มาพัก
ในบ่อซีเมนต์ขนาดความจุ 50 ลิตร บ่อละ 25 ตัว จ านวน 12 บ่อ เพื่อให้ปลาคุ้นเคยกับสภาพการทดลอง เป็นเวลา 1 
สัปดาห์ก่อนเริ่มการทดลอง โดยให้อาหารเม็ดส าเร็จรูปส าหรับปลากินเนื้อวันละ 2 ครั้ง   

การเตรียมอาหารทดลอง 
 ใช้อาหารเม็ดส าเร็จรูปส าหรับปลากินเนื้อ ในการเตรียมอาหารส าหรับสัตว์ทดลอง 4 ชุด โดยแต่ละชุดผสมน้ ามัน
กระเทียมเข้มข้นบริสุทธิ์ (ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ) ในระดับที่ต่างกัน 4 ระดับ คือ 0, 2.5, 5 และ 10 mL/kg อาหาร 
ตามล าดับ โดยน าน้ ามันกระเทียมเจือจางกับน้ ามันพืช ฉีดพ่นให้ทั่ วเม็ดอาหาร แล้วผึ่งให้แห้งในร่มนาน 24 ช่ัวโมง               
เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 ºC เตรียมอาหารใหม่ทุก 2 สัปดาห์    

การวางแผนการทดลอง 
 ด าเนินการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design: CRD) สุ่มปลาดุกลูกผสมที่ได้จากฟาร์ม
เอกชนในจังหวัดสงขลา แบ่งการทดลองออกเป็น 4 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้ า ซ้ าละ 25 ตัว โดยแต่ละชุดการ
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ทดลองให้อาหารผสมน้ ามันกระเทียมที่ระดับตา่งกัน 4 ระดับ คือ 0 (ชุดควบคุม), 2.5, 5 และ 10 mL/kg อาหาร ตามล าดบั 
โดยให้อาหารจนปลากินอิ่มวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น (9.00 น. และ16.00 น.) เก็บข้อมูลปริมาณอาหารที่ปลากินต่อเนื่องเป็น
เวลา 10 สัปดาห์ เมื่อครบก าหนดน าปลามาช่ังน้ าหนัก วิเคราะห์การเจริญเติบโตและอัตราการรอด จากนั้นสุ่มเก็บเลือด
ปลาแต่ละซ้ าในแต่ละชุดการทดลอง จ านวน 21 ตัว เพื่อตรวจวัดองค์ประกอบเลือด ประกอบด้วย ค่าฮีมาโตคริต ปริมาณ
ฮีโมโกลบิน และปริมาณเม็ดเลือดทั้งหมด และน าปลาทดลองมาทดสอบความต้านทานโรค โดยการชักน าให้มีการติดเช้ือ
แบคทีเรีย A. hydrophila โดยวิธีการเลี้ยงร่วมกับปลาที่ติดเชื้อ บันทึกอัตราการรอดหลังจากการชักน าให้ติดเชื้อแบคทีเรีย 

การวิเคราะห์การเจริญเติบโตและอัตราการรอด 
 หลังจากการทดลองให้อาหารเสริมน้ ามันกระเทียมที่ระดับต่างกัน 4 ระดับ เป็นเวลา 10 สัปดาห์  วัดค่าการ
เจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลาในแต่ละชุดการทดลอง ประกอบด้วย น้ าหนักที่เพิ่มขึ้น (% Weight gain ) อัตรา
การเจริญเติบโตจ าเพาะ (Specific growth rate: SGR)  อัตราแลกเนื้อ (Feed conversion rate: FCR) อัตราการกิน
อาหาร (Rate of feed intake) และอัตราการรอด (Survival rate) โดยที่ 

น้ าหนักที่เพ่ิมขึ้น (%)   =   100 × [(น้ าหนักปลาสุดท้าย - น้ าหนักปลาเริ่มต้น) / น้ าหนักปลาเริ่มต้น] 

อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (%/วัน) =100 × [(lnน้ าหนักปลาสุดท้าย - lnน้ าหนักปลาเริ่มต้น)/ระยะเวลา
ทดลอง] 

อัตราแลกเนื้อ  = น้ าหนักอาหารทั้งหมด / น้ าหนักปลา 

อัตราการกินอาหาร (% / ตัว / วัน)   =  F×100
 w0+w1

2         ×       N0+N1     
2   ×  t

 

  โดย F   = น้ าหนักอาหารแห้งท่ีปลากิน (กรัม)    N0 = จ านวนปลาเริ่มต้น (กรัม)  
  W0 = น้ าหนักปลาเฉลี่ยเริ่มต้น (กรัม)         N1 = จ านวนปลาสุดท้าย (กรัม)   

   W1 = น้ าหนักปลาเฉลี่ยสุดท้าย (กรัม)        t   = ระยะเวลาที่ปลาได้รับอาหาร (วัน) 
อัตราการรอด (%) =100 × (จ านวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง / จ านวนปลาเริ่มต้น)  

การวิเคราะห์องค์ประกอบเลือด 
 เมื่อท าการทดลองครบ 10 สัปดาห์ สุ่มเก็บตัวอย่างปลาแต่ละซ้ าในแต่ละชุดการทดลอง จ านวน 7 ตัว เก็บเลือด
ปลาโดยใช้เข็มขนาด 25 G ดูดเลือดจากเส้นเลือดบริเวณโคนหาง (caudal vein) ของปลา ตัวละประมาณ 1 มิลลิลิตร 
น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเลือด ซึ่งประกอบด้วย ค่าฮีมาโตคริต (haematocrit) ปริมาณฮีโมโกลบิน (haemoglobin)  
และปริมาณเม็ดเลือดทั้งหมด (total blood cell count) [7] 

การทดสอบความต้านทานโรค (challenge test) 
 หลังจากการทดลองให้อาหารเสริมน้ ามันกระเทียมที่ระดับต่างกัน เป็นเวลา 10 สัปดาห์ น าปลาแต่ละซ้ าในแต่ละ
ชุดการทดลอง จ านวน 21 ตัว มาทดสอบความต้านทานโรค โดยวิธีการเลี้ยงร่วมกับปลาที่ติดเชื้อ (cohabitation) ซึ่งเป็น
วิธีการที่เลียนแบบการติดต่อของโรคตามธรรมชาติ จากปลาป่วยไปสู่ปลาปกติที่อยู่ร่วมกัน โดยการฉีดเช้ือเข้าตัวปลาแล้ว
น าไปเลี้ยงร่วมกับปลาปกติ เพื่อให้มีการแพร่กระจายของโรคจากปลาป่วยไปยังปลาปกติ   
 ท าการชักน าให้เกิดการติดเช้ือในปลา โดยน าสารละลายเชื้อ A. hydrophila ในน้ าเกลือ 0.85% ซึ่งมีปริมาณเชือ้
ประมาณ 108 cfu/mL ฉีดเข้าช่องท้องปลา ปริมาตรตัวละ 0.5 mL จ านวน 3 ตัว/บ่อ และท าเครื่องหมายแสดงที่ตัวปลา 
จากนั้นน าปลาลงในบ่อ สังเกตอาการของปลาและบันทึกการตายของปลาทุกวันจนครบ 14 วัน โดยไม่นับรวมปลาที่ท าการ
ฉีดเช้ือ จากนั้นค านวณอัตราการรอดหลังจากทดสอบความต้านทานโรค 
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ทดลองให้อาหารผสมน้ ามันกระเทียมที่ระดับตา่งกัน 4 ระดับ คือ 0 (ชุดควบคุม), 2.5, 5 และ 10 mL/kg อาหาร ตามล าดบั 
โดยให้อาหารจนปลากินอิ่มวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น (9.00 น. และ16.00 น.) เก็บข้อมูลปริมาณอาหารที่ปลากินต่อเนื่องเป็น
เวลา 10 สัปดาห์ เมื่อครบก าหนดน าปลามาช่ังน้ าหนัก วิเคราะห์การเจริญเติบโตและอัตราการรอด จากนั้นสุ่มเก็บเลือด
ปลาแต่ละซ้ าในแต่ละชุดการทดลอง จ านวน 21 ตัว เพื่อตรวจวัดองค์ประกอบเลือด ประกอบด้วย ค่าฮีมาโตคริต ปริมาณ
ฮีโมโกลบิน และปริมาณเม็ดเลือดทั้งหมด และน าปลาทดลองมาทดสอบความต้านทานโรค โดยการชักน าให้มีการติดเช้ือ
แบคทีเรีย A. hydrophila โดยวิธีการเลี้ยงร่วมกับปลาที่ติดเชื้อ บันทึกอัตราการรอดหลังจากการชักน าให้ติดเชื้อแบคทีเรีย 

การวิเคราะห์การเจริญเติบโตและอัตราการรอด 
 หลังจากการทดลองให้อาหารเสริมน้ ามันกระเทียมที่ระดับต่างกัน 4 ระดับ เป็นเวลา 10 สัปดาห์  วัดค่าการ
เจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลาในแต่ละชุดการทดลอง ประกอบด้วย น้ าหนักที่เพิ่มขึ้น (% Weight gain ) อัตรา
การเจริญเติบโตจ าเพาะ (Specific growth rate: SGR)  อัตราแลกเนื้อ (Feed conversion rate: FCR) อัตราการกิน
อาหาร (Rate of feed intake) และอัตราการรอด (Survival rate) โดยที่ 

น้ าหนักที่เพ่ิมขึ้น (%)   =   100 × [(น้ าหนักปลาสุดท้าย - น้ าหนักปลาเริ่มต้น) / น้ าหนักปลาเริ่มต้น] 

อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (%/วัน) =100 × [(lnน้ าหนักปลาสุดท้าย - lnน้ าหนักปลาเริ่มต้น)/ระยะเวลา
ทดลอง] 

อัตราแลกเนื้อ  = น้ าหนักอาหารทั้งหมด / น้ าหนักปลา 

อัตราการกินอาหาร (% / ตัว / วัน)   =  F×100
 w0+w1

2         ×       N0+N1     
2   ×  t

 

  โดย F   = น้ าหนักอาหารแห้งท่ีปลากิน (กรัม)    N0 = จ านวนปลาเริ่มต้น (กรัม)  
  W0 = น้ าหนักปลาเฉลี่ยเริ่มต้น (กรัม)         N1 = จ านวนปลาสุดท้าย (กรัม)   

   W1 = น้ าหนักปลาเฉลี่ยสุดท้าย (กรัม)        t   = ระยะเวลาที่ปลาได้รับอาหาร (วัน) 
อัตราการรอด (%) =100 × (จ านวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง / จ านวนปลาเริ่มต้น)  

การวิเคราะห์องค์ประกอบเลือด 
 เมื่อท าการทดลองครบ 10 สัปดาห์ สุ่มเก็บตัวอย่างปลาแต่ละซ้ าในแต่ละชุดการทดลอง จ านวน 7 ตัว เก็บเลือด
ปลาโดยใช้เข็มขนาด 25 G ดูดเลือดจากเส้นเลือดบริเวณโคนหาง (caudal vein) ของปลา ตัวละประมาณ 1 มิลลิลิตร 
น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเลือด ซึ่งประกอบด้วย ค่าฮีมาโตคริต (haematocrit) ปริมาณฮีโมโกลบิน (haemoglobin)  
และปริมาณเม็ดเลือดทั้งหมด (total blood cell count) [7] 

การทดสอบความต้านทานโรค (challenge test) 
 หลังจากการทดลองให้อาหารเสริมน้ ามันกระเทียมที่ระดับต่างกัน เป็นเวลา 10 สัปดาห์ น าปลาแต่ละซ้ าในแต่ละ
ชุดการทดลอง จ านวน 21 ตัว มาทดสอบความต้านทานโรค โดยวิธีการเลี้ยงร่วมกับปลาที่ติดเชื้อ (cohabitation) ซึ่งเป็น
วิธีการที่เลียนแบบการติดต่อของโรคตามธรรมชาติ จากปลาป่วยไปสู่ปลาปกติที่อยู่ร่วมกัน โดยการฉีดเช้ือเข้าตัวปลาแล้ว
น าไปเลี้ยงร่วมกับปลาปกติ เพื่อให้มีการแพร่กระจายของโรคจากปลาป่วยไปยังปลาปกติ   
 ท าการชักน าให้เกิดการติดเช้ือในปลา โดยน าสารละลายเชื้อ A. hydrophila ในน้ าเกลือ 0.85% ซึ่งมีปริมาณเชือ้
ประมาณ 108 cfu/mL ฉีดเข้าช่องท้องปลา ปริมาตรตัวละ 0.5 mL จ านวน 3 ตัว/บ่อ และท าเครื่องหมายแสดงที่ตัวปลา 
จากนั้นน าปลาลงในบ่อ สังเกตอาการของปลาและบันทึกการตายของปลาทุกวันจนครบ 14 วัน โดยไม่นับรวมปลาที่ท าการ
ฉีดเช้ือ จากนั้นค านวณอัตราการรอดหลังจากทดสอบความต้านทานโรค 

5 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 น าผลการเจริญเติบโต อัตราการรอด ค่าองค์ประกอบเลือด และอัตราการรอดจากการทดสอบความต้านทาน
โรคของปลาดุกลูกผสม ที่ได้รับอาหารเสริมน้ ามันกระเทียมที่ระดับต่างกัน มาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
way Analysis of Variance : ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลอง โดยวิธี Duncan’s 
new multiple Range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p<0.05) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ดัชนีการเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสม  
หลังจากสิ้นสุดการทดลองให้อาหารปลาดุกลูกผสมที่ผสมน้ ามันกระเทียมที่ระดับต่างกัน เป็นเวลา 10 สัปดาห์ 

พบว่า เปอร์เซ็นต์น้ าหนักที่เพิ่มขึ้น มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 336.32±43.65 ถึง 423.31±47.26 เปอร์เซ็นต์ อัตราการ
เจริญเติบโตจ าเพาะ มีค่าอยู่ระหว่าง2.19±0.15  ถึง 2.47±0.14 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน อัตราการแลกเนื้อมีค่าอยู่ระหว่าง  
1.08±0.01 ถึง 1.13±0.09 อัตราการกินอาหารมีค่าอยู่ระหว่าง 2.07±0.10 ถึง 2.23±0.11 เปอร์เซ็นต์ต่อตัวต่อวัน  และ
อัตราการรอด มีค่าอยู่ระหว่าง 96.00±0.00 ถึง 100.00±0.00 เปอร์เซ็นต์ โดยพบว่าดัชนีการเจริญเติบโตของปลาในแต่ละ
ชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1) 

 
ตารางที่ 1  น้ าหนักที่เพ่ิมขึ้น  อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ  อัตราการแลกเนื้อ  อัตราการกินอาหาร และอัตราการรอด  

ของปลาดุกลูกผสมทีไ่ดร้ับอาหารเสริมน้ ามันกระเทียมทีร่ะดับต่างกัน1 
 

ชุดการ
ทดลอง 

ระดับน ้ามัน
กระเทียม
(mL/kg 
อาหาร) 

การเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสมที่ได้รับอาหารเสริมน ้ามันกระเทียมในระดับต่างๆ 
น ้าหนัก                   
ที่เพ่ิมขึ น 

(%) 

อัตราการ
เจริญเติบโตจ้าเพาะ 

(%/วัน) 

อัตราการ
แลกเนื อ 

อัตราการกิน
อาหาร 

(%/ตัว/วัน) 

อัตราการรอด 
(%) 

1 0 423.31±47.26a 2.47±0.14a 1.10±0.04a 2.23±0.11a 100.00±0.00a 

2 2.5 336.32±43.65a 2.19±0.15a 1.13±0.09a 2.08±0.04a 97.33±4.62a 

3 5 383.03±20.30a 2.35±0.06a 1.08±0.01a 2.08±0.02a 96.00±0.00a 

4 10 356.73±47.26a 2.26±0.12a 1.09±0.08a 2.07±0.10a 98.67±2.31a 

 หมายเหตุ :  1ตัวเลขที่น าเสนอเป็นค่าเฉลี่ย  ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (จากการวิเคราะห์ตัวอย่าง 3 ซ้ า) 
                 ค่าเฉลี่ยในสดมภ์ที่มอีักษรเหมือนกันก ากับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) 
 
ดัชนีองค์ประกอบเลือดของปลาดุกลูกผสม  
  หลังจากสิ้นสุดการทดลองให้อาหารปลาดุกลูกผสม ที่ผสมน้ ามันกระเทียมที่ระดับต่างกัน เป็นเวลา 10 สัปดาห์ 
พบว่า ค่าฮีมาโตคริตของปลาดุกลูกผสมมีค่าอยู่ระหว่าง 32.57±1.51 ถึง 36.29±0.87 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฮีโมโกลบินของ
ปลาดุกลูกผสมมีค่าอยู่ระหว่าง 7.84±0.67 ถึง 8.62±0.36 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และปริมาณเม็ดเลือดทั้งหมดของปลาดุก
ลูกผสมมีค่าอยู่ระหว่าง 2.14±0.08 × 106 ถึง 2.52±0.43×106 เซลล์ต่อไมโครลิตร โดยพบว่าดัชนีองค์ประกอบของปลาใน
แต่ละชุดการทดลองไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) แต่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (ตารางที่ 2)  
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ตารางที่ 2  ค่าฮีมาโตคริต ปรมิาณฮโีมโกลบิน และปริมาณเม็ดเลือดทั้งหมดของปลาดุกลูกผสมทีไ่ด้รบัอาหารเสริมน้ ามัน
กระเทียมทีร่ะดบัต่างกัน1 

ชุดการ
ทดลอง 

ระดับน ้ามัน
กระเทียม
(mL/kg 
อาหาร) 

องค์ประกอบเลือดของปลาดุกลูกผสมที่ได้รับอาหารเสริมน ้ามันกระเทียมที่ระดับ
ต่างๆ 

ฮีมาโตคริต 
(%) 

ปริมาณฮีโมโกลบิน 
(mg/dl) 

ปริมาณเม็ดเลือดทั งหมด 
(x106 cell/ µl) 

1 0 36.29±0.87a  7.84±0.67a 2.20 ±0.26a 
2 2.5 36.05±2.09a 8.62±0.36a 2.14 ±0.08a 
3 5 33.52±1.95a 8.03±0.12a 2.18 ±0.42a 
4 10 32.57±1.51a 8.34±0.28a 2.52 ±0.43a 

หมายเหต ุ:  1ตัวเลขที่น าเสนอเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (จากการวิเคราะห์ตัวอย่าง 3 ซ้ า) 
               ค่าเฉลี่ยในสดมภ์ที่มีอักษรเหมือนกันก ากับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) 
 
อัตราการรอดจากการชักน้าให้ติดเชื อแบคทีเรียของปลาดุกลูกผสม   
 อัตราการรอดจากการชักน าให้มีการติดเชื้อแบคทีเรียของปลาดุกลูกผสมทีไ่ดร้ับอาหารเสริมน้ ามันกระเทียมใน
แต่ละชุดทดลองไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม และอัตราการรอดปลาดุกลูกผสมของกลุม่ที่ไดร้ับอาหารเสริมน้ ามันกระเทียม
ที่ระดับตา่งกัน ไม่มีความแตกตา่งทางสถิติ (p>0.05) แต่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ซึ่งสัมพันธ์กับ
ค่าฮีโมโกลบิน โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 88.89±5.56 ถึง 98.15±3.01 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 3  อัตราการรอดจากการชักน าให้มีการตดิเช้ือแบคทีเรยี A. hydrophila ของปลาดุกลูกผสมที่ได้รับอาหารเสรมิ
น้ ามันกระเทียมที่ระดับต่างกัน1 

ชุดการ
ทดลอง 

ระดับน ้ามันกระเทียม
(mL/kgอาหาร) 

อัตราการรอด 
(%) 

1 0  88.89±5.56a 
2 2.5 98.15±3.01a 
3 5 98.04±3.40a 
4 10 96.30±3.21a 

หมายเหต ุ:  1ตัวเลขที่น าเสนอเป็นค่าเฉลี่ย  ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (จากการวเิคราะห์ตัวอยา่ง 3 ซ้ า) 
               ค่าเฉลี่ยในสดมภ์ที่มีอักษรเหมือนกันก ากับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) 
 
 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าปลาดุกลูกผสมที่ได้รับอาหารเสริมน้ ามันกระเทียมที่ระดับต่างกัน มีดัชนีการ
เจริญเติบโต ประกอบด้วย เปอร์เซ็นต์น้ าหนักที่เพิ่มข้ึน อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ อัตราแลกเนื้อ อัตราการกินอาหาร 
และอัตราการรอดไม่แตกต่างจากชุดควบคุม โดยอาจเป็นผลมาจากสารออกฤทธิ์ที่ส าคัญในกระเทียม ซึ่งส่วนใหญ่มี
ก ามะถันเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ diallyl disulphide และ allylpropyl disulphide ท าให้มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว [8] ส่งผล
ต่อการกินอาหารของปลาดุกลูกผสม โดยพบว่าอัตราการกินอาหารมีแนวโน้มลดลง เมื่อระดับของน้ ามันกระเทียมในอาหาร
เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Karthik และคณะ [5] ได้ศึกษาในปลาดุกแอฟริกา พบว่า กระเทียม ไม่มีผลต่อ
อัตราการเจริญเติบโตของปลาดุกแอฟริกา ต่างจากงานวิจัยของ Metwally [4] ศึกษาในปลานิล พบว่าทั้งกระเทียมสด 



1129

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

6 
 

ตารางที่ 2  ค่าฮีมาโตคริต ปรมิาณฮโีมโกลบิน และปริมาณเม็ดเลือดทั้งหมดของปลาดุกลูกผสมทีไ่ด้รบัอาหารเสริมน้ ามัน
กระเทียมทีร่ะดบัต่างกัน1 

ชุดการ
ทดลอง 

ระดับน ้ามัน
กระเทียม
(mL/kg 
อาหาร) 

องค์ประกอบเลือดของปลาดุกลูกผสมที่ได้รับอาหารเสริมน ้ามันกระเทียมที่ระดับ
ต่างๆ 

ฮีมาโตคริต 
(%) 

ปริมาณฮีโมโกลบิน 
(mg/dl) 

ปริมาณเม็ดเลือดทั งหมด 
(x106 cell/ µl) 

1 0 36.29±0.87a  7.84±0.67a 2.20 ±0.26a 
2 2.5 36.05±2.09a 8.62±0.36a 2.14 ±0.08a 
3 5 33.52±1.95a 8.03±0.12a 2.18 ±0.42a 
4 10 32.57±1.51a 8.34±0.28a 2.52 ±0.43a 

หมายเหต ุ:  1ตัวเลขที่น าเสนอเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (จากการวิเคราะห์ตัวอย่าง 3 ซ้ า) 
               ค่าเฉลี่ยในสดมภ์ที่มีอักษรเหมือนกันก ากับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) 
 
อัตราการรอดจากการชักน้าให้ติดเชื อแบคทีเรียของปลาดุกลูกผสม   
 อัตราการรอดจากการชักน าให้มีการติดเชื้อแบคทีเรียของปลาดุกลูกผสมทีไ่ดร้ับอาหารเสริมน้ ามันกระเทียมใน
แต่ละชุดทดลองไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม และอัตราการรอดปลาดุกลูกผสมของกลุม่ที่ไดร้ับอาหารเสริมน้ ามันกระเทียม
ที่ระดับตา่งกัน ไม่มีความแตกตา่งทางสถิติ (p>0.05) แต่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ซึ่งสัมพันธ์กับ
ค่าฮีโมโกลบิน โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 88.89±5.56 ถึง 98.15±3.01 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 3  อัตราการรอดจากการชักน าให้มีการตดิเช้ือแบคทีเรยี A. hydrophila ของปลาดุกลูกผสมที่ได้รับอาหารเสรมิ
น้ ามันกระเทียมที่ระดับต่างกัน1 

ชุดการ
ทดลอง 

ระดับน ้ามันกระเทียม
(mL/kgอาหาร) 

อัตราการรอด 
(%) 

1 0  88.89±5.56a 
2 2.5 98.15±3.01a 
3 5 98.04±3.40a 
4 10 96.30±3.21a 

หมายเหต ุ:  1ตัวเลขที่น าเสนอเป็นค่าเฉลี่ย  ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (จากการวเิคราะห์ตัวอยา่ง 3 ซ้ า) 
               ค่าเฉลี่ยในสดมภ์ที่มีอักษรเหมือนกันก ากับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) 
 
 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าปลาดุกลูกผสมที่ได้รับอาหารเสริมน้ ามันกระเทียมที่ระดับต่างกัน มีดัชนีการ
เจริญเติบโต ประกอบด้วย เปอร์เซ็นต์น้ าหนักที่เพิ่มข้ึน อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ อัตราแลกเนื้อ อัตราการกินอาหาร 
และอัตราการรอดไม่แตกต่างจากชุดควบคุม โดยอาจเป็นผลมาจากสารออกฤทธิ์ที่ส าคัญในกระเทียม ซึ่งส่วนใหญ่มี
ก ามะถันเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ diallyl disulphide และ allylpropyl disulphide ท าให้มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว [8] ส่งผล
ต่อการกินอาหารของปลาดุกลูกผสม โดยพบว่าอัตราการกินอาหารมีแนวโน้มลดลง เมื่อระดับของน้ ามันกระเทียมในอาหาร
เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Karthik และคณะ [5] ได้ศึกษาในปลาดุกแอฟริกา พบว่า กระเทียม ไม่มีผลต่อ
อัตราการเจริญเติบโตของปลาดุกแอฟริกา ต่างจากงานวิจัยของ Metwally [4] ศึกษาในปลานิล พบว่าทั้งกระเทียมสด 
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กระเทียมผง และน้ ามันกระเทียมมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต เพิ่มอัตราการรอดได้  เช่นเดียวกับการศึกษาของ มัลลิกา 
และคณะ [3]  พบว่าปลาบู่ทรายที่ได้รับอาหารผสมสารสกัดกระเทียม มีผลการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นเช่นกัน แสดงให้เห็นว่า
ผลของกระเทียมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์ทดลอง  ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของสายพันธุ์ ระยะเวลาการเจริญเติบโต  
สภาวะการเลี้ยง  รูปแบบของกระเทียม และปริมาณของการเสริม   

จากการศึกษาองค์ประกอบเลือดซึ่งเป็นค่าที่ช้ีวัดสุขภาพของปลา พบว่าค่าฮีมาโตคริต ปริมาณฮีโมโกลบิน และ
ปริมาณเม็ดเลือดทั้งหมดของปลาดุกลูกผสมไม่แตกต่างจากชุดควบคุม แต่พบว่าปริมาณฮีโมโกลบิน และปริมาณเม็ดเลือด
ทั้งหมดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกระเทียมมีสารอัลไลซิน (allicin) ซึ่ง
เปลี่ยนไปอยู่ในรูปของอนุพันธ์ของซัลไฟด์ (sulfide derivative) และอนุพันธ์ของซีสทีน (cysteine derivative)  ซึ่ง
สารประกอบเหล่านี้มีฤทธิ์ต้านการเกิดอนุมูลอิสระ (antioxidant) ป้องกันไม่ให้เซลล์แตกหักหรือถูกท าลาย จึงท าให้
ปริมาณเม็ดเลือดในระบบหมุนเวียนเลือดเพิ่มขึ้น [9] ส่งผลให้ปริมาณฮีโมโกลบินเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน โดยฮีโมโกลบินท าให้
เซลล์เนื้อเยื่อต่างๆ ภายในร่างกายได้รับออกซิเจนมากข้ึน และจะส่งผลต่อกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในเซลล์  
ฮีโมโกลบินเป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในเซลล์เม็ดเลือดแดง และท าหน้าที่ส าคัญในการส่งออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ 
จากเซลล์เนื้อเยื่อหนึ่งไปยังอีกเซลล์เนื้อเยื่อหนึ่ง [10] จากการศึกษาพบว่าปลาดุกแอฟริกันที่ได้รับอาหารเสริมกระเทียม มี
ค่าองค์ประกอบเลือดเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเพิ่มระดับของการเสริมกระเทียม [5]  เช่นเดียวกับการศึกษาในปลานิล [4] และปลา
กะพงขาว [11] ซึ่งพบว่ากระเทียมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบเลือดเช่นกัน 

จากการศึกษาความต้านทานต่อการติดเชื้อแบคทีเรีย พบว่าอัตราการรอดหลังจากทดสอบความต้านทานโรคของ
ปลาดุกลูกผสมในแต่ละชุดการทดลองไม่แตกต่างกัน แต่มีแนวโน้มกลุ่มปลาดุกลูกผสมที่ได้รับน้ ามันกระเทียมมีอัตราการ
รอดเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ซึ่งสัมพันธ์กับการเพิ่มของปริมาณฮีโมโกลบิน และปริมาณเม็ดเลือดทั้งหมด 
โดยพบว่ากระเทียมมีส่วนช่วยกระตุ้นปริมาณเม็ดเลือดในการจับกินสิ่งแปลกปลอมได้ [2] โดยปริมาณเม็ดเลือดที่สูงขึ้น 
ส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานของขบวนการจับกินสิง่แปลกปลอมสูงขึ้นตามไปดว้ย [12] นอกจากน้ีในน้ ามันกระเทียมยงั
มีสารอะโจอีน (Ajoene) ซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเช้ือแบคทีเรียได้หลายชนิด จึงเป็นไปได้ที่น้ ามันกระเทียมมีผลต่อความต้านทานการ
ติดเชื้อแบคทีเรีย  จากการศึกษาของ Karthik และคณะ [5] พบว่ากระเทียมมีผลต่อการเพิ่มอัตราการรอดปลาดุกแอฟริกา
ที่ได้รับการทดสอบความต้านทานโรคจากการติดเช้ือแบคทีเรีย A. hydrophila ได้ 

สรุปผลการวิจัย 
 1. น้ ามันกระเทียมที่ผสมในอาหารไม่มีผลในการกระตุ้นการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลาดุกลูกผสม 
และพบว่าอัตราการกินอาหารของปลาดุกลูกผสมมีแนวโน้มลดลง เมื่อระดับของน้ ามันกระเทียมในอาหารเพิ่มสูงขึ้น  

2. น้ ามันกระเทียมมีแนวโน้มในการกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของปริมาณฮีโมโกลบิน และปริมาณเม็ดเลือดทั้งหมดของ
ปลาดุกลูกผสม  

3. ปลาดุกลูกผสมที่ได้รับอาหารผสมน้ ามันกระเทียมมีแนวโน้มมีอัตราการรอดจากการชักน าให้มีการติดเช้ือ
แบคทีเรีย A. hydrophila เพิ่มสูงขึ้น  

เอกสารอ้างอิง 
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ผลกำรเลี้ยงปลำดุกลูกผสมระหว่ำงแถวต้นยำงพำรำด้วยอำหำรต้นทุนต�่ำ

ของชุมชนบ้ำนตะโหมด อ�ำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

วัฒนา วัฒนกุล1* และอุไรวรรณ วัฒนกุล2 

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การทดลองเลี้ยงปลาดุกลูกผสม (บิ๊กอุย) ด้วยอาหารต้นทุนต�่าที่ผลิตขึ้นใช้เองจากวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นเปรียบเทียบ

กบัอาหารอาหารเมด็ปลาดกุส�าเรจ็รปู ในบ่อลอยทีป่ดู้วยแผ่นพลาสตกิระหว่างแถวต้นยางพารา น่าจะเป็นทางเลือกใหม่ทีอ่าจจะช่วย

ลดต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงปลาดุกลูกผสม 

วตัถปุระสงค์ : เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบอตัราการเจรญิเตบิโต อตัราการรอดตาย อตัราการเปลีย่นอาหารเป็นเนือ้ และต้นทนุค่าอาหาร 

ของการเลี้ยงปลาดุกลูกผสม ที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ผลิตขึ้นใช้เองกับอาหารเม็ดส�าเร็จรูป 

วิธีกำรศึกษำ : การทดลองจะใช้กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน�้ามันเป็นส่วนผสมอาหารเพื่อลดต้นทุนค่าอาหาร โดยผลิตอาหารที่มีโปรตีน 

35% และมีกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน�้ามันผสมในสูตรอาหาร 30% น�าไปเลี้ยงปลาดุกลูกผสมน�้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 7.74±0.16 กรัม ใน

บ่อลอยที่ปูด้วยแผ่นพลาสติกขนาด 2.0 x 4.0 x 0.5 ม. ที่สร้างขึ้นในบริเวณพื้นที่ระหว่างแถวต้นยางพารา เปรียบเทียบกับการเลี้ยง

ด้วยอาหารเม็ดปลาดุกส�าเร็จรูป วันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) ดังนั้น จะมีชุดการทดลอง 2 ชุดการทดลอง ๆ ละ 5 ซ�้า (รวม 10 บ่อ) เป็น

เวลา 4.5 เดือน น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) และเปรียบเทียบความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลอง ด้วยวิธี t- test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

ผลกำรศึกษำ : พบว่า ปลาดุกลูกผสมในชุดการทดลองท่ีได้รับอาหารต้นทุนต�่าที่ผลิตเอง มีการเจริญเติบโตทางด้านเปอร์เซ็นต์น�้า

หนักที่เพิ่มขึ้น (WG, %) อัตราการเจริญเติบโตจ�าเพาะ (SGR, %/day) อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (ADG, g/day) และอัตราการ

เปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อสูงกว่าอาหารเม็ดปลาดุกส�าเร็จรูป (p<0.05) แต่ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารลงได้ 8.37 บาท/ปลา 1 กก. คิดเป็น 

17.69 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับอาหารเม็ดปลาดุกส�าเร็จรูป (p<0.05) ส่วนอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกัน (p>0.05) 

วิจำรณ์และสรุป : จากผลการทดลองครั้งนี้สรุปได้ว่า ดังนั้น อาหารต้นทุนต�่าที่ผลิตขึ้น สามารถช่วยลดต้นทุนค่าอาหารในการการ

เลีย้งปลาดกุลกูผสมได้ และเป็นทางเลอืกใหม่ในการเลีย้งปลาระหว่างแถวต้นยางพารา เพือ่เป็นรายได้เสรมิ และเป็นการใช้ประโยชน์

พื้นที่ในสวนยางให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ค�ำส�ำคัญ : ปลาดุกลูกผสม อาหารปลา กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน�้ามัน 

1 ผศ., สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตรัง 
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Effect of Hybrid Catfish Culture during Rubber Tree Row with Low Cost Diet 

at Tamot Community, Tamot District, Phatthalung

Wattana Wattanakul1* and Uraiwan wattanakul2 

Abstract

Introduction : Experimental culture of hybrid catfish with low cost diet produced by themselves from local 

raw materials that are easily compared with commercial catfish pellet in a floating pond that is paved with 

plastic sheets which was built in the area between the rows of rubber trees. Should be a new alternative that 

may help reduce the feed cost in hybrid catfish culture.

Objective : To investigate on growth performance, FCR, survival rate and feed cost of hybrid catfish culture 

with low cost diet produced by themselves and compared with commercial catfish pellet.

Methods : This experiment used the low cost diets from palm kernel cake supplement feed. These contained 

35% protein and supplement of 30% palm kernel cake (PKC). The feed were given to hybrid catfish with initial 

average weight 7.74±0.16 g. in the floating pond with plastic sheet size 2.0x4.0x0.5 m, which was built in the 

area between the rows of rubber trees and compared with the commercial catfish pellet for 4.5 months. Sta-

tistical analysis with analysis of variance and comparison of mean values   between treatments with the t- test 

method at a 95 percent confidence level.

Results : The result showed that growth performance in terms of WG, SGR, ADG and FCR were higher than 

commercial catfish pellet (p<0.05). While, compared with commercial catfish pellet. It’s showed the supplement 

of PKC feed can reduce feed cost for 8.37 baht/1 kg fish or 17.69 percentage (p<0.05). The survival rate was no 

different significance (p>0.05). 

Conclusion : This study can conclude that low cost diet formula (PKC feed) produced by themselves could 

reduce the feed cost in hybrid catfish culture and guidelines for new choice in aquaculture practices for raising 

fish between rows of rubber trees and use of the area for maximum benefit.

Keywords : Hybrid Catfish (Clarias macrocephalus x C. gariepinus), Fish feed, Palm Kernel Cake 
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บทน่า 
อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เป็นอําเภอท่ีมีการทํานา ทําสวนเป็นอาชีพหลัก โดยเฉพาะสวนยางพารา แต่ราคา

ยางในภาวะปัจจุบันตกต่ําลงจากเมื่อ 4-5 ปีท่ีแล้วเป็นอย่างมาก ทําให้เกษตรกรมีความจําเป็นท่ีจะต้องหารายได้เสริมให้กับ
ครอบครัว ประกอบกับอําเภอตะโหมดมีพื้นที่เป็นป่าต้นน้ํา  จึงมีแหล่งน้ําอุดมสมบูรณ์  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว 
พบว่า การเลี้ยงปลาน่าจะให้ผลตอบแทนในทางที่ดี และปัจจุบันชาวตะโหมดเองก็นิยมบริโภคปลาน้ําจืดกันมากขึ้น สวน
ทางกับปริมาณปลาน้ําจืดในแหล่งน้ําธรรมชาติที่มีจํานวนลดลงและหาได้ยากข้ึน แต่การเลี้ยงปลาน้ําจืดซึ่งเป็นแหล่งอาหาร
โปรตีนที่สามารถหาได้ง่ายนั้น  กลับน้อยลง  ผลผลิตปลาน้ําจืด ของอําเภอตะโหมดเอง  ยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการ
บริโภคของชุมชน  เนื่องจากมีการเลี้ยงกันน้อย  อาจเนื่องมาจาก  เกษตรกรขาดความเข้าใจ และประสบการณ์ในการเลี้ยง
ปลาน้ําจืด เมื่อเลี้ยงแล้วไม่ประสพผลสําเร็จจึงเลิกเลี้ยง  และเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้อาหารเม็ดสําเร็จรูปที่มีขายตาม
ท้องตลาด  ซึ่งมีราคาแพงตามกลไกการตลาด ทําให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน  ซึ่งเป็น   เหตุผลหลักใน
การเลิกเลี้ยงของชาวบ้าน  ดังนั้น การใช้อาหารที่ผลิตขึ้นใช้เอง และสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้ ก็จะช่วยแก้ปัญหา
ดังกล่าวได้ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้เกษตรกรมีรายได้เสริมนอกเหนือจากจากยางพาราเพียงอย่าง
เดียว และเป็นการปรับตัวให้ทันต่อภาวะราคายางตกต่ํา โดยใช้พื้นที่ในสวนยางให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นการปลูก
พืชผักแซมในสวนยาง หรือเลี้ยงสัตว์ในสวนยาง ดังนั้น การผลิตอาหารที่ลดต้นทุนขึ้นใช้เองก็จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้  
จึงเป็นท่ีมาของ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก  เรื่องการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในพื้นที่
สวนยางพาราเป็นอาชีพเสริมด้วยอาหารลดต้นทุน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทํานาตะโหมด จังหวัดพัทลุง และ
ที่เลือกสถานที่เลี้ยงเป็นพื้นที่สวนยางพารา เนื่องจากต้องการลดปัญหาในเรื่องของการจัดการระหว่างการเลี้ยง เช่น การ
เปลี่ยนถ่ายน้ําในบ่อเลี้ยง และการจับจําหน่าย เพราะการเลี้ยงปลาในร่องสวนเดิมซึ่งเป็นบ่อขุดที่มีความลกึมากกว่า 2 เมตร 
และมีความยาว จึงยากต่อการจัดการดังกล่าว  ดังนั้น ทางคณะผู้วิจัยจึงได้เลือกการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในบ่อลอยที่ปูด้วย
แผ่นพลาสติก ท่ีสร้างขึ้นในบริเวณพื้นท่ีระหว่างแถวต้นยางพาราของการวิจัยในครั้งน้ี  นอกจากน้ีการผลิตอาหารที่สามารถ
ลดต้นทุนการผลิตได้นั้น ได้มีผู้ทําการวิจัยไว้หลายท่านโดยเฉพาะจากผลการวิจัยของวัฒนา [1]  ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการ
วิจัยจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่างประจําปี 2553  วัฒนา [2] ที่ได้ทําการทดลองใน
เรื่องของการผลิตอาหารโดยใช้กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ํามัน  เป็นส่วนผสมในสูตรอาหาร พบว่า สามารถลดต้นทุนค่าอาหาร
ในการเลี้ยงปลาได้ ดังนั้น ถ้าหากนําผลการวิจัยมาตอ่ยอดเพื่อประยุกตใ์ช้กับการเลี้ยงปลาดกุลูกผสมในบ่อพลาสตกิครั้งน้ี ก็
น่าจะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานทดลองที่ผ่านมา พบว่า สามารถนําเอากากเนื้อเมล็ดในปาล์ม
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ท้องถิ่น ในการพัฒนาการเลี้ยงปลาน้ําจืดของเกษตรกรชุมชนบ้านตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง และกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงปลาน้ําจืดของจังหวัดพัทลุงต่อไป 

วิธีการวิจัย 
ทําการศึกษาถึงผลจากการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมระหว่างร่องต้นยางพารา บริเวณสวนยางพาราของกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนกลุ่มเกษตรกรทํานาตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ในบ่อลอยปูพลาสติกโดยใช้อาหารปลาลดต้นทุนที่ผลิต
ขึ้นเอง นําไปใช้เลี้ยงปลาดุกลูกผสมเป็นระยะเวลา 4.5 เดือน เปรียบเทียบกับอาหารเม็ดปลาดุกสําเร็จรูปจากตลาด โดยมี
วิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
1.  แผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD)  ในการเลือกตําแหน่งที่วางบ่อลอยที่สร้างขึ้น และทําการสุ่มบ่อลอย
สําหรับเลี้ยงปลาในแต่ละชุดการทดลอง โดยจะแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ชุดการทดลอง ๆ ละ 5 ซ้ํา ตามชนิดอาหาร
ทดลอง 2 ชนิด ได้แก่ อาหารที่ผลิตขึ้นเองเพื่อลดต้นทุนการผลิต และอาหารเม็ดปลาดุกสําเร็จรูปที่มีขายตามท้องตลาด 
ดังนั้น จะมีบ่อทดลองทั้งสิ้นจํานวน 10 บ่อ 
2.  การเตรียมบ่อทดลอง 

บ่อที่ใช้ทดลองจะสร้างเป็นบ่อลอย  โดยสร้างโครงบ่อด้วยท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว 
ซึ่งมีขนาด 2x4 ตารางเมตร และส่วนขอบให้สูง 50 เซนติเมตร ด้านในของบ่อปูด้วยแผ่นพลาสติกกันน้ํา ทําการสร้างใน
พื้นที่บริเวณสวนยางพารา โดยอยู่ระหว่างแถวของต้นยางของเกษตรกรบ้านตะโหมด หลังจากนั้นทําการเติมน้ําลงในบ่อสูง
0.4 เมตร ซึ่งจะมีพื้นที่ทดลองทั้งหมดเท่ากับ 80 ตารางเมตร (ภาพที่ 1 และภาพที่ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         ภาพที  1 โครง PVC ทําบ่อลอย               ภาพที  2 บ่อลอยปูด้วยแผ่นพลาสติกกันนํ้า 
3.  การเตรียมปลาทดลอง 

นําปลาดุกลูกผสม  ขนาดความยาวเฉลี่ยประมาณ 3-4  นิ้ว มาปล่อยเลี้ยงในบ่อลอยท่ีเตรียมไว้แล้ว  โดยปลาดุก
ลูกผสมปล่อยในอัตราความหนาแน่น 100 ตัวต่อตารางเมตร รวมทั้งสิ้นจํานวน 10 บ่อ ๆ ละ 800 ตัว ช่ังน้ําหนักเริ่มต้น 
4.  การเตรียมอาหารทดลอง 

ชุดการทดลองที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดที่ผลิตเอง  ซึ่งเป็นอาหารปลากินเนื้อ อาหารที่ผลิต กําหนดให้มีระดับโปรตีน 
ในอาหาร 35 %  (กําหนดตามรายงานของ วิมล [6]  ) และใช้วัตถุดิบปลาป่น กากถ่ัวเหลือง ข้าวโพดป่น รําละเอียด ปลาย
ข้าว  กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ํามัน น้ํามันพืช น้ํามันปลา สารเหนียววิตามินและแร่ธาตุรวม  เป็นส่วนผสมในสูตรอาหาร 
โดยที่มีการผสมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ํามัน 30% (กําหนดตามรายงานของ วัฒนา [1] เพื่อลดต้นทุนค่าอาหาร  

การผลิตอาหาร  โดยใช้เรื่องบดวัตถุดิบอาหารให้มีขนาดเล็ก  คลุกเคล้าให้ผสมเข้ากัน และนําเข้าเครื่องอัดเม็ด
อาหาร (mincer)  ตากแดดให้แห้ง หรือนําไปอบในตู้อบท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 24 ช่ัวโมง จากนั้นบรรจุอาหาร
ในถุงอาหาร เก็บไว้เพื่อใช้สําหรับการทดลอง  และนําไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ โปรตีน  ไขมัน  เถ้า  เยื่อ
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ใย  และความช้ืน ตามวิธีการของ AOAC [7] ส่วนชุดการทดลองท่ีใช้อาหารเม็ดสําเร็จรูปท่ีจําหน่ายตามท้องตลาด  จะใช้
อาหารเม็ดปลาดุก (ตารางที่ 1) 
 

ตารางที  1 ผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหารทดลองที่ใช้ทดลองเลี้ยงปลาดุกลูกผสม  
 

 

ชนิดอาหาร 
องค์ประกอบทางเคมี (%) 

โปรตีน ไขมัน ความชื้น เถ้า เยื อใย NFE 
อาหารส่าเร็จรูป 34.91 10.40 9.37 9.95 4.85 30.52 
อาหารผลิตเอง 35.31 8.07 8.32 12.51 4.71 31.08 

  
5.  การทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมลู 

5.1  อาหารและการให้อาหาร  ให้อาหารเม็ดสําเร็จรูป และอาหารที่ผลิตเองในแต่ละชุดการทดลองทุกวัน ๆ ละ 
2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 4.5 เดือน ปริมาณอาหารท่ีให้จะดูจากลักษณะการกินอาหารของปลา โดยจะให้ปลากิน
จนอ่ิม ช่ังน้ําหนักอาหารที่ให้เพื่อนําไปใช้ในการคํานวณหาอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) และต้นทุนการผลิต 

5.2  การเก็บข้อมูล  และขอบเขตการศึกษา  ทําการสุ่มตัวอย่างปลา จากทุกชุดการทดลอง จํานวน 50 ตัว/บ่อ 
ช่ังน้ําหนักทุก ๆ 1 เดือน เป็นเวลา 4.5 เดือน เพื่อศึกษา เปอร์เซ็นต์น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น (WG, %) อัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะ (SGR, %/day) และอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (ADG, g/day)  และเมื่อสิ้นสุดการทดลองหาอัตราการรอดตาย 
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) และต้นทุนค่าอาหารต่อผลผลิตปลาทดลอง 1 กิโลกรัม (unit feeding cost) 
 5.3  การศึกษาคุณภาพน้่า  ตรวจวัดคุณภาพน้ําในระหว่างการทดลอง ทุก 2 สัปดาห์ ตลอดการทดลอง ดัชนีที่
ใช้วิเคราะห์คุณภาพน้ําประกอบด้วย  อุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  ความเป็นด่างของน้ํา ปริมาณแอมโมเนีย และ 
ไนไตรท์  (วัดด้วยชุดทดสอบ)  ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา (วัดด้วยเครื่องดิจิตอล YSI Model 650 MDS)  
6.  การวิเคราะห์ข้อมูล   

นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลอง ด้วยวิธี  t- test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 7.  สถานที ท่าการทดลอง   

ทําการทดลองเลี้ยงปลาระหว่างแถวยางพาราของชุมชนบ้านตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง และผลิตอาหาร
ทดลองที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
การทดลองเลี้ยงปลาดุกลูกผสม โดยให้อาหารผสมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ํามันที่ผลิตขึ้นเอง เพื่อลดต้นทุนการ

ผลิตของชุมชนบ้านตะโหมด จังหวัดพัทลุง ตลอด 4.5 เดือน ให้ผลการทดลอง  ดังนี้ 
น้่าหนักที เพิ มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตจ่าเพาะ อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน 
 น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และอัตราการเจริญเติบโตต่อวันของปลาดุกลูกผสม ที่ได้รับ
อาหารผลิตเอง มีค่าสูงกว่าปลาดุกลูกผสมที่ได้รับอาหารเม็ดสําเร็จรูป แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) โดยปลา
ดุกที่ได้รับอาหารผลิตเอง มีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และอัตราการเจริญเติ บโตต่อวัน เท่ากับ 
3,483.14+0.59 %,   2.65+0.02 % ต่อวัน และ 2.00+0.02 g/วัน ตามลําดับ สูงกว่าปลาดุกที่ได้รับอาหารเม็ดสําเร็จรูป 
ซึ่งมีค่า เท่ากับ 3,199.06+57.09 %,   2.59+0.01 % ต่อวัน และ 1.82+0.02 g/วัน ตามลําดับ (P>0.05) (ตารางที่ 2 
และภาพที่ 3,  4 และ 5 ) 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 จากผลการทดลองครั้งนี้เมื่อพิจารณาค่าการเจริญเติบโต จะเห็นได้ว่า  ปลาดุกลูกผสมที่ได้รับอาหารที่ผลิตเอง มี
ระดับโปรตีน 35 %  และมีกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ํามันผสมในปริมาณ 30 % ให้การเจริญเติบโตไม่แตกต่างกับปลาดุกลูก 
ผสม  ท่ีได้รับอาหารเม็ดสาํเร็จรูปสําหรับปลาดุก  ท่ีมีระดับโปรตีน 34.91 %  โดยสามารถพิจารณาได้จากน้ําหนักท่ีเพิ่มขึ้น  
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน รวมถึงน้ําหนักเฉลี่ยต่อตัว  ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  ดังนั้น ระดับโปรตีนที่ 35% ทําให้ปลาดุกลูกผสมมีการเจริญเติบโตดีพอสมควร  อาจจะไม่
เจริญเติบโตสูงสุดตามรายงานของ วิมล [6] ที่ระดับโปรตีน 41% สอดคล้องกับรายงานของ วิมล [6] รายงานว่า ระดับ
โปรตีนที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์สูงสุด  อยู่ในช่วงระหว่าง 33 – 36% 
 

ตารางที   2 น้ําหนักเริ่มต้น  นํ้าหนักสุดท้าย  นํ้าหนักท่ีเพิ่มขึ้น  อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน 
               ของปลาดุกลูกผสม ท่ีได้รับอาหารเม็ดสําเร็จรูป และอาหารผลิตเอง เป็นเวลา 4.5 เดือน 
 

 

ชนิดอาหาร 
น้่าหนักเริ มต้น 

(กรัม/ตัว) 
น้่าหนักสุดท้าย 

(กรัม/ตัว) 
น้่าหนักที  

เพิ มขึ้น (%) 
SGR 

(% ต่อวัน) 
ADG 

(g/day) 
อาหารส่าเร็จรูป 7.70+0.38 a 253.76+2.94 a 3,199.06+57.09 a 2.59+0.01 a 1.82+0.02 a 
อาหารผลิตเอง 3.21+0.34 a 278.35+3.71 a 3,483.14+0.59 a 2.65+0.02 a 2.00+0.02 a 
หมายเหตุ :  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแนวตั้งโดยใช้ตัวอักษร  ถ้าตัวอักษรเหมือนกันกํากับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
                ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (p>0.05) 
 

 
 

                  ภาพที  3                                     ภาพที  4                                      ภาพที  5 
 

นอกจากน้ีปริมาณ 30% ของกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ํามันที่ผสมในอาหารจากผลการทดลองครั้งนี้ ไม่มีผลทําให้
อัตราการเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสมลดลงแต่อย่างใดโดยสามารถพิจารณาได้จากน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น  อัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะ และอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน รวมถึงนํ้าหนักเฉลี่ยต่อตัว  ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p>0.05) กับปลาดุกลูกผสม  ท่ีได้รับอาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับปลาดุก  แต่มีข้อดีที่สามารถช่วยลดต้นทุนค่าอาหาร
ได้มากกว่าการใช้อาหารเม็ดปลาดุกสําเร็จรูป  6.71 บาทต่อกิโลกรัมอาหาร  สามารถลดต้นทุนการผลิตปลาดุกลูกผสมใน
ส่วนของค่าอาหารลงได้ 27 เปอร์เซ็นต์  สอดคล้องกับรายงานของ นิรุทธิ์ [3]  ที่ทดลองเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ํามันที่
ระดับ 0,  15 และ 30 เปอร์เซ็นต์  เลี้ยงปลานิล  พบว่า  ปลาที่ได้รับอาหารที่มีกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ํามัน 30 เปอร์เซ็นต์ 
มีแนวโน้มว่ามีการเจริญเติบโตดีกว่าปลาที่ได้รับอาหารที่มีกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ํามัน 0 และ 15 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ 
และสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตปลาลงได้ต่ําที่สุด 17.33 บาทต่อกิโลกรัม  ทําให้ราคาอาหารลดลงประมาณ 13% 
อัตราการรอดตาย  อัตราการเปลี ยนอาหารเป็นเนื้อ  ราคาอาหาร และต้นทุนการผลิต 
 สําหรับอัตราการรอดตายของปลาดุกลูกผสม จากการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกัน   โดยอยู่ ในช่วง   
88.21+2.62 ถึง 89.99+2.51 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 3 และภาพที่ 6) แสดงว่า ระดับของการเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์ม
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เจริญเติบโตสูงสุดตามรายงานของ วิมล [6] ที่ระดับโปรตีน 41% สอดคล้องกับรายงานของ วิมล [6] รายงานว่า ระดับ
โปรตีนที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์สูงสุด  อยู่ในช่วงระหว่าง 33 – 36% 
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               ของปลาดุกลูกผสม ท่ีได้รับอาหารเม็ดสําเร็จรูป และอาหารผลิตเอง เป็นเวลา 4.5 เดือน 
 

 

ชนิดอาหาร 
น้่าหนักเริ มต้น 

(กรัม/ตัว) 
น้่าหนักสุดท้าย 

(กรัม/ตัว) 
น้่าหนักที  

เพิ มขึ้น (%) 
SGR 

(% ต่อวัน) 
ADG 

(g/day) 
อาหารส่าเร็จรูป 7.70+0.38 a 253.76+2.94 a 3,199.06+57.09 a 2.59+0.01 a 1.82+0.02 a 
อาหารผลิตเอง 3.21+0.34 a 278.35+3.71 a 3,483.14+0.59 a 2.65+0.02 a 2.00+0.02 a 
หมายเหตุ :  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแนวตั้งโดยใช้ตัวอักษร  ถ้าตัวอักษรเหมือนกันกํากับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
                ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (p>0.05) 
 

 
 

                  ภาพที  3                                     ภาพที  4                                      ภาพที  5 
 

นอกจากน้ีปริมาณ 30% ของกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ํามันที่ผสมในอาหารจากผลการทดลองครั้งนี้ ไม่มีผลทําให้
อัตราการเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสมลดลงแต่อย่างใดโดยสามารถพิจารณาได้จากน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น  อัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะ และอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน รวมถึงนํ้าหนักเฉลี่ยต่อตัว  ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p>0.05) กับปลาดุกลูกผสม  ท่ีได้รับอาหารเม็ดสําเร็จรูปสําหรับปลาดุก  แต่มีข้อดีที่สามารถช่วยลดต้นทุนค่าอาหาร
ได้มากกว่าการใช้อาหารเม็ดปลาดุกสําเร็จรูป  6.71 บาทต่อกิโลกรัมอาหาร  สามารถลดต้นทุนการผลิตปลาดุกลูกผสมใน
ส่วนของค่าอาหารลงได้ 27 เปอร์เซ็นต์  สอดคล้องกับรายงานของ นิรุทธิ์ [3]  ที่ทดลองเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ํามันที่
ระดับ 0,  15 และ 30 เปอร์เซ็นต์  เลี้ยงปลานิล  พบว่า  ปลาที่ได้รับอาหารที่มีกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ํามัน 30 เปอร์เซ็นต์ 
มีแนวโน้มว่ามีการเจริญเติบโตดีกว่าปลาที่ได้รับอาหารที่มีกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ํามัน 0 และ 15 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ 
และสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตปลาลงได้ต่ําที่สุด 17.33 บาทต่อกิโลกรัม  ทําให้ราคาอาหารลดลงประมาณ 13% 
อัตราการรอดตาย  อัตราการเปลี ยนอาหารเป็นเนื้อ  ราคาอาหาร และต้นทุนการผลิต 
 สําหรับอัตราการรอดตายของปลาดุกลูกผสม จากการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกัน   โดยอยู่ ในช่วง   
88.21+2.62 ถึง 89.99+2.51 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 3 และภาพที่ 6) แสดงว่า ระดับของการเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์ม
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น้ํามันในอาหารปลาดุกลูกผสมที่ระดับ 30% ในสูตรอาหารไม่ได้ส่งผลต่ออัตราการรอดตาย  สอดคล้องกับรายงานของ นิ
รุทธิ์ [3] ที่ทดลองเสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ํามันท่ีระดับ 0,  15 และ 30 เปอร์เซ็นต์  เลี้ยงปลานิล  พบว่า  ปลาที่ได้รับ
อาหารที่มีกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ํามัน 15 และ 30 เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้มีอัตราการรอดตายแตกต่างจากชุดการทดลองที่ไม่ได้
เสริมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ํามันในอาหาร (p>0.05) 
 

ตารางที  3 อัตราการรอดตาย  อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ  ราคาค่าอาหาร และต้นทุนค่าอาหารต่อหน่วยการผลิต 
              ปลาดุกลูกผสม ท่ีได้รับอาหารผลิตเอง และอาหารเม็ดสําเร็จรูป เป็นเวลา 4.5 เดือน 
 

 

ชนิดอาหาร 
อัตราการ 

รอดตาย (%) 
อัตราการเปลี ยน
อาหารเป็นเนื้อ 

ราคาอาหาร 
(บาท/กก.) 

ค่าอาหาร/นน.
ปลา (บาท/กก.) 

อาหารส่าเร็จรูป 88.21+2.62 a 1.97+0.02 a 18.04 47.38+0.69 a 
อาหารผลิตเอง 89.99+2.51 a 2.16+0.03 a 24.75 39.00+0.61 b 

หมายเหตุ :  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแนวตั้งโดยใช้ตัวอักษร ถ้าตัวอักษรเหมือนกันกํากับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
                ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (p>0.05) 
 

 
 

               ภาพที  6                                       ภาพที  7                                      ภาพที  8 
 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลาดุกลูกผสม จากการทดลอง  ที่ได้รับอาหารที่ผลิตเอง มีค่าสูงกว่าชุดการ
ทดลองที่ได้รับอาหารเม็ดสําเร็จรูป (P>0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 2.16+0.03 (ตารางที่ 3 และภาพที่ 7) ทั้งนี้ เนื่องจากอาหาร
ที่มีส่วนผสมของกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ํามันที่ผลิตขึ้นเป็นอาหารเม็ดชนิดจมน้ํา  จึงมีการสูญเสียของอาหารมากกว่า
อาหารลอยน้ําท่ีสามารถสังเกตการกินอาหารของปลาได้อย่างชัดเจนกว่า    
 จากการคํานวณราคาค่าอาหารท่ีนํามาเป็นส่วนประกอบในสูตรอาหาร พบว่า สูตรอาหารท่ีมีส่วนประกอบของ
กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ํามันทําให้อาหารมีราคาต่ําลง  และจากการวิเคราะห์ต้นทุนค่าอาหาร ต่อการผลิตปลาดุกลูกผสม 1 
กิโลกรัม  พบว่า ปลาดุกลูกผสม มีต้นทุนค่าการผลิตต่อหน่วยต่ํากว่าอาหารเม็ดปลาดุกสําเร็จรูป (8.37 บาท)  (ตารางที่ 3 
และภาพที่ 8) 

 จากผลการทดลองครั้งนี้ กล่าวได้ว่า สามารถผสมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ํามันในอาหารสําหรับเลี้ยงปลาดุก ที่
ระดับ 30% โดยมีผลทําให้ต้นทุนสําหรับผลิตต่ํากว่าอาหารเม็ดสําเร็จรูปท่ีมีจําหน่ายตามท้องตลาด (P<0.05) โดยสามารถ
ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารในการผลิตปลาดุกลูกผสม ลงได้ 17.69 เปอร์เซ็นต์  
คุณภาพน้่า 
 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําเฉลี่ยตลอดการทดลอง พบว่า อุณหภูมิมีค่าอยู่ระหว่าง 29.05+1.25 ถึง 30.42+0.42 
ความเป็นกรด-ด่าง  6.72+0.16 ถึง 7.26+0.48  ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา 2.60+0.32 ถึง 7.27+0.50 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร  ความเป็นด่าง 92.00+1.58 ถึง 99.64+2.75  มิลลิกรัมต่อลิตร  แอมโมเนีย 0.043+0.03 ถึง 0.106+0.05 มิลลิกรัม
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ต่อลิตร  และไนไตรท์  0.580+0.02 ถึง 1.993+0.04 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วงที่ปลาดุกลูกผสมสามารถดํารงชีวิต
ได้อย่างปกติ [8]  
 

สรุปผลการวิจัย 
การผลิตอาหารที่ผสมกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ํามันในสูตรอาหาร 30% ที่โปรตีนระดับ 35% ใช้เลี้ยงปลาดุก

ลูกผสมในบ่อลอยพลาสติก ท่ีวางอยู่ระหว่างแถวต้นยางพารา ในสวนยางพาราของชุมชนตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ไม่
ส่งผลให้การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ต่างจากอาหารเม็ดปลาดุกสําเร็จรูปใน
ท้องตลาด แต่ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตปลาต่ํากว่าการใช้อาหารเม็ดสําเร็จรูปในท้องตลาด โดยสามารถช่วยลดต้นทุน
ค่าอาหารในการผลิตปลาดุกลูกผสม 17.69 เปอร์เซ็นต์ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
คณะผู้ทําวิจัยขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง ที่ได้เอื้อเฟ้ืออุปกรณ์และสถานท่ีในการทําวิจยั และได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย  ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทงบรายได้ประจําปี 2561   
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ต่อลิตร  และไนไตรท์  0.580+0.02 ถึง 1.993+0.04 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วงที่ปลาดุกลูกผสมสามารถดํารงชีวิต
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ท้องตลาด แต่ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตปลาต่ํากว่าการใช้อาหารเม็ดสําเร็จรูปในท้องตลาด โดยสามารถช่วยลดต้นทุน
ค่าอาหารในการผลิตปลาดุกลูกผสม 17.69 เปอร์เซ็นต์ 
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คณะผู้ทําวิจัยขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง ที่ได้เอื้อเฟ้ืออุปกรณ์และสถานท่ีในการทําวิจยั และได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย  ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทงบรายได้ประจําปี 2561   
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ผลของกำรเสริมน�้ำนึ่งปลำจำกโรงงำนปลำกระป๋องในอำหำรเลี้ยงกุ้งก้ำมแดง

วัฒนา วัฒนกุล1* และอุไรวรรณ วัฒนกุล2 

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การทดลองเลีย้งกุง้ก้ามแดงด้วยอาหารกุง้ก้ามกรามเสรมิด้วยน�า้นึง่ปลาเป็นสารแต่งกลิน่ชวนกินอาหาร เป็นแนวทางการลด

การใช้อาหารกุ้งก้ามแดงที่มีราคาแพง และยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดถึงผลต่อการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน และอัตรารอดตายของกุ้ง

ก้ามแดง

วิธีกำรศึกษำ : การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาระดับของการเสริมน�้านึ่งปลาเข้มข้น ซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ โปรตีน ไขมัน 

ความชื้น และเถ้า เท่ากับ 45.15, 14.45, 45.60 และ 8.11% โดยน�้าหนัก (W/W) ตามล�าดับ ในอาหารเม็ดกุ้งก้ามกรามส�าเร็จรูป

ต่างกัน 7 ระดับ คือ 0, 5, 10, 15, 20, 25 และ 30% ระดับละ 3 ซ�้า ตามแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) น�าไปเลี้ยงกุ้งก้าม

แดง น�้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 0.53+0.02 กรัม ในบ่อซีเมนต์ขนาด 1.2 X 1.2 X 0.5 เมตร จ�านวน 20 ตัว/บ่อ เป็นเวลา 6 เดือน ท�าการ

วิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลองด้วย

วิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

ผลกำรศึกษำ : พบว่า ที่ระดับของการเสริมน�้านึ่งปลา 15% มีการเจริญเติบโตสูงที่สุด ทั้งเปอร์เซ็นต์น�้าหนักที่เพิ่มขึ้น น�้าหนักเพิ่ม

ต่อวนั และอตัราการเจรญิเตบิโตจ�าเพาะ รองลงมาคอื ทีร่ะดบั 10 และ 5% ตามล�าดบั (P>0.05) แต่มกีารเจริญเตบิโตสงูกว่าทีร่ะดบั 

0, 20, 25 และ 30% ตามล�าดับ (P<0.05) และเมื่อเพิ่มปริมาณน�้านึ่งปลาในอาหารมากกว่า 15% จะท�าให้อัตราการเจริญเติบโตลด

ลง อตัราการเปลีย่นอาหารเป็นเนือ้ และประสทิธภิาพการใช้โปรตนี ของกุ้งก้ามแดงชุดควบคุม (0%) สามารถใช้ประโยชน์จากอาหาร

เพื่อการเจริญเติบโตสูงสุด แต่ไม่แตกต่างกับกุ้งก้ามแดงที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมน�้านึ่งปลาที่ระดับ 5, 10, และ 15% (P>0.05) 

วิจำรณ์และสรุป : จากผลการทดลองครั้งนี้สรุปได้ว่า สามารถเสริมน�้านึ่งปลาในอาหารกุ้งก้ามกรามเลี้ยงกุ้งก้ามแดง เพื่อทดแทน

การใช้อาหารกุ้งก้ามแดงได้ โดยการเสริมน�้านึ่งปลาที่ระดับ 15% เป็นระดับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามแดง และทุก

ระดับของการเสริมน�้านึ่งปลา ไม่มีผลต่ออัตราการรอดตาย 

ค�ำส�ำคัญ : กุ้งก้ามแดง อาหารกุ้ง น�้านึ่งปลา 
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Effect of Fish Condensate from Fish Canning Factory Supplementation in Diet

for Redclaw Crayfish (Cherax quadricarinatus)

Wattana Wattanakul1* and Uraiwan wattanakul2 

Abstract

Introduction : Using fish condensate as feed flavored supplementation in commercial Giant Freshwater Prawn 

pellet diet for guideline to reduce the use of expensive Redclaw Crayfish diet. However, a little is known about 

the impact on Redclaw Crayfish culture. 

Objective : To investigate on growth performance, FCR, PER and survival rate of Redclaw Crayfish

Methods : This study was to study the level of concentrated fish condensate, Which has chemical composition 

such as protein, fat, moisture and ash equal to 45.15, 14.45, 45.60 and 8.11% by weight (W/W), respectively, 

was supplemental in commercial Giant Freshwater Prawn pellet with 7 levels of 0, 5, 10, 15, 20, 25 and 30%, 

each level of 3 replications in CRD plan. The diets were given to 20 crayfishes of 1.2 X 1.2 X 0.5 m cement 

ponds with initial average weight of 0.53+0.02 g for 6 months. Statistical analysis with analysis of variance 

(one-way ANOVA) and comparison of mean values   between treatments with the DMRT method at a 95 percent 

confidence level.

Results : The result showed that 15% of fish condensate produced highest growth performance in term of WG, 

ADG and SGR but were not significantly different with 10 and 5% respectively (P>0.05). At 15% level was 

higher than at 0, 20, 25 and 30% levels (P<0.05). The increasing of fish condensate (15%) in diets resulted in 

reducing crayfish. The results also found that crayfish in the control (0%) could utilize feed for the maximum 

growth as determined by FCR and PER but were not significant differences with 0, 5, 10 and 30% levels (P>0.05). 

Conclusion : This study can conclude that supplementation of fish condensate in commercial Giant Freshwater 

Prawn pellet diet to replace the use of expensive Redclaw Crayfish diet at 15% can promote growth of Redclaw 

Crayfish and all levels of fish condensate was not effect on survival rate.

Keywords: Redclaw Crayfish (Cherax quadricarinatus), Shrimp diet, Fish Condensate
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บทน้า 
กุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช (Redclaw Crayfish, Cherax quadricarinatus)  เป็นกุ้งน้้าจืดชนิดหนึ่งที่มีถิ่น

ก้าเนิดในทวีปออสเตรเลีย มีการแพร่กระจายในทางตอนเหนือของรัฐควีนแลนด์ และแพร่กระจายไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น 
แอฟริกาใต้ จาไมกา และสิงคโปร์ [1] กุ้งชนิดนี้มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจของทวีปออสเตรเลีย  มีการเพาะเลี้ยงเพื่อการ
บริโภค โดยในช่วง ปี 2544-2554 มีผลผลิตรวมมากกว่า 400 ตัน [2] ส่วนประเทศไทยน้าเข้ากุ้งชนิดนี้มาตั้งแต่ ปี 2548 
น้ามาเพาะเลี้ยงเพื่อการบริโภค  แต่ที่คนไทยรูจักกุ้งชนิดนี้กันดีจากการน้ามาทดลองเลี้ ยงของโครงการหลวง ร่วมกับ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดเชียงใหม่ กรมประมง ซึ่งได้ทดลองเลี้ยงที่ดอยอินทนนท์ และสามารถเจริญเติบโตได้ดี  
ผลผลิตจากการทดลองเลี้ยงรุ่นแรก โครงการหลวงได้ส่งถวายเพื่อใช้งานฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานเลี้ยงแก่พระราชอาคันตุกะ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2549 ปัจจุบันมูลนิธิโครงการ
หลวง ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงจนมีผลผลิตกุ้งก้ามแดงที่มีคุณภาพสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง การส่งออกกุ้งก้ามแดงหรือกุ้ง
เครย์ฟิช ในปี 2559 ของไทย 145,508 ตัว มูลค่า 2,385,987 บาท ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ อิรัก 
แคนาดา อินเดีย สิงคโปร์ และประเทศอ่ืน ๆ [3] 

ปัจจุบัน กุ้งก้ามแดงมีการเลี้ยงกันมากขึ้น เนื่องจากราคาเป็นแรงจูงใจให้มีการเลี้ยงเพื่อการบริโภค โดยผู้เลี้ยงจะ
ใช้อาหารกุ้งก้ามแดง และอาหารกุ้งทะเล  ซึ่งอาหารเหล่านี้ยังมีราคาแพงพอสมควร  เนื่องจากอาหารเหล่านี้มีมีระดับของ
โปรตีนสูง  บางครั้งท้าให้ได้รับผลตอบแทนจากการเลี้ยงกุ้งไม่คุ้มค่า เมื่อค้านวณจากราคาอาหารกุ้ง และราคากุ้ง  ดังนั้น 
เกษตรกรจึงหาแนวทางการลดต้นทุนการเลี้ยง โดยเลี้ยงด้วยอาหารกุ้งก้ามกราม  แต่เมื่อใช้อาหารกุ้งก้ามกรามเลี้ยงกุ้งก้าม
แดง พบว่า กุ้งกินอาหารกุ้งก้ามกรามได้น้อย หรือกินไม่เต็มที่ การกินอาหารไม่ดีเท่ากับการเลี้ยงด้วยอาหารกุ้งก้ามแดง 
ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตต่้ากว่าการเลี้ยงด้วยอาหารกุ้งก้ามแดงโดยตรง ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากอาหารกุ้งก้ามกรามมีรส 
และกลิ่นที่กุ้งก้ามแดงไม่ชอบ  ดังนั้น ทางคณะผู้วิจัยฯ จึงได้มีแนวความคิดที่จะเพิ่มคุณสมบัติชวนกิน (palatability) ให้
อาหารกุ้งก้ามกราม  โดยการเพิ่มสารแต่งกลิ่นในอาหารกุ้งก้ามกราม  ก็จะเป็นการช่วยดึงดูดความสนใจ และความอยาก
กินอาหารมากขึ้น  สารแต่งกลิ่นที่นิยมใช้ในอาหารสัตว์น้้าได้แก่ ปลาป่น กุ้งป่น หมึกป่น ปูป่น และหอยป่น  วัตถุดิบเหล่านี้
ใช้ผสมในอาหารกุ้งประมาณ 1-5% [4] และน้้านึ่งปลาเข้มข้นจากโรงงานผลิตปลากระป๋อง ซึ่งเป็นของเหลือจาก
ขบวนการผลิต มีกลิ่นคาวปลา ท้าให้อาหารกุ้งที่ผลิตขึ้นเองมีกลิ่นที่ชวนให้กุ้ งกินอาหารได้ดีขึ้น ซึ่งจะมีประโยชน์ในการ
น้ามาเป็นสารแต่งกลิ่น  และแหล่งโปรตีนราคาถูกในอาหารกุ้ง [5]  

ส้าหรับการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยให้ความสนใจในประเดน็ของการใช้ประโยชน์จากน้้านึ่งปลาเข้มข้น   ซึ่งเป็นวัสดุ
เศษเหลือ หรือผลพลอยได้ที่มีอยู่ในปริมาณมากจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้้า  จึงน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง  
โดยใช้เป็นส่วนผสมในอาหารกุ้งก้ามกราม เพื่อเป็นสารแต่งกลิ่น และทดแทนการใช้อาหารกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งทะเล ซึ่งเป็น 
2 อาหารกุ้งที่มีราคาแพงในการเลี้ยงกุ้ง  เพื่อที่จะลดต้นทุนค่าอาหารส้าหรับเลี้ยงกุ้งก้ามแดงให้มากยิ่งขึ้น  เป็นการใช้
วัตถุดิบเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ อันก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  เป็นการเพิ่มมูลค่าวัสดุเศษเหลือ
จากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้้า  สามารถช่วยลดต้นทุนค่าอาหารในการผลิตสัตว์น้้า  และคาดหวังว่าผลการวิจัยจะ
น้าไปสู่การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากน้้านึ่งปลา  สามารถน้าไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาอาชีพการ
เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง และอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งน้้าจืดของประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ และยั่งยืนต่อไป 
 

วิธีด้าเนินการ 
1.  แผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) แบ่งออกเป็น 7 ชุดการทดลอง  แต่ละชุดการทดลองมี 3 ซ้้า โดยศึกษา
ระดับน้้านึ่งปลาที่เสริมในอาหารเม็ดกุ้งก้ามกรามส้าเร็จรูปต่างกัน 7 ระดับ คือ  0,  5,  10,  15,  20,  25 และ 30% 
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2.  การเตรียมระบบเลี้ยง 
 บ่อที่ใช้ทดลองเป็นบ่อซีเมนต์ขนาด 1.2 X 1.2 X 0.5 เมตร จ้านวน 21 บ่อ ท้าความสะอาด เติมน้้าจืดที่สะอาด
ลึก 0.2 เมตร มีการให้อากาศในบ่อทดลองตลอดเวลา โดยใช้สายยาง และหัวทราย   
3.  การเตรียมกุ้งทดลอง 

ท้าการทดลองในกุ้งก้ามแดงขนาด 3.0-3.5 เซนติเมตร  โดยก่อนเริ่มทดลองจะน้าลูกกุ้งมาอนุบาลในบ่อซีเมนต์
ขนาดความจุน้้า 1.8 ตัน (1.5 X 4 X 0.3 เมตร) ให้อาหารสูตรควบคุม (อาหารเม็ดกุ้งก้ามกรามส้าเร็จรูป) วันละ 2 ครั้ง  
จนลูกกุ้งเคยชินกับอาหารเม็ด  เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ช่ังน้้าหนักเริ่มต้น และสุ่มลูกกุ้งลงบ่อทดลอง บ่อละ 20 ตัว ใส่ท่อ 
PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ที่ตัดเป็นท่อนยาว 20 ซม. บ่อละ 20 ท่อน เพื่อให้เป็นท่ีหลบซ่อนของกุ้งในบ่อ 
4.  การเตรียมอาหารทดลอง 
   การทดลองใช้น้้านึ่งปลาเข้มข้นเป็นสารแต่งกลิ่นชวนกินอาหารในส้าหรับเลี้ยงกุ้งก้ามแดง โดยการผสมใน
อาหารเม็ดกุ้งก้ามกรามส้าเร็จรูปเหมือนกันทุกสูตร แต่มีปริมาณแตกต่างกัน 7 สูตร ดังนี้ 
  สูตรที่  1  อาหารเม็ดกุ้งก้ามกรามส้าเร็จรูป ไม่เสริมน้้านึ่งปลา (สูตรควบคุม,  0%) 
  สูตรที่  2  อาหารเม็ดกุ้งก้ามกรามส้าเร็จรูป  เสริมน้้านึ่งปลาที่ระดับ  5% 
  สูตรที่  3  อาหารเม็ดกุ้งก้ามกรามส้าเร็จรูป  เสริมน้้านึ่งปลาที่ระดับ  10% 
  สูตรที่  4  อาหารเม็ดกุ้งก้ามกรามส้าเร็จรูป  เสริมน้้านึ่งปลาที่ระดับ  15% 
  สูตรที่  5  อาหารเม็ดกุ้งก้ามกรามส้าเร็จรูป  เสริมน้้านึ่งปลาที่ระดับ  20% 
  สูตรที่  6  อาหารเม็ดกุ้งก้ามกรามส้าเร็จรูป  เสริมน้้านึ่งปลาที่ระดับ  25% 
  สูตรที่  7  อาหารเม็ดกุ้งก้ามกรามส้าเร็จรูป  เสริมน้้านึ่งปลาที่ระดับ  30% 

ช่ังน้้านึ่งปลาเข้มข้นละลายในน้้ามันปลา และน้าไปคลุกเคล้าอาหารกุ้งตามชุดการทดลองจนท่ัว แล้วจึงน้าอาหาร 
ทดลองทั้งหมดมาแผ่บนแผ่นพลาสติก ผึ่งลมจนอาหารแห้ง  อาหารที่เตรียมแล้วบรรจุลงในถุงโพลีเอทธีลีน และเก็บในถุงสี
ด้าเพื่อป้องกันแสง เก็บรักษาในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อรอการใช้งาน น้าน้้าน่ึงปลาเข้มข้น อาหารทุกสูตรมา
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ โปรตีน ไขมัน  ความช้ืน และเถ้า ตามวิธีมาตรฐานของ [6]  
5.  อาหารและการให้อาหาร 

ให้อาหารทั้ง 7 สูตรตามการทดลอง วันละ 2 มื้อ (เช้า–เย็น) โดยเริ่มทดลองให้ในปริมาณ 10% ของน้้าน้้าหนักตัว 
และปรับปริมาณอาหารตามการกินของกุ้ง บันทึกข้อมูลน้้าหนักอาหารเพื่อใช้หาอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อต่อไป 
6.  การเก็บข้อมูล  และขอบเขตการศึกษา     

สุ่มตัวอย่างกุ้งก้ามกราม จากทุกชุดการทดลอง จ้านวน 10 ตัว/บ่อ ช่ังน้้าหนักทุก ๆ 2 สัปดาห์ เป็นเวลา 6 เดือน
เพื่อศึกษาน้้าหนักที่เพิ่มขึ้น  (weight gain,  %)  อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (ADG,  กรัมต่อวัน) อัตราการเจริญเติบโต
จ้าเพาะ (SGR,  % ต่อวัน) ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน (PER)  อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR)  และอัตรารอดตาย 
(survival rate, %)   
7.  การศึกษาคุณภาพน้้า    

ท้าการตรวจวัดคุณภาพน้้า ในระหว่างการทดลอง ทุก 2 สัปดาห์  ได้แก่ อุณหภูมิของน้้า,  pH, ปริมาณออกซิเจน
ละลายน้้า,   ความเป็นด่างของน้้า,  แอมโมเนีย และไนไตรท์ 
8.  การวิเคราะห์ข้อมูล   

น้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยระหว่าง treatment ด้วยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
การผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงกุ้งก้ามแดง  โดยการน้าวัสดุเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้้า  เพื่อใช้

เป็นวัตถุดิบอาหารเลี้ยงสัตว์น้้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ในการทดลองครั้งนี้ได้เลือกน้้านึ่งปลาจากโรงงานปลากระป๋อง ซึ่งมี
องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ โปรตีน ไขมัน ความช้ืน และเถ้า ดังนี้ คือ 45.15,  14.45,  45.60 และ 8.11% โดยน้้าหนัก 
(W/W) ตามล้าดับ เพื่อเป็นสารแต่งกลิ่นในอาหารเลี้ยงกุ้งก้ามแดง โดยการเสริมในอาหารเม็ดกุ้งก้ามกรามส้าเร็จรูป ที่
ระดับ 0,  5,  10,  15,  20,  25 และ 30% พบว่า ทุกสูตรอาหารมีระดับปริมาณโปรตีนในอาหารเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของ
การเสริมน้้านึ่งปลาในอาหารสูตรควบคุม (อาหารสูตรที่ 2-7)  ซึ่งมีปริมาณโปรตีนเท่ากับ 41.07,  42.06,  42.26,  42.43,  
44.72 และ 45.03 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ แตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 1) อาหารทดลองที่ได้
น้ามาใช้เลี้ยงกุ้งก้ามแดงท่ีมีน้้าหนักเริ่มต้น 0.53+0.02 กรัม เป็นเวลา 6 เดือน ผลการทดลอง พบว่า น้้าหนักที่เพ่ิมขึ้น และ
อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะของกุ้งก้ามแดงท่ีได้รับอาหารทั้ง 7 สูตร  มีความแตกต่างกันระหว่างชุดการทดลอง (P<0.05) 
โดยกุ้งก้ามแดงที่ได้รับอาหารสูตรที่ 4 (เสริมน้้านึ่งปลา 15%) มีน้้าหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน และอัตรา
การเจริญเติบโตจ้าเพาะสูงที่สุด รองลงมาได้แก่  กุ้งก้ามแดงท่ีได้รับอาหารสูตรที่ 3 (เสริมน้้านึ่งปลา 10%)  สูตรที่ 2 (เสริม
น้้านึ่งปลา 5%) สูตรที่ 1 (สูตรควบคุม) และสูตรที่ 5 (เสริมน้้านึ่งปลา 20%) ตามล้าดับ แตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทาง
สถิติ (P>0.05) แต่มีการเจริญเตบิโตสูงกว่ากุ้งก้ามแดงท่ีไดร้ับอาหารสตูรที่ 6 (เสริมน้้านึ่งปลา 25%) และสูตรที่ 7 (เสริมน้้า
นึ่งปลา 30%) ตามล้าดับ (P<0.05)  ซึ่งมีน้้าหนักที่เพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ
ลดลงตามล้าดับ  ในขณะที่กุ้งก้ามแดงที่ได้รับอาหารสูตรที่ 7 มีอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโต
จ้าเพาะน้อยที่สุด (ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมขีองอาหารกุ้งก้ามแดงทดลองที่มีการเสริมน้้านึ่งปลาระดับต่าง ๆ กัน 
สูตรอาหาร 

เสริมน้้านึ่งปลา (%) 
องค์ประกอบทางเคมี (เปอร์เซ็นต์) 

ความชื้น เถ้า โปรตีน ไขมัน 
1 (0%) 7.47±0.08a 13.03±0.11a 40.63±1.60a 5.09±0.23a 
2 (5%) 7.58±0.15a 13.07±0.23a 41.07±2.02a 5.25±0.28a 
3 (10%) 7.66±0.13a 13.12±0.14a 42.06±1.87a 5.88±0.29a 
4 (15%) 7.73±0.23a 13.15±0.07a 42.26±2.01a 5.94±0.24a 
5 (20%) 7.92±0.16a 13.19±0.09a 42.43±1.13a 5.99±0.42a 
6 (25%) 8.01±0.21a 13.21±0.18a 44.72±2.50a 6.03±0.19a 
7 (30%) 8.18±0.32a 13.29±0.16a 45.03±2.05a 6.10±0.11a 

  หมายเหตุ :  เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ในแนวนอน ด้วยวิธี DMRT ถ้าอักษรเหมือนกันก้ากับ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  
                  ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ (P>0.05) 
 

    อัตราการแลกเนื้อ (FCR) ของกุ้งก้ามแดงท่ีได้รับอาหารสูตรต่าง ๆ พบว่า กุ้งก้ามแดงท่ีเลี้ยงด้วยอาหารชุดควบคุม
(สูตรที่ 1) มีอัตราการแลกเนื้อต่้าสุด (2.51) แต่ไม่แตกต่างทางสถิติ (P>0.05) กับกุ้งก้ามแดงท่ีเลี้ยงด้วยอาหารที่เสริมน้้านึ่ง
ปลาสูตรที่ 2 และ 3) แต่ทั้ง 3 สูตรอาหารมีอัตราการแลกเนื้อต่้ากว่ากุ้งก้ามแดงที่ได้รับอาหารสูตรที่ 4, 5 และ 6 
ตามล้าดับ (P<0.05)  ในขณะที่กุ้งก้ามแดงสูตรที่ 7 มีอัตราการแลกเนื้อสูงสุด (2.73) ฉะนั้นอัตราการแลกเนื้อมีอัตรา
เพิ่มขึ้นตามปริมาณของน้้านึ่งปลาที่เพ่ิมขึ้น (ตารางที่ 3)  

ประสิทธิภาพในการใช้โปรตีน (PER) ในอาหารของกุ้งก้ามแดง พบว่า กุ้งก้ามแดงที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตรที่ 4 
(เสริมน้้านึ่งปลา 15%) มีประสิทธิภาพการใช้โปรตีนได้สูงสุด (1.64) แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับกุ้ง
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ก้ามแดงที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริมน้้านึ่งปลาในสูตรอาหารสูตรที่ 5 และ 6 ตามล้าดับ ในขณะที่กุ้งก้ามแดงสูตรที่ 7 มี
ประสิทธิภาพการใช้โปรตีนต่้าสุด (1.36) (ตารางที่ 3)  

ส้าหรับอัตรารอดตายของกุ้งก้ามแดงที่ได้รับอาหารทดลองทั้ง 7 สูตร ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05)  
โดยอยู่ในช่วง  82.67 ถึง 86.67 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 3)  

 

ตารางที่ 2  น้้าหนักเริ่มต้น น้้าหนักสุดท้าย น้้าหนักเพิ่ม อัตราการเจริญเตบิโตต่อวัน และอัตราการเจริญเตบิโตจ้าเพาะของ 
               กุ้งก้ามแดงท่ีได้รับอาหารเสริมน้้านึ่งปลาระดับต่าง ๆ เป็นเวลา 6 เดือน 
สูตรอาหาร 
เสริมน้้านึ่งปลา  
     (%) 

น้้าหนัก 
เร่ิมต้น 

(g) 

น้้าหนัก 
สุดท้าย 

(g) 

 น้้าหนักเพ่ิม 
(WG, %) 

อัตราการเจริญ 
เติบโตต่อวัน

(ADG, g/day)  

อัตราการเจริญ 
เติบโตจ้าเพาะ 
(SGR %/วัน) 

1 (0%) 0.52±0.03a 28.65±2.08bcd 5,358.22±563.91ab 0.16±0.01abc 2.22±0.06b 
2 (5%) 0.53±0.04a  30.14±1.66abcd  5,614.23±608.75ab 0.17±0.01abc 2.24±0.06a 
3 (10%) 0.53±0.03a  31.54±1.71ab  5,859.77±393.73ab 0.17±0.01ab 2.27±0.03a 
4 (15%) 0.53±0.01a  33.55±2.39a  6,238.01±571.02a 0.18±0.01a  2.30±0.05a 
5 (20%) 0.54±0.02a  28.48±2.78bcd  5,225.86±714.48ab 0.16±0.02bcd 2.20±0.08b 
6 (25%) 0.54±0.02a  27.58±1.19cd  5,037.70±375.32b 0.15±0.01cd  2.19±0.01b 
7 (30%) 0.53±0.01a  26.74±2.08d  4,912.38±373.03b 0.14±0.01d 2.15±0.05c 

    หมายเหต ุ:  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในสดมภ์ ด้วยวิธี DMRT ถ้าอักษรเหมือนกันก้ากับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิต ิ
                    (P>0.05) 
 

ตารางที่ 3  อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน และอัตราการรอดตายของกุง้ก้ามแดง 
               ที่ได้รับอาหารเสริมน้้านึ่งปลาระดับต่าง ๆ เป็นเวลา 6 เดือน 

สูตรอาหาร 
เสริมน้้านึ่งปลา (%) 

อัตราการเปลี่ยนอาหาร
เป็นเนื้อ (FCR)  

ประสิทธิภาพการใช้
โปรตีน (PER)  

อัตราการรอดตาย  
(%) 

1 (0%) 2.51±0.02a 1.54±0.03ab 84.00±4.00a 
2 (5%) 2.54±0.02a 1.56±0.02ab 86.67±2.31a 
3 (10%) 2.56±0.05ab 1.61±0.03a 84.00±4.00a 
4 (15%) 2.63±0.05bc 1.64±0.05a  84.00±4.00a 
5 (20%) 2.64±0.06bc 1.49±0.04b 82.67±2.31a 
6 (25%) 2.66±0.05cd 1.43±0.03bc 86.67±2.31a 
7 (30%) 2.73±0.04d 1.36±0.02c 85.33±2.31a 

       หมายเหตุ : เปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยในสดมภ์ ด้วยวิธี DMRT ถ้าอักษรเหมือนกันก้ากับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิต ิ
                      (P>0.05) 
 

จากผลการทดลองข้างต้น เมื่อพิจารณาค่าการเจริญเติบโต จะเห็นได้ว่า  กุ้งก้ามแดงที่ได้รับอาหารที่มีการเสริม
น้้านึ่งปลาในอาหารในที่ระดับ 15% (สูตรที่ 4) เป็นระดับที่เหมาะสม  ส่งผลให้กุ้งมีการเจริญเติบโต และอัตราการเจริญ
จ้าเพาะสูงมากที่สุด เมื่อเทียบกับชุดการทดลองที่มีการน้้ามันผสมเสริมน้้านึ่งปลาในสูตรอาหารที่ระดับ 20,  25 และ 30%
ตามล้าดับ (P<0.05) และมีการเจริญเติบโตดีกว่ากุ้งก้ามแดงท่ีได้รับอาหารสูตรควบคุม (P>0.05) และเมื่อเพิ่มระดับของน้้า
นึ่งปลาในอาหารสูงขึ้น  ส่งผลให้การเจริญเติบโตของกุ้งลดลง นอกจากนี้ในน้้าน่ึงปลายังมีปริมาณของเกลือสูง ท้าให้อาหาร 
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ก้ามแดงที่เลี้ยงด้วยอาหารที่เสริมน้้านึ่งปลาในสูตรอาหารสูตรที่ 5 และ 6 ตามล้าดับ ในขณะที่กุ้งก้ามแดงสูตรที่ 7 มี
ประสิทธิภาพการใช้โปรตีนต่้าสุด (1.36) (ตารางที่ 3)  

ส้าหรับอัตรารอดตายของกุ้งก้ามแดงที่ได้รับอาหารทดลองทั้ง 7 สูตร ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05)  
โดยอยู่ในช่วง  82.67 ถึง 86.67 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 3)  

 

ตารางที่ 2  น้้าหนักเริ่มต้น น้้าหนักสุดท้าย น้้าหนักเพิ่ม อัตราการเจริญเตบิโตต่อวัน และอัตราการเจริญเตบิโตจ้าเพาะของ 
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สูตรอาหาร 
เสริมน้้านึ่งปลา  
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น้้าหนัก 
เร่ิมต้น 

(g) 

น้้าหนัก 
สุดท้าย 

(g) 

 น้้าหนักเพ่ิม 
(WG, %) 

อัตราการเจริญ 
เติบโตต่อวัน

(ADG, g/day)  

อัตราการเจริญ 
เติบโตจ้าเพาะ 
(SGR %/วัน) 

1 (0%) 0.52±0.03a 28.65±2.08bcd 5,358.22±563.91ab 0.16±0.01abc 2.22±0.06b 
2 (5%) 0.53±0.04a  30.14±1.66abcd  5,614.23±608.75ab 0.17±0.01abc 2.24±0.06a 
3 (10%) 0.53±0.03a  31.54±1.71ab  5,859.77±393.73ab 0.17±0.01ab 2.27±0.03a 
4 (15%) 0.53±0.01a  33.55±2.39a  6,238.01±571.02a 0.18±0.01a  2.30±0.05a 
5 (20%) 0.54±0.02a  28.48±2.78bcd  5,225.86±714.48ab 0.16±0.02bcd 2.20±0.08b 
6 (25%) 0.54±0.02a  27.58±1.19cd  5,037.70±375.32b 0.15±0.01cd  2.19±0.01b 
7 (30%) 0.53±0.01a  26.74±2.08d  4,912.38±373.03b 0.14±0.01d 2.15±0.05c 

    หมายเหตุ :  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในสดมภ์ ด้วยวิธี DMRT ถ้าอักษรเหมือนกันก้ากับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิต ิ
                    (P>0.05) 
 

ตารางที่ 3  อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน และอัตราการรอดตายของกุง้ก้ามแดง 
               ที่ได้รับอาหารเสริมน้้านึ่งปลาระดับต่าง ๆ เป็นเวลา 6 เดือน 

สูตรอาหาร 
เสริมน้้านึ่งปลา (%) 

อัตราการเปลี่ยนอาหาร
เป็นเนื้อ (FCR)  

ประสิทธิภาพการใช้
โปรตีน (PER)  

อัตราการรอดตาย  
(%) 

1 (0%) 2.51±0.02a 1.54±0.03ab 84.00±4.00a 
2 (5%) 2.54±0.02a 1.56±0.02ab 86.67±2.31a 
3 (10%) 2.56±0.05ab 1.61±0.03a 84.00±4.00a 
4 (15%) 2.63±0.05bc 1.64±0.05a  84.00±4.00a 
5 (20%) 2.64±0.06bc 1.49±0.04b 82.67±2.31a 
6 (25%) 2.66±0.05cd 1.43±0.03bc 86.67±2.31a 
7 (30%) 2.73±0.04d 1.36±0.02c 85.33±2.31a 

       หมายเหตุ : เปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยในสดมภ์ ด้วยวิธี DMRT ถ้าอักษรเหมือนกันก้ากับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิต ิ
                      (P>0.05) 
 

จากผลการทดลองข้างต้น เมื่อพิจารณาค่าการเจริญเติบโต จะเห็นได้ว่า  กุ้งก้ามแดงที่ได้รับอาหารที่มีการเสริม
น้้านึ่งปลาในอาหารในที่ระดับ 15% (สูตรที่ 4) เป็นระดับที่เหมาะสม  ส่งผลให้กุ้งมีการเจริญเติบโต และอัตราการเจริญ
จ้าเพาะสูงมากที่สุด เมื่อเทียบกับชุดการทดลองที่มีการน้้ามันผสมเสริมน้้านึ่งปลาในสูตรอาหารที่ระดับ 20,  25 และ 30%
ตามล้าดับ (P<0.05) และมีการเจริญเติบโตดีกว่ากุ้งก้ามแดงท่ีได้รับอาหารสูตรควบคุม (P>0.05) และเมื่อเพิ่มระดับของน้้า
นึ่งปลาในอาหารสูงขึ้น  ส่งผลให้การเจริญเติบโตของกุ้งลดลง นอกจากนี้ในน้้าน่ึงปลายังมีปริมาณของเกลือสูง ท้าให้อาหาร 

มีรสเค็ม การกินอาหารไดน้อยลง  ถึงแม้วาตะกอนน้้าน่ึงปลาจะมีกลิ่นคาวปลาไม่ต่างกับปลาป่น  แต่ก็ไมท้าให้กุ้งกินอาหาร
ไดเพิ่มขึ้นตามปริมาณน้้านึ่งปลาที่เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่า การเจริญเติบโตที่เพ่ิมขึ้นเป็นผลมาจากโปรตีน และไขมันในน้้าน่ึง
ปลาที่เมื่อใส่น้้านึ่งปลาในอาหารมากขึ้นท้าให้โปรตีนและไขมันในสูตรอาหารเพิ่มขึ้น  ท้าให้อาหารแต่ละสูตรมีโภชนะไม่
เท่ากัน  ซึ่งอาหารที่มีโปรตีนสูงเกินความต้องการโปรตีนจะถูกขับออกเป็นของเสียแอมโมเนีย และไนโตรเจนอื่นๆ  
นอกจากนี้ อาหารที่มีโปรตีนและไขมันมากจะมีผลต่อคุณภาพน้้า ท้าให้การเติบโตลดลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับการ
ทดลองใช้น้้านึ่งปลาจากการผลิตของโรงงานปลาทูน่ากระป๋องเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นในอาหารส้าหรับเลี้ยงปลา
สวายเนื้อขาว [7] โดยพบว่า ปลาที่ได้รับอาหารที่ใช้น้้านึ่งปลาเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นที่ระดับ 20 เปอร์เซ็นต์ มี
การเจริญเติบโตของปลาสูงที่สุด  และเมื่อเพิ่มระดับของการทดแทนสูงกว่า 20 เปอร์เซ็นต์  จะส่งผลให้อัตราการ
เจริญเติบโตมีแนวโน้มลดลงตามล้าดับ สอดคล้องกับการทดลองใช้ตะกอนน้้าน่ึงปลาเป็นวัตถุดิบในอาหารทดลองเลี้ยงปลา
ดุกลูกผสม  5 ระดับ (0,  5,  10,  15 และ 20%) พบว่า ปลาดุกลูกผสมที่เลี้ยงด้วยอาหารซึ่งมีตะกอนน้้านึ่งปลา 10 
เปอร์เซ็นต์ มีการเจริญเติบโตสูงสุด ไม่ต่างจากปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารชุดควบคุม 0 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อเพิ่มปริมาณตะกอน
น้้านึ่งปลาในอาหารเพิ่มขึ้นเป็น 15-20 เปอร์เซ็นต์ จะท้าให้อัตราการเจริญเติบโตลดลง [8] และเป็นไปในท้านองเดียวกับ
การทดลองใช้น้้านึ่งปลาเป็นวัตถุดิบในอาหารทดลองเลี้ยงกุ้งก้ามกราม [9] ปลาหมอไทย [10] และปลาช่อน [11-12] ซึง่ผล
จากการทดลองแสดงให้เห็นว่า การเสริมน้้านึ่งปลาในระดับที่ใช้ทดลองนี้มีความสมดุลของสารอาหาร  แต่ต้องผสมใน
อาหารไม่เกิน 15% ในอาหารเม็ดกุ้งก้ามกรามส้าเร็จรูป   

ส่วนอัตราการรอดตายของกุ้งก้ามแดงจากทุกสูตรอาหารไม่มีความแตกต่างกัน (P>0.05) แสดงว่า ระดับของ
โปรตีน และไขมันในอาหารที่เพิ่มขึ้นจากการใช้น้้านึ่งปลาเสริมในอาหารไม่ได้ส่งผลต่ออัตราการรอดตาย  และให้ผลการ
ทดลองสอดคล้องกับการทดลองในปลาสวายเนื้อขาว [7]  ปลาดุกลูกผสม [8] ได้รายงานว่า การใช้น้้านึ่งปลาผสมในอาหาร
ระดับต่าง ๆ เลี้ยงปลาทดลอง ไม่ได้ส่งผลต่ออัตราการรอดตายของปลา 

  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าเฉลี่ยตลอดการทดลอง พบว่า  อุณหภูมิมีค่าอยู่ระหว่าง  27.23+2.35 ถึง 
29.45+1.64 ความเป็นกรดเป็นด่าง  7.25+0.12 ถึง 8.30+0.45  ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า 6.50+0.53 ถึง 7.10+0.60 
มิลลิกรัมต่อลิตร  ความเป็นด่างของน้้า  80.49+2.86 ถึง 120.32+2.43  มิลลิกรัมต่อลิตรเทียบกับแคลเซียมคาร์บอเนต  
แอมโมเนีย 0.30+0.02 ถึง 0.45+0.04 มิลลิกรัมต่อลิตร  และไนไตรท์  0.15+0.02 ถึง 0.28+0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่ง
เป็นค่าอยู่ในช่วงที่กุ้งก้ามแดงสามารถด้ารงชีวิตได้อย่างปกติ  ซึ่งมีค่าที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้งในบ่อ [13]  
 

สรุปผลการวิจัย 
การทดลองในครั้งนี้สรุปได้ว่า การใช้น้้านึ่งปลาเสริมในอาหารเม็ดกุ้งก้ามกรามส้าเร็จรูป เพื่อเป็นสารแต่งกลิ่นใน

อาหารเลี้ยงกุ้งก้ามแดงท่ีมีน้้าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 0.53+0.02 กรัม ได้ไม่ควรเกิน 15% เพราะจะท้าให้กุ้งกินอาหารได้น้อยลง 
มีผลท้าให้การเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช้โปรตีนในอาหารลดลง ดังนั้น การศึกษาวิจัยการใช้ประโยชนจากน้้านึ่ง
ปลาเพื่อน้ามาใช้ประโยชนในอาหารสัตว์น้้า ควรมีการศึกษาในรูปแบบอ่ืนท่ีจะสามารถน้ามาใช้ประโยชนไดมากกว่านี้ โดย
ค้านึงถึงองค์ประกอบทางโภชนะด้านอ่ืนๆ ท่ีส้าคัญ เช่นกรดไขมัน กรดอะมิโน ที่มีในน้้านึ่งปลา เป็นต้น 

 

กิตติกรรมประกาศ 
คณะผู้ท้าวิจัยขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง ที่ได้เอื้อเฟ้ืออุปกรณ์และสถานท่ีในการท้าวิจยั และได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย  ทุนอุดหนุนการวิจัยประประจ้าปีงบประมาณ 2561   
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ผลของกำรเสริมวิตำมินซีในอำหำรต่อกำรเจริญเติบโตและควำมต้ำนทำนต่อควำมเครียด

ภำยใต้สภำวะกำรเลี้ยงแบบหนำแน่นของปลำนิล (Oreochromis niloticus)

สุภัสสร เพ็ญนวลออง1* นพดล ศุกระกาญจน์2 และยุพิน พิมโคตร์3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : วิตามินซีจัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ มีบทบาทต่อการป้องกันหรือชะลอการเกิดกระบวนการออกซิเดชันในสัตว์ การเสริม

วิตามินซีในอาหารระดับที่เหมาะสมอาจช่วยเพิ่มการเจริญเติบโต อัตราการรอด และความต้านทานต่อความเครียดของปลานิล

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลของการเสริมวิตามินซีในอาหารที่ระดับต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดของปลานิล และผล

ของวิตามินซีต่อดัชนีชี้วัดความเครียดของปลานิลภายใต้สภาวะการเลี้ยงแบบหนาแน่น 

วิธีกำรศึกษำ : เลี้ยงปลานิลด้วยสูตรอาหารเสริมวิตามินซีที่ระดับต่าง ๆ ได้แก่ 0, 100, 500 และ 1,000 mg/kg อาหาร เป็นเวลา 

10 สัปดาห์ วัดดัชนีการเจริญเติบโต อัตราการรอด และปริมาณโปรตีนในน�้าเลือด ก่อนน�าปลานิลไปเลี้ยงต่อที่ระดับความหนาแน่น

เพิ่มขึ้น 2 เท่า เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้ววัดปริมาณโปรตีนในน�้าเลือด เพื่อวิเคราะห์ความต้านทานต่อความเครียด

ผลกำรศกึษำ : พบว่า ปลานลิทีไ่ด้รบัอาหารเสรมิวติามนิซทีีร่ะดบั 500 mg/kg อาหาร มร้ีอยละน�า้หนกัทีเ่พิม่ขึน้และอตัราการเจรญิ

เติบโตจ�าเพาะสูงสุด เท่ากับ 509.73 และ 2.58 ตามล�าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ (p<0.05) กับชุดควบคุม มีอัตราการเปลี่ยน

อาหารเป็นเนื้อต�่าสุด เท่ากับ 1.25 อีกทั้งปลานิลในทุกชุดการทดลองมีอัตราการรอด 100 % นอกจากนี้ปลานิลที่ได้รับอาหารเสริม

วิตามินซีในระดับ 1,000 mg/kg อาหาร มีร้อยละของปริมาณโปรตีนในน�้าเลือดลดลงต�่าสุด เท่ากับ 30.37 เมื่ออยู่ภายใต้สภาวะการ

เลี้ยงแบบหนาแน่น 

วจิำรณ์และสรปุ : ระดบัวติามนิซทีีเ่หมาะสมต่อการเสรมิในอาหารเลีย้งปลานลิ คอื 500 mg/kg อาหาร เนือ่งจากช่วยเพิม่การเจรญิ

เติบโต อัตราการรอด และความต้านทานต่อความเครียดภายใต้สภาวะการเลี้ยงแบบหนาแน่น

ค�ำส�ำคัญ : วิตามินซี ปลานิล การเจริญเติบโต ความเครียด
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Effects of dietary vitamin C supplementation on growth performance and resistance to 

stress under high density culture of Nile tilapia (Oreochromis niloticus)

Suphatsorn Pennuan-ong1*, Noppadon Sukrakanchana2 and Yuphin Phimkhot3

Abstract

Introduction : Antioxidant effect of vitamin C has been demonstrated to protect oxidation in animals. Feed 

supplementation of vitamin C in proper dose should be beneficial in enhancing growth performance, survival 

and resistance to stress of tilapia.

Objective : This research aimed to study the effects of dietary vitamin c supplementation on growth perfor-

mance and resistance to stress under high density culture of Nile tilapia.

Methods : Nile tilapia were fed with diets supplemented with vitamin c at the level of 0, 100, 500 และ 1,000 

mg/kg feed for 10 weeks. At the end of feeding trial, growth performance, survival rate and serum protein were 

investigated. Also resistance to stress of experimental fish under high density culture for 24 hours was carried 

out.

Results : The results showed that Nile tilapia fed with 500 mg/kg vitamin C supplemented diet gained more 

weight and exhibited higher specific growth rate with 509.73% and 2.58 % per day respectively, compared to 

the control group. In addition, the lowest feed conversion ratio (1.25) has been found in fish fed with 500 mg/

kg vitamin C supplemented diet. Fish in all experimental group showed 100% survival rate. It was found that 

Nile tilapia fed 1,000 mg/kg vitamin C supplemented diet showed the lowest reduction of serum protein con-

tent with 30.37% after stress challenged with higher density culture for 24 hours. 

Conclusion : The results suggested that vitamin C at the level of 500 mg/kg feed can be used as diet supple-

mentation to enhance growth, survival rate and resistance to stress of Nile tilapia.

Keywords: Vitamin C, Nile tilapia, Growth performance, Stress
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3 
 

บทน า 
 ปลานิลเป็นปลาเศรษฐกิจส้าคัญชนิดหนึ่งของไทย มีผลผลิตมากเป็นอันดับหนึ่งหรือประมาณร้อยละ 38 ของ
ปริมาณผลผลิตสัตว์น้้าจืดทั้งประเทศ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการปลานิลเพื่อน้าไปเพาะเลี้ยงในปริมาณที่สูงขึ้น
เรื่อยๆ แต่วิธีการเพิ่มผลผลิตของปลานิลต่อหน่วยพื้นที่ มักส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายในบ่อเลี้ยง ส่งผลให้ปลาเกิด
สภาวะเครียดและน้าไปสู่การเกิดโรคในปลา  
 สภาวะเครียดของปลาสะท้อนถึงความไม่สมดุลระหว่างผลผลิตของปฏิกิริยาออกซิเดชันและตัวขจัดปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน [1] เนื่องจากเมื่อสัตว์ได้รับสภาวะที่ไม่ปกติหรือสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จะท้าให้เซลล์ในร่างกายเกิดการ
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การวางแผนการทดลอง  
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การเลี้ยงปลาทดลอง 
  ช่ังน้้าหนักเริ่มต้นของปลานิล จากนั้นสุ่มปลานิลไปเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ บ่อละ 20 ตัว จ้านวน 12 บ่อ       
ให้อาหารปลาวันละ 2 ครั้ง คือ เวลา 09.00 น. และ 16.00 น. บันทึกปริมาณอาหารที่ใช้เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ และท้า
การเปลี่ยนถ่ายน้้าในบ่อปลา สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เมื่อทดลองครบ 10 สัปดาห์ นับจ้านวนปลานิลที่รอด และน้าปลามาช่ังน้้าหนัก 
เพื่อน้าข้อมูลไปวิเคราะห์อัตราการรอดตายและอัตราการเจริญเติบโต สุ่มเก็บตัวอย่างเลือดปลาแต่ละชุดการทดลอง ๆ ละ       
7 ตัว โดยดูดเลือดจากเส้นเลือด caudal vein เพื่อน้ามาวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในน้้าเลือด (serum protein) จากนั้นน้า 
ปลานิลจากการทดลองข้างต้น มาเลี้ยงในสภาวะความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า โดยการลดปริมาตรน้้าในบ่อเลี้ยงปลา  
เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง แล้วสุ่มเก็บตัวอย่างเลือดปลาในแต่ละชุดการทดลอง ๆ ละ 7 ตัว น้ามาวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในน้้าเลือด 
(serum protein) เพื่อใช้เป็นดัชนีช้ีวัดความเครียดส้าหรับปลาที่เลี้ยงภายใต้สภาวะความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกับ
ปลาที่เลี้ยงในระดับความหนาแน่นปกติ    

การวิเคราะหข์้อมูล 
 1. การวิเคราะห์อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอด   

 ก่อนและหลังการทดลองท้าการช่ังน้้าหนักปลานิล และบันทึกปริมาณอาหารที่ใช้ไป เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ 
เพื่อน้าข้อมูลมาค้านวณอัตราการเจริญเติบโต ได้แก่ ร้อยละน้้าหนักที่เพิ่มขึ้น, อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ อัตราการเปลี่ยน
อาหารเป็นเนื้อ และอัตราการรอดของปลานิล ตามสูตรต่างๆ ดังนี ้

1.1 ร้อยละน้้าหนักท่ีเพิ่มขึ้น (% weight gain, RWG)     
 

           
1.2 อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ (Specific growth rate, SGR) 

                         
                    

       1.3 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (Feed conversion ratio, FCR)  

 

 
 1.4 อัตราการรอด (Survival rate %) 

 
 
 
 2. การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในน้้าเลือด (serum protein) 
 วัดความเข้มข้นของโปรตีนในน้้าเลือดปลาโดยวิธี Lowry method โดยเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของ
โปรตีนมาตรฐาน (albumin) 

 จากนั้นน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Tukey’s range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

     ร้อยละน้้าหนักท่ีเพิ่มขึ้น = 
น้้าหนักปลาสุดท้าย – น้้าหนักปลาเริ่มต้น 

X 100 
น้้าหนักปลาเริ่มต้น 

    อัตราการเจรญิเติบโต  
             จ้าเพาะ 

  = 
ln น้้าหนักปลาสุดท้าย –  ln น้้าหนักปลาเริม่ต้น 

X 100 
ระยะเวลาในการทดลอง 

    อัตราการเปลีย่น 
     อาหารเป็นเนื้อ 

 = 
น้้าหนักอาหารที่ใช้ไป 

X 100 
น้้าหนักปลาที่เพ่ิมขึ้นตลอดการทดลอง 

 อัตราการรอด (%) = 
จ้านวนปลาก่อนการทดลอง 

X 100 
จ้านวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลของวิตามินซีท่ีเสริมในอาหารต่อการเจริญเติบโต และอัตราการรอดของปลานิล 
 1.1 ผลของระดับวิตามินซีท่ีเสริมในอาหารต่อร้อยละน้้าหนักที่เพ่ิมขึ้นของปลานิล 
 ร้อยละน้้าหนักท่ีเพิ่มขึ้นของปลานิลที่ได้รับอาหารเสริมวิตามินซีที่ระดับ 0, 100, 500 และ 1,000 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมอาหาร มีค่าเท่ากับ 370.36 19.26, 397.65 52.76, 509.73 43.37 และ 468.17 58.56 ตามล้าดับ โดย
พบว่า การเสริมวิตามินซีในอาหารมีแนวโน้มในการกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของร้อยละน้้าหนักที่เพิ่มขึ้น โดยการเสริมวิตามินซีใน
อาหารท่ีระดับ 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร ส่งผลให้ปลานิลมีร้อยละน้้าหนักที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุด แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ 
(p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  ค่าเฉลี่ยของร้อยละน้้าหนักท่ีเพิ่มขึ้นของปลานิลที่เลี้ยงดว้ยอาหารเสรมิวิตามินซีทีร่ะดบัต่าง ๆ 

 1.2 ผลของระดับวิตามินซีท่ีเสริมในอาหารต่ออัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะของปลานิล 
 อัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะของปลานิลที่ไดร้ับอาหารเสริมวิตามินซีทีร่ะดับ 0, 100, 500 และ 1,00 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัมอาหาร มีค่าเท่ากับ 2.21 0.06, 2.29 0.15, 2.58 0.10 และ 2.48 0.15 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามล้าดับ โดย
พบว่า การเสริมวิตามินซีในอาหารมีแนวโน้มในการกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะ โดยปลานิลที่ได้รับ
อาหารเสริมวิตามินซีที่ระดับ 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร มีอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะสูงที่สุด แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ 
(p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ดังภาพที่ 2 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  ค่าเฉลี่ยอตัราการเจริญเติบโตจ้าเพาะของปลานิลที่เลี้ยงดว้ยอาหารเสรมิวิตามินซีท่ีระดบัต่าง ๆ 
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 1.3 ผลของระดับวิตามินซีที่เสรมิในอาหารต่ออัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลานลิ 
 อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลานิลที่ได้รับอาหารเสริมวิตามินซีที่ระดับ 0, 100, 500 และ 1,000 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร มีค่าเท่ากับ 1.41 0.03, 1.37 0.09, 1.25 0.09 และ 1.35 0.07 ตามล้าดับ โดยพบว่า 
การเสริมวิตามินซีในอาหารมีแนวโน้มในการกระตุ้นอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ โดยปลานิลที่ได้รับอาหารเสริมวิตามินซี     
ที่ระดับ 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อต่้าที่สุด แตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญ (p>0.05)     
เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ดังภาพที่ 3 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ค่าเฉลีย่อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลานลิที่เลี้ยงด้วยอาหารเสรมิวิตามินซีที่ระดับต่าง ๆ 

 1.4 ผลของระดับวิตามินซีที่เสรมิในอาหารต่ออัตราการรอดของปลานิล 
 จากการศึกษาอัตราการรอดของปลานิลที่ได้รบัอาหารเสริมวิตามินซีทีร่ะดับ 0, 100, 500 และ 1,000 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัมอาหาร พบว่า อัตราการรอดของปลานิลทุกชุดการทดลองมีค่าเท่ากับ 100 %  ดังภาพที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  ค่าเฉลี่ยอตัราการรอดของของปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมวติามินซีท่ีระดับต่างๆ 

 จากการศึกษาผลของการเสริมวิตามินซีในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลานิล พบว่า ปลานิลที่ได้รับอาหาร
เสริมวิตามินซีมีการเจริญเติบโตสูงกว่าปลานิลที่ไม่มีการเสริมวิตามินซีในอาหาร โดยการเสริมวิตามินซีที่ระดับ 500 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัมอาหาร ส่งผลให้มีร้อยละน้้าหนักที่ เพิ่มขึ้นและอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะสูงสุด แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ 
(p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม อีกทั้งยังส่งผลให้อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลานิลต่้าที่สุด จะเห็นได้ว่าการ
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ภาพที่ 4  ค่าเฉลี่ยอตัราการรอดของของปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมวติามินซีท่ีระดับต่างๆ 

 จากการศึกษาผลของการเสริมวิตามินซีในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลานิล พบว่า ปลานิลที่ได้รับอาหาร
เสริมวิตามินซีมีการเจริญเติบโตสูงกว่าปลานิลที่ไม่มีการเสริมวิตามินซีในอาหาร โดยการเสริมวิตามินซีที่ระดับ 500 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัมอาหาร ส่งผลให้มีร้อยละน้้าหนักที่ เพิ่มขึ้นและอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะสูงสุด แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ 
(p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม อีกทั้งยังส่งผลให้อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลานิลต่้าที่สุด จะเห็นได้ว่าการ
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เสริมวิตามินซีในอาหารส่งผลให้ปลานิลมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีผลต่อต้นทุนการผลิตในระยะเวลาที่เท่ากัน ซึ่งจะเกิด
ผลดีในแง่ของการลดระยะเวลาในการจับขาย สอดคล้องกับงานวิจัยซึ่งท้าการทดลองเลี้ยงปลากดเหลือง (Mystus nemurus) 
ด้วยอาหารเสริมวิตามินซีในอัตราส่วน 0, 50, 100, 200, 500, 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร ผลการทดลอง
พบว่า ปลากดเหลืองที่ได้รับอาหารเสริมวิตามินซีที่ระดับความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร จะมีการเจริญเติบโต
และอัตราการแลกเนื้อดีที่สุด แตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญ (P>0.01) กับปลาที่ได้รับอาหารเสริมวิตามินซีที่ระดับความเข้มข้น 
500 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร สรุปได้ว่า อาหารเสริมวิตามินซีที่ระดับความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
อาหาร เพียงพอต่อการเสริมในอาหารส้าเร็จรูปส้าหรับเลี้ยงปลากดเหลือง [4] 

2. ผลของวิตามินซีท่ีเสริมในอาหารต่อความเครียดของปลานิล 
 2.1 ผลของวิตามินซีที่เสริมในอาหารต่อปริมาณโปรตีนในน้้าเลือดของปลานิล 
 จากการศึกษาปริมาณโปรตีนในน้้าเลือดของปลานิล หลังผ่านการเลี้ยงภายใต้สภาวะการเลี้ยงแบบหนาแน่น        
เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง พบว่า สภาวะการเลี้ยงแบบหนาแน่นมีผลท้าให้ปริมาณโปรตีนในน้้าเลือดลดต่้าลง โดยปลานิลที่ได้รับ
อาหารเสริมวิตามินซีที่ระดับ 0, 100, 500 และ 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร มีร้อยละของปริมาณโปรตีนในน้้าเลือด
ลดลง เท่ากับ 52.72±5.08, 46.44±7.47, 46.23±9.53 และ 30.37±5.11 ตามล้าดับ โดยปลานิลที่ได้รับอาหารเสริมวิตามินซี
ที่ระดับ 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร มีร้อยละของปริมาณโปรตีนในน้้าเลือดลดลงต่้าสุด แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ 
(p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ดังภาพที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5 ค่าเฉลีย่ร้อยละของโปรตีนในน้้าเลือดทีล่ดลงของปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารเสรมิวิตามินซีท่ีระดับต่างๆ 

 วิตามินซีที่เสริมในอาหารมีส่วนช่วยในการเพิ่มความต้านทานต่อความเครียดในปลานิลได้ เนื่องจากสภาวะเครียด
ของปลาสะท้อนถึงความไม่สมดุลระหว่างผลผลิตของปฏิกิริยาออกซิเดชันและตัวขจัดปฏิกิริยาออกซิเดชัน [1] ซึ่งการที่สัตว์อาศัย
อยู่ในสภาวะที่ไม่ปกติหรือสิ่งแวดลอ้มท่ีเปลีย่นแปลงไป จะท้าให้เซลล์ในร่างกายเกิดการปรับตัวและท้างานหนักเพื่อท้าให้ร่างกาย
สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นได้อย่างปกติ ซึ่งกระบวนการเมแทบอลิซึมและการหายใจระดับเซลล์เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดอนุมูล
อิสระ [2] โดยอนุมูลอิสระเหลา่นี้จะท้าปฏกิิริยากับโมเลกุลที่ส้าคัญในร่างกาย เช่น ไขมัน โปรตีน ดีเอ็นเอ ท้าให้เกิดความเสียหาย
ต่อโมเลกุลดังกล่าว [5] ดังนั้น วิตามินซีซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระประเภทหน่ึงจึงมีส่วนช่วยในการป้องกันหรือก้าจัด
สารอนุมูลอิสระได้ 
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สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาผลของการเสริมวิตามินซีในอาหารต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอด และความต้านทานต่อความเครียด
ภายใต้สภาวะการเลี้ยงแบบหนาแน่นของปลานิล พบว่า ปลานิลที่ได้รับอาหารเสริมวิตามินซีที่ระดับ 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
อาหาร มีร้อยละของน้้าหนักที่เพ่ิมขึ้น และอัตราการเจริญเติบโตจ้าเพาะสูงสุด อีกทั้งยังมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อต่้าสุด 
นอกจากนี้การเสริมวิตามินซีในอาหารยังมีส่วนช่วยในการต้านทานต่อความเครียดในปลานิลได้ โดยที่ปลานิลที่ได้รับอาหาร
เสริมวิตามินซีที่ระดับ 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร มีร้อยละของปริมาณโปรตีนในน้้าเลือดลดลงต่้าสุดเมื่ออยู่ภายใต้
สภาวะเครียดจากความหนาแน่นของการเลี้ยงท่ีเพิ่มขึ้นแบบเฉียบพลันเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง  
 เนื่องจากอาหารเสริมวิตามินซีที่ระดับ 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร ส่งผลให้ปลานิลมีการเจริญเติบโตสูงสุด 
และมีปริมาณการลดลงของโปรตีนในน้้าเลือดไม่แตกต่างกับปลานิลที่ได้รับอาหารเสริมวิตามินซีที่ระดับ 1,000 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมอาหาร จึงสรุปได้ว่า ควรเสริมวิตามินซีในอาหารเลี้ยงปลานิลที่ระดบั 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร เพื่อช่วยเพิ่มการ
เจริญเติบโต และความต้านทานต่อความเครียดที่เกิดจากจากสภาวะการเลี้ยงทีห่นาแน่นขึ้น  
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กำรเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชด้วยอำหำรที่แตกต่ำงกัน

สุรภี ประชุมพล 1* จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน2 และจามรี เครือหงษ์3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : กุ้งเครย์ฟิชเป็นกุ้งสวยงามชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยม เนื่องจากมีสีสันสวยงาม และยังสามารถเพาะเลี้ยงเพื่อน�ามาบริโภค

ได้ แต่ยงัไม่มีข้อมลูทีแ่น่ชัดว่าใช้อาหารชนดิใดทีส่ามารถท�าให้กุง้ดงักล่าวสามารถเจรญิเตบิโตได้ด ีและยงัเป็นสตัว์น�า้สสีนัสวยงามแต่

เมื่อเลี้ยงไปนานสีจะซีดจางลง เนื่องจากขาดสารสีกลุ่มแคโรทีนอยด์ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และคุณภาพสีของของกุ้งเครย์ฟิช

วิธีกำรศึกษำ : งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชด้วยอาหารที่ต่างกัน 4 ชนิด คือ อาหารส�าเร็จรูป ไรน�้านางฟ้าไทยสด ไร

น�้านางฟ้าไทยแช่แข็ง และกุ้งฝอย เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ท�าการวัดการเจริญเติบโต และวัดการเปลี่ยนแปลงสี ด้วยเครื่องวัดสี 

(chromameter) ระบบ CIE L*a*b* น�าข้อมูลที่มาวิเคราะห์หาความแตกต่างทางสถิติ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน เปรียบ

เทียบค่าเฉลี่ยที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยโปรแกรมส�าเร็จรูป 
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Culture of Freshwater Crayfish with different feeds

Surapee Prachumpon1* Chongdee Srinoparatawatana2 and Jamree Krueahong3

Abstract

Introduction : Crayfish are known locally as the ornamental lobsters, which are popular due to their color. 

They have been normally bred for humans to eat; however, no source has mentioned on which types of food 

that help them to grow up. Although they are colorful shellfish, their color, for a long, can be faded based on 

the lack of Carotenoids – the color substances. 

Objectives : The research aimed to study food on growth performance, survival rate and the skin color of 

crayfish.

Methodology : This research had studied crayfish were fed with different diets with four different diets: com-

mercial feed, Fresh thai fairy shrimp, Frozen Thai fairy shrimp and Riceland Prawn for twelve weeks. The skin 

color of crayfish was measured by using chromameter with in the CIE L*a*b* system in order to measure the 

growth performance and color change. Then the data were analyzed on statistical significances: Variance and 

95% Confidence Interval Mean by using computer program. 

Results : The results found that the growth performance of crayfish with four different diets for twelve weeks 

was different. Crayfish were fed with Fresh Thai fairy shrimp had the effect on their weight per day and specific 

growth rate (P<0.05); moreover, Fresh Thai fairy shrimp also affected the value of red color (a*) which was more 

statistically significant difference (P<0.05) than commercial feed.

Conclusion : Crayfish were fed with Fresh Thai fairy shrimp affected on the growth performance of crayfish, 

and it also had the effect on the value of red color (a*). 

Keywords: Crayfish, fairy shrimp, Growth and Color
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ไส้เดือน เป็นต้น [3] เปรียบเทียบอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุ้งเครฟิช (Procambarus versutus) โดยใช้
อาหารต่างชนิด โดยใช้ อาหารกุ้งเล็กส าเร็จรูป (ปริมาณโปรตีน 47.5 เปอร์เซ็นต์) หนอนนก เนื้อปลาทู ไส้เดือนดิน เลี้ยงเป็น
เวลา 60 วันพบว่า การให้อาหารส าเร็จรูปเป็นอาหารที่เหมาะสมส าหรับการเลี้ยงกุ้งเครฟิชย์เนื่องจากให้น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้นมาก
ที่สุด แต่ทั้งนี้ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าใช้อาหารชนิดใดที่สามารถท าให้กุ้งดังกล่าวสามารถเจริญเติบโตได้ดี และกุง้เครย์ฟิชยังเป็น
สัตว์น้ ามมีีสีสันสวยงามแต่เมื่อเลี้ยงไปนานสีจะซีดจางลง เนื่องจากขาดสารสีกลุ่มแคโรทีนอยด์ ซึ่งสัตว์น้ าไม่สามารถสังเคราะห์
สารสีพวกนี้ได้ จึงจ าเป็นต้องเสริมเข้าไปในอาหาร  

 ไรน้ านางฟ้าไทย ช่ือสามัญ Freshwater fairy shrimp ช่ือวิทยาศาสตร์ Branchinella thailandensis  อาหารของ
ไรน้ านางฟ้าไทย ส่วนมากเป็นสาหร่ายขนาดเล็กที่มีอยู่ในธรรมชาติ มีคุณค่าทางโภชนาการมีโปรตีน 64.94 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 
5.07 เปอร์เซ็นต์ คาร์โบไฮเดรต 17.69 เปอร์เซ็นต์ มีความเข้มข้นของสารกลุ่มแคโรทีนอยด์สูงถึง 1.14 ไมโครกรัมต่อน้ าหนัก
แห้ง 1 กรัม จึงเหมาะที่จะน ามาเป็นอาหารของสัตว์น้ า เพื่อเร่งสีสันท าให้สัตว์น้ ามีความสวยงามมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันน ามาเป็น
อาหารเสริมในกลุ่มผูเ้ลี้ยงปลาสวยงามหรอืสัตว์น้ าสวยงามอีกดว้ย [4] ผู้วิจัยจึงสนใจที่น าไรน้ านางฟ้าที่มีรายงานว่าสามารถเพิม่
สีสันของสัตว์น้ าได้มาศึกษาอาหารที่เหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตและการเร่งสีของกุ้งเพื่อให้เกษตรกรน าไปใช้ประโยชน์
และเป็นการใช้ประโยชน์ไรน้ านางฟ้าเพื่ออาหารแก่สัตว์น้ าอีกทางหนึ่ง 

วิธีการด าเนินการ 

1.การวางแผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ (Completely Randomized Design; CRD) เลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชด้วยอาหารที่
แตกต่างกัน 4 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้ า คือ  

  ชุดการทดลองที่ 1 ให้อาหารเมด็ส าเร็จรปู (ชุดควบคุม)  

  ชุดการทดลองที่ 2 ไรน้ านางฟ้าไทยสด  

  ชุดการทดลองที่ 3 ไรน้ านางฟ้าไทยแช่แข็ง  

  ชุดการทดลองที่ 4 กุ้งฝอย 

2. วิธีการด าเนินงาน 

 2.1 เตรียมตู้ขนาด 24 นิ้ว จ านวน 12 ตู้ เพิ่มอากาศภายในตู้ โดยใส่สายอากาศร่วมกับหัวทราย ตู้ละ 1 หัว ใส่
ท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว มาตัดเป็นท่อนๆ ละ ยาว 8 เซนติเมตร จ านวน 8 ท่อน เพื่อเป็นท่ีหลบซ่อนตัวของกุ้ง 

 2.2 น ากุง้เครย์ฟิชใส่ลงไปในตู้ ตามชุดการทดลองที่จัดเตรียมไว ้โดยให้อาหารปริมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ าหนักตัว 

 2.3 การเก็บข้อมูล  

2.3.1 วัดการเจริญเติบโตของกุ้งเครย์ฟิช โดยการช่ังน้ าหนักและวัดความยาวกุ้ง ก่อนการทดลองและ
หลังจากการทดลอง เมื่อครบ 12 สัปดาห์ และน ามาช่ังน้ าหนักเพื่อค านวณหาค่าเฉลี่ยไปประเมินค่า อัตราการ
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เจริญเติบโต (average daily growth: ADG) ทั้งด้านน้ าน้ าหนักและความยาวต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ 
(specific growth rate: SGR) ดังนี้  

ด้านน้ าหนักเฉลี่ยต่อวัน  = น้ าหนกัเฉลี่ยสุดท้าย – น้ าหนักเฉลี่ยเริ่มต้น  
         จ านวนวันท่ีเลี้ยง 

   ด้านความยาวเฉลี่ยต่อวัน = ความยาวเฉลี่ยสุดท้าย – ความยาวเฉลีย่เริ่มต้น  
               จ านวนวันท่ีเลี้ยง 

                       อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ = (lnน้ าหนักเฉลี่ยสดุท้าย – lnน้ าหนักเฉลี่ยเริ่มต้น) X 100 
                                                            จ านวนวันท่ีเลี้ยง 

   อัตราการรอดตาย =   จ านวนกุ้งหลังการทดลอง X100  
     จ านวนกุ้งเริ่มต้นทดลอง 

 
2.3.2 วัดการเปลี่ยนแปลงของสี ก่อนและหลังการทดลอง ด้วยเครื่องวัดสี (chromameter) ระบบ CIE 

L*a*b* ซึ่งค่า L*, a*, b* มีความหมายดังนี้  

   L* แสดงถึงความสว่างของสี มีค่าระหว่าง 0 – 100 (สีด าถึงสีขาว)  
   a* แสดงถึงค่า (+) สีแดง และ (-) สีเขียว  
   b* แสดงถึงค่า (+) สีเหลือง และ (-) สีน้ าเงิน 

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิ  
  น าข้อมูลที่ไดจ้ากการทดลองมาวิเคราะห์หาความแตกต่างทางสถิติ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(Analysis of variance) เปรียบเทียบค่าเฉลีย่โดยวิธี Duncan’s new multiple rang test (DMRT) ที่ความเช่ือมั่นร้อยละ 
95 โดยโปรแกรมส าเร็จรูป 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลของอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุ้งเครย์ฟิช 

จากการศึกษาการเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชด้วยอาหารแตกต่างกัน 4 ชุดการทดลอง คือ อาหารเม็ดส าเร็จรูป ไรน้ านางฟ้าไทย
สด ไรน้ านางฟ้าไทยแช่แข็ง และกุ้งฝอย เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์  พบว่า กุ้งเครย์ฟิชที่เลี้ยงด้วยไรน้ านางฟ้าไทยแช่แข็งมี
น้ าหนักเฉลี่ยสุดท้ายมากทีสุ่ด มีค่าเท่ากับ 15.25±0.42 กรัมต่อตัว  รองลงมาคือ ไรน้ านางฟ้าไทยสด อาหารเม็ดส าเร็จรูป และ
กุ้งฝอย มีค่าเท่ากับ 15.11±0.23, 13.45±1.91 และ 13.10±2.11 กรัมต่อตัว  ตามล าดับ (ตารางที่ 1) เมื่อเปรียบเทียบทาง
สถิติ พบว่า น้ าหนักเฉลี่ยสุดท้ายของกุ้งเครย์ฟิชในทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต (P>0.05; 
ตารางที่ 1)  ด้านความยาวเฉลี่ยสุดท้ายกุ้งเครย์ฟิชที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดส าเร็จรูปมีค่ามากที่สุด มีค่าเท่ากับ 7.71±0.72 
เซนติเมตรต่อตัว รองลงมาคือ ไรน้ านางฟ้าไทยแช่แข็ง ไรน้ านางฟ้าไทยสด และกุ้งฝอย มีค่าเท่ากับ 7.62±0.16, 7.39±0.11 
และ 7.23±0.10 เซนติเมตรต่อตัว ตามล าดับ (ตารางที่ 1) เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ พบว่า ความยาวเฉลี่ยสุดท้ายของกุ้งเครย์
ฟิชในทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต (P>0.05; ตารางที่ 1)  ด้านการเจริญเติบโตด้านน้ าหนัก
เฉลี่ยต่อวันของกุ้งเครย์ฟิชที่เลี้ยงด้วยไรน้ านางฟ้าไทยสดมีการเจริญโตด้านน้ าหนักเฉลี่ยต่อวันมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 
0.134±0.005 กรัมต่อวัน รองลงมาคือ ไรน้ านางฟ้าไทยแช่แข็ง อาหารเม็ดส าเร็จรูป และกุ้งฝอย มีค่าเท่ากับ 0.130±0.007, 
0.107±0.018 และ 0.104±0.020 กรัมต่อวัน ตามล าดับ (ตารางที่ 1) เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ พบว่า การเจริญเติบโตด้าน
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เจริญเติบโต (average daily growth: ADG) ทั้งด้านน้ าน้ าหนักและความยาวต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ 
(specific growth rate: SGR) ดังนี้  

ด้านน้ าหนักเฉลี่ยต่อวัน  = น้ าหนกัเฉลี่ยสุดท้าย – น้ าหนักเฉลี่ยเริ่มต้น  
         จ านวนวันท่ีเลี้ยง 

   ด้านความยาวเฉลี่ยต่อวัน = ความยาวเฉลี่ยสุดท้าย – ความยาวเฉลีย่เริ่มต้น  
               จ านวนวันท่ีเลี้ยง 

                       อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ = (lnน้ าหนักเฉลี่ยสดุท้าย – lnน้ าหนักเฉลี่ยเริ่มต้น) X 100 
                                                            จ านวนวันท่ีเลี้ยง 

   อัตราการรอดตาย =   จ านวนกุ้งหลังการทดลอง X100  
     จ านวนกุ้งเริ่มต้นทดลอง 

 
2.3.2 วัดการเปลี่ยนแปลงของสี ก่อนและหลังการทดลอง ด้วยเครื่องวัดสี (chromameter) ระบบ CIE 

L*a*b* ซึ่งค่า L*, a*, b* มีความหมายดังนี ้ 

   L* แสดงถึงความสว่างของสี มีค่าระหว่าง 0 – 100 (สีด าถึงสีขาว)  
   a* แสดงถึงค่า (+) สีแดง และ (-) สีเขียว  
   b* แสดงถึงค่า (+) สีเหลือง และ (-) สีน้ าเงิน 

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิ  
  น าข้อมูลที่ไดจ้ากการทดลองมาวิเคราะห์หาความแตกต่างทางสถิติ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(Analysis of variance) เปรียบเทียบค่าเฉลีย่โดยวิธี Duncan’s new multiple rang test (DMRT) ที่ความเช่ือมั่นร้อยละ 
95 โดยโปรแกรมส าเร็จรูป 

ผลการวิจัยและการอภปิรายผลการวิจัย 

1. ผลของอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุ้งเครย์ฟิช 

จากการศึกษาการเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชด้วยอาหารแตกต่างกัน 4 ชุดการทดลอง คือ อาหารเม็ดส าเร็จรูป ไรน้ านางฟ้าไทย
สด ไรน้ านางฟ้าไทยแช่แข็ง และกุ้งฝอย เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์  พบว่า กุ้งเครย์ฟิชที่เลี้ยงด้วยไรน้ านางฟ้าไทยแช่แข็งมี
น้ าหนักเฉลี่ยสุดท้ายมากทีสุ่ด มีค่าเท่ากับ 15.25±0.42 กรัมต่อตัว  รองลงมาคือ ไรน้ านางฟ้าไทยสด อาหารเม็ดส าเร็จรูป และ
กุ้งฝอย มีค่าเท่ากับ 15.11±0.23, 13.45±1.91 และ 13.10±2.11 กรัมต่อตัว  ตามล าดับ (ตารางที่ 1) เมื่อเปรียบเทียบทาง
สถิติ พบว่า น้ าหนักเฉลี่ยสุดท้ายของกุ้งเครย์ฟิชในทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต (P>0.05; 
ตารางที่ 1)  ด้านความยาวเฉลี่ยสุดท้ายกุ้งเครย์ฟิชที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดส าเร็จรูปมีค่ามากที่สุด มีค่าเท่ากับ 7.71±0.72 
เซนติเมตรต่อตัว รองลงมาคือ ไรน้ านางฟ้าไทยแช่แข็ง ไรน้ านางฟ้าไทยสด และกุ้งฝอย มีค่าเท่ากับ 7.62±0.16, 7.39±0.11 
และ 7.23±0.10 เซนติเมตรต่อตัว ตามล าดับ (ตารางที่ 1) เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ พบว่า ความยาวเฉลี่ยสุดท้ายของกุ้งเครย์
ฟิชในทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต (P>0.05; ตารางที่ 1)  ด้านการเจริญเติบโตด้านน้ าหนัก
เฉลี่ยต่อวันของกุ้งเครย์ฟิชที่เลี้ยงด้วยไรน้ านางฟ้าไทยสดมีการเจริญโตด้านน้ าหนักเฉลี่ยต่อวันมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 
0.134±0.005 กรัมต่อวัน รองลงมาคือ ไรน้ านางฟ้าไทยแช่แข็ง อาหารเม็ดส าเร็จรูป และกุ้งฝอย มีค่าเท่ากับ 0.130±0.007, 
0.107±0.018 และ 0.104±0.020 กรัมต่อวัน ตามล าดับ (ตารางที่ 1) เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ พบว่า การเจริญเติบโตด้าน

น้ าหนักเฉลี่ยต่อวันของกุ้งเครย์ฟิชที่เลี้ยงด้วยไรน้ านางฟ้าไทยสดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับชุด
การทดลองที่เลี้ยงด้วยกุ้งฝอย แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) กับชุดการทดลองที่เลี้ยงด้วยไรน้ า
นางฟ้าไทยแช่แข็งและอาหารส าเร็จรูป (ตารางที่ 1) ด้านการเจริญเติบโตด้านความยาวเฉลี่ยต่อวันของกุ้งเครย์ฟิชที่เลี้ยงด้วยไร
น้ านางฟ้าไทยสดมีค่ามากที่สุด มีค่าเท่ากับ 0.034 ±0.003 เซนติเมตรต่อวัน รองลงมาคือ อาหารส าเร็จรูป ไรน้ านางฟ้าไทยแช่
แข็ง และกุ้งฝอย มีค่าเท่ากับ 0.033±0.007, 0.033 ±0.002 และ 0.033 ±0.002 เซนติเมตรต่อวัน (ตารางที่  1) เมื่อ
เปรียบเทียบทางสถติิ พบว่า การเจริญเติบโตดา้นความยาวเฉลี่ยต่อวันของกุ้งเครย์ฟิชในทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต (P>0.05; ตารางที่ 1)  ด้านอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะของกุ้งเครย์ฟิชเลี้ยงด้วยไรน้ านางฟ้าไทยสด
มีค่ามากที่สุด มีค่าเท่ากับ 1.78±0.10 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ คือ ไรน้ านางฟ้าไทยแช่แข็ง อาหารส าเร็จรูป และกุ้งฝอย มีค่า
เท่ากับ 1.65±0.26, 1.41±0.07 และ 1.39±0.09 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 1)  เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ พบว่าอัตรา
การเจริญเติบโตจ าเพาะของกุ้งเครย์ฟิชเลี้ยงด้วยไรน้ านางฟ้าไทยสดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับ
ชุดการทดลองที่เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูปและกุ้งฝอย แต่ไม่มีความแต่กต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) กับชุดการ
ทดลองที่เลี้ยงด้วยไรน้ านางฟ้าไทยแช่แข็ง (ตารางที่ 1)  และอตัรการรอดตายของกุ้งเครย์ฟิชที่เลีย้งด้วยไรน้ านางฟ้าไทยสดมีคา่
มากที่สุด มีค่าเท่ากับ 86.67±11.55 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ อาหารส าเร็จรูป ไรน้ านางฟ้าไทยแช่แข็ง และกุ้งฝอย มีค่าเท่ากับ 
73.33±11.55 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1)  เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ พบว่า อัตราการรอดตายของกุ้งเครย์ฟิชในทุกชุดการทดลอง
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต (P>0.05; ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตของกุง้เครย์ฟิชที่เลี้ยงด้วยอาหารแตกตา่งกันเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห ์

Parameter 
commercial 

(Control) 
Fresh 

 thai fairy shrimp 
Freeze 

 thai fairy shrimp 
Riceland Prawn 

Initial weight (g) 3.78±0.33a 3.05±0.23a 3.52±0.93a 3.73±0.37a 

final weight (g) 13.45±1.91a 15.11±0.23a 15.25±0.42a 13.10±2.11a 

Initial length (cm) 4.72±0.17a 4.37±0.35a 4.68±0.22a 4.32±0.15a 

final length (cm) 7.71±0.72a 7.39±0.11a 7.62±0.16a 7.23±0.10a 

daily weight gain (g/day) 0.107±0.018ab 0.134±0.005a 0.130±0.007ab 0.104±0.020b 

Growth rate/day (cm) 0.033±0.007a 0.034 ±0.003a 0.033 ±0.002a 0.032 ±0.002a 

specific growth rate (%) 1.41±0.07b 1.78±0.10a 1.65±0.26ab 1.39±0.09b 

survival rate (%) 73.33±11.55a 86.67±11.55a 73.33±11.55a 73.33±11.55a 
อักษรที่แตกต่างกันในแนวนอน แสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 

 การเจริญเติบโตของกุ้งเครย์ฟิชที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ต่างกัน คือ อาหารเม็ดส าเร็จรูป ไรน้ านางฟ้าไทยสด ไรน้ านางฟ้า
ไทยแช่แข็ง และกุ้งฝอย โดยการเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชด้วยไรน้ านางฟ้าสดส่งผลต่อ น้ าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน และอัตราการ
เจริญเติบโตจ าเพาะ (P<0.05) ซึ่งไรน้ านางฟ้าไทยมีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยมีโปรตีน 64.65 เปอร์เซ็นต์  ไขมัน 7.57 
เปอร์เซ็นต์ และคาร์โบไฮเดรต 16.24 เปอร์เซ็นต์ [5] ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต ซึ่งสอดคล้องกับ [6]  เลี้ยงกุ้งก้ามกรามด้วย
อาหารส าเร็จรูปเสริมด้วยไรน้ านางฟ้าไทยมีชีวิต 50 ตัวต่อวัน ท าให้มีอัตราการเจริญเติบโต อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะมี



1160

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

มากกว่าชุดควบคุมที่ใช้อาหารส าเร็จรูปอย่างเดียวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05)  และ [7]   เลี้ยงกุ้งก้ามกรามด้วยสัดส่วน
อาหารส าเร็จรูปต่อไรน้ านางฟ้า (0:100) ท าให้ความยาวเพิ่มและน้ าหนักเพิ่มมากกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05)  กับ
อาหารส าเร็จรูปอย่างเดียว (100:0) นอกจากนี้ [8] เปรียบเทียบการเลี้ยงปลาทองด้วยอาหารต่างกัน คือ อาหารเม็ดส าเร็จรูป 
อาหารเม็ดส าเร็จรูปเสริมไรน้ านางฟ้าไทยสด 30  เปอร์เซ็นต์ อาหารเม็ดส าเร็จรูปเสริมไรน้ านางฟ้าไทยแช่แข็ง 30  เปอร์เซ็นต์ 
และ อาหารเม็ดส าเร็จรูปเสริมไรน้ านางฟ้าไทยสด 15  เปอร์เซ็นต์ และไรน้ านางฟ้าไทยแช่แข็ง 15  เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของปลาทอง และ [9]  เลี้ยงปลาหมอสีฟลาเวอร์ฮอนด้วยอาหารผสมไรน้ านางฟ้าสิรินธรแห้ง 10, 20 และ 30 
เปอร์เซ็นต์ พบว่าการใช้อาหารผสมไรน้ านางฟ้าสิรินธรแห้ง 20 เปอร์เซ็นต์เลี้ยง ปลาหมอสีฟลาเวอร์ฮอนท าให้มีอัตราการ
เจริญเติบโตจ าเพาะมากที่สุด เท่ากับ 1.71±0.27 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน 

2. ผลของอาหารที่เหมาะสมต่อความเข้มสีผิวของกุ้งเครย์ฟิช 

ค่าความสว่าง (L*) ของกุ้งเครย์ฟิชที่เลี้ยงด้วยอาหารที่แตกต่างกัน เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า ค่าความสว่าง
ของกุง้เครย์ฟิชที่เลี้ยงด้วย อาหารส าเร็จรูป ไรน้ านางฟ้าไทยสด ไรน้ านางฟ้าไทยแช่แข็ง และกุ้งฝอย มีค่าเท่ากับ 42.03±2.05, 
37.49±1.59, 36.59±3.91 และ 36.11±6.78   ตามล าดับ (ตารางที่ 2) เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ พบว่า ค่าความสว่างของกุ้ง
เครย์ฟิชที่เลี้ยงด้วยอาหารทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05; ตารางที่ 2) 

ค่าสีแดง (a*) ของกุ้งเครย์ฟิชที่เลี้ยงด้วยอาหารที่แตกต่างกัน เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า ค่าสีแดงของกุง้เครย์
ฟิชที่เลี้ยงด้วยไรน้ านางฟ้าไทยสดมีค่ามากที่สุด เท่ากับ 5.38±2.93 รองลงมาคือ ไรน้ านางฟ้าไทยแช่แข็ง กุ้งฝอย และอาหาร
ส าเร็จรูป  มีค่าเท่ากับ 3.76±1.29, 2.20±1.19 และ 0.77±2.30 ตามล าดับ (ตารางที่ 2) เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ พบว่า ค่าสี
แดงของกุ้งเครย์ฟิชที่เลี้ยงด้วยไรน้ านางฟ้าไทยสดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับชุดกการทดลองที่
เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูป แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) กับชุดการทดลองที่เลี้ยงด้วย ไรน้ านางฟ้า
ไทยและกุ้งฝอย (ตารางที่ 2)  

ตารางที่ 2 ค่าความสว่าง L* (lightness), ค่าสีแดง a* (redness) และ ค่าสีเหลือง b* (yellowness) ของกุ้งเครย์ฟชิที่เลี้ยง    
             ด้วยอาหารต่างกัน 4 ชนิด เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห ์

color 
Feed 

commercial 
(Control) 

Fresh 
 thai fairy shrimp 

Freeze 
 thai fairy shrimp 

Riceland Prawn 

L* (lightness) 42.03±2.05a 37.49±1.59a 36.59±3.91a 36.11±6.78a 
a* (redness) 0.77±2.30b 5.38±2.93a 3.76±1.29ab 2.20±1.19ab 
b* (yellowness) 1.27±4.39a 2.85±1.16a 2.57±2.23a -0.06±2.24a 
อักษรที่แตกต่างกันในแนวนอน แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P<0.05) 

ค่าสีเหลือง (b*) ของกุ้งเครย์ฟิชที่เลี้ยงด้วยอาหารที่แตกต่างกัน เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า ค่าสีเหลืองของกุ้ง
เครย์ฟิชที่เลี้ยงด้วยไรน้ านางฟ้าไทยสดมีค่ามากที่สุด มีค่าเท่ากับ 2.85±1.16 รองลงมาคือ  ไรน้ านางฟ้าไทยแช่แข็ง อาหาร
ส าเร็จรูปและกุ้งฝอย มีค่าเท่ากับ 2.57±2.23, 1.27±4.39 และ -0.06±2.24 ตามล าดับ (ตารางที่ 2) เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

มากกว่าชุดควบคุมที่ใช้อาหารส าเร็จรูปอย่างเดียวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05)  และ [7]   เลี้ยงกุ้งก้ามกรามด้วยสัดส่วน
อาหารส าเร็จรูปต่อไรน้ านางฟ้า (0:100) ท าให้ความยาวเพิ่มและน้ าหนักเพิ่มมากกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05)  กับ
อาหารส าเร็จรูปอย่างเดียว (100:0) นอกจากนี้ [8] เปรียบเทียบการเลี้ยงปลาทองด้วยอาหารต่างกัน คือ อาหารเม็ดส าเร็จรูป 
อาหารเม็ดส าเร็จรูปเสริมไรน้ านางฟ้าไทยสด 30  เปอร์เซ็นต์ อาหารเม็ดส าเร็จรูปเสริมไรน้ านางฟ้าไทยแช่แข็ง 30  เปอร์เซ็นต์ 
และ อาหารเม็ดส าเร็จรูปเสริมไรน้ านางฟ้าไทยสด 15  เปอร์เซ็นต์ และไรน้ านางฟ้าไทยแช่แข็ง 15  เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของปลาทอง และ [9]  เลี้ยงปลาหมอสฟีลาเวอร์ฮอนด้วยอาหารผสมไรน้ านางฟ้าสิรินธรแห้ง 10, 20 และ 30 
เปอร์เซ็นต์ พบว่าการใช้อาหารผสมไรน้ านางฟ้าสิรินธรแห้ง 20 เปอร์เซ็นต์เลี้ยง ปลาหมอสีฟลาเวอร์ฮอนท าให้มีอัตราการ
เจริญเติบโตจ าเพาะมากที่สุด เทา่กับ 1.71±0.27 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน 

2. ผลของอาหารที่เหมาะสมต่อความเข้มสีผิวของกุ้งเครย์ฟิช 

ค่าความสว่าง (L*) ของกุ้งเครย์ฟิชที่เลี้ยงด้วยอาหารที่แตกต่างกัน เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า ค่าความสว่าง
ของกุง้เครย์ฟิชที่เลี้ยงด้วย อาหารส าเร็จรูป ไรน้ านางฟ้าไทยสด ไรน้ านางฟ้าไทยแช่แข็ง และกุ้งฝอย มีค่าเท่ากับ 42.03±2.05, 
37.49±1.59, 36.59±3.91 และ 36.11±6.78   ตามล าดับ (ตารางที่ 2) เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ พบว่า ค่าความสว่างของกุ้ง
เครย์ฟิชที่เลี้ยงด้วยอาหารทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05; ตารางที่ 2) 

ค่าสีแดง (a*) ของกุ้งเครย์ฟิชที่เลี้ยงด้วยอาหารที่แตกต่างกัน เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า ค่าสีแดงของกุง้เครย์
ฟิชที่เลี้ยงด้วยไรน้ านางฟ้าไทยสดมีค่ามากที่สุด เท่ากับ 5.38±2.93 รองลงมาคือ ไรน้ านางฟ้าไทยแช่แข็ง กุ้งฝอย และอาหาร
ส าเร็จรูป  มีค่าเท่ากับ 3.76±1.29, 2.20±1.19 และ 0.77±2.30 ตามล าดับ (ตารางที่ 2) เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ พบว่า ค่าสี
แดงของกุ้งเครย์ฟิชที่เลี้ยงด้วยไรน้ านางฟ้าไทยสดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับชุดกการทดลองที่
เลี้ยงด้วยอาหารส าเร็จรูป แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) กับชุดการทดลองที่เลี้ยงด้วย ไรน้ านางฟ้า
ไทยและกุ้งฝอย (ตารางที่ 2)  

ตารางที่ 2 ค่าความสว่าง L* (lightness), ค่าสีแดง a* (redness) และ ค่าสีเหลือง b* (yellowness) ของกุ้งเครย์ฟชิที่เลี้ยง    
             ด้วยอาหารต่างกัน 4 ชนิด เมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห ์

color 
Feed 

commercial 
(Control) 

Fresh 
 thai fairy shrimp 

Freeze 
 thai fairy shrimp 

Riceland Prawn 

L* (lightness) 42.03±2.05a 37.49±1.59a 36.59±3.91a 36.11±6.78a 
a* (redness) 0.77±2.30b 5.38±2.93a 3.76±1.29ab 2.20±1.19ab 
b* (yellowness) 1.27±4.39a 2.85±1.16a 2.57±2.23a -0.06±2.24a 
อักษรที่แตกต่างกันในแนวนอน แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P<0.05) 

ค่าสีเหลือง (b*) ของกุ้งเครย์ฟิชที่เลี้ยงด้วยอาหารที่แตกต่างกัน เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า ค่าสีเหลืองของกุ้ง
เครย์ฟิชที่เลี้ยงด้วยไรน้ านางฟ้าไทยสดมีค่ามากที่สุด มีค่าเท่ากับ 2.85±1.16 รองลงมาคือ  ไรน้ านางฟ้าไทยแช่แข็ง อาหาร
ส าเร็จรูปและกุ้งฝอย มีค่าเท่ากับ 2.57±2.23, 1.27±4.39 และ -0.06±2.24 ตามล าดับ (ตารางที่ 2) เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ 

พบว่า ค่าสีเหลืองของกุ้งเครย์ฟิชที่เลี้ยงด้วยอาหารทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
(ตารางที่ 2)  

จากการศึกษาความเข้มสีของกุ้งเครย์ฟิชที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ต่างกัน คือ อาหารเม็ดส าเร็จรูป ไรน้ านางฟ้าไทยสด ไร
น้ านางฟ้าไทยแช่แข็ง และกุ้งฝอย เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าการเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชด้วยไรน้ านางฟ้าไทยสดส่งผลต่อค่าสี
แดง (a*) ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับอาหารส าเร็จรูป ในขณะที่ค่าความสว่าง (L* ) และค่าสี
เหลือง (b*) ในทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05)  ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ [10]  
พบว่าการใช้อาหารผสมไรน้ านางฟ้าไทย 100 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ท าให้ลูกปลาแฟนซีคาร์ฟมีค่าสีแดงสูงสุด เท่ากับ 
14.66 ±1.77  (P<0.05)  ทั้งนี้เนื่องจากไรน้ านางฟ้าไทยมีสารสีกลุ่มแคโรทีนอยด์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสีของสัตว์น้ า ซึ่ง 
[5] พบว่า ไรน้ านางฟ้าไทยมีปริมาณสารแคโรทีนอยด์รวม 254.41 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ าหนักแห้ง จึงเป็นสาเหตุให้กุ้งเครย์ฟิชที่
เลี้ยงด้วยไรน้ านางฟ้าไทยสดมีค่าสีแดงดีกว่าชุดการทดลองอื่น(P<0.05)  [9] พบว่าการเลี้ยงปลาหมอสีฟลาเวอร์ฮอนด้วย
อาหารผสมไรน้ านางฟ้าสิรินธรแห้ง 20 เปอร์เซ็นต์ ท าให้มีค่ามุมสีสูงสุด เท่ากับ 88.43 และ 169.63  ในวันที่ 30 และ 60 ของ
การเลี้ยง นอกจากนี้ [8] พบว่า การเลี้ยงปลาทองด้วยอาหารเสริมไรน้ านางฟ้าไทยสด 30 เปอร์เซ็นต์ และ เสริมไรน้ านางฟ้า
ไทยสด 15 เปอร์เซ็นต์ ผสมไรน้ านางฟ้าไทยแช่แข็ง 15 เปอร์เซ็นต์ มีผลต่อการเพิ่มสีเหลืองและความสว่างของสีผิวปลาทอง 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การเจริญเติบโตของกุ้งเครย์ฟิชที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ต่างกัน คือ อาหารเม็ดส าเร็จรูป ไรน้ านางฟ้าไทยสด ไรน้ านางฟ้า
ไทยแช่แข็ง และกุ้งฝอย โดยการเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชด้วยไรน้ านางฟ้าสดส่งผลต่อ น้ าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวัน และอัตราการ
เจริญเติบโตจ าเพาะ (P<0.05) และการเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชด้วยไรน้ านางฟ้าไทยสดส่งผลต่อค่าสีแดง (a*) ซึ่งมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) กับอาหารส าเร็จรูป 
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ท างานวิจัย 
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ฤทธิ์ต้ำนมะเร็งปอดและต้ำนเชื้อ Staphylococcus aureus ของสำรสกัดจำกเข็มป่ำ

จารุรัตน์ ปัญโญ1* Katsuyoshi Matsunami2 และภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : เข็มป่าเป็นพืชสปีชีส์ใหม่ที่พบในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สารสกัดชั้นเอทิลอะซิเตดจากใบและล�าต้นมีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งปอดและฤทธิ์ต้านเชื้อ Staphylococcus aureus ของสารสกัดจากใบและล�าต้นเข็มป่า 

วัสดุและวิธีกำร : ใบและล�าต้นเข็มป่าสกัดด้วยเอทิลอะซิเตดโดยวิธี reflux และท�าการทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพด้วยวิธี broth 

microdilution การแยกสารใช้หลักการ bioassay-guided isolation ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี 

ผลกำรศึกษำ : พบว่า F5L ที่แยกได้จากใบมีฤทธิ์แรงในการต้านมะเร็งปอดและต้านเชื้อ S. aureus มีค่า IC
50
 เท่ากับ 5 และ 21 

µg/ml ตามล�าดับ ส�าหรับสารจากล�าต้นพบว่า F9S ออกฤทธิ์ต้านมะเร็งปอดได้ดีที่สุดคือ มีค่า IC
50
 เท่ากับ 27.9 µg/ml แต่ออก

ฤทธิ์ต่อเชื้อ S. aureus ได้ไม่ดี F6S สามารถยับยั้งมะเร็งปอดและเชื้อ S. aureus ได้ โดยมีค่า IC
50
 เท่ากับ 74.1 และ 75.2 µg/ml 

ตามล�าดับ จากการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งปอดและเชื้อ S. aureus ของสารกึ่งบริสุทธิ์ที่แยกได้จาก F5L, F6L และ F6S โดย

หาค่า % inhibition ที่ความเข้มข้น 25 µg/ml พบว่าสารกึ่งบริสุทธิ์ F, G, g, h, i, j, l, V, VI และ VII ออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์ A549 

และเชื้อ S. aureus ได้ดี มีค่า % inhibition ในช่วง 98-100.4% 

สรปุ : การศกึษาครัง้นีพ้บว่าสารกึง่บรสิทุธิท์ีแ่ยกได้จากสารสกดัจากใบและล�าต้นชัน้เอทลิอะซเิตดของเข็มป่า มีฤทธ์ิยบัยัง้เซลล์มะเรง็

ปอดและยับยั้งเชื้อ S. aureus ได้ดี

ค�ำส�ำคัญ : ฤทธิ์ต้านมะเร็ง ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย เข็มป่า

1 ดร., สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210
2 Prof.Dr., Department of Pharmacognosy, Graduate School of Biomedical Sciences, Hiroshima University, Hiroshima, Japan
3 รศ.ดร., สถานวิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา 90110
1 Ph.D., Department of Public Health, Faculty of Health and Sports Science, Thaksin University, Phatthalung, 93210, Thailand 
2 Prof.Ph.D., Department of Pharmacognosy, Graduate School of Biomedical Sciences, Hiroshima University, Hiroshima, Japan
3 Assoc. Prof. Ph.D., Excellent Research Laboratory, Phytomedicine and Pharmaceutical Biotechnology Excellent Center, Faculty 

of Pharmaceutical Sciences, Prince of Songkla University, Songkhla, 90110, Thailand
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Anti-lung cancer and anti-staphylococcal activities of Ixora megalophylla extracts

Jarurat Panyo1* Katsuyoshi Matsunami2 and Pharkphoom Panichayupakaranant3

Abstract

Introduction : Ixora megalophyll is a new plant species recently found in Surat Thani Province. Ethyl acetate 

extracts of its leaves and stems possessed antimicrobial activities.

Objective : To study of anti-lung cancer and anti-staphylococcal activities of the leaves and stems extract from 

I. megalophylla 

Materials and Methods : The leaves and stems of I. megalophylla were extracted with ethyl acetate under 

reflux conditions. Determination of biological activities by broth microdilution method and the active fractions 

were isolated using chromatography techniques.

Results : The result showed that F5L was isolated from the ethyl acetate extract of the leaves showed the 

strongest anti-lung cancer and antibacterial activity against S. aureus with IC50 of 5 and 21 µg/ml, respectively. 

F9S exhibited anticancer activity with IC50 of 27.9 µg/ml but having a weak antibacterial activity. F6S showed 

moderate anticancer and antibacterial activities with IC50 of 74.1 and 75.2 µg/ml, respectively. On the basis of 

the biological assay guided isolation, 10 semi-purified fractions, including F, G, g, h, i, j, l, V, VI and VII possessed 

satisfactory anti-lung cancer and antibacterial activities with % inhibition (25 µg/ml) of 98-100.4%. 

Conclusion : This study showed that the semi-purified fractions isolated from the leaves and stems of I. meg-

alophylla exhibited potent anti-lung cancer and anti-staphylococcal activities.

Keywords : Anticancer Antibacterial Ixora megalophylla 
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บทน า 
โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสยีชีวิตอันดับต้นๆ ของประชากรทั่วโลกรวมถึงประชากรไทย จากรายงานสถิติสาธารณสุข

เกี่ยวกับจ านวนการตายด้วยโรคมะเร็งในประชากรไทยช่วงอายุ 30-70 ปี ในปี พ.ศ. 2555, 2556, และ 2557 มีจ านวนเพิ่มขึ้น
ดังนี้ 43,829, 45,892, และ 47,086 คน ตามล าดับ (สวัสดิมงคล, 2559) การรักษามีความสิ้นเปลืองและผู้ป่วยมักเกิดอาการ
ข้างเคียงจากยาเคมีบ าบัด ปัจจบุันจึงมีการศึกษาสมุนไพรที่น ามาใช้ในการป้องกันและรักษามะเร็งเพิ่มมากขึ้นเพื่อต้องการลด
ค่าใช้จ่ายในการรักษาและมีความปลอดภัยในการใช้ มีการศึกษาพบว่าในกลุ่มประชากรที่รับประทานผักหรือผลไม้ท าให้การ
เกิดมะเร็งบางชนิดลดลง (Jolly, 2005) ในการศึกษาหาผลติภณัฑ์ธรรมชาตเิพื่อมาป้องกัน บรรเทา รักษามะเร็งจะให้ความ
สนใจผลิตภณัฑ์ที่มสีารที่สามารถออกฤทธิ์ได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะฤทธ์ิที่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งเช่นฤทธิ์ anti-
inflammatory, antioxidant, immunomodulatory, และ cytotoxic activity  พบว่าสารจากธรรมชาติหลายกลุ่มมีฤทธ์ิ
ดังกล่าวเช่น phenolic compounds, alkaloids, terpenoids, carotenoids เป็นต้น (เหล่าภัทรเกษม, 2548) ในประเทศ
ไทย มีการศึกษาพืชหลายชนิดที่มฤีทธิ์ต้านมะเร็งเช่น ใบชะมวง (Sakunpak, 2017) และเปลือกหุ้มเมลด็บัวหลวง (จันทร์ค า, 
2560) มีฤทธ์ิต้านมะเร็งปอด ใบยา่นาง (จันคนา, 2556) ลูกจันผาและดอกแสบง (จันทร์ค า, 2560) มีฤทธ์ิต้านมะเร็งเต้านม และ
ใบติ้วมีฤทธิ์ต้านมะเร็งช่องปาก (จันทร์ค า, 2560) เป็นต้น การศึกษาก่อนหน้าน้ีพบว่าสารจากใบและต้นเข็มป่าท่ีเก็บจากเขื่อน
รัชชประภา จังหวัดสรุาษฎร์ธานี พบว่ามีฤทธิ์ต้านเชื้อก่อโรคในช่องปาก Candida albicans, Streptococcus mutans และ 
S. mitis สารส าคัญที่แยกได้จากใบและล าต้นเขม็ป่า 10 ชนิดได้แก่ vanillic acid, syringic acid, 4-hydroxy benzaldehyde, 
scopoletin, loliolide, syringaldehyde, sinapaldehyde, coniferaldehyde, syringaresinol, และ 2,2’-
dithiodipyridine ซึ่งออกฤทธิ์ต้านเช้ือจุลชีพได้ดีทีสุ่ด (Panyo et al., 2016) เข็มป่า (Ixora megalophylla) เป็นพืชในวงศ์ 
Rubiaceae พบเป็นสปีชีส์ใหม่ทีม่ีลักษณะเด่นคือมีใบใหญ่กว่าเขม็สปีชีส์อื่นๆ (Chamchumroon, 2014) การศึกษาฤทธ์ิทาง
ชีวภาพของพืชชนิดนี้ยังมีน้อย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาฤทธ์ิต้านเซลล์มะเร็งปอดและฤทธ์ิต้านเชื้อแบคทีเรยี 
Staphylococcus aureus ของสารสกัดจากใบและล าต้นเขม็ป่าเพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ใน
การรักษาโรคต่อไป 

 
วิธีการวิจัย 

วิธีการสกัดสมนุไพร 
 เข็มป่า Ixora megalophylla เก็บจากเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎ์ธานี ในเดือนธันวาคม 2555 พิสูจน์
เอกลักษณ์โดยคุณวรดล แจ่มจ ารูญ ส านักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ ประเทศไทย (Chamchumroon, 2014) มี 
Herbarium no. คือ SKP 165 09 13 01 น าส่วนใบและล าต้นมาอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 55-60 ◦C เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง หลังจาก
นั้นน าไปบดให้ละเอียด ผงจากใบที่ได้ 1.67 กก. และผงจากต้นที่ได้ 3.5 กก. น ามาสกัดด้วยวิธี reflux ด้วย ethyl acetate 
สกัดครั้งละ 30 นาที จ านวน 5 ครั้ง น าสารสกัดที่ได้มากรองและระเหยตัวท าละลายออกโดยใช้เครื่องระเหยแบบหมุนที่
อุณหภูมิ 40 ◦C ปริมาณสารสกัดที่ได้จากใบ 18 กรัม และจากล าต้น 45 กรัม เก็บสารสกัดไว้ในโถดูดความช้ืนก่อนจะน ามา
ทดสอบ 

การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 
ฤทธิ์ต้านเชื้อ Staphylococcus aureus สายพันธ์ุ JMC 20624 

วิธีการทดสอบ 
เตรียมสารสกดัจากใบและต้นเขม็ป่าด้วยตัวท าละลาย Dimethyl Sulfoxide (DMSO) ให้ได้ความเข้มข้นในช่วง 

0.04-100 µg/ml โดยชั่งสารสกัดมา 2 mg ละลายด้วย DMSO 200 l จนละลายหมด (10 mg/ml) ทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อโดย
วิธี broth microdilution method (NCCLS, 2008) ท าโดยหยอดสารสกัดที่เตรียมไว้ 2 µl ลงใน 96-well microplates 
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ค่าใช้จ่ายในการรักษาและมีความปลอดภัยในการใช้ มีการศึกษาพบว่าในกลุ่มประชากรที่รับประทานผักหรือผลไม้ท าให้การ
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นั้นน าไปบดให้ละเอียด ผงจากใบที่ได้ 1.67 กก. และผงจากต้นที่ได้ 3.5 กก. น ามาสกัดด้วยวิธี reflux ด้วย ethyl acetate 
สกัดครั้งละ 30 นาที จ านวน 5 ครั้ง น าสารสกัดที่ได้มากรองและระเหยตัวท าละลายออกโดยใช้เครื่องระเหยแบบหมุนที่
อุณหภูมิ 40 ◦C ปริมาณสารสกัดที่ได้จากใบ 18 กรัม และจากล าต้น 45 กรัม เก็บสารสกัดไว้ในโถดูดความช้ืนก่อนจะน ามา
ทดสอบ 

การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 
ฤทธิ์ต้านเชื้อ Staphylococcus aureus สายพันธ์ุ JMC 20624 

วิธีการทดสอบ 
เตรียมสารสกดัจากใบและต้นเขม็ป่าด้วยตัวท าละลาย Dimethyl Sulfoxide (DMSO) ให้ได้ความเข้มข้นในช่วง 

0.04-100 µg/ml โดยชั่งสารสกัดมา 2 mg ละลายด้วย DMSO 200 l จนละลายหมด (10 mg/ml) ทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อโดย
วิธี broth microdilution method (NCCLS, 2008) ท าโดยหยอดสารสกัดที่เตรียมไว้ 2 µl ลงใน 96-well microplates 

จากนั้นท าการเจือจางทีละสองเทา่โดยใช้ 10% DMSO น าเชื้อที่ผา่นการเจือจางแล้ว (1/104cfu/90 µl) 90 l ใส่ลงใน 96-
well microplates ที่มีสารสกดัอยู่ จากนั้นน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 600 nm (T0) จึงน ามาบ่มที่อุณหภูมิ 37 
◦C เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เมื่อครบก าหนดน าไปวดัค่าการดูดกลืนแสงอีกครั้งท่ีความยาวคลื่นเดมิ (T1) แล้วน ามาหาคา่  % 
inhibition  ดังสมการข้างล่าง 

% inhibition = [1- (Sample T0 – Sample T1) / (DMSO T0 – DMSO T1)] x 100 
การหาค่า 50% Inhibitory Concentration (IC50) หาได้จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง % inhibition และ ความ

เข้มข้นของสารสกัด กล่าวคือ ความเข้มข้นของสารสกัดที่มีฤทธิ์ยับยั้ง 50% คือค่า IC50 แล้วน ามาเปรียบเทียบกับตัวควบคุม
ผลบวก oxacillin 
ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งปอด (A549) 

วิธีการทดสอบ 
เตรียมสารสกดัเข็มป่าด้วยตัวท าละลายคือ DMSO ให้ได้ความเข้มขน้ในช่วง 0.04-100 µg/ml โดยชัง่สารสกดัมา 2 

mg ละลายด้วย DMSO 200 l จนละลายหมด (10 mg/ml) ทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งโดยวิธี broth microdilution method 
(Samy et al., 2014) ท าโดยหยอดสารสกัดที่เตรียมไว้ 2 µl ลงใน 96-well microplates จากนั้นท าการเจือจางทีละสองเท่า
โดยใช้ 10% DMSO น าเซลล์ทีผ่่านการเจือจางแล้ว (5,000 cell/90 µl) 90 l ใส่ลงใน 96-well microplates ที่มีสารสกดั
อยู ่ จากนั้นน ามาบ่มที่อณุหภมูิ 37 ◦C เป็นเวลา 72 ช่ัวโมง แล้วเตมิสารละลาย 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-
diphenyltetrazolium bromide (MTT) 0.5 mg/ml 100 µl จึงน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 ◦C เป็นเวลา 1.5-2 ช่ัวโมง หลังจาก
นั้นเติมสารละลาย DMSO 100 µl น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 nm แล้วน ามาหาค่า  % inhibition  ดัง
สมการข้างล่าง 

% inhibition = [1- (Asample – Ablank) / (Acontrol – Ablank)] x 100 
การหาค่า IC50 หาได้จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง % inhibition และ ความเข้มข้นของสารสกัด กล่าวคือ ความ

เข้มข้นของสารสกัดที่มีฤทธิ์ยับยั้ง 50% คือ ค่า IC50แล้วน ามาเปรียบเทียบกับตัวควบคุมผลบวก โดยใช้ amphotericin B 
การแยกสารส าคัญ 

การแยกสารส าคัญที่ออกฤทธ์ิทางชีวภาพจะใช้หลักการ Bioassay-guided isolation กล่าวคือจะแยกสารบริสุทธ์ิ
จาก fractions ที่มีฤทธิท์างชีวภาพ โดยในการศึกษาครั้งนี้จะเลือก fraction ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเซลลม์ะเรง็และเชื้อ S. aureus มา
ท าการแยก ในการแยกสารจะใช้วิธีทางโครมาโตกราฟีคือ Silica gel column chromatography และ ODS 
(Octadecylsilane) column chromatography  
การแยกสารส าคัญจากใบ 

สารสกัดจากใบช้ัน ethyl acetate 18 กรัม ละลายด้วยสารผสมระหว่าง Chloroform (CHCl3) และ Methanol 
(MeOH) จากนั้นน าตัวอย่างผสมกับ silica gel ในสัดส่วนหนึ่งต่อสาม ท าให้ตัวอย่างแห้งโดยใช้เครื่องระเหยสารสุญญากาศ
แบบหมุน แล้วน ามาแยกด้วย silica gel column chromatography เตรียมโดยใส่ silica gel ลงในคอลัมน์ในสัดส่วน 1:30 
กรัม จากนั้นโปรยตัวอย่างลงไปส่วนบนของคอลัมน์ ท าการชะตัวอย่างโดยใช้ mobile phase ระบบ gradient คือ 
Hexane:CHCl3, 1:1, CHCl3, CHCl3:MeOH, 50:1, 40:1, 30:1, 20:1, 15:1, 10:1,7:1, 5:1, 3:1, 2:1, แ ล ะ  MeOH 100%
ตามล าดับ โดยเก็บ fraction ละ 1 ลิตร จากนั้นท าตัวอย่างให้แห้งโดยใช้เครื่องระเหยสารสุญญากาศแบบหมุน น า fraction ที่
มีส่วนประกอบท่ีคล้ายกันมารวมกันโดยดูจากลักษณะทาง TLC (Thin Layer Chromatography) ไ ด้  1 3  fraction (F1L-
F13L) น าไปทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งและต้านเช้ือ S. aureus และน า fraction ที่มีฤทธิ์คือ F5L และ F6L มาแยกต่อด้วย
คอลัมน์  ODS โดยใช้ MeOH:water เป็น mobile phase เริ่มจาก MeOH 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 
65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95%, 100% จากนั้นล้างด้วย Acetone และ EtOAc ตามล าดับ เก็บ fraction ละ 
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500 มิลลิลิตร จากน้ันท าตัวอย่างให้แห้งโดยใช้เครื่องระเหยสารสุญญากาศแบบหมุน น า fraction ที่มีส่วนประกอบท่ีคล้ายกัน
มารวมกัน จากการแยก F5L (2.7 กรัม) ได้ 15 fraction (A-O) และ F6L (2 กรัม) ได้ 15 fraction (a-o) แล้วน าไปทดสอบ
ฤทธิ์ทางชีวภาพ 
การแยกสารส าคัญจากล าต้น 

สารสกัดจากล าต้นช้ัน ethyl acetate 45 กรัม ละลายด้วยสารผสมระหว่าง CHCl3 และ MeOH จากนั้นน าตัวอย่าง
ผสมกับ silica gel ในสัดส่วนหนึ่งต่อสาม ท าให้ตัวอย่างแห้งโดยใช้เครื่องระเหยสารสุญญากาศแบบหมุน แล้วน ามาแยกด้วย 
silica gel column chromatography ท าการชะตัวอย่างโดยใช้ mobile phase ระบบ gradient คือ CHCl3, CHCl3:MeOH, 
50:1, 40:1, 30:1, 20:1, 15:1, 10:1,7:1, 5:1, 3:1, 2:1, และ MeOH 100% ตามล าดับ โดยเก็บ fraction ละ 1 ลิตร จากนั้น
ท าตัวอย่างให้แห้งโดยใช้เครื่องระเหยสารสุญญากาศแบบหมุน น า fraction ที่มีส่วนประกอบที่คล้ายกันมารวมกันได้ 13 
fraction (F1S-F13S) น าไปทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งและต้านเช้ือ S. aureus และน า fraction ที่มีฤทธิ์คือ F6S (13 กรัม) มา
แยกต่อด้วยคอลัมน์  ODS โดยใช้ MeOH:water เป็น mobile phase เริ่มจาก MeOH30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 
60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95%, 100% จากนั้นล้างด้วย Acetone และ EtOAc ตามล าดับ เก็บ fraction 
ละ 500 มิลลิลิตร จากนั้นท าตัวอย่างให้แห้งโดยใช้เครื่องระเหยสารสุญญากาศแบบหมุน น า fraction ที่มีส่วนประกอบที่
คล้ายกันมารวมกันได้ 15 fraction (I-XV) แล้วน าไปทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การทดสอบฤทธิท์างชีวภาพจากสารสกัดจากใบและล าต้นเข็มป่าพบว่า สารกึ่งบริสุทธ์ิที่แยกได้ทั้งจากใบและล าต้น
แสดงต้านมะเร็งปอดและฤทธ์ิตา้นเชื้อ S. aureus ได้ดี พบว่า fraction ที่แยกได้จากใบมีฤทธ์ิแรงในการต้านเซลล์มะเร็งปอด
และต้านเชื้อ S. aureus คือ F5L มีค่า IC50 เท่ากับ 5 และ 21 µg/ml ตามล าดับ รองลงมาคือ F6L มีฤทธ์ิปานกลางในการต้าน
เซลล์มะเร็งปอดและต้านเชื้อ S. aureus มีค่า IC50 เท่ากับ 51.2 และ 68 µg/ml ตามล าดับ ส าหรับสารสกัดจากล าต้นพบว่า 
fraction ที่ออกฤทธิ์ต้านมะเร็งปอดไดด้ีที่สุดคือ F9S มีค่า IC50 เท่ากับ 27.9 µg/ml แต่ออกฤทธ์ิต่อเชื้อ S. aureus ได้ไมด่ ี
fraction ที่ออกฤทธิ์ต่อเช้ือ S. aureus ได้ปานกลางคือ F5S มีค่า IC50 เท่ากับ 46.2 µg/ml (ตารางที่ 1) จากหลักการ 
bioassay-guided isolation จะน า fraction ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพได้ดีน ามาท าการแยกสารบรสิุทธิ์ แต่ทั้งนี้ fraction ที่จะ
น ามาแยกต่อจะต้องมีปรมิาณทีเ่พียงพอ ดังนั้น fraction ที่แยกได้จากใบท่ีน าไปแยกต่อคือ F5L และ F6L เนื่องจากออกฤทธิ์
ทางชีวภาพท่ีดีที่สุด ส าหรับ fraction จากล าต้นที่น าไปแยกต่อคือ F6S ถึงแม้จะไม่ใช่ fraction ที่ออกฤทธิ์ดีที่สุดแตส่ามารถ
ยับยั้งเซลล์มะเร็งปอดและเชื้อ S. aureus  ได้ โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 74.1 และ 75.2 µg/ml ตามล าดับ และมีปริมาณที่มาก
เพียงพอในการน าไปแยกสารต่อไปโดยใช้ ODS column chromatography 
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500 มิลลิลิตร จากน้ันท าตัวอย่างให้แห้งโดยใช้เครื่องระเหยสารสุญญากาศแบบหมุน น า fraction ที่มีส่วนประกอบท่ีคล้ายกัน
มารวมกัน จากการแยก F5L (2.7 กรัม) ได้ 15 fraction (A-O) และ F6L (2 กรัม) ได้ 15 fraction (a-o) แล้วน าไปทดสอบ
ฤทธิ์ทางชีวภาพ 
การแยกสารส าคัญจากล าต้น 

สารสกัดจากล าต้นช้ัน ethyl acetate 45 กรัม ละลายด้วยสารผสมระหว่าง CHCl3 และ MeOH จากนั้นน าตัวอย่าง
ผสมกับ silica gel ในสัดส่วนหนึ่งต่อสาม ท าให้ตัวอย่างแห้งโดยใช้เครื่องระเหยสารสุญญากาศแบบหมุน แล้วน ามาแยกด้วย 
silica gel column chromatography ท าการชะตัวอย่างโดยใช้ mobile phase ระบบ gradient คือ CHCl3, CHCl3:MeOH, 
50:1, 40:1, 30:1, 20:1, 15:1, 10:1,7:1, 5:1, 3:1, 2:1, และ MeOH 100% ตามล าดับ โดยเก็บ fraction ละ 1 ลิตร จากนั้น
ท าตัวอย่างให้แห้งโดยใช้เครื่องระเหยสารสุญญากาศแบบหมุน น า fraction ที่มีส่วนประกอบที่คล้ายกันมารวมกันได้ 13 
fraction (F1S-F13S) น าไปทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งและต้านเช้ือ S. aureus และน า fraction ที่มีฤทธิ์คือ F6S (13 กรัม) มา
แยกต่อด้วยคอลัมน์  ODS โดยใช้ MeOH:water เป็น mobile phase เริ่มจาก MeOH30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 
60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95%, 100% จากนั้นล้างด้วย Acetone และ EtOAc ตามล าดับ เก็บ fraction 
ละ 500 มิลลิลิตร จากนั้นท าตัวอย่างให้แห้งโดยใช้เครื่องระเหยสารสุญญากาศแบบหมุน น า fraction ที่มีส่วนประกอบที่
คล้ายกันมารวมกันได้ 15 fraction (I-XV) แล้วน าไปทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การทดสอบฤทธิท์างชีวภาพจากสารสกัดจากใบและล าต้นเข็มป่าพบว่า สารกึ่งบริสุทธ์ิที่แยกได้ทั้งจากใบและล าต้น
แสดงต้านมะเร็งปอดและฤทธ์ิตา้นเชื้อ S. aureus ได้ดี พบว่า fraction ที่แยกได้จากใบมีฤทธ์ิแรงในการต้านเซลล์มะเร็งปอด
และต้านเชื้อ S. aureus คือ F5L มีค่า IC50 เท่ากับ 5 และ 21 µg/ml ตามล าดับ รองลงมาคือ F6L มีฤทธ์ิปานกลางในการต้าน
เซลล์มะเร็งปอดและต้านเชื้อ S. aureus มีค่า IC50 เท่ากับ 51.2 และ 68 µg/ml ตามล าดับ ส าหรับสารสกัดจากล าต้นพบว่า 
fraction ที่ออกฤทธิ์ต้านมะเร็งปอดไดด้ีที่สุดคือ F9S มีค่า IC50 เท่ากับ 27.9 µg/ml แต่ออกฤทธ์ิต่อเชื้อ S. aureus ได้ไมด่ ี
fraction ที่ออกฤทธิ์ต่อเช้ือ S. aureus ได้ปานกลางคือ F5S มีค่า IC50 เท่ากับ 46.2 µg/ml (ตารางที่ 1) จากหลักการ 
bioassay-guided isolation จะน า fraction ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพได้ดีน ามาท าการแยกสารบรสิุทธิ์ แต่ทั้งนี้ fraction ที่จะ
น ามาแยกต่อจะต้องมีปรมิาณทีเ่พียงพอ ดังนั้น fraction ที่แยกได้จากใบท่ีน าไปแยกต่อคือ F5L และ F6L เนื่องจากออกฤทธิ์
ทางชีวภาพท่ีดีที่สุด ส าหรับ fraction จากล าต้นที่น าไปแยกต่อคือ F6S ถึงแม้จะไม่ใช่ fraction ที่ออกฤทธิ์ดีที่สุดแตส่ามารถ
ยับยั้งเซลล์มะเร็งปอดและเชื้อ S. aureus  ได้ โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 74.1 และ 75.2 µg/ml ตามล าดับ และมีปริมาณที่มาก
เพียงพอในการน าไปแยกสารต่อไปโดยใช้ ODS column chromatography 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1 แสดงค่า IC50 ในการต้านเชื้อ S. aureus และต้านเซลล์มะเร็งปอดของ fractions ที่แยกได้จากสารสกัด
จากใบและล าต้นช้ัน ethyl acetate ด้วย silica gel column chromatography  

Isolated fractions (g)               IC50 (µg/ml) 

Antibacterial activity  Cytotoxic activity  
Fractions ที่แยกจากใบ   

F1L (0.36)   100   100  
F2L (0.37)   100   100  
F3L (0.64)   100  99.2  

F4L (0.13)   100   100  
F5L (2.7)  21.0  5.0  

F6L (2)  68.0  51.2  

F7L (2.1)   100  65.1  

F8L (1.2)   100   100  
F9L (1.1)   100   100  
F10L (0.9)   100   100  
F11L (1.5)   100   100  
F12L (1.4)   100   100  
F13L (0.26)   100   100  
Fractions ที่แยกจากล าต้น   

F1S (0.28)  100   100  
F2S (0.67)  100   100  
F3S (0.31)  100   100 
F4S (0.24)  100   100  
F5S (2.10) 46.2  77.7  

F6S (13.0) 74.1  75.2  

F7S (6.77)  100  76.1  

F8S (3.76)  100  58.6 

F9S (6.40)  100  27.9  

F10S (1.8)  100   100  
F11S (2.80)  100   100  
F12S (1.0)  100  62.8  
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จากการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งปอดและเช้ือ S. aureus ของสารกึ่งบรสิุทธ์ิที่แยกได้จาก F5L, F6L และ F6S 
โดยหาคา่ % inhibition ที่ความเข้มข้น 25 µg/ml พบว่ามสีารกึ่งบริสุทธ์ิหลาย fraction ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์ A549 และ 
เชื้อ S. aureus ได้ดี มคี่า % inhibition 98-100.4% ได้แก่ F, G, h, i, j, VI และ VII (ตารางที่ 3-4)  

ตารางที่ 3 แสดงค่า % inhibition ในการต้านเชื้อ S. aureus และต้านเซลล์มะเร็งปอดของ fractions ที่แยกได้จาก
F5L และ F6L ด้วย ODS column chromatography 

Isolated fractions (g) 
 

% inhibition (25 µg/ml) 
Antibacterial activity Cytotoxic activity 

Fractions ที่แยกไดจ้าก F5L   
E (0.01) 34.5 97.9 
F (0.006) 99.4 100 
G (0.01) 100.4 100.1 
H (0.01) 16.6 96.7 
Fractions ที่แยกไดจ้าก F6L   
g (0.015) ND 100.0 
h (0.024) 98.0 99.9 
i (0.06) 100.2 100.0 
j (0.02) 100.4 99.9 
k (0.04) ND ND 
l (0.05) ND 100.2 

            ND = Not detected 
ตารางที่ 4 แสดงค่า % inhibition ในการต้านเชื้อ S. aureus และต้านเซลล์มะเร็งปอดของ fraction ที่แยกได้จาก 

F6S ด้วย ODS column chromatography 
Isolated fractions (g) 
 

% inhibition (25 µg/ml) 
Antibacterial activity Cytotoxic activity 

V (0.12) 23.9 100.4 
VI (0.08) 101.2 99.5 
VII (0.13) 91.0 100.1 
VIII (0.21) 1.5 20.3 

    ND = Not detected 
 จากผลการทดลองครั้งนี้พบว่าสารกึ่งบริสุทธ์ิที่แยกไดจ้ากใบและล าตน้ของเข็มป่าออกฤทธ์ิต้านมะเร็งปอดและต้าน
เชื้อ S. aureus ไดด้ี แต่ยังไม่สามารถแยกสารให้บริสุทธ์ิได้เนื่องจากสารที่แยกได้มีปริมาณน้อย จากการศึกษาก่อนหน้าน้ีได้มี
การแยกสารบรสิุทธ์ิจากใบและล าต้นเข็มป่า 10 ชนิดได้แก่ vanillic acid, syringic acid, 4-hydroxy benzaldehyde, 
scopoletin, loliolide, syringaldehyde, sinapaldehyde, coniferaldehyde, syringaresinol, และ 2,2’-
dithiodipyridine ซึ่งออกฤทธ์ิต้านเช้ือ S. mutans และ S. mitis ได้ดีทีสุ่ดมคี่า MIC 2-4 µg/ml และต้านเชื้อ C. albicans 
ได้เล็กน้อย มีค่า MIC 125 µg/ml (Panyo et al., 2016) 
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เซนเซอร์ทำงเคมีไฟฟ้ำส�ำหรับตรวจวัดไฮโดรควิโนน

เจนจิรา สายชนะพันธ์1 ชมพูนุท แก้วจุลกาญจน์2 เกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์3 วรากร ลิ่มบุตร4*

บทคัดย่อ

บทน�ำ: ไฮโดรควโินนถูกน�ามาใช้ในผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางต่างๆ ส�าหรบัการรักษารอยด�าบนผิวหนงั แต่อย่างไรกต็ามเมีอ่ใช้ผลิตภณัฑ์

เครือ่งส�าอางทีมี่ความเข้นข้นของไฮโดรควโินนสูง มกีารใช้เป็นประจ�า และเป็นระยะเวลานานจะท�าให้ผิวหนงัอักเสบระคายเคืองและ

แสบร้อน ดังนั้นการพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าส�าหรับไฮโดรควิโนนในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางจึงเป็นสิ่งส�าคัญ

วตัถปุระสงค์: เพือ่พฒันาเซนเซอร์ทางเคมไีฟฟ้าส�าหรบัตรวจวดัไฮโดรควโินนเครือ่งส�าอางโดยอาศยัขัว้ไฟฟ้ากลาสซีค่าร์บอนทปีรบั

ปรุงด้วยพอลิฟีนอลเรด (Poly(PhR)/GCE)

วธิกีำรศกึษำ: งานวจัิยนีเ้ป็นการพฒันาแอดซอร์ปทปีสตรปิปิงโวลแทมเมตรีส�าหรบัการตรวจวดัไฮโดรควโินนโดยอาศยั Poly(PhR)/

GCE ศึกษาพฤติกรรมทางเคมีไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้าที่เสนอด้วยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรีและเปรียบเทียบกับ GCE และได้ศึกษาได้

ศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสัญญาณการตอบสนองได้แก่ ความเข้มข้นของฟีนอลเรด และจ�านวนรอบของการ อิเล็กโทรพอลิเมอไร

เซชั่นของฟีนอลเรดบนผิวหน้าขั้วไฟฟ้า ค่าศักย์ไฟฟ้าที่ใช้ในขั้นการสะสม และเวลาที่ใช้ในขั้นการสะสม

ผลกำรศึกษำ: ภายใต้สภาวะทีเ่หมาะสมพบว่า Poly(PhR)/GCE มีค่าความไววเิคราะห์สงูกว่า GCE 4.5 เท่า เนือ่งจาก Poly(PhR)/GCE 

มคีวามสามารถในการดดูซบั และเร่งการเกดิปฏกิริยิาออกซเิดชนัไฮโดรควโินนทีด่เียีย่ม มช่ีวงความเป็นเส้นตรงในช่วง 0.05 ถงึ 100.0 

ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร  โดยมีขีดจ�ากัดการตรวจวัดเท่ากับ 0.03 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และขีดจ�ากัดการตรวจวัดเชิงปริมาณเท่ากับ 

0.09 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร

วิจำรณ์และสรุป: Poly(PhR)/GCE มีความไววิเคราะห์สูง ขีดจ�ากัดการตรวจวัดต�่า และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการตรวจวัด

ไฮโดรควิโนนในเครื่องส�าอางได้

ค�ำส�ำคัญ: ไฮโดรควิโนน พอลิฟีนอลเรด อิเล็กโทรพอลิเมอไรเซชัน แอดซอร์ปทีฟสตริปปิงโวลแทมเมตรี
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Electrochemical sensors for hydroquinone detection in cosmetics

Jenjira Saichanapan1 Chompoonut Kaewjunlakan2 Kiattisak Promsuwan3 Warakorn Limbut4*

Abstract

Introduction: Hydroquinone is used as a topical treatment for skin hyperpigmentation in various cosmetic 

products. However, when highly concentrated, frequent and prolonged usage of cosmetic products containing 

hydroquinone cause irritating dermatitis and burning or biting sensations. Therefore, it is important to develop 

an electrochemical sensor for hydroquinone in cosmetic products.

Objective: To develop an electrochemical sensors for the determination of hydroquinone based poly (neutral 

red) modified glassy carbon electrode (Poly(PhR)/GCE).

Methods: In this work an adsorptive stripping voltammetry for hydroquinone detection based poly (neutral red) 

modified glassy carbon electrode (Poly(PhR)/GCE) was investigated. The electrochemical behavior of the Poly(PhR)/

GCE was characterized by cyclic voltammetry and compared with the GCE. The parameters optimized for the 

adsorptive stripping voltammetry are the concentration and number of cycles for electro-polymerization of 

neutral red, accumulation potential, and accumulation time.

Results: Under the optimal conditions, the sensitivity of the Poly(PhR)/GCE was 4.5 times higher than the base 

GCE. These results indicated that the Poly(PhR)/GCE exhibited an excellent adsorption and electrochemical 

oxidation of hydroquinone. It provided a high sensitivity, a wide linear range (0.05 to 100.0 µgmL-1), a low de-

tection limit (0.03 µgmL-1) and a low limit of quantitation (0.09 µgmL-1).

Conclusion: The proposed method provided a high sensitivity with low detection limit that can be applied for 

the determination of hydroquinone in cosmetics.

Keywords: hydroquinone, poly (phenol red), electro-polymerization, adsorptive anodic stripping voltammetry
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บทน า 

ปัจจุบันการใช้เครื่องส าอางที่อ้างสรรพคุณที่ท าให้ผิวขาว ขจัดฝ้าหรือรอยด่างด า แล้วเกิดอาการข้างเคียงที่เป็น
อันตรายถือเป็นปัญหาที่ต้องรีบแก้ไข เนื่องจากมีผู้ประกอบการบางรายลักลอบผสมไฮโดรควิโนนซึ่งมีฤทธิ์ ในการยับยั้ง
กระบวนการสร้างเม็ดสีของผิวหนังจึงมีผลท าให้ผิวขาวข้ึน (Dlova et al., 2015) ส าหรับประเทศไทย ไฮโดรควิโนนจัดเป็นสาร
ที่ห้ามใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับท่ี 25 (พ.ศ.2539) เนื่องจากไฮโดรควิโนนท าให้เกิดอาการแพ้ ระคายเคือง แสบ
ร้อนรุนแรง เกิดอาการอักเสบ ผิวหน้าลอกอย่างรุนแรง และอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ (กระทรวงสาธารณสุข 2539) 
(Moldovan et al., 2017)  ดังนั้นการพัฒนาไฮโดรควิโนนเซนเซอร์ที่มีความไววิเคราะห์สูง ใช้งานง่าย และสามารถตรวจวัดได้
อย่างรวดเร็วจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับความปลอดภัยของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 

ปัจจุบันการตรวจวิเคราะห์สารไฮโดรควิโนนสามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะ
สูง (Lin et al., 2005) เทคนิคเคมิลูมิเนสเซนส์ (Ruengsitagoon et al., 2006) เทคนิคสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (Sirajuddin et 
al., 2007) และเทคนิคฟลูออเรสเซนต์ (Pistonesi et al., 2006) แม้ว่าวิธีการเหล่านี้จะมีความแม่นทีดีและเป็นที่ยอมรับ แต่
ยังคงมีข้อจ ากัดหลายประการเช่น ใช้เวลาในการวิเคราะห์นาน ต้องมีการเตรียมตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์มีขนาดใหญ่และต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ ด้วยเหตุนี้การตรวจวัดไฮโดรควิโนนดว้ยเทคนิคทางเคมไีฟฟ้า    จึง
เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าความสนใจเป็นอย่างมาก (Wang et al., 2017) โดยเฉพาะเทคนิคแอดซอร์ปทีฟสตริปปิงโวลแทมเมตรี  
(Adsorptive stripping voltammetry, AdSV)  เนื่องจากวิธีนี้มีความไววิเคราะห์สูง วิเคราะห์ได้รวดเร็ว ใช้งานง่าย             
ใช้ตัวอย่างและสารเคมีน้อย และให้ผลที่มีความแม่นย าและถูกต้อง (Kalambate et al., 2015) อย่างไรก็ตามการพัฒนาวิธี
วิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าเพื่อตรวจวัดไฮโดรควิโนนปริมาณน้อย จ าเป็นต้องมีการพัฒนาขั้วไฟฟ้าให้มีความไววิเคราะห์ 
และมีขีดจ ากัดของการตรวจวัดต่ า ก่อนหน้าน้ีมีรายงานวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงผิวหน้าของขั้วไฟฟ้าด้วยวัสดุต่างๆ เพื่อพัฒนา
เป็นเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าส าหรับใช้ในการตรวจวัดไฮโดรควิโนน ได้แก่ การใช้วัสดุคาร์บอน เช่น กราฟีน และคาร์บอนนาโน
ทิว (Peng et al., 2016; Xueliang Niu, 2016) และมีการใช่อนุภาคนาโนโลหะ เช่น อนุภาคคอปเปอร์ออกไซด์ (Alshahrani 
et al., 2018) อนุภาคนิกเกิลออกไซด์ (Goulart and Mascaro, 2016) และ อนุภาคนาโนทอง (Li et al., 2017) เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามการปรับปรุงขั้วไฟฟ้าด้วยวัสดุเหล่านี้ยังประสบปัญหาเกี่ยวกับต้นทุนของวัสดุที่มีราคาค่อนข้างสูง และขั้นตอน
การเตรียมวัสุผสมส าหรับใช้ปรับปรุงผิวหน้าข้ัวไฟฟ้ายังมีความยุ่งยากและซับซ้อน  

งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาการปรับปรุงผิวหน้าของขั้วไฟฟ้าด้วยวิธีท่ีง่าย รวดเร็ว  โดยการใช้พอลิเมอร์ชนิดน าไฟฟ้ามา
ปรับปรุงผิวหน้าขั้วไฟฟ้า งานวิจัยนี้เลือกใช้ฟีนอลเรด (Phenol red) มาปรับปรุงผิวหน้าขั้วไฟฟ้าด้วยกระบวนการอิเล็กโทร  
พอลิเมอไรเซชันเพื่อใช้ตรวจวัดไฮโดรควิโนน โดยอาศัยหมู่ฟังก์ชันของพอลิฟีนอลเรดซึ่งประกอบด้วยหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) หมู่
ซัลโฟเนต (-SO3

-) และวงแหวนเบนซีน  โดยกระบวนการดูดซับของไฮโดรควิโนนท่ีเกิดขึ้นบนผิวหน้าขั้วไฟฟ้าที่ปรับปรุงด้วย       
พอลิฟีนอลเรด จะเกิดผ่านการสร้างพันธะไฮโดรเจน (H-bond) ระหว่างหมู่ไฮดรอกซิลของไฮโดรควิโนนกับหมู่ไฮดรอกซิลและ
หมู่ซัลโฟเนตของพอลิฟีนอลเรด นอกจากน้ียังเกิดอันตรกิริยาแบบพันธะพาย (π- π interaction) ระหว่างวงแหวนเบนซีน 
ของไฮโดรควิโนนกับพอลิฟีนอลเรด ดังนั้นงานวิจัยนี้มุ่งเน้นในการพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าส าหรับการตรวจวัดไฮโดรควิ
โนนในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง โดยการปรับปรุงผิวหน้าขั้วไฟฟ้ากลาสซี่คาร์บอนด้วยพอลิฟีนอลเรดบนขั้วไฟฟ้ากลาสซี่คาร์บอน 
ซึ่งวิธีที่พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพของการตรวจวัดไฮโดรควิโนนที่ดี ใช้เวลาในการตรวจวัดรวดเร็ว ให้ค่าความไววิเคราะห์ที่ดี
มาก ใช้สารเคมีน้อย และสามารถประยุกต์ใช้ในการตรวจวัดไฮโรควิโนนในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า
รายงานนี้เป็นครั้งแรกที่มีการใช้ขั้วไฟฟ้าที่ปรับปรุงผิวหน้าด้วยพอลิฟีนอลเรดมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคนิคแอดซอร์ปทีฟแอโน
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

บทน า 

ปัจจุบันการใช้เครื่องส าอางที่อ้างสรรพคุณที่ท าให้ผิวขาว ขจัดฝ้าหรือรอยด่างด า แล้วเกิดอาการข้างเคียงที่เป็น
อันตรายถือเป็นปัญหาที่ต้องรีบแก้ไข เนื่องจากมีผู้ประกอบการบางรายลักลอบผสมไฮโดรควิโนนซึ่งมีฤทธิ์ ในการยับยั้ง
กระบวนการสร้างเม็ดสีของผิวหนังจึงมีผลท าให้ผิวขาวข้ึน (Dlova et al., 2015) ส าหรับประเทศไทย ไฮโดรควิโนนจัดเป็นสาร
ที่ห้ามใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับท่ี 25 (พ.ศ.2539) เนื่องจากไฮโดรควิโนนท าให้เกิดอาการแพ้ ระคายเคือง แสบ
ร้อนรุนแรง เกิดอาการอักเสบ ผิวหน้าลอกอย่างรุนแรง และอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ (กระทรวงสาธารณสุข 2539) 
(Moldovan et al., 2017)  ดังนั้นการพัฒนาไฮโดรควิโนนเซนเซอร์ที่มีความไววิเคราะห์สูง ใช้งานง่าย และสามารถตรวจวัดได้
อย่างรวดเร็วจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับความปลอดภัยของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 

ปัจจุบันการตรวจวิเคราะห์สารไฮโดรควิโนนสามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะ
สูง (Lin et al., 2005) เทคนิคเคมิลูมิเนสเซนส์ (Ruengsitagoon et al., 2006) เทคนิคสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (Sirajuddin et 
al., 2007) และเทคนิคฟลูออเรสเซนต์ (Pistonesi et al., 2006) แม้ว่าวิธีการเหล่านี้จะมีความแม่นทีดีและเป็นที่ยอมรับ แต่
ยังคงมีข้อจ ากัดหลายประการเช่น ใช้เวลาในการวิเคราะห์นาน ต้องมีการเตรียมตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์มีขนาดใหญ่และต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ ด้วยเหตุนี้การตรวจวัดไฮโดรควิโนนดว้ยเทคนิคทางเคมไีฟฟ้า    จึง
เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าความสนใจเป็นอย่างมาก (Wang et al., 2017) โดยเฉพาะเทคนิคแอดซอร์ปทีฟสตริปปิงโวลแทมเมตรี 
(Adsorptive stripping voltammetry, AdSV)  เนื่องจากวิธีนี้มีความไววิเคราะห์สูง วิเคราะห์ได้รวดเร็ว ใช้งานง่าย             
ใช้ตัวอย่างและสารเคมีน้อย และให้ผลที่มีความแม่นย าและถูกต้อง (Kalambate et al., 2015) อย่างไรก็ตามการพัฒนาวิธี
วิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าเพื่อตรวจวัดไฮโดรควิโนนปริมาณน้อย จ าเป็นต้องมีการพัฒนาขั้วไฟฟ้าให้มีความไววิเคราะห์ 
และมีขีดจ ากัดของการตรวจวัดต่ า ก่อนหน้าน้ีมีรายงานวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงผิวหน้าของขั้วไฟฟ้าด้วยวัสดุต่างๆ เพื่อพัฒนา
เป็นเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าส าหรับใช้ในการตรวจวัดไฮโดรควิโนน ได้แก่ การใช้วัสดุคาร์บอน เช่น กราฟีน และคาร์บอนนาโน
ทิว (Peng et al., 2016; Xueliang Niu, 2016) และมีการใช่อนุภาคนาโนโลหะ เช่น อนุภาคคอปเปอร์ออกไซด์ (Alshahrani 
et al., 2018) อนุภาคนิกเกิลออกไซด์ (Goulart and Mascaro, 2016) และ อนุภาคนาโนทอง (Li et al., 2017) เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามการปรับปรุงขั้วไฟฟ้าด้วยวัสดุเหล่านี้ยังประสบปัญหาเกี่ยวกับต้นทุนของวัสดุที่มีราคาค่อนข้างสูง และขั้นตอน
การเตรียมวัสุผสมส าหรับใช้ปรับปรุงผิวหน้าข้ัวไฟฟ้ายังมีความยุ่งยากและซับซ้อน  

งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาการปรับปรุงผิวหน้าของขั้วไฟฟ้าด้วยวิธีท่ีง่าย รวดเร็ว  โดยการใช้พอลิเมอร์ชนิดน าไฟฟ้ามา
ปรับปรุงผิวหน้าขั้วไฟฟ้า งานวิจัยนี้เลือกใช้ฟีนอลเรด (Phenol red) มาปรับปรุงผิวหน้าขั้วไฟฟ้าด้วยกระบวนการอิเล็กโทร  
พอลิเมอไรเซชันเพื่อใช้ตรวจวัดไฮโดรควิโนน โดยอาศัยหมู่ฟังก์ชันของพอลิฟีนอลเรดซึ่งประกอบด้วยหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) หมู่
ซัลโฟเนต (-SO3

-) และวงแหวนเบนซีน  โดยกระบวนการดูดซับของไฮโดรควิโนนที่เกิดขึ้นบนผิวหน้าขั้วไฟฟ้าที่ปรับปรุงด้วย       
พอลิฟีนอลเรด จะเกิดผ่านการสร้างพันธะไฮโดรเจน (H-bond) ระหว่างหมู่ไฮดรอกซิลของไฮโดรควิโนนกับหมู่ไฮดรอกซิลและ
หมู่ซัลโฟเนตของพอลิฟีนอลเรด นอกจากนี้ยังเกิดอันตรกิริยาแบบพันธะพาย (π- π interaction) ระหว่างวงแหวนเบนซีน 
ของไฮโดรควิโนนกับพอลิฟีนอลเรด ดังนั้นงานวิจัยนี้มุ่งเน้นในการพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าส าหรับการตรวจวัดไฮโดรควิ
โนนในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง โดยการปรับปรุงผิวหน้าขั้วไฟฟ้ากลาสซี่คาร์บอนด้วยพอลิฟีนอลเรดบนขั้วไฟฟ้ากลาสซี่คาร์บอน 
ซึ่งวิธีที่พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพของการตรวจวัดไฮโดรควิโนนที่ดี ใช้เวลาในการตรวจวัดรวดเร็ว ให้ค่าความไววิเคราะห์ที่ดี
มาก ใช้สารเคมีน้อย และสามารถประยุกต์ใช้ในการตรวจวัดไฮโรควิโนนในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า
รายงานนี้เป็นครั้งแรกที่มีการใช้ขั้วไฟฟ้าที่ปรับปรุงผิวหน้าด้วยพอลิฟีนอลเรดมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคนิคแอดซอร์ปทีฟแอโน

ดิกสตริปปิงโวลแทมเมตรี ส าหรับใช้ในตรวจวัดไฮโดรควิโนนในตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ทั้ง
ในทางการแพทย์และทางกฎหมายในงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

วิธีด าเนินการ 
สารเคมีและเคร่ืองมือ 

ไฮโดรควิโนน (hydroquinone) ฟีนอลเรด (Phenol red, C19H14O5S)  เมทานอล (CH3OH) จากบริษัท Merck 
KGaA (Darmstadt, Germany) สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ 0.1 โมลาร์ (พีเอช 7.0) เตรียมจากการผสมของสารละลาย
โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (KH2PO4) และไดโพแทสเซียมฟอตเฟต (K2HPO4) จากบริษัท AJAX-Finechem 
(Australia) ส าหรับการตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าจะประกอบด้วยระบบสามขั้วไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้าที่ปรับปรุงด้วยพอลิฟีนอลเรดเป็น
ขั้วไฟฟ้าท างาน ขั้วไฟฟ้าซิลเวอร์/ซิลเวอร์คลอไรด์ เป็นขั้วอ้างอิง และขั้วไฟฟ้าแพลตินัมเป็นขั้วไฟฟ้าช่วย การตรวจวัดทาง
เคมีไฟฟ้าทั้งหมดด าเนินการโดยใช้เครื่องโพเทนชิออสแตท (910 PSTAT mini potentiostat) (Metrohm Ltd., Switzerland) 
การเตรียมขั้วไฟฟ้ากลาสซี่คาร์บอนที่ปรับปรุงด้วยพอลิฟีนอลเรด 
 ก่อนการปรับปรุงผิวหน้าขั้วไฟฟ้ากลาสซี่คาร์บอนด้วยพอลิฟีนอลเรด ท าการขัดท าความสะอาดผิวหน้าขั้วไฟฟ้า  
กลาสซี่คาร์บอนด้วยผงอะลูมินา ขนาด 5 1 และ 0.05 ไมโครเมตร ตามล าดับ หลังจากนั้นน ามาล้างด้วยน้ ากลั่น ท าให้แห้งด้วย
แก๊สไนโตรเจน จากน้ันน าขั้วไฟฟ้ากลาสซี่คาร์บอนที่ได้มาปรับปรุงผิวหน้าด้วยพอลิฟีนอลเรดด้วยวิธีอิเล็กโทรพอลิเมอไรเซชัน
โดยใช้เทคนิคไซคลิกโวลต์แทมเมตรี  โดยการจุ่มขั้วไฟฟ้าลงในสารละลายฟีนอลเรดที่มีความเข้มข้น 0.1 มิลลิโมลาร์              
ในสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (พีเอช 6.00) จากนั้นให้ศักย์ไฟฟ้าในช่วง 0.0 ถึง 1.5 โวลต์ ท่ีอัตราสแกน 0.1 โวลต์ต่อวินาที 
จ านวน 50 รอบ จากน้ันล่างด้วยน้ ากลั่นแล้วน าไปตรวจวัดไฮโดรควิโนนด้วยเทคนิคแอดซอร์ปทีฟแอโนดิกสตริปปิงโวลแทม   
เมตรีต่อไป  
การตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้า 

การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับของไฮโดรควิโนนบนขั้วไฟฟ้ากลาสซี่คาร์บอนที่ปรับปรุงผิวหน้าด้วยพอลิฟีนอลเรด
ได้รับทดสอบด้วยเทคนิคแอดซอร์ปทีฟแอโนดิกสตริปปิงโวลแทมเมตรีโดยการเปรียบเทียบสัญญาณกระแสไฟฟ้าที่ความเข้มข้น 
10.0 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ส าหรับการศึกษาพฤติกรรมทางเคมีไฟฟ้าของไฮโดรควิโนนบนขั้วไฟฟ้ากลาสซี่คาร์บอนที่ปรับปรุง
ผิวหน้าด้วยพอลิฟีนอลเรดศึกษาโดยใช้เทคนิคไซคลิกโวลต์แทมเมตรี โดยใช้ความเข้มข้นของไฮโดรควิโนนท่ีความเข้มข้น 10.0 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ในช่วงศักย์ไฟฟ้า -0.20 โวลต์ ถึง 0.60 โวลต์ ที่อัตราการสแกนต่างๆ (20 ถึง 200 โวลต์ต่อวินาที) การ
ตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าทั้งหมดด าเนินการด้วยแบบแบทซ์ที่ใช้สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ พีเอช 7.00 
เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ 
ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการตรวจวัดไฮโดรควิโนน 

ศึกษาสภาวะที่มีผลต่อการตรวจวัดไฮโดรควิโนนด้วยเทคนิคเทคนิคแอดซอร์ปทีฟแอโนดิกสตริปปิงโวลแทมเมตรี โดย
มีเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกสภาวะที่เหมาะสมคือเลือกสภาวะที่ให้ค่าความไววิเคราะห์สูงและใช้เวลาในการตรวจวัดสั้น สภาวะที่
เหมาะสมในการเตรียมขั้วไฟฟ้า เช่น ผลของความเข้มข้นของฟีนอลเรด และจ านวนรอบการอิเล็กโทรพอลิเมอไรเซชัน สภาวะ
ท่ีเหมาะสมในการตรวจวัด เช่น ผลของศักย์ไฟฟ้าและเวลาในขั้นการสะสม โดยค่าความไววิเคราะห์หาได้จากความชันของ
กราฟมาตรฐานระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความเข้มข้นของไฮโดรควิโนนท่ี 5.0 10.0 15.0 20.0 และ 25.0 ไมโครกรัมต่อมลิลลิติร 
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รูปที่ 1 (ก) แสดงไซคลิกโวแทมโมแกรมที่อัตราการสแกนต่างๆ (20 ถึง 200 มิลลิโวลต์ต่อวินาที) (ข) แสดงกระแสแอโนดิก 
และกระแสแคโทดิกที่อัตราการสแกนต่างๆ  (ค) แสดงแอดซอร์ปทีฟแอโนดิกสตริปปิงโวลแทมโมแกรมเปรียบเทียบระหว่าง
ขั้วไฟฟ้าที่ปรับปรุงผิวหน้าด้วยพอลิฟีนอลเรด (poly (PhR/GCE) กับขั้วไฟฟ้าธรรมดา (bare GCE) และ (ง) แสดงกราฟแท่ง
เปรียบเทียบค่าความไววิเคราะห์ (Sensitivity) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ศึกษาพฤติกรรมทางเคมีไฟฟ้าของไฮโดรควิโนน  

เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางเคมีไฟฟ้าของไฮโดรควิโนนบนผิวหน้าขั้วไฟฟ้าที่ปรับปรุงด้วยพอลิฟีนอลเรดโดยใช้เทคนิค 
ไซคลิกโวลแทมเมตรี พบว่าพฤติกรรมทางเคมีไฟฟ้าของไฮโดรควิโนนเกิดปฏิกิริยาแบบผันกลับได้โดยมีพีคออกซิเดชันที่
ศักย์ไฟฟ้า +0.12 โวลต์ และพีครีดักชันที่ศักย์ไฟฟ้า +0.05 โวลต์ (รูปที ่1ก)  นอกจากน้ีเมื่อพล็อตกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราสแกนและค่ากระแสไฟฟ้า พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง โดยมีสมการเส้นตรงคือ y = 0.0614x + 0.3908 
R² = 0.9981 และ y = -0.0509x - 0.3796 R² = 0.9982  (รูปที ่1ข)   แสดงให้เห็นว่าไฮโดรควิโนนมพีฤติกรรมทางเคมีไฟฟา้
บนผิวหน้าขั้วไฟฟ้าที่ปรับปรุงผิวหน้าด้วยพอลิฟีนอลเรดเป็นแบบดูดซับ (Adsorption controlled process) นอกจากนี้เพื่อ
ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับของไฮโดรควิโนนของขั้วไฟฟ้าที่ปรับปรุงผิวหน้าด้วยพอลิฟีนอลเรดและขั้วไฟฟ้าธรรมดาได้
เปรียบเทียบผลการทดสอบโดยการเปรียบเทียบสัญญาณกระแสไฟฟ้าของไฮโดรควิโนนที่ความเข้มข้น 10.0 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร ด้วยเทคนิคแอดซอร์ปทีฟแอโนดิกสตริปปิงโวลแทมเมตรีโดย พบว่าขั้วไฟฟ้าที่ปรับปรุงผิวหน้าด้วยพอลิฟีนอลเรดให้
ให้ค่ากระแสไฟฟ้าและความไววิเคราะห์สูงกว่าขั้วไฟฟ้าธรรมดา 4.5 เท่า (รูปที่ 1ค และ ง)  ซึ่งผลการทดลองนี้ยืนยันได้ว่า
ขั้วไฟฟ้าที่ปรับปรุงผิวหน้าด้วยพอลิฟีนอลเรดสามารถดูดซับและตรวจวัดไฮโดรควิโนนได้ดี  
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รูปที่ 1 (ก) แสดงไซคลิกโวแทมโมแกรมที่อัตราการสแกนต่างๆ (20 ถึง 200 มิลลิโวลต์ต่อวินาที) (ข) แสดงกระแสแอโนดิก 
และกระแสแคโทดิกที่อัตราการสแกนต่างๆ  (ค) แสดงแอดซอร์ปทีฟแอโนดิกสตริปปิงโวลแทมโมแกรมเปรียบเทียบระหว่าง
ขั้วไฟฟ้าที่ปรับปรุงผิวหน้าด้วยพอลิฟีนอลเรด (poly (PhR/GCE) กับขั้วไฟฟ้าธรรมดา (bare GCE) และ (ง) แสดงกราฟแท่ง
เปรียบเทียบค่าความไววิเคราะห์ (Sensitivity) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ศึกษาพฤติกรรมทางเคมีไฟฟ้าของไฮโดรควิโนน  

เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางเคมีไฟฟ้าของไฮโดรควิโนนบนผิวหน้าขั้วไฟฟ้าที่ปรับปรุงด้วยพอลิฟีนอลเรดโดยใช้เทคนิค 
ไซคลิกโวลแทมเมตรี พบว่าพฤติกรรมทางเคมีไฟฟ้าของไฮโดรควิโนนเกิดปฏิกิริยาแบบผันกลับได้โดยมีพีคออกซิเดชันที่
ศักย์ไฟฟ้า +0.12 โวลต์ และพีครีดักชันที่ศักย์ไฟฟ้า +0.05 โวลต์ (รูปที ่1ก)  นอกจากน้ีเมื่อพล็อตกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราสแกนและค่ากระแสไฟฟ้า พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง โดยมีสมการเส้นตรงคือ y = 0.0614x + 0.3908 
R² = 0.9981 และ y = -0.0509x - 0.3796 R² = 0.9982  (รูปที ่1ข)   แสดงให้เห็นว่าไฮโดรควิโนนมพีฤติกรรมทางเคมีไฟฟา้
บนผิวหน้าขั้วไฟฟ้าที่ปรับปรุงผิวหน้าด้วยพอลิฟีนอลเรดเป็นแบบดูดซับ (Adsorption controlled process) นอกจากนี้เพื่อ
ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับของไฮโดรควิโนนของขั้วไฟฟ้าที่ปรับปรุงผิวหน้าด้วยพอลิฟีนอลเรดและขั้วไฟฟ้าธรรมดาได้
เปรียบเทียบผลการทดสอบโดยการเปรียบเทียบสัญญาณกระแสไฟฟ้าของไฮโดรควิโนนที่ความเข้มข้น 10.0 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร ด้วยเทคนิคแอดซอร์ปทีฟแอโนดิกสตริปปิงโวลแทมเมตรีโดย พบว่าขั้วไฟฟ้าที่ปรับปรุงผิวหน้าด้วยพอลิฟีนอลเรดให้
ให้ค่ากระแสไฟฟ้าและความไววิเคราะห์สูงกว่าขั้วไฟฟ้าธรรมดา 4.5 เท่า (รูปที่ 1ค และ ง)  ซึ่งผลการทดลองนี้ยืนยันได้ว่า
ขั้วไฟฟ้าที่ปรับปรุงผิวหน้าด้วยพอลิฟีนอลเรดสามารถดูดซับและตรวจวัดไฮโดรควิโนนได้ดี  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
รูปที่ 2 (ก) แสดงผลของความเข้มข้นของฟีนอลเรด (ข) จ านวนรอบของการอิเล็กโทรพอลิเมอไรเซช่ันของฟีนอลเรด (ค) ผล
ของศักย์ไฟฟ้าในขั้นการสะสม และ(ง) เวลาในขั้นการสะสม 
 
สภาวะที่เหมาะสมส าหรับการตรวจวัดไฮโดรควิโนน 
ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการเตรียมขั้วไฟฟ้ากลาสซี่คาร์บอนที่ปรับปรุงด้วยพอลิฟีนอลเรด 
 ผลของความเข้มข้นของฟีนอลเรด (Concentration of phenol red) และจ านวนรอบของการอิเล็กโทรพอลิเมอไร
เซชัน่ (Number of electro-polymerization cycle) ของฟีนอลเรดบนผิวหน้าขั้วไฟฟ้าได้รบัการศึกษาช่วงความเข้มข้น 0.01 
ถึง 1.00 มิลลิโมลาร์ (รูปที ่2ก) และจ านวนรอบการอิเล็คโทรพอลิเมอร์ไรเซช่ันท าการศึกษาที่ช่วง 20 ถึง 70 รอบ (รูปที ่2ข) 
จากผลการทดลอง พบว่าฟีนอลเรดที่ความเข้มข้น 0.10 มิลลิโมลาร์และจ านวนรอบการอิเล็คโทรพอลิเมอไรเซช่ันที่ 50 รอบ 
ให้ค่าความไววิเคราะห์ดีที่สุด อย่างไรก็ตามการใช้ฟีนอลเรดที่ความเข้มข้นและจ านวนรอบการอิเล็คโทรพอลิเมอไรเซช่ันมาก
เกินไปจะส่งผลให้ค่าความไววิเคราะห์ลดลง เนื่องจากเกิดการก่อตัวของฟิล์มพอลิฟีนอลเรดบนผิวหน้าขั้วไฟฟ้าหนาเกินไปจึง
เกิดการขัดขวางการส่งผ่านอิเล็กตรอนสู่ผิวหน้าข้ัวไฟฟ้า  
ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการตรวจวัดไฮโดรควิโนน 

ผลของศักย์ไฟฟ้าในข้ันการสะสม (Accumulation potential) ทีช่่วงศักย์ไฟฟ้า -0.30 ถึง +0.10 โวลต์ และใช้เวลา
ในข้ันการสะสมเป็นเวลา 60 วินาที พบว่าศักย์ไฟฟ้าส าหรับขั้นสะสมที่ -0.10 โวลต์ ให้ค่าความไววิเคราะห์สูงสุด (รูปที่ 2ค) 
ดังนั้นจึงเลือกสักย์ไฟฟ้าที่ -0.10 โวลต์ เป็นศักย์ไฟฟ้าส าหรับใช้ในข้ันการสะสมเพื่อใช้ในการศึกษาพารามิเตอร์ต่อไป  จากนั้น
ท าการศึกษาผลของเวลาที่เหมาะสมในข้ันการสะสม (Accumulation time)  โดยศึกษาช่วงเวลาตั้งแต่ 5 ถึง 120 วินาที และ
ใช้ศักย์ไฟฟ้าในขั้นการสะสมที่ -0.10 โวลต์ พบว่าค่าความไววิเคราะห์เพิ่มขึ้นและสูงสุดที่เวลา 30 วินาที และเมื่อให้เวลา
มากกว่า 30 วินาที (รูปที ่2ง)  พบว่าค่าความไววิเคราะห์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ (P> 0.05) อาจเกิดจากผิวหน้า
ขั้วไฟฟ้าดูดซับไฮโดรควิโนนจนถึงจุดอิ่มตัวแล้ว ดังนั้นเลือกเวลา 30 วินาที เป็นเวลาที่ใช้ในขั้นสะสมและตรวจวัดไฮโดรควิโนน 
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รูปที่ 3 แสดงกราฟมาตรฐานระหว่างพีคกระแสไฟฟ้าฝั่งออกซิเดชันกับความเข้นข้นของไฮโดรควิโนนในช่วงความเข้มข้น 0.05 
ถึง 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร รูปภายในแสดงแอดซอร์ปทีฟแอโนดิกสตริปปิงโวลแทมโมแกรมของไฮโดรควิโนน 
 
ประสิทธิภาพการตรวจวัดไฮโดรควิโนนโดยใช้ขั้วไฟฟ้าท่ีปรับปรุงผิวหน้าด้วยฟีนอลเรด 

ภายใต้สภาวะที่เหมาะพบว่าขั้วไฟฟ้าที่ปรับปรุงผิวหน้าด้วยฟีนอลเรดมีช่วงความเป็นเส้นตรง (Linearity) ในช่วง 
0.05 ถึง 100.0 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร  มีสมการเส้นตรงคือ y = (0.34±0.01)x + (0.2±0.3) R² = 0.9959 โดยมีขีดจ ากัดการ
ตรวจวัด (Limit of detection, LOD) เท่ากับ 0.03 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และขีดจ ากัดการตรวจวัดเชิงปริมาณ ( Limit of 
quantitation, LOQ) เท่ากับ 0.09 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติร (โดยค านวณได้จาก LOD = 3σ/S, และ LOQ= 10σ/S, σ คือ ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของแบลงค์ และ S คือ ค่าความไววิเคราะห์ (ค่าความชันของกราฟมาตรฐาน)) 

สรุปผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้ประสบความส าเร็จในการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ไฮโรควิโนนที่โดยใช้พอลิฟีนอลเรดปรับปรุงผิวหน้าขั้วไฟฟ้า

กลาสซี่คาร์บอนร่วมกับเทคนิคแอดซอร์ปทีฟแอโนดิกสตริปปิงโวลแทมเมตรี จากผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมทางเคมีไฟฟ้า
ของไฮโดรควิโนนบนผิวหน้าขั้วไฟฟ้าที่ปรับปรุงผิวหน้าด้วยฟีนอลเรดเป็นแบบกระบวนการดูดซับ และปฏิกิริยารีดอกซ์ของ
ไฮโดรควิโนนเป็นแบบผันกลับได้ นอกจากนี้ ขั้วไฟฟ้าที่ปรับปรุงด้วยพอลิฟีนอลเรดแสดงความสามารถในการดูดซับ          
ไฮโดรควิโนนที่ดี ให้ค่าความไววิเคราะห์สูงกว่า 4.5 เท่าเมื่อเทียบกับขั้วไฟฟ้าธรรมดา ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมวิธีวิเคราะห์ที่
พัฒนาขึ้นให้ช่วงความเป็นเส้นตรงกว้าง (0.05 ถึง 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) ค่าความไววิเคราะห์สูง (0.34±0.01 ไมโคร  
แอมแปร์ต่อไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) ขีดจ ากัดการตรวจวัดต่ า (0.034 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) ขีดจ ากัดการตรวจวัดเชิงปริมาณ
เท่ากับ 0.09 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และสามารถน าไปใช้ตรวจวัดไฮโดรควิโนนที่มีการลักลอบเติมลงในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
ได้ 
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ถึง 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร รูปภายในแสดงแอดซอร์ปทีฟแอโนดิกสตริปปิงโวลแทมโมแกรมของไฮโดรควิโนน 
 
ประสิทธิภาพการตรวจวัดไฮโดรควิโนนโดยใช้ขั้วไฟฟ้าท่ีปรับปรุงผิวหน้าด้วยฟีนอลเรด 

ภายใต้สภาวะที่เหมาะพบว่าขั้วไฟฟ้าที่ปรับปรุงผิวหน้าด้วยฟีนอลเรดมีช่วงความเป็นเส้นตรง (Linearity) ในช่วง 
0.05 ถึง 100.0 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร  มีสมการเส้นตรงคือ y = (0.34±0.01)x + (0.2±0.3) R² = 0.9959 โดยมีขีดจ ากัดการ
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quantitation, LOQ) เท่ากับ 0.09 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติร (โดยค านวณได้จาก LOD = 3σ/S, และ LOQ= 10σ/S, σ คือ ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของแบลงค์ และ S คือ ค่าความไววิเคราะห์ (ค่าความชันของกราฟมาตรฐาน)) 
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กลาสซี่คาร์บอนร่วมกับเทคนิคแอดซอร์ปทีฟแอโนดิกสตริปปิงโวลแทมเมตรี จากผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมทางเคมีไฟฟ้า
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ไฮโดรควิโนนเป็นแบบผันกลับได้ นอกจากนี้ ขั้วไฟฟ้าที่ปรับปรุงด้วยพอลิฟีนอลเรดแสดงความสามารถในการดูดซับ          
ไฮโดรควิโนนที่ดี ให้ค่าความไววิเคราะห์สูงกว่า 4.5 เท่าเมื่อเทียบกับขั้วไฟฟ้าธรรมดา ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมวิธีวิเคราะห์ที่
พัฒนาขึ้นให้ช่วงความเป็นเส้นตรงกว้าง (0.05 ถึง 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) ค่าความไววิเคราะห์สูง (0.34±0.01 ไมโคร  
แอมแปร์ต่อไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) ขีดจ ากัดการตรวจวัดต่ า (0.034 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) ขีดจ ากัดการตรวจวัดเชิงปริมาณ
เท่ากับ 0.09 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และสามารถน าไปใช้ตรวจวัดไฮโดรควิโนนที่มีการลักลอบเติมลงในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
ได้ 
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กำรสังเครำะห์อนุภำคเงินนำโนจำกเกสรบัวหลวงด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เนตรนภา ชะนะ1* เบญญา เทพชนะ1 และเบญจมาศ หนูแป้น3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนแบบเคมีสีเขียว (AgNPs) เป็นวิธีที่ท�าได้ง่าย รวดเร็ว ราคาถูก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

มากกว่าวิธีการสังเคราะห์ทางเคมี และกายภาพ เกสรบัวหลวง (Nelumbo nucifera Gaertn.) มีสารพฤกษเคมีที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูล

อิสระปริมาณสูง เหมาะส�าหรับเป็นตัวรีดิวซ์ในการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนจากเกสรบัวหลวง ด้วยวิธีเคมีสีเขียว

วิธีกำรศึกษำ : การศึกษาครั้งนี้ใช้สารสกัดจากเกสรบัวหลวง เป็นตัวรีดิวซ์ (reducing agents) ซิลเวอร์ไอออน (Ag+) ที่แตกตัวมา

จากสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต (AgNO3) ให้เป็นอนุภาคเงินนาโน (Ag0) อนุภาคเงินนาโนที่ได้พิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยเทคนิค UV–vis-

ible spectrophotometry, Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy และ Scanning electron microscopy-En-

ergy dispersive spectroscopy (SEM-EDX) 

ผลกำรศึกษำ : ผลการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโน ยืนยันได้จากการเปลี่ยนแปลงสีของสารสกัดเกสรบัวหลวงจะเปลี่ยนจากสีเหลือง

อ่อนเป็นสีน�้าตาลเข้มเมื่อเติม AgNO
3
 หลังจากการบ่ม 20 นาที จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค UV-visible spectrophotometry 

พบว่า AgNPs ที่สังเคราะห์จากเกสรบัวหลวง เกิดปรากฏการณ์เซอร์เฟส พลาสมอน เรโซแนนซ์ (SPR) ที่ 420 นาโนเมตร เทคนิค 

FTIR บ่งชี้การปรากฏหมู่ฟังก์ชันของสารชีวโมเลกุลบนตัวอย่าง AgNPs และเทคนิค SEM-EDX ยืนยันว่าภายในอนุภาคนั้นมีโลหะ

เงินเป็นองค์ประกอบ 

วิจำรณ์และสรุปผล : จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนจากเกสรบัวหลวงเป็นวิธีที่รวดเร็ว และเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม สามารถน�าไปศึกษาการต้านเชื้อแบคทีเรียต่อไป 

ค�ำส�ำคัญ : อนุภาคเงินนาโน เกสรบัวหลวง การสังเคราะห์แบบเคมีสีเขียว

1 ผศ.ดร., อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210
2 นิสิตสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210
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Green synthesis of silver nanoparticles from Nelumbo nucifera Gaertn. stamen

Netnapa Chana1* Benya Thepchana2 and Benjamas Nupan3

Abstract

Introduction : The green synthesis of silver nanoparticles (AgNPs) has been proposed as a simple, rapid, cost 

effective and environmentally benevolent alternative to chemical and physical methods. Nelumbo nucifera 

Gaertn. stamen is known to be rich in antioxidant molecules which was used as reducing agent for silver 

nanoparticle synthesis.

Objective : To synthesize AgNPs from stamen extract of Nelumbo nucifera Gaertn.

Methods : In this study, stamen extract from Nelumbo nucifera Gaertn. was used as reducing agents that are 

promote the reduction of Ag+ ions from AgNO3 solutions to silver nanoparticles (Ag0). The synthesized AgNPs 

were characterized by UV-visible spectrophotometry, Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy, and Scan-

ning electron microscopy-Energy dispersive spectroscopy (SEM-EDX). 

Results : The synthesized AgNPs were confirmed by color transformation of Nelumbo nucifera Gaertn. stamen 

extract from light yellowish to reddish brown solution after addition of AgNO3 and on incubation for 20 min. 

The UV-visible spectrophotometry analysis showed the surface plasmon resonance (SPR) at 420 nm which in-

dicated the synthesis of silver nanoparticles. The FTIR spectrum indicates various functional groups in biomol-

ecules present in the synthesized AgNPs, and SEM-EDX confirmed the presence of elemental signature of silver.

Conclusion : Our study suggested that the green synthesis of AgNPs from Nelumbo nucifera Gaertn. stamen is 

a rapid and eco-friendly method that was used for further investigation of the antibacterial properties. 

Keywords : Silver nanoparticles, Nelumbo nucifera, Green synthesis
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บทน า 
ปัจจุบันมีการน าอนุภาคนาโนไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ กันอย่างกว้างขวาง เช่น ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ วัสดุทาง

การแพทย์ ยารักษาโรค เครื่องส าอาง เสื้อผ้า สิ่งทอ โดยการเคลือบหรือฝังอนุภาคนาโนเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย  อนุภาคนาโนมี
ขนาดเล็กระดับนาโนเมตร จึงท าให้มีพื้นท่ีผิวสัมผัสสูง มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับสารที่มีขนาดใหญ่ โลหะที่นิยมน ามา
สังเคราะห์อนุภาคนาโนมีหลายชนิด เช่น โลหะเงิน (Silver, Ag) โลหะทอง (Gold, Au) โลหะทองแดง (Copper, Cu) อนุภาค
เงินนาโน (silver nanoparticles) มีสมบัติในการต้านเช้ือจุลินทรีย์ ต้านอนุมูลอิสระ สามารถน าไปประยุกต์ในทางการแพทย์ 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ การซักล้าง และไบโอเซ็นเซอร์ วิธีการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโน มี 3 วิธี คือ 1) วิธีทางเคมี (chemical 
approach) โดยการเติมสารที่มีสมบัติเป็นตัวรีดิวซ์ (reducing agents) และตัวรักษาเสถียรภาพ (stabilizer) เช่น hydrazine, 
sodium citrate, sodium borohydride ท าให้เกิดปฏิกิริยารีดักชันของซิลเวอร์ไนเตรต เป็นอนุภาคเงินนาโน แต่วิธีการ
ดังกล่าวมีข้อเสียคือ สารเคมีที่ใช้เป็นตัวรีดิวซ์ หรือให้ความคงตัวมีความเป็นพิษสูง เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 2) 
วิธีทางกายภาพ (physical approach) ได้แก่วิธีการยิงด้วยเลเซอร์ และวิธีการใช้ไมโครเวฟ วิธนีี้ค่อนข้างยุ่งยาก มีต้นทุนการ
ผลิตสูง 3) วิธีทางชีวภาพ (biological approach) หรือการสังเคราะห์แบบเคมีสีเขียว (green synthesis) เป็นวิธีการ
สังเคราะห์ท่ีท าได้ง่าย รวดเร็ว ลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโน
แบบเคมีสีเขียว จะใช้แบคทีเรีย ยีสต์ รา และพืช เป็นแหล่งที่ให้ตัวรีดิวซ์และสารให้ความคงตัว [1] การสังเคราะห์ด้วยสารสกัด
จากพืช ขั้นตอนในการสกัดสารไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้เครื่องมือที่จ าเพาะ เมื่อเปรียบเทียบกับการสังเคราะห์จากเช้ือจุลินทรีย์  
และสามารถควบคุมขนาดและรูปร่างของอนุภาคนาโนได้ง่าย ปัจจุบันมีการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนด้วยสารสกัดจากพืช
เป็นจ านวนมาก เช่นสารสกัดจากเปลือกมังคุด เปลือกอบเชย ยางพารา [2-3] สารสกัดจากพืช มีสารพฤกษเคมีหลายชนิด 
ได้แก่ โปรตีน กรดอะมิโน เอนไซม์ คาร์โบไฮเดรต เช่น โพลิแซคคาไรด์ ซึ่งมีหมู่ไฮดรอกซิล (OH) และมีปลาย hemiacetal 
reducing ที่สามารถรีดิวซ์ซิลเวอร์ไนเตรตและให้ความคงตัวได้ นอกจากน้ีสารสกัดจากพืชยังมีสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ และเทอร์
พีนอยด์ ซึ่งมีหมู่ไฮดรอกซิลเป็นจ านวนมาก จึงเหมาะแก่การน าไปใช้เป็นตัวรีดิวซ์และให้ความคงตัวในการสังเคราะห์อนุภาค
เงินนาโนด้วยวิธีท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [4-5] 

บัวหลวง Nelumbo nucifera Gaertn. เป็นพืชล้มลุกมีไหลและเหง้าใต้ดิน มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  และ
น ามาใช้เป็นสมุนไพรมากกว่า 2000 ปี เนื่องจากมีฤทธิ์ทางชีวภาพมากมาย สามารถต้านมะเร็ง ต้านอนุมูลอิสระ และต้าน
จุลินทรีย์ [6-7] จากการศึกษาของคณะผู้วิจัยพบว่าเกสรบัวหลวงมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง (ยังไม่เผยแพร่) ซึ่งสารต้านอนุมูล
อิสระ มีสมบัติเป็นตัวรีดิวซ์ที่ดี เนื่องจากมีหมู่ไฮดรอกซิล ซึ่งต้านอนุมูลิสระได้ นอกจากนี้ยังท าหน้าที่เป็นสารให้ความคงตัวซึ่ง
ช่วยให้อนุภาคเงินนาโนมีความเสถียรมากขึ้น จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในส่วนต่างๆของบัวหลวง พบว่ามี
องค์ประกอบมากกว่า 255 ชนิด ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ โปรตีน, กรดอะมิโน, โพลิแซคคาไรด์, ฟลาโวนอยด์, อัลคาลอยด์
, ลิพิด, ไตรเทอร์พีนอยด์ (triterpenoids), สเตียรอยด์ (steroids), และไกลโคไซด์ [8] สารต่างๆที่พบในบัวหลวง จึงน่าจะมี
ส่วนช่วยในการรีดิวซ์และท าหน้าท่ีเป็นสารให้ความคงตัวที่ด ีในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโน
ด้วยวิธีเคมีสีเขียว โดยใช้สารสกัดเกสรบัวหลวง เป็นตัวรีดิวซ์และให้ความคงตัว และพิสูจน์เอกลักษณ์ของอนุภาคเงินนาโนที่
สังเคราะห์ได้ด้วยเทคนิค UV–visible spectrophotometry, FTIR spectroscopy และ SEM-EDX   
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บทน า 
ปัจจุบันมีการน าอนุภาคนาโนไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ กันอย่างกว้างขวาง เช่น ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ วัสดุทาง

การแพทย์ ยารักษาโรค เครื่องส าอาง เสื้อผ้า สิ่งทอ โดยการเคลือบหรือฝังอนุภาคนาโนเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย  อนุภาคนาโนมี
ขนาดเล็กระดับนาโนเมตร จึงท าให้มีพื้นท่ีผิวสัมผัสสูง มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับสารที่มีขนาดใหญ่ โลหะที่นิยมน ามา
สังเคราะห์อนุภาคนาโนมีหลายชนิด เช่น โลหะเงิน (Silver, Ag) โลหะทอง (Gold, Au) โลหะทองแดง (Copper, Cu) อนุภาค
เงินนาโน (silver nanoparticles) มีสมบัติในการต้านเช้ือจุลินทรีย์ ต้านอนุมูลอิสระ สามารถน าไปประยุกต์ในทางการแพทย์ 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ การซักล้าง และไบโอเซ็นเซอร์ วิธีการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโน มี 3 วิธี คือ 1) วิธีทางเคมี (chemical 
approach) โดยการเติมสารที่มีสมบัติเป็นตัวรีดิวซ์ (reducing agents) และตัวรักษาเสถียรภาพ (stabilizer) เช่น hydrazine, 
sodium citrate, sodium borohydride ท าให้เกิดปฏิกิริยารีดักชันของซิลเวอร์ไนเตรต เป็นอนุภาคเงินนาโน แต่วิธีการ
ดังกล่าวมีข้อเสียคือ สารเคมีที่ใช้เป็นตัวรีดิวซ์ หรือให้ความคงตัวมีความเป็นพิษสูง เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 2) 
วิธีทางกายภาพ (physical approach) ได้แก่วิธีการยิงด้วยเลเซอร์ และวิธีการใช้ไมโครเวฟ วิธนีี้ค่อนข้างยุ่งยาก มีต้นทุนการ
ผลิตสูง 3) วิธีทางชีวภาพ (biological approach) หรือการสังเคราะห์แบบเคมีสีเขียว (green synthesis) เป็นวิธีการ
สังเคราะห์ที่ท าได้ง่าย รวดเร็ว ลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโน
แบบเคมีสีเขียว จะใช้แบคทีเรีย ยีสต์ รา และพืช เป็นแหล่งที่ให้ตัวรีดิวซ์และสารให้ความคงตัว [1] การสังเคราะห์ด้วยสารสกัด
จากพืช ขั้นตอนในการสกัดสารไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้เครื่องมือที่จ าเพาะ เมื่อเปรียบเทียบกับการสังเคราะห์จากเช้ือจุลินทรีย์  
และสามารถควบคุมขนาดและรูปร่างของอนุภาคนาโนได้ง่าย ปัจจุบันมีการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนด้วยสารสกัดจากพืช
เป็นจ านวนมาก เช่นสารสกัดจากเปลือกมังคุด เปลือกอบเชย ยางพารา [2-3] สารสกัดจากพืช มีสารพฤกษเคมีหลายชนิด 
ได้แก่ โปรตีน กรดอะมิโน เอนไซม์ คาร์โบไฮเดรต เช่น โพลิแซคคาไรด์ ซึ่งมีหมู่ไฮดรอกซิล (OH) และมีปลาย hemiacetal 
reducing ที่สามารถรีดิวซ์ซิลเวอร์ไนเตรตและให้ความคงตัวได้ นอกจากน้ีสารสกัดจากพืชยังมีสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ และเทอร์
พีนอยด์ ซึ่งมีหมู่ไฮดรอกซิลเป็นจ านวนมาก จึงเหมาะแก่การน าไปใช้เป็นตัวรีดิวซ์และให้ความคงตัวในการสังเคราะห์อนุภาค
เงินนาโนด้วยวิธีท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [4-5] 

บัวหลวง Nelumbo nucifera Gaertn. เป็นพืชล้มลุกมีไหลและเหง้าใต้ดิน มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  และ
น ามาใช้เป็นสมุนไพรมากกว่า 2000 ปี เนื่องจากมีฤทธิ์ทางชีวภาพมากมาย สามารถต้านมะเร็ง ต้านอนุมูลอิสระ และต้าน
จุลินทรีย์ [6-7] จากการศึกษาของคณะผู้วิจัยพบว่าเกสรบัวหลวงมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง (ยังไม่เผยแพร่) ซึ่งสารต้านอนุมูล
อิสระ มีสมบัติเป็นตัวรีดิวซ์ที่ดี เนื่องจากมีหมู่ไฮดรอกซิล ซึ่งต้านอนุมูลิสระได้ นอกจากนี้ยังท าหน้าที่เป็นสารให้ความคงตัวซึ่ง
ช่วยให้อนุภาคเงินนาโนมีความเสถียรมากขึ้น จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในส่วนต่างๆของบัวหลวง พบว่ามี
องค์ประกอบมากกว่า 255 ชนิด ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ โปรตีน, กรดอะมิโน, โพลิแซคคาไรด์, ฟลาโวนอยด์, อัลคาลอยด์
, ลิพิด, ไตรเทอร์พีนอยด์ (triterpenoids), สเตียรอยด์ (steroids), และไกลโคไซด์ [8] สารต่างๆที่พบในบัวหลวง จึงน่าจะมี
ส่วนช่วยในการรีดิวซ์และท าหน้าท่ีเป็นสารให้ความคงตัวที่ด ีในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโน
ด้วยวิธีเคมีสีเขียว โดยใช้สารสกัดเกสรบัวหลวง เป็นตัวรีดิวซ์และให้ความคงตัว และพิสูจน์เอกลักษณ์ของอนุภาคเงินนาโนที่
สังเคราะห์ได้ด้วยเทคนิค UV–visible spectrophotometry, FTIR spectroscopy และ SEM-EDX   

 
 
 

 
 

วิธีด าเนินการ 
การเตรียมสารสกัดจากเกสรบัวหลวง 

เก็บตัวอย่างบัวหลวงจากต าบลคลองชะอุ่น อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี   น ามาแยกเกสร ล้างท าความสะอาด
และผึ่งให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 7 วัน และน ามาบดให้ละเอียด น าเกสรบัวหลวงที่บดแล้ว จ านวน 5 กรัม ผสมกับน้ า
ปราศจากไอออน 100 มิลลิลิตร เขย่าท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที แล้วน าสารสกัดมากรองด้วยกระดาษกรอง Whatman 
no. 1 จากนั้นน าสารสกัดมาเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4  องศาเซลเซียส เพื่อใช้ในการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนต่อไป 
การสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโน (AgNPs) ด้วยวิธีเคมีสีเขียว 

การสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนด้วยวิธีเคมีสีเขียว ท าได้โดยน าสารสกัดเกสรบัวหลวงปริมาตร 30 มิลลิลิตร และ
เติมสารละลาย AgNO3 เข้มข้น 10 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 270 มิลลิลิตร น าสารละลายไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่า ที่อุณหภูมิห้อง 
เป็นเวลา 20 นาที 1 , 3 , 6 และ 12 ช่ังโมง เมื่อสารละลายเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล แสดงถึงการเกิดอนุภาคเงินนาโน น า
สารละลายที่ได้ไปหมุนเหวี่ยงที่ความเร็ว 12,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 30 นาที ล้างตะกอนท่ีได้ด้วยน้ าปราศจากไอออน 3 
ครั้ง น า AgNPs ที่ได้ไปวิเคราะห์เอกลักษณ์ ด้วยเทคนิค UV–visible spectrophotometry ที่ความยาวคลื่นในช่วง 200 ถึง 
800 นาโนเมตร และวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิค FTIR  วิเคราะห์ธาตุด้วยเทคนิค SEM-EDX 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการสังเคราะห์ AgNPs ด้วยวิธีท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การสังเคราะห์ AgNPs ด้วยวิธีท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีหลักการคือ เลือกใช้ตัวรีดิวซ์ที่ไม่ใช่สารเคมีหรือสารมีพิษ 
การศึกษานี้ใช้สารสกัดจากเกสรบัวหลวงท าหน้าที่เป็นตัวรีดิวซ์ (reducing agents) และให้ความคงตัว (stabilizer) จากการ
สกัดเกสรบัวหลวงด้วยน้ าปราศจากไอออน สารละลายจะมีสีเหลืองใส ดังรูปที่ 1(ก) เมื่อเติมสารละลาย AgNO3 เขย่าที่
อุณหภูมิห้อง พบว่าสารละลายจะเปลี่ยนจากสีเหลืองอ่อนเป็นสีน้ าตาลเข้ม เมื่อบ่มเป็นเวลา 20 นาที ดังรูปที่ 1(ข) การเปลี่ยน
สีของสารละลายเป็นสีน้ าตาลเข้มนี้ แสดงให้เห็นว่ามี AgNPs เกิดขึ้นตามปรากฏการณ์เซอร์เฟซ พลาสมอน เรโซแนนซ์ 
(surface plasmon resonance) หรือ SPR โดย AgNPs เกิดขึ้นเนื่องจาก AgNO3 ที่ละลายในน้ าแตกตัวเป็น Ag+ และหมู่ไฮ
ดรอกซิลในโมเลกุลของสารประกอบฟีโนลิก ฟลาโวนอยด์ จากสารสกัดเกสรบัวหลวง จะให้อิเล็กตรอนแก่ไอออนของซิลเวอร์ 
(Ag+) และเกิดการรวมตัวกันเป็นอนุภาคเงินนาโนในสถานะของแข็ง (Ag0) [3] เมื่อเพิ่มเวลาในการบ่มเป็น 1, 3, 6 และ 12 
ช่ัวโมง พบว่าสารละลายยังคงเป็นสีน้ าตาลเข้มดังรูปที่ 1(ค-ฉ) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Khandelwal, et al. ที่ท าการ
สังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนแบบเคมีสีเขียวโดยใช้สารสกัดจากเปลือกมังคุด [2] 
 
 
 
 
 
 
                        รูปที่ 1. การเปลี่ยนแปลงสีของสารสกัดเกสรบัวหลวงเมื่อเกิดปฏิกิริยารีดักชันกับสารละลาย AgNO3 ที่
เวลาต่างๆ (ก)  คือ  สารสกัดเกสรบัวหลวง (ข)  คือ สารสกัด + AgNO3 ที่เวลา 20 นาที  (ค)  คือ สารสกัด + AgNO3 ที่เวลา 
1 ช่ัวโมง (ง)  คือ สารสกัด + AgNO3 ที่เวลา 3 ช่ัวโมง (จ)  คือ สารสกัด + AgNO3 ที่เวลา 6 ช่ัวโมง และ (ฉ)  คือ สารสกัด + 
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การพิสูจน์เอกลักษณ์ของอนุภาคเงินนาโน 
พิสูจนเอกลักษณดวยเทคนิค UV–visible spectrophotometry 

เมื่อน าสารสกัดเกสรบัวหลวง ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเทคนิค UV–visible spectrophotometry ในช่วง
ความยาวคลื่น 200-800 นาโนเมตร แสดงผลดังรูปที่ 2 สารสกัดเกสรบัวหลวงถูกน ามาใช้เป็นตัวรีดิวซ์เพื่อสังเคราะห์ AgNPs 
ด้วยวิธีเคมีสีเขียว โดยน าสารสกัดบ่มกับ AgNO3 ที่เวลา 20 นาที 1, 3, 6 และ 12 ช่ัวโมง หลังจากนั้นวัดค่าการดูดกลืนแสง 
โดยใช้น้ าปราศจากไอออนเป็นแบลงค์ เมื่อเปรียบเทียบสเปกตรัมของ AgNPs และสารสกัดจากเกสรบัวหลวง (Extract) พบว่า 
AgNPs ที่สังเคราะห์ได้ปรากฏพลาสมอนพีค ณ ความยาวคลื่นประมาณ 420 นาโนเมตร หลังจากการบ่มเพียง 20 นาที SPR 
เป็นปรากฏการณ์เชิงแสง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวของอนุภาคนาโนของโลหะมีตระกูล เมื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากภายนอกตก
กระทบอนุภาคนาโนของโลหะเงิน อิเล็กตรอนที่อยู่ในแถบการน าไฟฟ้าจะเกิดการสั่นในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศการโพลาไรซ์
ของสนามไฟฟ้า ดังนั้นอิเล็กตรอนจะดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่ที่ตรงกับความถี่ธรรมชาติในการสั่นของ
อิเล็กตรอน ส่งผลให้อนุภาคนาโนมีสีที่แตกต่างออกไปจากโลหะแบบก้อน [9] จากการศึกษาผลของเวลาในการสังเคราะห์ 
AgNPs จากสารสกัดเกสรบัวหลวง พบว่าเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น การเกิด AgNPs มากขึ้น จนถึงเวลา 3 ช่ัวโมงซึ่งมีความเข้มข้น 
AgNPs สูงสุด เมื่อบ่มเป็นเวลา 6 และ 12 ช่ัวโมงการเกิด AgNPs ลดลง ดังนั้นเวลาที่ 3 ช่ัวโมงจึงเหมาะสมต่อการสังเคราะห์ 
AgNPs มากที่สุด  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.  สเปกตรมัการดูดกลืนแสงของ AgNPs ที่สังเคราะห์ขึ้นทีเ่วลา 20 นาที 
1, 3, 6 และ 12 ช่ัวโมง เปรียบเทยีบกับสารสกัดจากเกสรบัวหลวง 

พิสูจนเอกลักษณดวยเทคนิค Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy 
 เมื่อเปรียบเทียบสเปกตรัมของ FTIR ระหว่างอนุภาคเงินนาโนที่สังเคราะห์ได้ (รูปที่ 3ก.) และสารสกัดเกสรบัว
หลวง (รูปที่ 3ข.) จะเห็นว่าสเปกตรัมเกิดการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งเล็กน้อยในช่วงความถี่ 3271.211-3073.616 cm-1 (ตาราง
ที่ 1) ซึ่งแสดงถึงการยืดของพันธะ O-H หรือการ stretching ของหมู่ไฮดรอกซิลในสารประกอบฟีนอล ซึ่งค่าเปอร์เซ็นต์การ
ส่องผ่าน (% transmittance) ของพีคภายหลังการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนมีค่าลดลงจากเดิม แสดงว่าหมู่ไฮดรอกซิล ใน
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สารสกัดเกสรบัวหลวงถูกใช้เป็นตัวรีดิวซ์ซิลเวอร์ไอออน (Ag+) ให้กลายเป็นอนุภาคเงินนาโน (Ag0) นอกจากนี้ยังพบแถบ
สเปกตรัมของสารชีวโมเลกุลอื่นๆ ใน AgNPs แสดงว่าสารสกัดเกสรบัวหลวงนอกจากจะเป็นตัวรีดิวซ์แล้วยังท าหน้าที่เป็นตัว
ห่อหุ้ม (capping agents) อนุภาคนาโน ดังงานวิจัยของ Shakeel, et al. [10] เทคนิค FTIR จึงสามารถยืนยันการสังเคราะห์
อนุภาคเงินนาโน ด้วยสารสกัดเกสรบัวหลวง 
ตารางที ่1 ค่าเลขคลื่นที่ปรากฏใน FTIR  สเปกตรัมของ AgNPs และสารสกัดเกสรบัวหลวง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3.  FTIR สเปกตรัมของอนุภาคเงินนาโน (ก) เปรียบเทียบกับ FTIR สเปกตรัมของสารสกัดเกสรบัวหลวง (ข)  
พิสูจนเอกลักษณดวยเทคนิค SEM-EDX   

จากการพิสูจนเอกลักษณของอนุภาคเงินนาโนด้วยเทคนิค SEM-EDX พบพีคของซิลเวอร์เกิดขึ้นท่ี 3 keV (รูปท่ี 4
ก.) ดังนั้นจึงเป็นการสนับสนุนว่าภายในอนุภาคนาโนนั้นมีโลหะเงินเป็นองค์ประกอบ ลักษณะของอนุภาคเมื่อถ่ายด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด แสดงดังรูปที่ 4ข. ซึ่ง AgNPs ที่ได้มีลักษณะเป็นวงกลม และสามเหลี่ยม แสดงถึงอนุภาค
นาโนที่ได้มีขนาดแตกต่างกัน 

เลขคลื่น (cm-1) ของ 
AgNPs 

เลขคลื่น (cm-1) ของ 
สารสกัดเกสรบัวหลวง 

แถบการดูดกลืนแสดงหมู่ฟังก์ชัน 

3271.211-3072.922 3073.616 O–H  stretching ของสารประกอบฟีนอล 
2917.968-2853.015 2924.849-2855.266 C–H stretching ของอัลเคน 
1598.927-1510.575 1517.475 C = C stretching บนวงแหวนเบนซีน 
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รูปที่ 4. (ก) EDX สเปกตรัมของอนุภาคเงินนาโนท่ีสังเคราะห์จากเกสรบัวหลวง 
          (ข) ภาพถ่ายของ AgNPs จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 

 

สรุปผลการวิจัย 
การสังเคราะห์อนภุาคเงินนาโนด้วยวิธีเคมีสเีขียว โดยใช้สารสกัดจากเกสรบัวหลวงเป็นตัวรีดิวซ์และให้ความคงตัว 

เป็นวิธีที่ท าได้ง่าย รวดเร็ว และเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถสังเคราะหไ์ด้ที่อุณหภูมหิ้อง อนุภาคเงินนาโนท่ีได้ ปรากฏแถบ 
SPR ที่ความยาวคลื่น 420 นาโนเมตร ปรากฏหมู่ฟังก์ชันของสารชีวโมเลกุลบนอนุภาคเงินนาโน และภายในอนุภาคนั้นมโีลหะ
เงินเป็นองค์ประกอบ 
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การสังเคราะห์เรซินแลกเปลี่ยนไอออนจากซังข้าวโพด

เมธาวี ไพบูลย์สวัสดิ์1* และศิริพร จันทรคีรี2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : เซลลูโลสที่ได้จากการสกัดซังข้าวโพด สามารถน�าไปการสังเคราะห์เรซินได้โดยใช้ปฏิกิริยาฟอสฟอริเลชัน ท�าให้มีสมบัติการ

แลกเปลี่ยนไอออน แล้วน�าไปประยุกต์ใช้บ�าบัดน�้าเสียที่มีแคดเมียมปนเปื้อนได้

วัตถุประสงค์ : เพื่อสังเคราะห์เรซินแลกเปลี่ยนไอออนจากซังข้าวโพดโดยอาศัยปฏิกิริยาฟอสฟอริเลชัน

วิธีกำรศึกษำ : สกัดเซลลูโลสจากซังข้าวโพดโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ 10% แล้วไปท�าปฏิกิริยาฟอสฟอริเลชันด้วยกรดฟอสฟอริก

และยูเรียที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส และวิเคราะห์ปริมาณการแลกเปลี่ยนประจุของเรซินโดยวิธีการไทเทรตด้วยโซเดียมไฮดรอก

ไซด์ 0.5 โมลาร์ และทดสอบการก�าจัดโลหะแคดเมียม (0.20:100w/v) โดยใช้เวลา 30-180 นาที และหาปริมาณแคดเมียมใช้เทคนิค

อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโคปี

ผลกำรศกึษำ : การสงัเคราะห์เรซนิจากซงัข้าวโพดได้ผลผลติ 97% โดยเรซนิทีไ่ด้มลีกัษณะเป็นผงสีขาวขุน่ มปีรมิาณการแลกเปลีย่น

ประจุ 1.37 meq/g ส่วนการก�าจัดโลหะแคดเมียมเมื่อวิเคราะห์สถิติโดยทดสอบ Kruskal-wallis พบว่าผลการแลกเปลี่ยนไอออนที่

เวลาต่างๆไม่มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05 ดังนั้นการใช้เวลา 30 นาที จึงมีความเหมาะสมที่สุดสามารถก�าจัด

แคดเมียมได้ 26.03% 

วิจำรณ์และสรุป : เรซินที่ได้จากการสังเคราะห์ซังข้าวโพดโดยอาศัยปฏิกิริยาฟอสฟอริเลชัน มีหมู่ฟอสเฟตเพิ่มมากขึ้น จึงสามารถ

ท�าหน้าที่แลกเปลี่ยนไอออนกับแคดเมียมได้ การสังเคราะห์นี้มีร้อยละผลผลิตที่สูงถึง 97% แต่พบว่าปริมาณการแลกเปลี่ยนประจุ

น้อย 1.37 meq/g เนื่องจากอุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม จึงส่งผลให้เวลาในการใช้ก�าจัดแคดเมียม 30-180นาที ไม่มีความแตกต่างกัน

ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05

ค�ำส�ำคัญ : เรซิน การแลกเปลี่ยนไอออน ปฏิกิริยาฟอสฟอริเลชัน 

1 นิสิตปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ – เคมี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
2 ผศ., สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
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Synthesis of Ion Exchange Resin from Corncob

Maytawee Paiboonsawas1* and Siriporn Janttarakeeree2

Abstract

Introduction : Cellulose extracted from corncob can be synthesis resin by phosphorylation reaction causing 

ion exchange property. Therefore can applied to treat wastewater containing cadmium contaminated

Objective : To synthesis of ion exchange resin from Corncob by phosphorylation reaction.

Methods : Extraction cellulose from corncob with 10% sodium hydroxide and then reacted with phosphoric 

acid and urea at 80๐c. Analyze the ion exchange capacity of resin by titration with 0. 5 M sodium hydroxide. 

Testing the adsorption of cadmium (0.2/100 w/v) for 30-180 mins and determination of cadmium by atomic 

absorption spectrophotometry. 

Results : The resin from the corn cob is characterized as opaque powder. the percentage of yield at 97%. The 

ion exchange capacity is 1.37 meq/g. Kruskal-wallis showed that the effects of ion exchange at different times 

were not different at the statistical significance level of .05. For the removal of cadmium metal that takes 30 

minutes is best suited to get eliminate of cadmium is 26.03%.

Conclusion : Resin from Corncob by Phosphorylation reaction. There are more phosphate groups Therefore 

able to ion exchange with cadmium has a yield of up to 97%. But The ion exchange capacity is 1.37 meq/g due 

to improper temperature. Therefore resulting in 30-180 minutes of cadmium removal time is not different at 

the statistical significance level of .05

Keywords : Resin, Ion Exchange, Phosphorylation reaction  
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บทน า 

 ปัญหาเกี่ยวกับน  าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะน  าเสียที่มีสารเคมีประเภทโลหะหนักเป็นอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิตก าลังได้รับความสนใจ จึงได้มีการพัฒนาและการประยุคใช้เทคนิคและวิธีต่างๆเพื่อน ามาใช้ก าจัดสารโลหะ โดยเทคนิค
ที่ใช้มี 4 วิธี คือ 1.การตกตะกอน 2.การดูดจับ 3.การสกัด   4.การแลกเปลี่ยนไอออน ซึ่งวิธีที่1และวิธีที่3 เป็นวิธีที่สิ นเปลือง
เพราะต้องใช้สารเคมีในประมาณมาก ส่วนวิธีที่2เป็นวิธีที่นิยมใช้ในขั นตอนสุดท้ายขอการบ าบัดน  าเสีย วิธีท่ี 4 เป็นท่ีนิยมใช้ใน
ปัจจุบัน การแลกเปลี่ยนไอออน (ion exchange) เป็นปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนไออนจากสารของแข็งกับไอออนจากสารละลาย 
โดยทั่วไปของแข็งที่นิยมใช้ คือ เรซิน (resin) ซึ่งเป็นสารพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบเช่ือมขวาง (cross-link) สมบัติทั่วไปคือ
ต้องมีไอออนอิสระที่สามารถแลกเปลี่ยนกับไอออนในน  าและมีช่องว่างภายในโครงสร้างโมเลกุลอย่างเพียงพอเพื่อให้ไอออนผ่าน
เข้าออกได้สะดวก ซึ่งมีรายงานการใช้เรซินในการก าจัดน  าเสยี ดังนี  การสังเคราะห์เรซินแลกเปลี่ยนไอออนชนิดไอออนบวกจาก
ผักตบชวา ที่ปรับสภาพด้วยกรดซิตริก (พรรนิพาและคณะ,2560) เป็นการเตรียมเซลลูโลสจากผักตบชวาแล้วท าปฏิกิริยาเอ
สเทอริฟิเคชันกับกรดซิตริก เพื่อน าไปใช้ในการดูดซับไอออนทองแดงในสารละลายน  า การสังเคราะห์เซลลูโลสแลกเปลี่ยน
ไอออนเพื่อใช้ในการแยกโลหะหนักที่ปนเปื้อนอยู่ในน  า (Sungurและคณะ,2007) เป็นการน า hydroxyethylcellulose ท า
ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันกับ 1,2,3-propanetricarboxylic acid ใช้ไปการดูดซับโลหะหนัก และการก าจัดโลหะหนักออกจาก
สารละลายโดยใช้สารแลกเปลี่ยนไอออนที่ผลิตจาก hydroxyethyl cellulose (พอตา,2547) เป็นการใช้ hydroxyethyl 
cellulose ท าปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันกับ phthaloyl chloride เพื่อน าไปดูดซับไอออนทองแดง ตะกั่ว และโคบอลต์ ในการ
วิจัยในครั งนี จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาหาวิธีการในการท าปฏิกิริยาฟอสฟอรีเลชัน(phosphorylation) ในการเตรียมเซลลูโลส
ฟอสเฟตซึ่งเตรียมได้จากปฏิกิริยาระหว่างซังข้าวโพดและกรดฟอสฟอริก (H3PO4) เพื่อให้ได้เซลลูโลสฟอสเฟตที่มีค่าระดับการ
แทนท่ี (degree of substitution) สูงสุด หรือมีค่าความจุของการแลกเปลี่ยนประจุสูงขึ น โดยใช้ความร้อนจากคลื่นไมโครเวฟ
ซึ่งเป็นวิธีให้ความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพแทนการให้ความร้อนแบบธรรมดา เพื่อลดเวลาในการสังเคราะห์วัสดุดังกล่าวจึงท า
ให้ประหยัดพลังงาน และใช้วิธีการจัดการทางเคมีก่อนท าปฏิกิริยาเพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าท าปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์ 

วิธีด าเนินการ 
 1) การเตรียมซังข้าวโพดและปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 16 % โดยน  าหนัก โดยการล้างซังข้าวโพดด้วย
น  าเปล่าให้สะอาดและอบให้แห้งปั่นให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น ย่อยซังข้าวโพดด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 16 % โดยน  าหนัก 2-3 
ช่ัวโมง จนเปื่อยยุ่ยแล้วตั งทิ งไว้ให้เย็นปรับ pH ให้เป็นกลาง อบให้แห้ง 
 2) ท าปฏิกิริยาฟอสฟอริเลชัน น าซังข้าวโพดที่เตรียมท าปฏิกิริยาในขวดก้นกลมสามคอ โดยให้ยูเรีย 6.4 กรัมเติมซัง
ข้าวโพด 1 กรัม ท่ีอยู่ในน  า 1.4  กรัม ค่อยๆเติมกรดฟอสฟอริก 5.14 กรัม ให้ความร้อนในเครื่องท าความร้อนที่อุณหภูมิ 80 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที ล้างสารที่ได้จากหลังท าปฏิกิริยาด้วยน  าและอะซีโตนต่อเนื่องกัน ปริมาณ 20 มิลลิลิตร แล้ว
อบให้แห้ง  แช่ซังข้าวโพดที่อบแห้งแล้วด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก เข้มข้น 1 M ปริมาณ 100.00 มิลลิลิตร เป็นเวลา 1 
คืน ล้างให้เป็นกลางน าไปอบให้แห้งเก็บในภาชนะท่ีมิดชิด 
 3) การวิเคราะห์ปริมาณการแลกเปลี่ยนประจุน าเรซินมา 0.2 กรัม แช่ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 1 
M ปริมาณ 100 มิลลิลิตร เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั นกรองเอาส่วนใสมาไตเตรท ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความ
เข้มข้น 5 mmol/L โดยใช้ฟีนอฟทาลีน เป็นอินดิเคเตอร์ จากนั นบันทึกผล 
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บทน า 

 ปัญหาเกี่ยวกับน  าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะน  าเสียที่มีสารเคมีประเภทโลหะหนักเป็นอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิตก าลังได้รับความสนใจ จึงได้มีการพัฒนาและการประยุคใช้เทคนิคและวิธีต่างๆเพื่อน ามาใช้ก าจัดสารโลหะ โดยเทคนิค
ที่ใช้มี 4 วิธี คือ 1.การตกตะกอน 2.การดูดจับ 3.การสกัด   4.การแลกเปลี่ยนไอออน ซึ่งวิธีที่1และวิธีที่3 เป็นวิธีที่สิ นเปลือง
เพราะต้องใช้สารเคมีในประมาณมาก ส่วนวิธีที่2เป็นวิธีที่นิยมใช้ในขั นตอนสุดท้ายขอการบ าบัดน  าเสีย วิธีท่ี 4 เป็นท่ีนิยมใช้ใน
ปัจจุบัน การแลกเปลี่ยนไอออน (ion exchange) เป็นปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนไออนจากสารของแข็งกับไอออนจากสารละลาย 
โดยทั่วไปของแข็งที่นิยมใช้ คือ เรซิน (resin) ซึ่งเป็นสารพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบเช่ือมขวาง (cross-link) สมบัติทั่วไปคือ
ต้องมีไอออนอิสระที่สามารถแลกเปลี่ยนกับไอออนในน  าและมีช่องว่างภายในโครงสร้างโมเลกุลอย่างเพียงพอเพื่อให้ไอออนผ่าน
เข้าออกได้สะดวก ซึ่งมีรายงานการใช้เรซินในการก าจัดน  าเสยี ดังนี  การสังเคราะห์เรซินแลกเปลี่ยนไอออนชนิดไอออนบวกจาก
ผักตบชวา ที่ปรับสภาพด้วยกรดซิตริก (พรรนิพาและคณะ,2560) เป็นการเตรียมเซลลูโลสจากผักตบชวาแล้วท าปฏิกิริยาเอ
สเทอริฟิเคชันกับกรดซิตริก เพื่อน าไปใช้ในการดูดซับไอออนทองแดงในสารละลายน  า การสังเคราะห์เซลลูโลสแลกเปลี่ยน
ไอออนเพื่อใช้ในการแยกโลหะหนักที่ปนเปื้อนอยู่ในน  า (Sungurและคณะ,2007) เป็นการน า hydroxyethylcellulose ท า
ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันกับ 1,2,3-propanetricarboxylic acid ใช้ไปการดูดซับโลหะหนัก และการก าจัดโลหะหนักออกจาก
สารละลายโดยใช้สารแลกเปลี่ยนไอออนที่ผลิตจาก hydroxyethyl cellulose (พอตา,2547) เป็นการใช้ hydroxyethyl 
cellulose ท าปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันกับ phthaloyl chloride เพื่อน าไปดูดซับไอออนทองแดง ตะกั่ว และโคบอลต์ ในการ
วิจัยในครั งนี จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาหาวิธีการในการท าปฏิกิริยาฟอสฟอรีเลชัน(phosphorylation) ในการเตรียมเซลลูโลส
ฟอสเฟตซึ่งเตรียมได้จากปฏิกิริยาระหว่างซังข้าวโพดและกรดฟอสฟอริก (H3PO4) เพื่อให้ได้เซลลูโลสฟอสเฟตที่มีค่าระดับการ
แทนท่ี (degree of substitution) สูงสุด หรือมีค่าความจุของการแลกเปลี่ยนประจุสูงขึ น โดยใช้ความร้อนจากคลื่นไมโครเวฟ
ซึ่งเป็นวิธีให้ความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพแทนการให้ความร้อนแบบธรรมดา เพื่อลดเวลาในการสังเคราะห์วัสดุดังกล่าวจึงท า
ให้ประหยัดพลังงาน และใช้วิธีการจัดการทางเคมีก่อนท าปฏิกิริยาเพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าท าปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์ 

วิธีด าเนินการ 
 1) การเตรียมซังข้าวโพดและปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 16 % โดยน  าหนัก โดยการล้างซังข้าวโพดด้วย
น  าเปล่าให้สะอาดและอบให้แห้งปั่นให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น ย่อยซังข้าวโพดด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 16 % โดยน  าหนัก 2-3 
ช่ัวโมง จนเปื่อยยุ่ยแล้วตั งทิ งไว้ให้เย็นปรับ pH ให้เป็นกลาง อบให้แห้ง 
 2) ท าปฏิกิริยาฟอสฟอริเลชัน น าซังข้าวโพดที่เตรียมท าปฏิกิริยาในขวดก้นกลมสามคอ โดยให้ยูเรีย 6.4 กรัมเติมซัง
ข้าวโพด 1 กรัม ท่ีอยู่ในน  า 1.4  กรัม ค่อยๆเติมกรดฟอสฟอริก 5.14 กรัม ให้ความร้อนในเครื่องท าความร้อนที่อุณหภูมิ 80 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที ล้างสารที่ได้จากหลังท าปฏิกิริยาด้วยน  าและอะซีโตนต่อเนื่องกัน ปริมาณ 20 มิลลิลิตร แล้ว
อบให้แห้ง  แช่ซังข้าวโพดที่อบแห้งแล้วด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก เข้มข้น 1 M ปริมาณ 100.00 มิลลิลิตร เป็นเวลา 1 
คืน ล้างให้เป็นกลางน าไปอบให้แห้งเก็บในภาชนะท่ีมิดชิด 
 3) การวิเคราะห์ปริมาณการแลกเปลี่ยนประจุน าเรซินมา 0.2 กรัม แช่ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 1 
M ปริมาณ 100 มิลลิลิตร เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั นกรองเอาส่วนใสมาไตเตรท ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความ
เข้มข้น 5 mmol/L โดยใช้ฟีนอฟทาลีน เป็นอินดิเคเตอร์ จากนั นบันทึกผล 

 4) ทดสอบการดูดซับโลหะโลหะหนัก แคดเมียม เตรียมน  าสารละลายโลหะหนักในห้องปฏิบัติการให้มีปริมาณโลหะ
หนักในน  าตัวอย่างความเข้มข้นประมาณ 4 ppm ใส่ซังข้าวโพดที่ต้องการทดสอบ 0.20 กรัม ลงในสารละลายโลหะหนักที่
สังเคราะห์ความเข้มข้นประมาณ 4 ppm ปริมาตร100 มิลลิลิตร กวนด้วย magnetic stirrer ใช้ปิเปตดูดสารละลายโลหะหนัก
ใส่หลอดพลาสติกประมาณ 4.00 มิลลิลิตร ท่ีเวลาต่างๆดังนี  30, 60, 90, 120, 150, 180 นาที น าตัวอย่างทีเ่ก็บได้ไปวิเคราะห์
ป ริ ม าณ โล ห ะห นั ก ด้ วย เค รื่ อ งวั ด ป ริ ม าณ แ ค ด เมี ย ม ใน น  า เสี ย สั ง เค ร าะห์ ด้ วย เค รื่ อ ง  Atomic Absorption 
Spectrophotometer(AAS) 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการทดลองใช้ซังข้าวโพด 1.00 กรัม มาท าปฏิกิริยากับกรดฟอสฟิริกและยูเรีย  และล้างเรซินที่ได้จากการท า
ปฏิกิริยาล้างด้วยอะซีโตนและน  า อบให้แห้ง แช่ผลิตภัณฑ์ด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 1 M เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง แล้วล้าง
ให้มีสภาพเป็นกลาง น าไปอบให้แห้ง ท าซ  าสามครั ง ได้สารประกอบของเซลลูโลสฟอตเฟตซึง่มีลักษณะเป็นเรซินจากซังข้าวโพด
ทั งสามครั งรวม 2.19 กรัม ค านวณผลได้ (yield) ได้เท่ากับ 97%  เรซินท่ีสังเคราะห์ได้จากซังข้าวโพดมีลกัษณะเป็นผงสขีาวขุ่น 
ดังภาพที่ 1 วิเคราะห์หาปริมาณการแลกเปลี่ยนประจุได้ปริมาณการแลกเปลี่ยนประจุของเรซินที่สังเคราะห์จากซังข้าวโพด
เท่ากับ 1.37 meq/g        

 

 

 
ภาพที่ 1 เรซินที่ได้จากการท าปฏกิิริยาฟอสฟอริเลชัน 

 น าเรซินท่ีได้ไปทดสอบการก าจัดโลหะแคดเมยีมที่เวลาที่ต่างกันและวิเคราะหห์าประสิทธิภาพในการก าจัดแคดเมียม
ในน  าเสียสังเคราะห์ ได้ข้อมูลดังตารางที่ 1 น าไปวิเคราะห์ทางสถิตเิพื่อทดสอบผลของการแลกเปลี่ยนไอออนกับเวลาโดยใช้
สถิติ  Kruskal-wallis ได้ข้อมูลดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพในการก าจัดแคดเมียมในน  าเสียสังเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาที่ใช้ในการบ าบัด (นาที) ประสิทธิภาพ (%) 
30  26.03 
60  27.93 
90  30.83 
120  31.34 
150  32.66 
180   32.73 
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ตารางที่ 2 ข้อมูลทดสอบสถิติ Kruskal-wallis โดยโปรแกรม SPSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Kruskal-wallis ซึ่งเป็นการทดสอบหาความแตกต่างของผลจากเวลาที่ต่างกันมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ จากสมมติฐานที่ตั งไว้ ดังนั น ผลการวิเคราะห์ได้ค่า Sig. เท่ากับ .416 ซึ่งมีค่ามากกว่า 
.05 แสดงว่าผลการทดสอบยอมรับ H0 คือ ผลของการแลกเปลี่ยนไอออนท่ีเวลาต่างกันไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  และในผลของการวิเคราะห์ปริมาณการแลกเปลี่ยนปรจุของเรซิน มีค่าเท่ากับ 1.37 meq/g ซึ่งมีค่าที่น้อย และใน
การทดสอบประสิทธิภาพ พบว่าประสิทธิภาพสูงสุดของเรซิน มีค่าเท่ากับ 32.73% ดังนั นจะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพของการ
แลกเปลี่ยนไอออนระหว่างเรซินกับแคดเมียมน้อยมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการท าปฏิกิริยาฟอสฟอริเลชัน ซึ่งเป็นขั นตอนที่มี
ความส าคัญที่จะส่งผลตอ่ประสิทธิภาพของเรซิน ซึ่งผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพบงานวิจัยของ Vanja และ Robert (2015) ที่มี
การศึกษาคุณสมบัติและลักษณะพิเศษของผลิตที่เกิดจากการท าปฏิกิริยาฟอสฟอริเลชัน ของนาโนเซลลูโลส พบว่าในขั นตอน
ของการท าปฏิกิริยา โดยการใช้การหล่อไนโตรเจนเข้ากับ Condenser และมีการใช้สัดส่วนในการท าปฏิกิริยาที่ต่างกัน มีการ
ใช้ Four-necked ในการทดลอง และอุณหภูมิที่ใช้ในการท าปฏิกิริยามีความสูงถึง 140 องศาเซลเซียส 

 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการสังเคราะห์เรซินแลกเปลี่ยนไอออนจากซังข้าวโพด โดยปฏิกิริยาฟอสริเลชันของเซลลูโลสจากซัง
ข้าวโพดกับกรดฟอสฟอริกและยูเรีย ท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 25 นาที ซึ่งปฏิริยาฟอสฟอริเลชันเป็นการเติมหมู่
ฟอสเฟตเข้าไปในโครงสร้างจึงท าให้ผลติภณัฑท์ี่ได้มลีักษณะเป็นเรซินท่ีสามารถแลกเปลี่ยนไอออนกับแคดเมียมได้  โดยไอออน
ของโลหะจะแลกเปลี่ยนกับโปรตอนของเรซนิ ท าให้สามารถลดปริมาณของแคดเมียมที่อยู่ในน  าเสียได้ ซึ่งเรซินที่สังเคราะห์ได้มี
น  าหนัก 2.91 กรัม จากซังข้าวโพด 3 กรัม ค านวณผล(yield) ได้เท่ากับ97%โดยจากการทดลองใช้น  าเสียที่มีปริมาณของ

 
 
 

ความเข้มข้นของแคดเมียมที่เหลือหลังการ
แลกเปลีย่นไอออน 

เวลาที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนไอออน 
(นาที) 

N Mean Rank 

30  1 6.00 
60  1 5.00 
90  1 4.00 
120  1 3.00 
150  1 2.00 
180  1 1.00 

Total 6  

 ความเข้มข้นของโลหะที่เหลือหลังการแลกเปลี่ยนไอออน 
Chi-Square 5.000 

df 5 
Asymp. Sig. .416 
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การศึกษาคุณสมบัติและลักษณะพิเศษของผลิตที่เกิดจากการท าปฏิกิริยาฟอสฟอริเลชัน ของนาโนเซลลูโลส พบว่าในขั นตอน
ของการท าปฏิกิริยา โดยการใช้การหล่อไนโตรเจนเข้ากับ Condenser และมีการใช้สัดส่วนในการท าปฏิกิริยาที่ต่างกัน มีการ
ใช้ Four-necked ในการทดลอง และอุณหภูมิที่ใช้ในการท าปฏิกิริยามีความสูงถึง 140 องศาเซลเซียส 

 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการสังเคราะห์เรซินแลกเปลี่ยนไอออนจากซังข้าวโพด โดยปฏิกิริยาฟอสริเลชันของเซลลูโลสจากซัง
ข้าวโพดกับกรดฟอสฟอริกและยูเรีย ท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 25 นาที ซึ่งปฏิริยาฟอสฟอริเลชันเป็นการเติมหมู่
ฟอสเฟตเข้าไปในโครงสร้างจึงท าให้ผลติภณัฑท์ี่ได้มลีักษณะเป็นเรซินท่ีสามารถแลกเปลี่ยนไอออนกับแคดเมียมได้  โดยไอออน
ของโลหะจะแลกเปลี่ยนกับโปรตอนของเรซนิ ท าให้สามารถลดปริมาณของแคดเมียมที่อยู่ในน  าเสียได้ ซึ่งเรซินที่สังเคราะห์ได้มี
น  าหนัก 2.91 กรัม จากซังข้าวโพด 3 กรัม ค านวณผล(yield) ได้เท่ากับ97%โดยจากการทดลองใช้น  าเสียที่มีปริมาณของ

 
 
 

ความเข้มข้นของแคดเมียมที่เหลือหลังการ
แลกเปลีย่นไอออน 

เวลาที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนไอออน 
(นาที) 

N Mean Rank 

30  1 6.00 
60  1 5.00 
90  1 4.00 
120  1 3.00 
150  1 2.00 
180  1 1.00 

Total 6  

 ความเข้มข้นของโลหะที่เหลือหลังการแลกเปลี่ยนไอออน 
Chi-Square 5.000 

df 5 
Asymp. Sig. .416 

แคดเมียม 3.892 ppm และศึกษาความแตกต่างของระยะเวลาที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนไอออนตั งแต่ 30-180 นาที พบว่าเวลา 
180 นาที ให้ประสิทธิภาพของเรซินมากท่ีสุด เท่ากับ 32.73 % โดยปริมาณของแคดเมียมที่เหลือ เท่ากับ 2.618 ppm และเร
ซินที่สังเคราะห์ได้มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุ เท่ากับ 1.37 meq/g ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจะพบว่าเมื่อใช้เวลา
เพิ่มขึ นเป็นเท่าตัว แต่เปอร์เซ็นการก าจัดเพิ่มขึ นเล็กน้อย และเมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติโดยใช้สถิติ Kruskal-wallis 
พบว่าเวลาที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนไอออนไม่มีความตากต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั นในการใช้เวลาในการแลกเปลี่ยน
ไอออนที่เหมาะสมและมีความคุ้มค่ามากท่ีสุดคือ 30 นาที 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือของผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร จันทรคีรี อาจารย์ที่ปรึกษา

โครงงาน ซึ่งท่านได้ให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิจัย อีกทั งยังช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ นระหว่างการด าเนินงานอีกด้วย  ขอขอบคุณคุณวารุณี มะโณสงค์ และคุณเกษม ทิพย์ดนตรี นักวิทยาศาสตร์ และ
เจ้าหน้าที่ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื นฐาน ที่ให้ค าปรึกษาในการท าโครงงาน อ านวยความสะดวกในการ
เบิกสารและยืมอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนี ขอขอบคุณเพื่อนๆวิชาเอกวิทยาศาสตร์ -เคมีทุกคนที่เป็นก าลังใจ และให้ความ
ช่วยเหลือในการท าวิจัยเรื่องนี  สุดท้ายนี  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัว ซึ่งเปิดโอกาสให้ได้รับการศึกษาเล่า
เรียน ตลอดจนคอยช่วยเหลือและให้ก าลังใจผู้วิจัยเสมอมาจนส าเร็จการศึกษา 
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กลไกกำรก�ำจัดแคดเมียมในน�้ำเสียด้วยขุยมะพร้ำว

รักษณาลี หมื่นแกว้น1* และศิริพร จันทรคีรี2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : สารแทนนนิสามารถก�าจดัแคดเมยีมได้โดยเกดิปฏกิริยิาแลกเปลีย่นไอออนแล้วตกตะกอน จงึน�ามาประยกุต์ใช้บ�าบดัน�า้เสยี

ที่มีโลหะแคดเมียมปนเปื้อนได้ และหากใช้ขุยมะพร้าวที่มีสารแทนนินจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการก�าจัดได้

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษากลไกและหาประสิทธิภาพการก�าจัดแคดเมียมด้วยขุยมะพร้าว

วิธีกำรศึกษำ : น�าขุยมะพร้าวมาสกัดแทนนินโดยใช้ตัวท�าละลายน�้าและหาปริมาณโดยเทคนิคยูวี – วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี โดยใช้โฟ

ลนิ-ซโิอแคลทู วดัค่าการดูดกลนืแสงที ่750 นาโนเมตร และน�าสารสกัดแทนนนิจากขยุมะพร้าว ขยุมะพร้าวท่ีปราศจากแทนนนิ และ

ขยุมะพร้าวมาก�าจัดแคดเมยีมในน�า้เสยี เป็นเวลา 3 ชัว่โมง แล้วหาปรมิาณแคดเมยีมโดยใช้เทคนคิอะตอมมกิแอบซอร์พชนัสเปกโทร

โฟโตเมทรี  

ผลกำรศึกษำ : พบปริมาณแทนนินในขุยมะพร้าว 0.1913  มิลลิกรัม/กิโลกรัม เมื่อน�าสารแทนนิน ขุยมะพร้าวที่ปราศจากแทนนิน

และขยุมะพร้าวพบว่ามปีระสทิธภิาพการก�าจดัแคดเมยีม 70.56% 95.75% และ 94.05% ตามล�าดบั และวเิคราะห์สถติโิดยทดสอบ 

t – test พบว่าการก�าจัดแคดเมียมด้วยกลไกดูดซับจากขุยมะพร้าวที่ปราศจากแทนนินมีประสิทธิภาพการก�าจัดสูงกว่าขุยมะพร้าว

ที่ไม่ผ่านการสกัดที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05 ส่วนกลไกการตกตะกอนแคดเมียมด้วยแทนนินมีประสิทธิภาพการก�าจัดน้อยที่สุด  

วิจำรณ์และสรุป : การก�าจัดแคดเมียมเป็นผลจากกลไกการดูดซับของขุยมะพร้าวเป็นหลัก ร่วมกับกลไกการแลกเปลี่ยนไอออนของ

สารแทนนินแล้วเกิดการตกตะกอน โดยสังเกตจากประสิทธิภาพการก�าจัดแคดเมียมของขุยมะพร้าวที่ปราศจากแทนนินซึ่งผ่านการ

สกัดแทนนินและให้ความร้อนจนท�าให้โครงสร้างทางกายภาพเปลี่ยนแปลงมีรูพรุนเพิ่มขึ้น

ค�ำส�ำคัญ : แทนนิน  แคดเมียม การดูดซับ การแลกเปลี่ยนไอออน

1 นิสิตปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ – เคมี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
2 ผศ., สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
1 Undergraduate student, Deppartment of Chemistry, Faculty of Education, Thaksin University, Songkhla, 90000, Thailand
2Assist. Prof., Deppartment of Basic Science and Mathematics, Faculty of Science, Thaksin University, Songkhla, 90000, Thailand
* Corresponding author: Tel.: 082-2652507. E-mail address: raksanalee0910@gmail.com
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Mechanisms of Cadmium Removal in Wastewater with Coconut Coir

Raksanalee Muangwan1* and Siriporn Jantarakeeree2

Abstract

Introduction : Cadmium is eliminated by tannins using ion exchange reaction and then precipitation. Therefore 

can applied to treat wastewater containing cadmium contaminated, if using coconut coir containing tannins will 

increase the removal efficiency.

Objective : To study the mechanism and the efficiency of cadmium removal with coconut coir.

Methods : Extract tannins from coconut coir  using water and quantifying by UV-Visible Spectroscopy with fo-

lin-ciocalteu reagent and absorbance at 750 nm. Bring tannins extracted from coconut coir, coconut coir with-

out tannins and coconut coir to remove cadmium in wastewater for 3 hours and find quantity of cadmium by 

atomic absorption spectrophotometry.

Results: The amount of tannins in coconut coir 0.1913 mg/kg. Tannins extracted, coconut coir without tannins 

and coconut coir to treat waste water found cadmium removal efficiency was 70.56%, 95.75% and 94.05% 

respectively. Then statistical analysis with t-test, coconut coir without tannins can remove higher than coconut 

coir at the significance level of .05 and Cadmium sedimentation mechanism with tannin has the least removal 

efficiency.

Conclusion: The removal of cadmium is mainly caused by the adsorption mechanism of coconut coir togeth-

er with the ion exchange mechanism of tannin. Observing the efficiency of cadmium removal of coconut coir 

without tannin, which has been extracted  tannins and heated to make the physical structure change with more 

porous.

Keywords : tannins, cadmium, Adsorption, Ion exchange
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3 
 

บทนา้ 

 ขุยมะพร้าวเป็นวัสดุเหลือทิ งทางการเกษตรที่สามารถน้ากลับมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น  การบ้าบัดน ้าเสียที่
ปนเปื้อนแคดเมียมเน่ืองจากในขุยมะพร้าวมีสารแทนนินเป็นองค์ประกอบที่สามารถก้าจัดแคดเมียมได้โดยเกิดปฏิกิริยา
แลกเปลี่ยนไอออนแล้วตกตะกอน ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ไดด้้วยเทคนิคยูวี – วิสิเบิลสโกปี และหาปริมาณด้วยวิธี Folin-Ciocalteu 

method นอกจากนี การที่ขุยมะพร้าวมีโครงสร้างที่เป็นเส้นใยจึงสามารถก้าจัดแคดเมียมด้วยกลไกการดูดซับโลหะหนักได้ ดังนั น 
งานวิจัยนี จึงศึกษาประสิทธิภาพการก้าจัดแคดเมียมในน ้าเสียด้วยกลไกการแลกเปลี่ยนไอออนและการดูดซับเพื่อศึกษาว่าการ
ก้าจัดแคดเมียมในน ้าเสียเป็นผลมาจากกกลไกใดเป็นหลัก 

วิธดีา้เนนิการ 

1. การเก็บตัวอย่าง 
 1.1 เก็บรวบรวมเปลือกมะพร้าวพันธ์มะพร้าวแกงที่มาจากสภาพพื นที่ใกล้เคียงกันและเก็บในครั งเดียวกันทั งหมด 
 1.2 แยกเอาเปลือกมะพร้าวกับขุยมะพร้าวออกจากกัน  
2. การเตรียมขุยมะพร้าว 
 2.1 น้าขุยมะพร้าว 300 g มาล้างท้าความสะอาดและตากให้แห้งแล้วน้าไปอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 
24 ชั่วโมง 
 2.2 น้าขุยมะพร้าวที่ผ่านการอบมาบดให้ละเอียดด้วยเครื่องบดแล้วร่อนผ่านตะแกรงจากนั นเก็บไว้ในโถดูดความชื น
เพื่อท้าการทดลองต่อไป 
 2.3 แบ่งขุยมะพร้าวออกเป็นสองส่วนเท่าๆกัน คือ 50 g ใส่ในขวดเก็บสารสีชา โดยน้าขุยมะพร้าวส่วนแรกมาสกัด
สารแทนนินและน้าส่วนที่สองน้าไปบ้าบัดน ้าเสีย เพื่อศึกษากลไกการก้าจัดแคดเมียมจากปัจจัย 3 ส่วน ได้แก่ ขุยมะพร้าวที่ไม่
ผ่านการสกัด  ขุยมะพร้าวที่ปราศจากแทนนินและสารสกัดแทนนินจากขุยมะพร้าว 
3.การสกัดสารแทนนินออกจากขุยมะพร้าว 
 3.1 น้าขุยมะพร้าวส่วนที่หน่ึงมาสกัดแช่โดยใช้น ้าเป็นตัวท้าละลายในอัตราส่วนขุยมะพร้าวต่อน ้า 1:28 โดยน ้าหนัก
ต่อปริมาตร ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

3.2 จากนั นแยกสารสกัดและขุยมะพร้าวออกจากกันแล้วน้าสารสกัดครั งที่ 1ไปหาปริมาณแทนนิน 
3.3 น้าขุยมะพร้าวมาสกัดซ ้าครั งที่ 2 แล้วแยกสารสกัดครั งที่ 2 ออกจากขุยมะพร้าวเพื่อไปหาปริมาณแทนนินที่

เหลืออยู่และน้าขุยมะพร้าวมาสกัดซ ้าอีกโดยวิธีการเดิมจนไม่มีแทนนินเหลืออยู่ในขุยมะพร้าวจากนั นน้าขุยมะพร้าวที่ปราศจาก
แทนนินไปบ้าบัดน ้าเสีย 

3.4 เก็บรวบรวมสารสกัดแทนนินทั งหมดไประเหยตัวท้าละลายจนเริ่มหนืด ตั งไวให้เย็นแล้วน้าไปชั่งน ้าหนักพร้อม
บันทึกผลเพื่อน้าไปบ้าบัดน ้าเสียด้วยการตกตะกอนแทนนิน 
4. การหาปริมาณแทนนิน 
 4.1 การหาค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดของสารละลายมาตรฐานกรดแทนนิก           

      4.1.1 ปิเปตสารละลายมาตรฐานกรดแทนนิก ความเข้มข้น 3 mg/L ปริมาตร 1 ml   ใส่ลงไปในขวดวัดปริมาตร
ขนาด 50 mL       
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บทนา้ 

 ขุยมะพร้าวเป็นวัสดุเหลือทิ งทางการเกษตรที่สามารถน้ากลับมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น  การบ้าบัดน ้าเสียที่
ปนเปื้อนแคดเมียมเน่ืองจากในขุยมะพร้าวมีสารแทนนินเป็นองค์ประกอบที่สามารถก้าจัดแคดเมียมได้โดยเกิดปฏิกิริยา
แลกเปลี่ยนไอออนแล้วตกตะกอน ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยเทคนิคยูวี – วิสิเบิลสโกปี และหาปริมาณด้วยวิธี Folin-Ciocalteu 

method นอกจากนี การที่ขุยมะพร้าวมีโครงสร้างที่เป็นเส้นใยจึงสามารถก้าจัดแคดเมียมด้วยกลไกการดูดซับโลหะหนักได้ ดังนั น 
งานวิจัยนี จึงศึกษาประสิทธิภาพการก้าจัดแคดเมียมในน ้าเสียด้วยกลไกการแลกเปลี่ยนไอออนและการดูดซับเพื่อศึกษาว่าการ
ก้าจัดแคดเมียมในน ้าเสียเป็นผลมาจากกกลไกใดเป็นหลัก 

วิธดีา้เนนิการ 

1. การเก็บตัวอย่าง 
 1.1 เก็บรวบรวมเปลือกมะพร้าวพันธ์มะพร้าวแกงที่มาจากสภาพพื นที่ใกล้เคียงกันและเก็บในครั งเดียวกันทั งหมด 
 1.2 แยกเอาเปลือกมะพร้าวกับขุยมะพร้าวออกจากกัน  
2. การเตรียมขุยมะพร้าว 
 2.1 น้าขุยมะพร้าว 300 g มาล้างท้าความสะอาดและตากให้แห้งแล้วน้าไปอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 
24 ชั่วโมง 
 2.2 น้าขุยมะพร้าวที่ผ่านการอบมาบดให้ละเอียดด้วยเครื่องบดแล้วร่อนผ่านตะแกรงจากนั นเก็บไว้ในโถดูดความชื น
เพื่อท้าการทดลองต่อไป 
 2.3 แบ่งขุยมะพร้าวออกเป็นสองส่วนเท่าๆกัน คือ 50 g ใส่ในขวดเก็บสารสีชา โดยน้าขุยมะพร้าวส่วนแรกมาสกัด
สารแทนนินและน้าส่วนที่สองน้าไปบ้าบัดน ้าเสีย เพื่อศึกษากลไกการก้าจัดแคดเมียมจากปัจจัย 3 ส่วน ได้แก่ ขุยมะพร้าวที่ไม่
ผ่านการสกัด  ขุยมะพร้าวที่ปราศจากแทนนินและสารสกัดแทนนินจากขุยมะพร้าว 
3.การสกัดสารแทนนินออกจากขุยมะพร้าว 
 3.1 น้าขุยมะพร้าวส่วนที่หน่ึงมาสกัดแช่โดยใช้น ้าเป็นตัวท้าละลายในอัตราส่วนขุยมะพร้าวต่อน ้า 1:28 โดยน ้าหนัก
ต่อปริมาตร ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

3.2 จากนั นแยกสารสกัดและขุยมะพร้าวออกจากกันแล้วน้าสารสกัดครั งที่ 1ไปหาปริมาณแทนนิน 
3.3 น้าขุยมะพร้าวมาสกัดซ ้าครั งที่ 2 แล้วแยกสารสกัดครั งที่ 2 ออกจากขุยมะพร้าวเพื่อไปหาปริมาณแทนนินที่

เหลืออยู่และน้าขุยมะพร้าวมาสกัดซ ้าอีกโดยวิธีการเดิมจนไม่มีแทนนินเหลืออยู่ในขุยมะพร้าวจากนั นน้าขุยมะพร้าวที่ปราศจาก
แทนนินไปบ้าบัดน ้าเสีย 

3.4 เก็บรวบรวมสารสกัดแทนนินทั งหมดไประเหยตัวท้าละลายจนเริ่มหนืด ตั งไวให้เย็นแล้วน้าไปชั่งน ้าหนักพร้อม
บันทึกผลเพื่อน้าไปบ้าบัดน ้าเสียด้วยการตกตะกอนแทนนิน 
4. การหาปริมาณแทนนิน 
 4.1 การหาค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดของสารละลายมาตรฐานกรดแทนนิก           

      4.1.1 ปิเปตสารละลายมาตรฐานกรดแทนนิก ความเข้มข้น 3 mg/L ปริมาตร 1 ml   ใส่ลงไปในขวดวัดปริมาตร
ขนาด 50 mL       
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       4.1.2 เติมสารละลายโฟลิน-ซิโอแคลทู ปริมาตร 1 ml และ 20% สารละลายโซเดียมคาร์บอเนต  5 mL ลงไป 
ปรับปริมาตรเป็น 50 mL จากนั นเขย่าเป็นเนื อเดียวกัน ตั งสารละลายทิ งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 20 นาที 
                  4.1.3 น้าสารละลายที่ได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 400 - 800 nm เพื่อหาค่าการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่นสูงสุด 
 4.2 การเตรียมกราฟมาตรฐานกรดแทนนิก 
             4.2.1 ปิเปตสารละลายมาตรฐานกรดแทนนิกความเข้มข้น 1, 2, 3, 4 และ 5 mg/L  ปริมาตร 1 mL  ใส่ลงไป
ในขวดวัดปริมาตรขนาด 50 mL       
         4.2.2 เติมสารละลายโฟลิน-ซิโอแคลทู ปริมาตร 1 ml และ20%สารละลายโซเดียมคาร์บอเนต  5 mL ลงไป 
ปรับปริมาตรเป็น 50 mL จากนั นเขย่าเป็นเนื อเดียวกัน ตั งสารละลายทิ งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 20 นาที 
                  4.2.3 น้าสารละลายมาตรฐานกรดแทนนิกที่ได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นสูงสุดแล้วเขียนกราฟ
ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงกับความเข้มข้น 

4.3 การหาปริมาณแทนนินในสารสกัดหยาบจากขุยมะพร้าวโดยใช้สารละลายโฟลิน-ซิโอแคลทู 
      4.3.1 เจือจางสารสกัดที่ได้ 10 เท่า ด้วยน ้ากลั่น 
       4.3.2 ปิเปตสารที่สกัดมา 1 มิลลิลิตร แล้วเติมสารละลายโฟลิน-ซิโอแคลทู ปริมาตร 1 ml และ20%สารละลาย
โซเดียมคาร์บอเนต  5 mL ลงไป ปรับปริมาตรเป็น 50 mL จากนั นเขย่าเป็นเนื อเดียวกัน ตั งสารละลายทิ งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 20 
นาที 
      4.3.3 น้าสารละลายที่ได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นสูงสุด 
           4.3.4 ท้าการทดลองซ ้า  3  ครั ง 
5. ทดสอบประสิทธิภาพการบ้าบัดน ้าเสียจากขุยมะพร้าว 
 5.1 การศึกษาปริมาณแคดเมียมของน ้าเสียสังเคราะห์ก่อนการทดลอง 
 วัดปริมาณแคดเมียมในน ้าเสียสังเคราะห์ด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer(AAS) ซ่ึงใช้
เทคนิคเฟรมอะตอมไมเซชัน (Flam atomization technique)โดยมีสภาวะการทดลองที่ใช้ electhodeless discharge 
lamp (EDL) เป็นแหล่งก้าเนิดแสงซ่ึงภายในหลอดจะมีขดลวดที่ก่อให้เกิดคลื่นความถี่สูงเม่ือถูกกระตุ้นด้วยเครื่องวิทยุ (100 
กิโลเฮิร์ต – 100 เมกะเฮิร์ต) และก้าหนดค่าความยาวคลื่นในการตรวจหาแคดเมียม 228.80 นาโนเมตร 
 5.2 ศึกษากลไกการก้าจัดแคดเมียมในน ้าเสียสังเคราะห์ 
       5.2.1 ก้าจัดแคดเมียมในน ้าเสียสังเคราะห์ด้วยสารแทนนินจากขุยมะพร้าว 
  1) น้าสารสกัดแทนนินเข้มข้นทั งหมดเติมลงในน ้าเสียสังเคราะห์แคดเมียม ความเข้มข้นเริ่มต้น 2.00 ppm 
ปริมาตร 1000 มิลลิลิตร  
       2) คนให้เข้ากันแล้วตั งทิ งไว้  3 ชั่วโมง จากนั นกรองแยกตัวดูดซับแทนนินออกแล้วน้าสารละลายส่วนใสไป
วิเคราะห์หาปริมาณแคดเมียมโดยใช้เครื่อง AAS (ท้าการทดลองซ ้า 3 ครั ง) 
       5.2.2 ก้าจัดแคดเมียมในน ้าเสียสังเคราะห์จากขุยมะพร้าวที่ปราศจากแทนนิน 
        1) น้าขุยมะพร้าวที่ปราศจากแทนนินลงในน ้าเสียสังเคราะห์แคดเมียม ความเข้มข้นเริ่มต้น 2.00 ppm 
ปริมาตร 1000 มิลลิลิตร  
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                2) คนให้เข้ากันแล้วตั งทิ งไว้  3 ชั่วโมง จากนั นกรองแยกขุยมะพร้าวออกแล้วน้าสารละลายส่วนใสไป
วิเคราะห์หาปริมาณแคดเมียมโดยใช้เครื่อง AAS (ท้าการทดลองซ ้า 3 ครั ง)        

      5.3.3 ก้าจัดแคดเมียมในน ้าเสียสังเคราะห์จากขุยมะพร้าวที่ไม่ผ่านการสกัด 
  1) น้าขุยมะพร้าวส่วนที่สอง(ไม่ผ่านการสกัด)ใส่ลงในน ้าเสียสังเคราะห์แคดเมียม ความเข้มข้นเริ่มต้น 2.00 
ppm ปริมาตร 1000 มิลลิลิตร  
        2) คนให้เข้ากันแล้วตั งทิ งไว้  3 ชั่วโมง จากนั นกรองแยกขุยมะพร้าวออกแล้วน้าสารละลายส่วนใสไป
วิเคราะห์หาปริมาณแคดเมียมโดยใช้เครื่อง AAS (ท้าการทดลองซ ้า 3 ครั ง)        
6.   การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการทดลอง  
          น้าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการก้าจัดแคดเมียมในน ้าเสียสังเคราะห์ ตามสมการ  ดังนี  
 
         ประสิทธิภาพการก้าจัด (%)  =   โลหะหนักก่อนการบ้าบัด – โลหะหนักหลังบ้าบัด    x 100 
                โลหะหนักก่อนการบ้าบัด  
7. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ 

    7.1 ค่าคะแนนเฉลี่ย (mean) ใช้สูตร  x̅   =   ∑x
N  

    7.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  ใช้สูตร  S.D. = √(x  − x̅)2

n − 1  

  
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
1. การสกัดแทนนินจากขุยมะพร้าว      

น้าขุยมะพร้าวที่บดละเอียด 50.00 g มาสกัดสารแทนนินในอัตราส่วนขุยมะพร้าวต่อน ้า 1:28 (w/v)  ที่อุณหภูมิห้อง 
เป็นเวลา24 ชั่วโมงโดยสกัดซ ้าจนไม่เหลือสารแทนนินในขุยมะพร้าว เม่ือน้าไประเหยตัวท้าละลายออกจะได้สารสกัดแทน      
นินเข้มข้นที่มีลักษณะหนืด สีน ้าตาลปริมาณ 18.5211  g  ค้านวณผลได้ (yield) ของสารสกัดหยาบแทนนินจากขุยมะพร้าว
เท่ากับ 37.04 %   
2. การหาปริมาณแทนนิน 

2.1 การหาค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดของสารละลายมาตรฐานกรดแทนนิก   
 น้าสารละลายไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 400-800 nm พบว่ากรดแทนนิกมีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดที่
ความยาวคลื่น 750 nm  ดังภาพที่ 1 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดของสารละลายมาตรฐานกรดแทนนิก 
nm.
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                2) คนให้เข้ากันแล้วตั งทิ งไว้  3 ชั่วโมง จากนั นกรองแยกขุยมะพร้าวออกแล้วน้าสารละลายส่วนใสไป
วิเคราะห์หาปริมาณแคดเมียมโดยใช้เครื่อง AAS (ท้าการทดลองซ ้า 3 ครั ง)        

      5.3.3 ก้าจัดแคดเมียมในน ้าเสียสังเคราะห์จากขุยมะพร้าวที่ไม่ผ่านการสกัด 
  1) น้าขุยมะพร้าวส่วนที่สอง(ไม่ผ่านการสกัด)ใส่ลงในน ้าเสียสังเคราะห์แคดเมียม ความเข้มข้นเริ่มต้น 2.00 
ppm ปริมาตร 1000 มิลลิลิตร  
        2) คนให้เข้ากันแล้วตั งทิ งไว้  3 ชั่วโมง จากนั นกรองแยกขุยมะพร้าวออกแล้วน้าสารละลายส่วนใสไป
วิเคราะห์หาปริมาณแคดเมียมโดยใช้เครื่อง AAS (ท้าการทดลองซ ้า 3 ครั ง)        
6.   การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการทดลอง  
          น้าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการก้าจัดแคดเมียมในน ้าเสียสังเคราะห์ ตามสมการ  ดังนี  
 
         ประสิทธิภาพการก้าจัด (%)  =   โลหะหนักก่อนการบ้าบัด – โลหะหนักหลังบ้าบัด    x 100 
                โลหะหนักก่อนการบ้าบัด  
7. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ 

    7.1 ค่าคะแนนเฉลี่ย (mean) ใช้สูตร  x̅   =   ∑x
N  

    7.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  ใช้สูตร  S.D. = √(x  − x̅)2

n − 1  

  
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
1. การสกัดแทนนินจากขุยมะพร้าว      

น้าขุยมะพร้าวที่บดละเอียด 50.00 g มาสกัดสารแทนนินในอัตราส่วนขุยมะพร้าวต่อน ้า 1:28 (w/v)  ที่อุณหภูมิห้อง 
เป็นเวลา24 ชั่วโมงโดยสกัดซ ้าจนไม่เหลือสารแทนนินในขุยมะพร้าว เม่ือน้าไประเหยตัวท้าละลายออกจะได้สารสกัดแทน      
นินเข้มข้นที่มีลักษณะหนืด สีน ้าตาลปริมาณ 18.5211  g  ค้านวณผลได้ (yield) ของสารสกัดหยาบแทนนินจากขุยมะพร้าว
เท่ากับ 37.04 %   
2. การหาปริมาณแทนนิน 

2.1 การหาค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดของสารละลายมาตรฐานกรดแทนนิก   
 น้าสารละลายไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 400-800 nm พบว่ากรดแทนนิกมีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดที่
ความยาวคลื่น 750 nm  ดังภาพที่ 1 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดของสารละลายมาตรฐานกรดแทนนิก 
nm.
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2.2 การเตรียมกราฟมาตรฐานกรดแทนนิก 
       เตรียมกราฟมาตรฐานกรดแทนนิกจากสารละลายมาตรฐานกรดแทนนิกความเข้มข้น 1, 2, 3, 4 และ 5  mg/L   
เพื่อน้าไปสร้างกราฟมาตรฐานกรดแทนนิก ได้สมการเส้นตรง  y = 0.076x + 0.0272  R² = 0.9967  

2.3 การหาปริมาณแทนนินในสารสกัดหยาบจากขุยมะพร้าว 
    เม่ือน้าค่าการดูดกลืนแสงที่ได้จากการสกัดแทนนินแต่ละครั ง ดังตารางที่ 1 มาหาปริมาณแทนนินจาก กราฟ
มาตรฐานพบว่ามีค่าเท่ากับ 0.1913  มิลลิกรัม/กิโลกรัม เม่ือค้านวณค่าร้อยละของแทนนินได้เท่ากับ 0.001 % (w/w) 

ตารางที่ 1 ค่าการดูดกลืนแสงของสารแทนนินในขุยมะพร้าวที่ความยาวคลื่น 750 nm 

3. ทดสอบประสิทธิภาพการบ้าบัดน ้าเสียสังเคราะห์แคดเมียม 
 ก้าจัดแคดเมียมในน ้าเสียสังเคราะห์ความเข้มข้นเริ่มต้น 2.00 ppm จาก 3 ตัวแปร ได้แก่ ขุยมะพร้าวที่ไม่ผ่านการ
สกัด  ขุยมะพร้าวที่ปราศจากแทนนินและสารสกัดแทนนินจากขุยมะพร้าว ซ่ึงวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Atomic Absorption 
Spectrophotometer (AAS) ได้ข้อมูลของแคดเมียมที่เหลืออยู่ในสารละลาย ดังตารางที่ 2 และค้านวณประสิทธิภาพการ
ก้าจัดแคดเมียม ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 2 ความเข้มข้นของแคดเมียมในน ้าเสียสังเคราะห์หลังบ้าบัด 

 
 ตารางที่ 3 ข้อมูลประสิทธิภาพ (%)  การก้าจัดแคดเมียมในน ้าเสียสังเคราะห์ 

 
ครั งที่ในการสกัด 

ค่าการดูดกลืนแสงที่ 750 nm 
ครั งที่ 1 ครั งที่ 2 ครั งที่ 3 ค่าเฉลี่ย ±  S.D. 

1 0.0960 0.0970 0.0910 0.095 ± 0.0032 
2 0.0320 0.0340 0.0310 0.032 ±0.0016 
3 0.0230 0.0280 0.0310 0.0273 ± 0.0040 

 
กลไกการบ้าบัด 

ความเข้มข้นของแคดเมียมในน ้าเสียสังเคราะห์หลังบ้าบัด(ppm) 

ครั งที่ 1 ครั งที่ 2 ครั งที่ 3   ค่าเฉลี่ย ±  S.D. 

Control 1.868 1.885 1.893   1.882   ±  0.013 
แทนนินจากขุยมะพร้าว 0.551 0.559 0.554   0.554   ±  0.004 
ขุยมะพร้าวที่ปราศจากแทนนิน 0.082 0.081 0.078   0.080   ±  0.002 

ขุยมะพร้าวที่ไม่ผ่านการสกัด 0.118 0.108 0.109   0.112   ±  0.006 

กลไกการบ้าบัด ประสิทธิภาพ (%) 
แทนนินจากขุยมะพร้าว 70.56 
ขุยมะพร้าวที่ปราศจากแทนนิน 95.75 
ขุยมะพร้าวที่ไม่ผ่านการสกัด 94.05 
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จากตารางที่ 3 พบว่าขุยมะพร้าวที่ปราศจากแทนนินและขุยมะพร้าวที่ไม่ผ่านการสกัดมีประสิทธิภาพการก้าจัด
แคดเมียมที่ใกล้เคียงกัน คือ 95.75% และ 94.05% ตามล้าดับ ดังนั นจึงต้องน้าข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นัยส้าคัญหรือไม่โดยใช้สถิติทดสอบ t – test ส่วนการบ้าบัดโดยใช้แทนนินจากขุยมะพร้าวมีประสิทธิภาพในการก้าจัด
แคดเมียมน้อยที่สุด คือ  70.56 %  

จากการวิเคราะห์  t-test พบว่าขุยมะพร้าวปราศจากแทนนินสามารถก้าจัดแคดเมียมได้ดีกว่าขุยมะพร้าวที่ไม่ผ่าน
การสกัดที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 ซ่ึงเป็นผลจากการกระบวนการสกัดสารแทนนินออกโดยใช้น ้าเป็นตัวท้าละลายแล้วให้ความ
ร้อนโดยการอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส จึงเป็นผลให้คุณสมบัติทางทางเคมีและทางกายภาพของขุยมะพร้าวเปลี่ยนแปลง
ไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูษิต และอัญชิสา (2555)  
สรุปผลการวิจัย 

จากการการศึกษาปริมาณแทนนินในขุยมะพร้าวโดยใช้น ้าเป็นตัวท้าละลายในการสกัดแช่ด้วยอัตราส่วน ขุยมะพร้าว 
: น ้า 1 : 28 (w/v) )  ที่ ด้วยเทคนิคยูวี – วิสิเบิลสโกปีพบว่าในขุยมะพร้าว 50.00 กรัม มีปริมาณแทนนินเท่ากับ  0.1913  
มิลลิกรัม/กิโลกรัม จากนั นได้ศึกษาประสิทธิภาพการบ้าบัดน ้าเสียด้วยกลไกต่างๆโดยใช้ ปัจจัย 3 อย่างในการศึกษา ได้แก่ สาร
สกัดแทนนินจากขุยมะพร้าว, ขุยมะพร้าวที่ปราศจากแทนนิน และขุยมะพร้าวที่ไม่ผ่านการสกัดเพื่อหาประสิทธิภาพการก้าจัด
แคดเมียมในน ้าเสียสังเคราะห์ พบว่าทั ง 3 ปัจจัยสามารถก้าจัดแคดเมียมในน ้าเสียสังเคราะห์ที่ความเข้มข้น 2 ppm ให้ลดลง
ด้วยกลไกการก้าจัดที่แตกต่างกัน ซ่ึงกลไกหลักที่สามารถก้าจัดแคดเมียมได้มีประสิทธิภาพที่สุดเป็นผลจากกลไกการดูดซับ
เน่ืองจากขุยมะพร้าวมีองค์ประกอบหลักที่ประกอบด้วยเซลลูโลสและลิกนิน จึงมีประสิทธิภาพในการก้าจัดแคดเมียมสูงกว่า
การใช้สารแทนนินจากขุยมะพร้าวมาบ้าบัดน ้าเสีย  
กิตติกรรมประกาศ 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร  จันทรคีรี อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้ความรู้ ค้าแนะน้า ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ได้ให้การดูแล อ้านวยความสะดวกในการใช้เครื่องมือและสารเคมีต่างๆในการท้าวิจัย 
จนกระทั่งส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี นอกจากนี แล้วผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงตลอดจนเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ได้ให้ความอนุแคราะห์ในการใช้เครื่องมือและขอขอบคุณคุณพ่อและคุณแม่ที่ให้การสนับสนุน
การศึกษาและการท้าวิจัยครั งนี อย่างเต็มและทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวนามซ่ึงได้มีส่วนร่วมให้งานวิจัยนี ส้าเร็จลุล่วงไปได้สมความมุ่ง
หมายที่ได้วางไว้ และหวังว่าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี จะประโยชน์ของผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป 

เอกสารอ้างอิง 
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ภีรติย์  ชินโรจน์บวรกุล. 2557.  ประสิทธิภาพการบ้าบัดน ้าเสียชุมชนโดยใช้สารสกัดแทนนินจากเปลือกกล้วยน ้าว้าเป็นสาร
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ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ และ อัญชิสา สันติจิตโต . 2555. คุณสมบัติของวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติจากเส้นใย
 มะพร้าวและเส้นใยปาล์มเพื่อผลิตวัสดุก่อสร้าง. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  มหาวิทยาลัย 
 ธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี. 



1203

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

7 
 

จากตารางที่ 3 พบว่าขุยมะพร้าวที่ปราศจากแทนนินและขุยมะพร้าวที่ไม่ผ่านการสกัดมีประสิทธิภาพการก้าจัด
แคดเมียมที่ใกล้เคียงกัน คือ 95.75% และ 94.05% ตามล้าดับ ดังนั นจึงต้องน้าข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นัยส้าคัญหรือไม่โดยใช้สถิติทดสอบ t – test ส่วนการบ้าบัดโดยใช้แทนนินจากขุยมะพร้าวมีประสิทธิภาพในการก้าจัด
แคดเมียมน้อยที่สุด คือ  70.56 %  

จากการวิเคราะห์  t-test พบว่าขุยมะพร้าวปราศจากแทนนินสามารถก้าจัดแคดเมียมได้ดีกว่าขุยมะพร้าวที่ไม่ผ่าน
การสกัดที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 ซ่ึงเป็นผลจากการกระบวนการสกัดสารแทนนินออกโดยใช้น ้าเป็นตัวท้าละลายแล้วให้ความ
ร้อนโดยการอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส จึงเป็นผลให้คุณสมบัติทางทางเคมีและทางกายภาพของขุยมะพร้าวเปลี่ยนแปลง
ไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูษิต และอัญชิสา (2555)  
สรุปผลการวิจัย 

จากการการศึกษาปริมาณแทนนินในขุยมะพร้าวโดยใช้น ้าเป็นตัวท้าละลายในการสกัดแช่ด้วยอัตราส่วน ขุยมะพร้าว 
: น ้า 1 : 28 (w/v) )  ที่ ด้วยเทคนิคยูวี – วิสิเบิลสโกปีพบว่าในขุยมะพร้าว 50.00 กรัม มีปริมาณแทนนินเท่ากับ  0.1913  
มิลลิกรัม/กิโลกรัม จากนั นได้ศึกษาประสิทธิภาพการบ้าบัดน ้าเสียด้วยกลไกต่างๆโดยใช้ ปัจจัย 3 อย่างในการศึกษา ได้แก่ สาร
สกัดแทนนินจากขุยมะพร้าว, ขุยมะพร้าวที่ปราศจากแทนนิน และขุยมะพร้าวที่ไม่ผ่านการสกัดเพื่อหาประสิทธิภาพการก้าจัด
แคดเมียมในน ้าเสียสังเคราะห์ พบว่าทั ง 3 ปัจจัยสามารถก้าจัดแคดเมียมในน ้าเสียสังเคราะห์ที่ความเข้มข้น 2 ppm ให้ลดลง
ด้วยกลไกการก้าจัดที่แตกต่างกัน ซ่ึงกลไกหลักที่สามารถก้าจัดแคดเมียมได้มีประสิทธิภาพที่สุดเป็นผลจากกลไกการดูดซับ
เน่ืองจากขุยมะพร้าวมีองค์ประกอบหลักที่ประกอบด้วยเซลลูโลสและลิกนิน จึงมีประสิทธิภาพในการก้าจัดแคดเมียมสูงกว่า
การใช้สารแทนนินจากขุยมะพร้าวมาบ้าบัดน ้าเสีย  
กิตติกรรมประกาศ 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร  จันทรคีรี อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้ความรู้ ค้าแนะน้า ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ได้ให้การดูแล อ้านวยความสะดวกในการใช้เครื่องมือและสารเคมีต่างๆในการท้าวิจัย 
จนกระทั่งส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี นอกจากนี แล้วผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงตลอดจนเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ได้ให้ความอนุแคราะห์ในการใช้เครื่องมือและขอขอบคุณคุณพ่อและคุณแม่ที่ให้การสนับสนุน
การศึกษาและการท้าวิจัยครั งนี อย่างเต็มและทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวนามซ่ึงได้มีส่วนร่วมให้งานวิจัยนี ส้าเร็จลุล่วงไปได้สมความมุ่ง
หมายที่ได้วางไว้ และหวังว่าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี จะประโยชน์ของผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป 
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ผลของกำรแช่ต่อปริมำณสำรกำบำในธัญพืชงอก วงศ์ Leguminosae

ฤทัยทิพ อโนมุณี1* ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล2 และจิราพร ช่อมณี2 

บทคัดย่อ

บทน�ำ : กระบวนการงอกของเมล็ดธัญพืชจะเกิดการเปล่ียนแปลงสารอาหารและกรดอะมิโนต่างๆ โดยเฉพาะสารกาบา ซ่ึงเป็น

ประโยชน์ต่อร่างกาย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพาะงอก ได้แก่ น�้า แสง อุณหภูมิ และออกซิเจน 

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างอุปกรณ์เพาะงอกและศึกษาผลของการแช่ต่อปริมาณสารกาบาในธัญพืชงอก วงศ์ Leguminosae

วิธีกำรศึกษำ : การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาระยะเวลาการแช่เมล็ดและพีเอชของสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ต่อปริมาณ สารกา

บาในธัญพืชงอกวงศ์ Leguminosae จ�านวน 6 ชนิด ได้แก่ ถั่วเขียว ถั่วด�า ถั่วลิสง ถั่วขาว ถั่วแดง และถั่วเหลือง โดยใช้อุปกรณ์เพาะ

งอกที่สร้างขึ้น ซึ่งสามารถป้องกันแสงด้วยอะลูมิเนียม ควมคุมอุณหภูมิด้วยเทอร์โมคัปเปิล พร้อมแสดงอุณหภูมิแบบดิจิตอล และ

ควบคุมการรดน�้าได้ด้วยปั้ม 

ผลกำรศึกษำ : พบว่า ระยะเวลาแช่เมล็ดถั่วเขียว ถั่วด�า ถั่วลิสง ถั่วขาว ถั่วแดง และถั่วเหลือง จ�านวน 9 ชั่วโมง มีปริมาณสารกาบา

เพิ่มขึ้น 31.50%, 16.77%, 53.19%, 41.29%, 39.29% และ 46.95% ตามล�าดับ และค่าพีเอช 5 มีปริมาณกาบาเพิ่มขึ้น 31.24%, 

43.87%, 66.60%, 42.97%, 34.52% และ 52.52% ตามล�าดับ เมื่อเทียบกับชุดควบคุม และวิเคราะห์ทางคุณภาพด้วยเทคนิค

ทิน- เลเยอร์โครมาโทกราฟี พบว่า สารสกัดเมล็ดธัญพืชงอกทั้ง 6 ชนิด มีแถบตรงกับสารกาบามาตรฐาน 

วิจำรณ์และสรุปผล : จากการศึกษาระยะเวลาการแช่เมล็ดและพีเอชของสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ ในธัญพืชงอกวงศ์ Legumi-

nosae โดยใช้อุปกรณ์เพาะงอกที่ผลิตขึ้น สามารถเพิ่มปริมาณสารกาบาในธัญพืชงอก ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการเลือกบริโภคธัญพืช 

และเป็นแนวทางในการต่อยอดและพัฒนาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพต่อไป

ค�ำส�ำคัญ : กาบา อุปกรณ์เพาะงอก ธัญพืชงอก

1 นิสิตปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000 
2 อาจารย์ ดร. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
1  Graduate student in Master Degree of Education (Chemistry), Thaksin University, Sonhkla, 90000, Thailand
2 Ph.D., Faculty of Science, Thaksin University, Sonhkla, 90000, Thailand
* Corresponding author: Tel: 094-5805195. E-mail address: r_pai10@hotmail.com
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Effect of Soaking on Gamma aminobutyric acid (GABA) in Germinated Grains

 (Leguminosae.)

Ruethaithip Anomunee1* Piyaporn Pasitkul2 and Jiraporn Chomanee2

Abstract

Introduction: The germination process of whole grains will cause changes in nutrients and amino acids. GABA 

Which is beneficial to the body. effect of seed germination include water, light, temperature and oxygen.

Objective: The study the effect of Soaking on GABA content in Germinated Grains (Leguminosae.) by using the 

germination equipment that the researcher created.

Methods: This research investigated the period of soaking of seeds and pH of calcium chloride solution on the 

amount of GABA substance in germinated grains Leguminosae family by using the germination equipment that 

the researcher created. Which can protect the light with aluminum, Temperature control with thermocouple 

with showed the digital temperature display and watering control by pumps wherewith studying germinated 

grains of 6 species, including mung beans, black Gram, peanuts, navy beans, kidney bean beans and soybeans

Results: It was found that the period of soaking for 9 hours and the amount of GABA increased by 31.50%, 

16.77%, 53.19%, 41.29%, 39.29% and 46.95% respectively and pH value 5, the amount of GABA increased by 

31.24%, 43.87%, 66.60%, 42.97%, 34.52% and 52.52% respectively, compared to the control kit And qualitative 

analysis with the Thin Layer Chromatography technique. It was found that the germination of all 6 types of 

cereal grains had a straight line with standard GABA.

Conclusion: The study of soaking of seeds and pH of calcium chloride solution on the amount of GABA sub-

stance in germinated grains Leguminosae family by using the germination equipment that the researcher cre-

ated.The results of the research will be a guideline for furthering the production of germinated grains with high 

GABA substance and to continue develop into healthy food.

Keywords : GABA, Germination Equipment, Germinated Grains
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บทน า (Introduction) 
การเพาะงอกของธัญพืชเ ป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่ เกิดขึ นในช่วงการเจริญเติบโตของเมล็ด                

(Rusydi , Noraliza, Azrina and Zulkhairi. 2011: 705) ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพาะงอก ได้แก่ น ้า แสง อุณหภูมิ และ
ออกซิเจน ในระหว่างการงอกของเมล็ดพืชจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสารส้าคัญแล้ว มักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกรดอะมิโนอิสระ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะสารกาบา (gamma-aminobutylric acid) ท้าหน้าที่เป็นสารสื่อประสาท ยับยั งระบบประสาทส่วนกลาง 
(Lee, B.J., Kim, J.S., Kang, Lim, Kim, Y.M., Lee, M.S., Jeonge, Ahn and Je. 2010 : 271 ) ช่วยผ่อนคลาย บรรเทา
ความตึงเครียด  ควบคุมความดันโลหิต ยับยั งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง เป็นต้น  (Jongyingcharoen and 
Cheevitsopon. 2016. : 243 ; Zhang, Xiang, Zhang, Zhu, Evers, Werf and Duan. 2014 : 283) ในอดีตมีการศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับปัจจัยของกระบวนการแช่และการเพาะงอกหรือศึกษาลักษณะทางกายภาพของถ่ัวชนิดต่าง ๆ                                  
ต่อการเปลี่ยนแปลงสารอาหาร สารกาบาหรือกรดอะมิโนอิสระต่าง ๆ ในข้าวกล้องงอก , ถั่วเหลือง, ถั่วเขียว พบว่า ธัญพืช                    
แต่ละชนิดมีคุณค่าทางโภชนาการและสารกาบาแตกต่างกัน ทั งนี ขึ นอยู่กับชนิดของธัญพืช ระยะเวลาการเพาะงอก                  
ค่าความเป็นกรด – ด่าง เป็นต้น เช่น จากการศึกษาระยะเวลาเพาะงอกต่อปริมาณสารกาบาในถั่วเหลืองงอก 3 สายพันธุ์ 
ได้แก่ สายพันธ์ุ ZH 13, ZH 30 และ ZH 42 พบว่า ระยะเวลาเพาะถั่วเหลืองสายพันธ์ุ ZH 13 จ้านวน 5 วัน มีปริมาณสารกา
บาสูงสุด (3.28 มิลลิกรัมต่อกรัมน ้าหนักแห้ง) ระยะเวลาเพาะถั่วเหลืองสายพันธุ์ ZH 30 จ้านวน 6 วัน มีสารกาบาสูงสุด         
(1.15 มิลลิกรัมต่อกรัมน ้าหนักแห้ง ) และระยะเวลาเพาะถั่วเหลืองสายพันธุ์  ZH 42 จ้านวน 4 วัน มีสารกาบาสูงสุด                 
(1.02 มิลลิกรัมต่อกรัมน ้าหนักแห้ง ) ดังนั นระยะเวลาการเพาะงอกมีผลต่อปริมาณสารกาบาในถั่วแต่ละสายพันธุ์                       
(Wang, F., Wanga, Wang, D., Fang, Lai, Wu and Tsao. 2015 : 601)  
 ดังนั นผู้วิจัยจึงสร้างชุดอุปกรณ์เพาะงอกขึ นเพื่อควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณสารกาบาและศึกษาผลของ
ระยะเวลาการแช่เมล็ดและผลของพีเอชของสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ ต่อปริมาณสารกาบาในธัญพืชงอก                           
วงศ์ Leguminosae ได้แก่ ถั่วเขียว ถั่วด้า ถั่วลิสง ถั่วขาว ถั่วแดง และถั่วเหลือง ด้วยเทคนิคยูวี – วิสิเบิล สเปกโตรโฟโตเมทรี 
และวิเคราะห์สารกาบาเชิงคุณภาพด้วยเทคนิคทิน- เลเยอร์โครมาโทกราฟี เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดในการผลิตธัญพืช
เพาะงอกท่ีมีสารกาบาในปริมาณสูง มาพัฒนาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพต่อไป 
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บทน า (Introduction) 
การเพาะงอกของธัญพืชเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่ เกิดขึ นในช่วงการเจริญเติบโตของเมล็ด                

(Rusydi , Noraliza, Azrina and Zulkhairi. 2011: 705) ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพาะงอก ได้แก่ น ้า แสง อุณหภูมิ และ
ออกซิเจน ในระหว่างการงอกของเมล็ดพืชจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสารส้าคัญแล้ว มักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกรดอะมิโนอิสระ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะสารกาบา (gamma-aminobutylric acid) ท้าหน้าที่เป็นสารสื่อประสาท ยับยั งระบบประสาทส่วนกลาง 
(Lee, B.J., Kim, J.S., Kang, Lim, Kim, Y.M., Lee, M.S., Jeonge, Ahn and Je. 2010 : 271 ) ช่วยผ่อนคลาย บรรเทา
ความตึงเครียด  ควบคุมความดันโลหิต ยับยั งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง เป็นต้น  (Jongyingcharoen and 
Cheevitsopon. 2016. : 243 ; Zhang, Xiang, Zhang, Zhu, Evers, Werf and Duan. 2014 : 283) ในอดีตมีการศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับปัจจัยของกระบวนการแช่และการเพาะงอกหรือศึกษาลักษณะทางกายภาพของถั่วชนิดต่าง ๆ                                  
ต่อการเปลี่ยนแปลงสารอาหาร สารกาบาหรือกรดอะมิโนอิสระต่าง ๆ ในข้าวกล้องงอก , ถั่วเหลือง, ถั่วเขียว พบว่า ธัญพืช                    
แต่ละชนิดมีคุณค่าทางโภชนาการและสารกาบาแตกต่างกัน ทั งนี ขึ นอยู่กับชนิดของธัญพืช ระยะเวลาการเพาะงอก                  
ค่าความเป็นกรด – ด่าง เป็นต้น เช่น จากการศึกษาระยะเวลาเพาะงอกต่อปริมาณสารกาบาในถั่วเหลืองงอก 3 สายพันธุ์ 
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วิธีการวิจัย (Methods) 
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คุมอุณหภูมิด้วยเทอร์โมคัปเปิล พร้อมแสดงอุณหภูมิแบบดิจิตอล โดยเมื่อเครื่องเพาะงอกเริ่มท้างานตัวให้ความร้อนและเทอร์
โมคัปเปิลที่อยู่ในเครื่องจะท้างาน จนกระทั่งอุณหภูมิภายในเครื่องเท่ากับอุณหภูมิที่ก้าหนด ตัวให้ความร้อนจะหยุดท้างาน 
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แสดงองค์ประกอบของชุดอุปกรณ์ส้าหรับเพาะงอก ดังรูปที่ 1 
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3. วิธีการทดลอง 
วิธีการศึกษาผลของการแช่ที่มีผลต่อปริมาณสารกาบาในธัญพืชงอก วงศ์ Leguminosae ได้แก่ ถั่วเขียว              

ถั่วด้า ถั่วลิสง ถ่ัวขาว ถั่วแดง และถั่วเหลือง มีขั นตอนการทดลอง ดังนี  
 3.1 ศึกษาระยะเวลาการแช่ของเมล็ด 

น้าเมล็ดถั่ว 6 ชนิด จ้านวน 20 กรัม ล้างท้าความสะอาด แล้วน้าไปแช่ในน ้ากลั่น จ้านวน 500 มิลลิลิตร วาง
บนชุดอุปกรณ์ส้าหรับเพาะงอก ควบคุมอุณหภูมิ 30±2 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา control(1), 3, 6, 9 และ 12 ช่ัวโมง 
จากนั นน้าไปวิเคราะห์หาปริมาณสารกาบา แล้วเลือกระยะเวลาที่มีสารกาบาสูงสุดและใช้ในการทดลองต่อไป 

3.2  ผลของพีเอชของสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ 
น้าเมล็ดถั่ว 6 ชนิด จ้านวน 20 กรัม ล้างท้าความสะอาด แล้วน้าไปแช่ในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์                      

ความเข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์ ค่าพีเอช 6.30 (control) 3, 4 และ 5 (ควบคุมค่าพีเอชด้วยซิเตรทบัฟเฟอร์) จ้านวน 500 มิลลลิติร 
วางบนชุดอุปกรณ์ส้าหรับเพาะงอก ควบคุมอุณหภูมิ 30±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 9 ช่ัวโมง จากนั นน้าไปวิเคราะห์              
หาปริมาณสารกาบา แล้วเลือกค่าพีเอชที่มีสารกาบาสูงสุด 
4. วิเคราะห์สารกาบาด้วยเทคนิคทิน - เลเยอร์โครมาโทกราฟี (ดัดแปลงวิธี Qiu, Li and Cao.(2010 : 8681)) โดยใช้
ระบบของตัวท้าละลาย คือ n-butanol: acetic acid: water (5:3:2, v/v/v) ผสมกับ 0.4 % ninhydrin แล้วอบที่อุณหภูมิ                     
90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที  
5.วิธีสกัดและวิเคราะห์หาปริมาณสารกาบา (GABA) (ดัดแปลงวิธีของ Karladee and Suriyong.2012) 

ช่ังตัวอย่างที่บดละเอียด จ้านวน 1 กรัม ใส่ในหลอดทดลอง ละลายด้วยสารละลายเอทานอล 40 % จ้านวน       
30 มิลลิลิตร เขย่าให้เป็นเนื อเดียวกันด้วยเครื่องเขย่า เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง จากนั นน้าไปหมุนเหวี่ยงด้วยเครื่องเซนตริฟิวจ์ที่ 
8000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที และกรองผ่านกระดาษกรองเบอร์ 1 น้าสารที่กรองไประเหยสารด้วยเครื่องระเหยสาร
แบบสูญญากาศ เพื่อระเหยเอาทนอลออก จากนั นเติมน ้ากลั่น 0.5 มิลลิลิตร และหมุนเหวี่ยงด้วยเครื่องเซนตริฟิวจ์ที่                      
10000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที 

น้าสารละลายส่วนบนใส่ในหลอดทดลอง แล้วเติมสารละลายบอเรตบัฟเฟอร์ พีเอช 9 ความเข้มข้น 0.2 โมลาร์
จ้านวน 0.2 มิลลิลิตร สารละลายฟีนอล 6% จ้านวน 1 มิลลิลิตร และเติมสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 10% จ้านวน      
0.4 มิลลิลิตร เขย่าเป็นเวลา 1 นาที จากนั นน้าสารละลายที่ไดไ้ปตม้ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที แล้วตั งให้
เย็น 30 นาที แล้วเติมสารละลายเอทานอล 40% จ้านวน 2 มิลลิลิตร 
 น้าสารละลายไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 630 นาโนเมตร ด้วยเครื่องสเปคโทรโฟโตมิเตอร์              
ใช้เอทานอล 40 % จ้านวน 2 มิลลิลิตร เป็นสารละลายแบล็งค์ น้าค่าการดูดกลืนแสงไปหาปริมาณสารกาบา (GABA)        
โดยเทียบกับกราฟมาตรฐานท่ีเตรียมไว้ 
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รูปที่ 3 (ก)(ข) แสดงลักษณะการแช่เมล็ดธญัพืช (ค) ธัญพืชที่บดละเอียด 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย (Results and discussion) 
  จาการศึกษาระยะเวลาการแช่ของเมล็ดธัญพืชงอก วงค์ Leguminosae ได้แก่ ถั่วเขียวงอก ถั่วด้างอก ถั่วลิสงงอก 
ถ่ัวขาวงอก ถั่วแดงงอก และถั่วเหลืองงอก โดยใช้ชุดอุปกรณ์การเพาะงอก เมื่อมีการดูดน ้าเข้าสู่เมล็ดลดลงจนอิ่มตัวและมี
การสังเคราะห์เอนไซม์ที่ท้าให้เกิดการย่อยสลายของผนังเซลล์  เอนไซม์จะย่อยโปรตีนให้เป็นกรดอะมิโนชนิดต่าง ๆ             
(จารุรัตน์ สันเต. 2550 : 8) พบว่า เมื่อระยะเวลาเริ่มงอกปริมาณสารกาบาจะพิ่มขึ นด้วย แต่เมื่อระยะเวลาหนึ่งปริมาณ         
สารกาบาจะค่อยลดลง เนื่องจากการท้างานของเอนไซม์ลดลง ซึ่งระยะเวลา 9 ช่ัวโมง จะมีปริมาณสารกาบามากที่สุด         
เมื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่ใช้แช่เมล็ด 1 ช่ัวโมง ตัวควบคุม) แสดงดังรูปที่ 4 ยกเว้นถั่วเขียวงอก พบว่า ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง        
มีปริมาณสารกาบามากที่สุด แต่ถั่วเขียวที่แช่ระยะเวลา 3 ช่ัวโมงไม่สามารถปอกเปลือกนอกออกได้หมด จึงท้าให้ผล            
การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการคลาดเคลื่อน ดังนั น จึงเลือกระยะเวลา 9 ช่ัวโมง เป็นระยะเวลาการแช่ที่ดีที่สุด จากนั นศึกษา
ผลของพีเอชของสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ เมื่อธัญพืชได้รับแคลเซียมอิออน (Ca2+) หรือไฮโดรเจนอิออน (H+) ท้าให้                 
ไซโตซอล (cytosal) มีระดับของไฮโดรเจนอิออนสูงขึ น มีสภาวะเป็นกรดและส่งผลให้เกิดการกระตุ้นการท้างานของเอนไซม์                
กลูตาเมตดีคาร์บอกซีเลส (shelp, et al. 1999) แสดงว่า การสังเคราะห์กาบารับไฮโดรเจนไอออนและลดค่าพีเอชของ              
ไซโตซอลดลง ท้าให้เกิดการกระตุ้นการท้างานของเอนไซม์กลูตาเมตดีคาร์บอกซีเลส และส่งผลให้มีการสะสมของกาบา
เพิ่มขึ น ดังนั น พีเอชของสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ เท่ากับ 5 มีปริมาณสารกาบามากที่สุด แสดงดังรูปที่ 5 
นอกจากนี วิเคราะห์สารกาบาเชิงคุณภาพด้วยเทคนิคทิน – เลเยอร์โครมาโทกราฟี พบว่า สารสกัดเมล็ดธัญพืชงอกทั ง           
6 ชนิด มีแถบตรงกับสารกาบามาตรฐาน (Rf เท่ากับ 5.7) ดังรูปที่ 6 
 

 
รูปที่ 4 แสดงผลของระยะเวลาการแช่ธัญพืช 
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รูปที่ 5 แสดงผลของพีเอชของสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ 
 

  
รูปที่ 6 แสดงโครมาโทแกรมสารกาบาด้วยเทคนิคทิน – เลเยอรโ์ครมาโทกราฟี  

(1.ถั่วเขียวงอก 2.ถั่วด้างอก 3.ถั่วลิสงงอก 4.ถั่วขาวงอก 5.ถั่วแดงงอก  
6.ถั่วเหลืองงอก และ 7.สารมาตรฐานกาบา ; Rf = 5.7)  
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สรุปผลการวิจัย (Conclusion) 
จากการใช้อุปกรณ์เพาะงอกที่ผลิตขึ นเพื่อศึกษาระยะเวลาการแช่เมล็ดและพีเอชของสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ 

ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณสารกาบา (gamma - aminobutyric acid) ในธัญพืชงอกวงศ์ Leguminosae จ้านวน 
6 ชนิด ได้แก่ ถั่วเขียว ถั่วด้า ถั่วลิสง ถ่ัวขาว ถั่วแดง และถั่วเหลือง พบว่า ระยะเวลาการแช่ 9 ช่ัวโมง มีปริมาณสารกาบา 
เพิ่มขึ น 31.50%, 16.77%, 53.19%, 41.29%, 39.29% และ 46.95% ตามล้าดับ และธัญพืชที่แช่ในสารละลายแคลเซียม
คลอไรด์ ที่ค่าพีเอช 5 มีปริมาณกาบา เพิ่มขึ น 31.24%, 43.87%, 66.60%, 42.97%, 34.52% และ 52.52% ตามล้าดับ ซึ่ง
เป็นประโยชน์ในการเลือกบริโภคธัญพืชแต่ละชนิด 
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ประสิทธิภำพกำรก�ำจัดทองแดงในน�้ำเสียด้วยเพกตินจำกเปลือกสะตอ

ศิริกานต์ ชาญชล1* และศิริพร จันทรคีรี2

บทคัดย่อ

บทน�า : สารเพกตินสามารถกำาจัดทองแดงได้โดยเกิดปฏิกิริยาแลกเปลี่ยนไอออนแล้วตกตะกอน จึงนำามาประยุกต์

ใช้บำาบัดนำ้าเสียที่ปนเปื้อนโลหะทองแดงได้ และหากนำาเพกตินมาปรับโครงสร้างให้มีหมู่คาร์บอกซิลเพิ่มขึ้นจะช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพการกำาจัดได้

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาสมบัติของเพกตินจากสะตอ และหาประสิทธิภาพการกำาจัดทองแดงด้วยเพกติน

วิธีการศึกษา : สกัดเพกตินจากเปลือกสะตอที่บดละเอียดโดยใช้กรดไฮโดรคลอริก 0.05 โมลาร์ แล้วนำาสารสกัดเพกติ

นทีไ่ด้มาปรบัโครงสร้างโดยใช้โซเดยีมไฮดรอกไซด์ และวเิคราะห์หมูฟั่งก์ชนัของเพกตนิก่อนและหลงัปรบัโครงสร้างโดยเทคนคิ FTIR  

และหาปริมาณเมทอกซิลโดยการไทเทรตด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ แล้วนำาสารสกัดเพกตินมาทดสอบกำาจัดทองแดงในนำ้าเสีย 

ใช้อัตราส่วน 0.1-1.0 กรัม/ 100 มิลลิลิตร เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แล้วหาปริมาณทองแดงโดยเทคนิคยูวี – วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี 

ผลการศกึษา : เปอร์เซน็ต์การสกดัเพกตินมค่ีา 6.26 และเพกตินชนดิท่ีไม่ได้ปรบัโครงสร้างและปรบัโครงสร้าง เป็นเพกตนิชนดิ high 

methoxyl pectin และ low methoxyl pectin ตามลำาดับ  เมื่อตรวจสอบสเปกตรัมของ FTIR พบว่าเพกตินที่ปรับโครงสร้างมี

ปริมาณหมู่ฟังก์ชันของคาร์บอกซิลสูงกว่าเพกตินท่ีไม่ได้ปรับโครงสร้าง  และเมื่อนำาไปกำาจัดทองแดงพบว่าเพกตินที่ปรับโครงสร้าง

ในอัตราส่วน 1.0 กรัม/100 มิลลิลิตร มีประสิทธิภาพการกำาจัดทองแดงสูงสุด 51.97%

วจิารณ์และสรปุ : สารสกัดเพกตนิจากเปลอืกสะตอสามารถกำาจดัโลหะทองแดงได้โดยใช้การแลกเปลีย่นไอออนของ หมูค่าร์บอกซลิ 

แล้วเกิดการตกตะกอน ซึ่งเพกตินที่ปรับโครงสร้างด้วยเบสจะเกิดปฏิกิริยา β-elimination  เกิดการสลายโครงสร้างอย่างรุนแรงขึ้น 

ทำาให้หมู่คาร์บอกซิลสามารถจับกับไอออนโลหะทองแดงได้มากขึ้น

ค�าส�าคัญ : เพกติน  เปลือกสะตอ ทองแดง  หมู่เมทอกซิล
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Efficiency of Copper Removal in Waste Water with Pectins from Stink Bean 

(Parkia speciosa Hassk.)

 Sirikarn Chanchon1* and Siriporn Janttarakeeree2

Abstract

Introduction : Copper is eliminated by pectins using ion exchange reaction and then precipitation. Therefore can applied to treat 

wastewater containing copper contaminated, if the modify pectins containing increase the carboxyl group will increase the re-

moval efficiency.

Objective : To study the properties of pectins from Stink Bean and the efficiency of copper removal with pectins.

Methods : Extracted pectins from the Stink Bean using 0.05 M hydrochloric acid,  pectins extracted was modify using sodium 

hydroxide. Then took the pectins before and after modify to analyze the function group by FTIR and quantify methoxyl by titra-

tion with sodium hydroxide and bring pectins to remove copper in wastewater in the ratio of 0.1-1.0 g/100 ml for 2 hours and 

determined copper by UV-visible spectroscopy. 

Results: The percentage extraction of pectins was 6.26. Types of non-modify pectin and modify pectin are high methoxyl pectin 

and low methoxyl pectin, respectively. For FT-IR spectrum of modify pectin showed carboxyl function groups had larger quantity 

than non-modify pectin. The modify pectin at the ratio of 1.0 g/100 ml had the highest removal efficiency (51.97%).

Conclusion: Pectins extracted from Stink Bean can remove copper metal in waste water by using the ion exchange of carboxyl 

groups and then precipitation. Pectins were modified by base will be reaction of β-elimination, which structure was degraded 

drastically. Making the carboxyl group more able to capture copper ions.

Keywords : Pectins, copper, Ion exchange, methoxyl group.
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บทนา้ 

 เพกติน (Pectin) จัดเป็นพอลิเซกคาไรด์ที่เป็นโครงสร้างของผนังเซลล์ของพืชชั นสูงเกือบทุกชนิด มีD-galacturonic 
acid เป็นมอนอเมอร์  เพกตินจัดเป็นคาร์โบไฮเดรตเช่นเดียวกับแป้งและเซลลูโลส  โดยพบว่าในพืชตระกูลส้มจะมีเพกตินมาก
ที่สุด(วัชระ, 2549) รวมถึงไปถึงสะตอ ในการสกัดเพกตินส่วนใหญ่จะสกัดด้วยตัวท้าละลายกรด และคุณสมบัติของเพกตินที่
สกัดได้ในแต่ละวิธีและพืชแต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันไป ได้แก่ ชนิดเมทอกซิลสูง (Height methoxyl : HM)นิยมน้ามาใช้ใน
การท้าแยมและชนิดชนิดเมทอกซิลต่้า (Low methoxyl : LM) ซ่ึงจะเกิดเจลได้เม่ือมีไอออนโลหะอยู่ด้วย และมีคุณสมบัติเด่น
คือช่วยเพิ่มความอ่อนนุ่มจึงนิยมน้ามาใส่ในโยเกิร์ต  เพกตินมีโครงสร้างที่ค่อนข้างใหญ่โครงสร้างเพกตินประกอบด้วยหมู่คาร์
บอกซิลิก จ้านวนมากจึงท้าให้เพกตินสามารถใช้เป็นสารตกตะกอนโลหะหนักในน ้าได้ เพราะหมู่คาร์บอกซิลจะไปจับเอาไอออน
โลหะเหล่านั นและตกตะกอนออกมา เป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่ไม่ละลายน ้าท้าให้น ้าที่มีไอออนโลหะหนักปนอยู่มีความ
บริสุทธ์ิขึ น จึงใช้ในงานการบ้าบัดน ้าเสียได้   

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาปริมาณและคุณสมบัติของเพกตินที่สกัดได้จากเปลือกสะตอโดยใช้ตัวท้าละลายกรดไฮโดรคลอริก  

2. เพื่อศึกษาโครงสร้างของสารเพกตินที่สกัดได้โดยใช้เทคนิค FT-IR spectroscopy 

3. เพื่อหาปริมาณการดูดซับโลหะทองแดงของเพกตินที่สกัดได้ทั งแบบ modify และ   non-modify  ด้วยเทคนิค UV-Visible 
spectroscopy 

4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการดูดซับโลหะทองแดงด้วยเพกตินที่ modify และ non-modify   

วิธดีา้เนนิการ 

ขั นที่ 1 การเตรียมตัวอย่าง  

 น้าสะตอมาล้างท้าความสะอาด และอบแห้งที่ 65 oC จากนั นน้าไปบดละเอียดและต้มกับเอทานอล 95% อัตราส่วน 
1:1 ที่ 80oC นาน 15 นาที แล้วล้างเปลือกสะตอที่ต้มเอทานอลด้วยน ้าสะอาด 3 ครั ง อบแห้งที่ 65  oC และน้าไปบดละเอียด 
คัดขนาด 80 mesh 

ขั นที่ 2 การสกัดเพกติน 

 ชั่งผงสะตอที่ได้จากขั นการเตรียม เติมHCl 0.05 M ในอัตราส่วน 1:12w/v ต้มที่อุณหภูมิ 95oC นาน 2 ชม. กรอง
สารสกัดที่ได้และน้าผงไปสกัดซ ้า(น้าสารละลายมารวมกัน) จากนั นระเหยตัวท้าละลายให้เหลือ 1 ใน 4 พร้อมปรับ pH 3  
ตกตะกอนสารสกัดเพกตินด้วยเอทานอลในอัตราส่วน 1:2 และทิ งไว้ 15 ชม. น้าวุ้นเพกตินมากรองและล้างด้วยเอทานอล
สลับอะซิโตน 3ครั ง น้าวุ้นเพกตินมาอบแห้งที่ 60oC และบดละเอียด  

ขั นที่ 3 การปรับโครงสร้างเพกติน 

 น้าเพกตินจากเปลือกสะตอมาเติมน ้ากลั่น 20 ml ปรับ pH 10 ด้วย NaOH 0.2 M น้าไปต้มท่ีอุณหภูมิ 60oC นาน      
1 ชม. จากนั นตั งทิ งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้องและท้าการปรับ pH 3 ด้วย HCl 0.2 M (ทิ งไว้ 24 ชม.) แล้วท้าการตกตะกอนด้วย
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เอทานอล ในอ่างน ้าแข็ง นาน 2 ชม. และน้าไปอบแห้งที่ 35oC จากนั นน้าเพกตินจากเปลือกสะตอที่ไม่ได้ปรับโครงสร้างและ
ปรับโครงสร้าง ไปไปตรวจสอบหมู่ฟังก์ชันกับเพกตินมาตรฐานโดยเทคนิคFT-IR 

ขั นที่ 4 การหาปริมาณเมทอกซิลของเพกตินทั ง 2 แบบโดยการไทเทรต 

 ชั่งเพคตินแต่ละแบบแบบละ 0.5 g  เติมเอทานอล 2 ml. ปรับปริมาตรสารละลายให้ได้ 100 ml ด้วยน ้ากลั่นหยด    
ฟีนอล์ฟทาลีน 5 หยด และไทเทรตด้วย NaOH 0.5 M (V1) เติม NaOH 0.5M 10 ml.ลงในสารละลายและทิ งไว้ 15 นาที 
จากนั นเติม HCl จนสีชมพูหายไปและหยดฟีนอล์ฟทาลีน 5 หยด ไทเทรตครั งที่ 2 ด้วย NaOH 0.5 M (V2) แล้วน้าค่าที่ได้ไป
ค้านวณ %DE จากสูตร แล้วน้าค่าที่ได้ไปเทียบกับตารางความสัมพันธ์ระหว่าง%DE กับปริมาณเมทอกซิล(อรพิน ,2553) 

%DE = (NaOH ปรมิาตรที่ 2)
(NaOH ปรมิาตรที่ 1+NaOH ปรมิาตรที่ 2) x 100 

ขั นที่ 5 การก้าจัดทองแดงโดยใช้เพกติน 

 น้า CuSO4.5H2O 0.02 M 5 ml. ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ 200-1100nm. จากนั นน้าสารละลาย CuSO4 ที่
เตรียมได้ใส่ขวดก้นกลม 8 ขวด   ชั่งเพกตินทั ง 2 แบบมาแบบละ 0.1 , 0.2, 0.5 ,1.0 g. ใส่ในแต่ละขวดที่เตรียมไว้และกวน
อย่างต่อเน่ือง 2 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง แล้วน้าสารละลายส่วนใสไปวัดค่าการดูดกลืนแสง ท้าซ ้า 3 ครั ง พร้อมค้านวณหา
ประสิทธิภาพการก้าจัดทองแดงของเพกติน  

ผลการวจิยัและอภปิรายผลการวจิยั 

1.การเตรียมตัวอย่างและการสกัดเพกตินจากเปลือกสะตอ 

 น้าเปลือกสะตอ 3.46 กิโลกรัม ท้าความสะอาดแล้วอบให้แห้งที่ 65 oC บด แล้วน้าไปต้มด้วยเอทานอล 95%  80 oC 
15 นาที เพื่อสกัดเอาสารแปลกปลอมต่างๆออกและความร้อนจะช่วยท้าลายเอนไซม์ที่ย่อยสลายเพกตินได้ จากนั นกรองแล้ว
อบอีกครั ง บดและร่อนขนาด 80 mesh  จะได้ผงเปลือกสะตอซ่ึงมีน ้าหนัก 627 กรัม  มี %recovery เท่ากับ 18.12 
น้าผงสะตอที่เตรียมได้มาสกัดเพกตินโดยใช้กรด HCl 0.05 M 95 oC ก่ตกตะกอนเพกตินด้วยเอทานอลพร้อมปรับpH 3 เพื่อ
ลดปริมาณเถ้าที่ปนมาในตะกอนเพกติน จะได้วุ้นเพกตินออกมาดังภาพที่ 1 (ก.) และน้าวุ้นเพกตินที่ได้ไปอบที่ 50 oC เป็นเวลา 
6 ชั่วโมง แล้วบดละเอียด จะได้ผงเพกตินออกมาดังภาพที่ 1 (ข.) และได้เปอร์เซ็นต์การสกัดเพกตินจากเปลือกสะตอเท่ากับ 
6.255 ซ่ึงจะพบว่า ลักษณะเพกตินที่ได้จะเป็นผงสีน ้าตาลเข้ม  

 

                      

 

 

                               (ก.)         (ข.) 

ภาพที่ 1 เพกตินที่สกัดได้ (ก.) วุ้นเพกตินจากการสกัดเปลือกสะตอ และ (ข.) ผงเพกตินจากการสกัดเปลือกสะตอ 
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2. การปรับโครงสร้างเพกตินที่สกัดได้จากเปลือกสะตอ  

จากการทดลองน้าเพกตินมา 6.00 กรัม เติม NaOH 0.2 M จน pH 10 และให้ความร้อนที่ 50 oC เป็นเวลา 1 ชม. 
ท้าการปรับ pH ของสารละลายอีกครั งด้วย HCl ให้ได้ pH 3 และท้าการตกตะกอนด้วยเอทานอล 2 ชม. จะได้เพกตินmodify 
ดังภาพที่ 2 ซ่ึงมีลักษณะเป็นผงสีน ้าตาล  มีน ้าหนักหลัง modify เท่ากับ 4.44 กรัม  %recovery  เท่ากับ 74  โดยจะสังเกตได้
เห็นว่าเพกตินหลังการmodify ซ่ึงจะมีลักษณะ เป็นผงละเอียดกว่า บดเป็นผงได้ง่ายกว่าก่อนmodify  สีของสารก็จะเป็นสี
น ้าตาลที่อ่อนกว่าด้วย 

 
ภาพที่2  เพกตินที่ถูกปรับโครงสร้างโดยใช้NaOH 0.2 M 

3. การตรวจสอบชนิดของตะกอนเพกตินด้วยเทคนิค FT-IR 

 จากการตรวจสอบหมู่ฟังก์ชันของเพกตินจากเปลือกสะตอกับเพกตินมาตรฐาน ดังภาพที่ 3 พบว่า สเปกตรัมเพกตินที่
สกัดจากเปลือกสะตอ เกิดพีกของ O-H stretching ที่ 2400 -3400 cm-1 ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของกรดคาร์บอกซิลิก C-H 
stretching ที่ 2800-3000 cm-1 (หมู่CH3)  C=O stretching ที่  1650-1800 cm-1 (กรดคาร์บอซิลิก) C=C stretching ที่  
1600-1700 cm-1(คาร์บอนิล)  และเกิดพีก C-O stretching  ที่ 1000-1150 cm-1(แอลกอฮอล์) และพีกอ่ืนๆ  เม่ือเปรียบเทียบ
หมู่ฟังก์ชันและต้าแหน่งที่เกิดพีกของเพกตินจากเปลือกสะตอกับเพกตินมาตรฐาน พบว่ามีลักษณะเหมือนกัน ดังนั นจึงสรุปได้
ว่า ตะกอนที่สกัดได้จากเปลือกสะตอ คือ เพกติน  

 
ภาพที่ 3 กราฟสเปกตรัมเพกตินจากเปลือกสะตอที่ปรับโครงสร้างและไม่ปรับโครงสร้าง 
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 จากการตรวจสอบสเปกตรัมของเพกติน modify กับเพกติน non-modify ด้วยเทคนิค FT-IR พบว่า สเปกตรัมของ
เพกติน modify เกิดพีกของหมู่คาร์บอกซิลิก (O-H)  พีกของ(C-H) (C=O) (C=C)และ (C-O) ที่พีกต้าแหน่งเดียวกันกับเพกติน 
non-modify แต่พีกของ modify มีพีกที่สูงกว่า non-modify ทุกต้าแหน่ง ซ่ึงพีกของหมู่คาร์บอกซิลิกที่สูงกว่า ก็เป็นผลท้าให้
เพกตินที่ปรับแต่งโครงสร้าง(modify) สามารถจับกับไอออนทองแดงได้ดีกว่าเพกติน non-modify   และอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเป็นตัวแลกเปลี่ยนไอออนได้ดีขึ นของเพกตินmodify คือ การเติม NaOH จะเข้าไปย่อยสลายโครงสร้างอย่างรุนแรง หรือ
เกิด ปฏิกิริยา β-elimination โดยท้าให้โครงสร้างสายเพกตินสั นลง  จึงเป็นการเพิ่มพื นที่ผิวในการสัมผัสกับโลหะทองแดงใน
น ้าได้มากขึ น 

4. การตรวจสอบสมบัติของเพกติน  

  น้าเพกตินทั ง 2 ตัวอย่าง ไปไทเทรตกับ NaOH 0.05 M  โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ บันทึกเป็นV1 จากนั น
เติมNaOH 10 ml ทิ งไว้ 15 นาที แล้วเติมHCl จนสีชมพูหายไป  ไทเทรตด้วย NaOH อีกครั ง เพื่อหาปริมาณของกรดกาแลกทู
โรนิกที่ถูกเอสเทอริไฟด์ แล้วบันทึกเป็นV2 แล้วค้านวณหา %DE และน้าไปเทียบกับตารางความสัมพันธ์ของค่า DE  ปริมาณ
เมทอกซิล และน ้าหนักสมมูล (อรพิน , 2553)  

  ตารางที่ 1  สมบัติเฉพาะของเพกตินทั ง 2 แบบ 

 

 

 การศึกษาค่าเมทอกซิลของเพกตินกับความสามารถในการดักจับไอออนทองแดง  พบว่า %DE ที่ได้ จะสัมพันธ์กับ
ระดับของเมทอกซิลในโครงสร้างเพกติน  ซ่ึงเพกตินNon-modify เป็นชนิด Hight methoxyl pectins จะมีหมู่คาร์บอกซิลิก
ในโครงสร้างเพกตินน้อยกว่าmodify ซ่ึงเป็นชนิด Low methoxyl pectins จึงท้าให้เพกตินชนิดที่มีการปรับโครงสร้าง
สามารถใช้ดักจับโลหะทองแดงได้ดีกว่าเพกตินที่ไม่ได้ปรับโครงสร้าง 

5. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการก้าจัด Cu ระหว่างเพกติน Modify และ Non-modify 

      น้า CuSO4 0.02 โมลาร์ ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ 200-1100 nm ซ่ึงได้ที่ความยาวคลื่นสูงสุด 810 nm 
เท่ากับ 0.2319 จากนั นน้าเพกติน  0.1, 0.2, 0.5 และ1.0 กรัมมาดูดซับสีของสารละลาย CuSO4 โดยใช้เพกตินทั ง 2 แบบ  
ได้ผลดังภาพที่ 4 พบว่าสีของสารละลายจะลดน้อยลงเม่ือปริมาณเพกตินเพิ่มขึ น และพบว่าที่ปริมาณตัวดูดซับเท่ากันสีของ
สารละลายท่ีดูดซับด้วยเพกตินmodify จะใสกว่าแบบ non-modify  จากนั นน้าไปวัดค่าความเข้มสีที่ 810 nm ได้ผลการ
ทดลองดังตาราง 2 และเม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับของเพกตินทั ง 2 แบบ พบว่าเพกตินที่ปรับโครงสร้าง(modify) 
มีประสิทธิภาพในการดูดซับสูงกว่า non-modify และมีประสิทธิภาพมากที่สุดที่ปริมาณเพกติน 1.00 กรัม เท่ากับ 51.97% 

ชนิดของเพกติน DE (%) Methoxyl (%) น ้าหนักสมมูล (mg.) 

Non-modify 58.06 8.16 366 

modify 48.48 6.53 303 
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ภาพที่ 4  สี Cu  ในสารละลาย CuSO4ที่ผ่านการดูดซับโดยใช้เพกติน modifyปริมาณต่างๆ (กรัม) 

ตารางที่ 2  ประสิทธิภาพการก้าจัดทองแดงโดยใช้เพกตินทั ง 2 ชนิดเป็นตัวแลกเปลี่ยนไอออน 

 

 

 

 

 

 

 

สรปุผลการวจิยั 

 จากการศึกษาหาปริมาณของเพกตินที่สกัดได้จากเปลือกสะตอ โดยสกัดด้วยHCl pH 3 ในอัตราส่วน 1:12 (w/v)  ที่ 
95 oC พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การสกัด เท่ากับ 6.25  และน้าเพกตินไปปรับโครงสร้างด้วยเบส แล้วตรวจสอบตะกอนที่ได้ด้วย
เทคนิค FT-IR พบว่ามีหมู่ฟังก์ชันที่ต้าแหน่งตรงกับหมู่ฟังก์ชันของเพกติน มาตรฐาน คือ ประกอบด้วย หมู่เมทิล  คาร์บอกซิลิก 
แอลกอฮอล์ และอ่ืนๆ  จึงบ่งบอกได้ว่าตะกอนของสารที่สกัดได้จากเปลือกสะตอนั น คือตะกอนเพกติน และเม่ือตรวจสอบ
คุณสมบัติเฉพาะของเพกตินจากเปลือกสะตอ(Non-modify pectins) และ Modify pectins พบว่า เป็นชนิด Hight 
methoxyl pectin และ Low methoxyl pectin ตามล้าดับ 

 การศึกษาประสิทธิภาพการก้าจัดโลหะทองแดงในน ้าด้วย Non-modify pectins และModify pectins โดย
ท้าการศึกษาปริมาณและชนิดของตัวก้าจัดที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ซ่ึงท้าการศึกษาปริมาณตัวดูดซับที่ 0.1, 0.2, 0.5 และ 1.0 
กรัม ตามล้าดับ พบว่าเม่ือปริมาณตัวก้าจัดเพิ่มขึ นการก้าจัดจะเกิดได้ดีขึ น และเม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชนิดเพกติน
ในการก้าจัดโลหะทองแดง พบว่า Modify pectins 1.00 กรัม สามารถก้าจัดได้สูงสุด 51.97 เปอร์เซ็นต์ จึงสามารถบอกได้ว่า 

ปริมาณตัวก้าจัด(g) ประสิทธิภาพการก้าจัด%
(non-modify) 

ประสิทธิภาพการก้าจัด%
(modify) 

0.1 0.58 7.43 

0.2 2.86 9.27 

0.5 14.01 23.19 

1.0 47.00 51.97 

1.0 0.5 0.2 0.1 0.0 
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Modify pectins 1.00 กรัม สามารถใช้เป็นตัวก้าจัดทองแดงได้ดีที่สุด  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wong Weng Wai 
(2006) ที่ว่าการ Modify pectins ด้วยเบสจะท้าให้โครงสร้างถูกตัดให้สั นลง(β-elimination) จึงท้าให้คาร์บอกซิลสามารถจับ
ไอออนทองแดงได้มากขึ น ซ่ึงโครงสร้างเพกตินจะเป็นโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่และประกอบด้วยหมู่คาร์บอกซิลที่สามารถเกิด
สารเชิงซ้อนกับโลหะแล้วตกเป็นตะกอนจึงสามารถน้าเพกตินจากเปลือกสะตอไปใช้ในงานการบ้าบัดน ้าเสียได้ 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรน้าสารเพกตินไปส่องตรวจลักษณะพื นผิวของสารด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด(SEM)  

 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการสกัดเพกตินจากสะตอหลายๆชนิด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษา
เปรียบเทียบได้ดียิ่งขึ น 

กติตกิรรมประกาศ 

 โครงงานวิทยาศาสตร์ฉบับนี ส้าเร็จได้ด้วยความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร  จันทรคีรี  อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงาน ที่กรุณาให้แนวคิด  ค้าแนะน้า และการช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งตลอดจนการสละเวลาในการตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง  
เพื่อให้โครงงานฉบับนี สมบูรณ์ยิ่งขึ น  
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กำรสกัดน�้ำมันเมล็ดมะรุมโดยใช้เอนไซม์เซลลูเลส

ศิริพร จันทรคีรี1* และปัฐมา สรรเพชร2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การสกัดน�า้มนัจากพชืโดยใช้ตวัท�าละลาย หรอืการกลัน่ การเจยีว ท�าให้ได้น�า้มนัในปรมิาณสงู แต่คุณภาพของน�า้มนัไม่ค่อยดี 

มอีายกุารเกบ็รกัษาสัน้ เนือ่งจากมกีารปนเป้ือนของตวัท�าละลาย อาจมกีลิน่เหมน็ไหม้ปน ส่วนการสกดัด้วยการบบีเยน็ และใช้เอนไซม์ 

น�้ามันที่ได้จะไม่ผ่านการให้ความร้อนสูงและไม่มีสารเคมีปนเปื้อน 

วัตถุประสงค์ : ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน�้ามันมะรุมโดยใช้เอนไซม์เซลลูเลส และวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของน�้ามัน

มะรุม

วิธีกำรศึกษำ : น�าเมล็ดมะรุมบดละเอียดต้มในน�้ากลั่น (1:6 w/v) ปรับ pH 6.8 แล้วเติมเอนไซม์ 2-6 %v/w บ่มที่ 45-65 องศา

เซลเซียส ใช้เวลาสกัด 24-72 ชั่วโมง ในสภาวะที่เขย่าและไม่เขย่า เมื่อน�้ามันถูกสกัดออกมาแล้วน�าไปทดสอบคุณสมบัติของน�้ามัน 

โดยหาค่าไอโอดีน ค่าความเป็นกรด ค่าสปอนิฟิเคชัน ค่าเพอร์ออกไซด์ 

ผลกำรศึกษำ : สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน�้ามันมะรุม คือ ใช้เอนไซม์เซลลูเลส เข้มข้น 6 % v/w สกัดที่ 45 องศาเซลเซียส เป็น

เวลา 72 ชั่วโมง ในสภาวะที่เขย่า ได้เปอร์เซ็นต์การสกัด 3.45% (w/w) โดยน�้ามันมะรุมที่สกัดได้มีค่าไอโอดีน 65.02 mg/g ค่าความ

เป็นกรด 2.33 mg KOH/g ค่าสปอนิฟิเคชัน 157.08 mg KOH/g และค่าเพอร์ออกไซด์ 0.30 mg/g

วจิำรณ์และสรปุ : ประสทิธิภาพการสกดัน�า้มนัมะรมุโดยใช้เอนไซม์เซลลเูลสขึน้อยูก่บัปรมิาณเอนไซม์ อณุหภมู ิเวลาในการสกดัและ

การเขย่า น�้ามันมะรุมท่ีสกัดได้มีคุณสมบัติเคมีท่ีดี มีค่าความไม่อิ่มตัวของน�้ามันและกรดไขมันอิสระต�่า สามารถต้านทานการเกิด

ปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ดี และมีโอกาสเกิดกลิ่นหืนน้อย

ค�ำส�ำคัญ : มะรุม เอนไซม์เซลลูเลส ค่าไอโอดีน ค่าความเป็นกรด ค่าสปอนิฟิเคชัน ค่าเพอร์ออกไซด์

1 ผศ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
2 นิสิตปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ – เคมี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
1 Assist., Department of Basic Science and Mathematics, Faculty of Science, Thaksin University, Songkhla, 90000, Thailand
2 Undergraduate student, Department of Chemistry, Faculty of Education, Thaksin University, Songkhla, 90000, Thailand
* Corresponding author: Tel.: 095-0739696. E-mail address: janttara@hotmail.com



1221

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Moringa Seed Oil Extraction by Using Cellulase Enzymes

Siriporn Jantarakeeree1* and Patama Sanphet2

Abstract

Introduction : Oil extraction from plants using solvents, distillation or rendering, resulting in high amounts of 

oil but the oil quality is not good, shorter shelf life because contamination of the solvent, There may be a 

burning smell. Cold pressed extraction and use enzymes, resulting oil will not pass through high heat and no 

chemical contamination.

Objective : Study of the optimum conditions for extracting Moringa seed oil by using cellulase enzymes and 

analyze chemical properties of Moringa seed oil.

Methods : Finely ground Moringa seeds boil in distilled water (1:6 w/v), adjust pH 6.8, then add 2-6% v/w en-

zyme and curing at 45-65 oc for 24-72 hrs in a state of shaking and not shaking while extracting. Testing prop-

erties of oil extracted by evaluating iodine number, acid value, saponification value and peroxide value.

Results : The optimum condition for extracting Moringa seed oil is using 6% v/w cellulase enzyme at 45 °c for 

72 hrs in a state of shaking. Obtained 3.45% (w/w) extraction and extracted Moringa seed oil with iodine value 

of 65.02 mg/g, acidity value 2.33 mg KOH/g, saponification value 157.08 mg KOH/g and peroxide value 0.30 mg/g

Conclusion: Moringa seed oil extraction efficiency using cellulase enzyme depends on the amount of enzyme, 

time of extraction and shaking. Moringa seed oil extracted has good chemical properties, low saturation of oil 

and free fatty acids, then can inhibit oxidation reaction well and have a chance of a little rancid smell

Keywords : Moringa seed, cellulase enzyme, iodine number, acid value, saponification value and peroxide value.
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บทน้า 
 มะรุม (Moringa oleifera Lam.) เป็นไม้ยืนต้น สามารถใช้ส่วนยอด ดอกและฝักเขียวบริโภคได้ มีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง (Richter et al., 2003) โดยน้้ามันจากเมล็ดของมะรุมเป็นที่รู้จักกันในช่ือ Ben oil [1] มีสีเหลือง มีรสหวาน   
ไม่เป็นไข ไม่ระเหย และไม่มีกลิ่น มีสรรพคุณในการดับกลิ่น ใช้เป็นน้้ามันหล่อลื่นในเครื่องจักร ใช้ท้าน้้าหอมและผลิตภัณฑ์
ดูแลเส้นผม น้ามาปรุงเป็นน้้าสลัด น้้ามันหล่อลื่นนาฬิกา ส่วนผสมในเครื่องส้าอาง สามารถใช้แทนน้้ามันพืชได้ มีคุณสมบัติ
คล้ายน้้ามันมะกอก [2] เพราะมีส่วนประกอบของกรดโอลิอิก (oleic acid) ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวถึง 70%  มีสาร
ต้านอนุมูลอิสระปริมาณสงู และมีกรดไขมันอ่ิมตัวปรมิาณสงูด้วย จึงเป็นน้้ามันคุณภาพดีส้าหรับใช้ประกอบอาหาร ช่วยลดคลอ
เรสเตอรอลในเส้นเลือด ป้องกันโรคหัวใจ  

การสกัดน้้ามันจากพืชในปัจจุบันมีหลายวิธี โดยที่การสกัดด้วยตัวท้าละลาย (solvent extract) การกลั่น การเจียว 

(rendering)  ถึงแม้ว่าจะสามารถสกัดน้้ามันออกมาได้ในปริมาณสูง แต่จะไม่ค่อยเป็นที่นิยมนัก เนื่องจากผ่านความร้อนเป็น
เวลานาน กลิ่นไม่หอมมาก บางครั้งมีกลิ่นเหม็นไหม้ปนมากับน้้ามัน ส่วนการสกัดแบบบีบเย็น (cold-pressed extraction) 
[3] และการสกัดโดยใช้เอนไซม์ [4, 5, 6] น้้ามันที่ได้จะไม่ผ่านการให้ความร้อนสูงและไม่มีสารเคมีปนเปื้อน แต่ผลผลิตของ
น้้ามันท่ีสกัดได้มีปริมาณที่ต่้า ซึ่งเปอร์เซ็นต์ผลผลิตน้้ามันจากการบีบเย็นมีเพียง 50-65 % ของการสกัดด้วยตัวท้าละลาย และ
บางครั้งอาจมีปัญหาเรื่องความช้ืนปนเปื้อนสูง ส่งผลให้น้้ามันมีอายุการเก็บรักษาสั้นลง [7] ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาการสกัด
ของน้้ามันมะรุมโดยใช้เอนไซม์ เพื่อแล้วน้าไปตรวจสอบสมบัติทางเคมี ได้แก่ ค่าสปอนิฟิเคชัน (saponification value) ค่า
ไอโอดีน (Iodine number)  ค่าความเป็นกรด (acid value) และค่าเพอร์ออกไซด์ (peroxide value) 
 

วิธีด้าเนินการ 
1)  การศึกษาสภาวะความเข้มข้นของเอนไซม์ เวลา และอุณหภูมิที่เหมาะสมในการสกัดน้้ามันมะรุม โดยใช้เอนไซม์เซลลูเลส 

(EC 3.2.1.4) : น้าเมล็ดมะรุมที่แกะเปลือกและบดละเอียด 20.00 กรัม เติมน้้ากลั่น (1:6 w/v) ต้มให้เดือด 5 นาที ตั้งให้
เย็น ปรับ pH 6.8 ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.5 โมลาร์  แล้วเติมเอนไซม์ 2-6% (v/w) น้าไปบ่มที่ 45-65 องศาเซลเซียส 
พร้อมเขย่าด้วยอัตราเร็วประมาณ 120 รอบ/นาที เป็นเวลา 24-72 ช่ัวโมง แล้วแยกช้ันน้้าออกโดยการเซนตริฟิวส์ 8000 
รอบ/นาที ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที เก็บน้้ามันท่ีบริสุทธ์ิที่สกัดได้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 

 
ภาพที่ 1 เมลด็มะรุมที่ยังไม่แกะเปลือกและที่แกะเปลือกแล้ว 

2)  การศึกษาสมบัติของน้้ามันมะรุมที่สกัดด้วยเอนไซม์เซลลูเลส เปรียบเทียบกับน้้ามันมะรุมบีบเย็น และน้้ามันมะกอกบีบเย็น 
โดยท้าการทดลองต่อไปนี้ 
2.1)  การหาค่าไอโอดีน: เตรียมตัวอย่าง 2 ขวด โดยขวดที่ 1 เติมน้้ามัน 1.00 กรัม และคลอโรฟอร์ม 10 มิลลิลิตร ส่วน

ขวดที่2 (ควบคุม) เติมเฉพาะคลอโรฟอร์ม 10 มิลลิลิตร แล้วเติม Hanus Iodine 20 มิลลิลิตร เขย่าเบาๆ เก็บในที่
มืด 30 นาที เติมโพแทสเซียมไอโอไดด์10% 10 มิลลิลิตร และน้้ากลั่น 10 มิลลิลิตร เขย่า น้าไปไทเทรตกับ
สารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต 0.100 M โดยใช้น้้าแป้งเป็นอินดิเคเตอร์ 



1223

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

บทน้า 
 มะรุม (Moringa oleifera Lam.) เป็นไม้ยืนต้น สามารถใช้ส่วนยอด ดอกและฝักเขียวบริโภคได้ มีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง (Richter et al., 2003) โดยน้้ามันจากเมล็ดของมะรุมเป็นที่รู้จักกันในช่ือ Ben oil [1] มีสีเหลือง มีรสหวาน   
ไม่เป็นไข ไม่ระเหย และไม่มีกลิ่น มีสรรพคุณในการดับกลิ่น ใช้เป็นน้้ามันหล่อลื่นในเครื่องจักร ใช้ท้าน้้าหอมและผลิตภัณฑ์
ดูแลเส้นผม น้ามาปรุงเป็นน้้าสลัด น้้ามันหล่อลื่นนาฬิกา ส่วนผสมในเครื่องส้าอาง สามารถใช้แทนน้้ามันพืชได้ มีคุณสมบัติ
คล้ายน้้ามันมะกอก [2] เพราะมีส่วนประกอบของกรดโอลิอิก (oleic acid) ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวถึง 70%  มีสาร
ต้านอนุมูลอิสระปริมาณสงู และมีกรดไขมันอ่ิมตัวปรมิาณสงูด้วย จึงเป็นน้้ามันคุณภาพดีส้าหรับใช้ประกอบอาหาร ช่วยลดคลอ
เรสเตอรอลในเส้นเลือด ป้องกันโรคหัวใจ  

การสกัดน้้ามันจากพืชในปัจจุบันมีหลายวิธี โดยที่การสกัดด้วยตัวท้าละลาย (solvent extract) การกลั่น การเจียว 

(rendering)  ถึงแม้ว่าจะสามารถสกัดน้้ามันออกมาได้ในปริมาณสูง แต่จะไม่ค่อยเป็นที่นิยมนัก เนื่องจากผ่านความร้อนเป็น
เวลานาน กลิ่นไม่หอมมาก บางครั้งมีกลิ่นเหม็นไหม้ปนมากับน้้ามัน ส่วนการสกัดแบบบีบเย็น (cold-pressed extraction) 
[3] และการสกัดโดยใช้เอนไซม์ [4, 5, 6] น้้ามันที่ได้จะไม่ผ่านการให้ความร้อนสูงและไม่มีสารเคมีปนเปื้อน แต่ผลผลิตของ
น้้ามันท่ีสกัดได้มีปริมาณที่ต่้า ซึ่งเปอร์เซ็นต์ผลผลิตน้้ามันจากการบีบเย็นมีเพียง 50-65 % ของการสกัดด้วยตัวท้าละลาย และ
บางครั้งอาจมีปัญหาเรื่องความช้ืนปนเปื้อนสูง ส่งผลให้น้้ามันมีอายุการเก็บรักษาสั้นลง [7] ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาการสกัด
ของน้้ามันมะรุมโดยใช้เอนไซม์ เพื่อแล้วน้าไปตรวจสอบสมบัติทางเคมี ได้แก่ ค่าสปอนิฟิเคชัน (saponification value) ค่า
ไอโอดีน (Iodine number)  ค่าความเป็นกรด (acid value) และค่าเพอร์ออกไซด์ (peroxide value) 
 

วิธีด้าเนินการ 
1)  การศึกษาสภาวะความเข้มข้นของเอนไซม์ เวลา และอุณหภูมิที่เหมาะสมในการสกัดน้้ามันมะรุม โดยใช้เอนไซม์เซลลูเลส 

(EC 3.2.1.4) : น้าเมล็ดมะรุมที่แกะเปลือกและบดละเอียด 20.00 กรัม เติมน้้ากลั่น (1:6 w/v) ต้มให้เดือด 5 นาที ตั้งให้
เย็น ปรับ pH 6.8 ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.5 โมลาร์  แล้วเติมเอนไซม์ 2-6% (v/w) น้าไปบ่มที่ 45-65 องศาเซลเซียส 
พร้อมเขย่าด้วยอัตราเร็วประมาณ 120 รอบ/นาที เป็นเวลา 24-72 ช่ัวโมง แล้วแยกช้ันน้้าออกโดยการเซนตริฟิวส์ 8000 
รอบ/นาที ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที เก็บน้้ามันท่ีบริสุทธ์ิที่สกัดได้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 

 
ภาพที่ 1 เมลด็มะรุมที่ยังไม่แกะเปลือกและที่แกะเปลือกแล้ว 

2)  การศึกษาสมบัติของน้้ามันมะรุมที่สกัดด้วยเอนไซม์เซลลูเลส เปรียบเทียบกับน้้ามันมะรุมบีบเย็น และน้้ามันมะกอกบีบเย็น 
โดยท้าการทดลองต่อไปนี้ 
2.1)  การหาค่าไอโอดีน: เตรียมตัวอย่าง 2 ขวด โดยขวดที่ 1 เติมน้้ามัน 1.00 กรัม และคลอโรฟอร์ม 10 มิลลิลิตร ส่วน

ขวดที่2 (ควบคุม) เติมเฉพาะคลอโรฟอร์ม 10 มิลลิลิตร แล้วเติม Hanus Iodine 20 มิลลิลิตร เขย่าเบาๆ เก็บในที่
มืด 30 นาที เติมโพแทสเซียมไอโอไดด์10% 10 มิลลิลิตร และน้้ากลั่น 10 มิลลิลิตร เขย่า น้าไปไทเทรตกับ
สารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต 0.100 M โดยใช้น้้าแป้งเป็นอินดิเคเตอร์ 

2.2)  การหาค่าความเป็นกรด: ช่ังน้้ามัน 1.00 กรัม เติมสารละลายผสมโพรพานอลกับโทลูอีน (1:1) 125 มิลลิลิตร เขย่า 
น้าไปไทเทรตด้วยสารมาตรฐานโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 0.100 โมลาร์ โดยใช้ฟีนอลฟธาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ 

2.3) การหาค่าสปอนิฟิเคชัน: ปิเปตน้้ามัน 5 มิลลิลิตร เติมสารละลายเอทานอลิก-โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 0.5 โมลาร์ 25 
มิลลิลิตร และรีฟลักซ์ (reflux) 45 นาที น้าไปไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริก 0.50 โมลาร์ โดย
ใช้ฟีนอลฟธาลีนเป็นอินดิเคเตอร์  

2.4) การหาค่าเพอร์ออกไซด์: เตรียมตัวอย่าง 2 ขวด โดยขวดที่ 1 ใช้น้้ามัน 5 กรัม ส่วนขวดที่ 2 (ควบคุม) เติมสารละลาย
ผสมกรดแอซิติกเข้มข้นกับคลอโรฟอร์ม (3:2) 30 มิลลิลิตร เขย่าแล้วเติมสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ 5.00    
โมลาร์ 0.5 มิลลิลิตร น้้ากลั่น 30 มิลลิลิตร และอินดิเคเตอร์น้้าแป้ง 2 มิลลิลิตร เก็บในที่มืด 5-10 นาที จากนั้นน้าไป
ไทเทรตด้วยสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต 0.010 โมลาร์ 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

1. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้้ามันมะรุม 
 ความเข้มข้นของเอนไซม์ : การสกัดน้้ามันมะรุมโดยใช้เอนไซม์ 2, 4  และ 6 % (w/v) ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็น

เวลา 24 ช่ัวโมง ได้ผลดังตารางที่ 1 พบว่าความเข้มข้นเอนไซม์ 6% สามารถสกัดน้้ามันมะรุมได้ดีที่สุด มีเปอร์เซ็นต์การ
สกัดเท่ากับ 0.35% w/w ส่วนความเข้มข้นเอนไซม์ 2% และ 4% สกัดน้้ามันได้น้อยมาก จนแยกไม่ได้ 

ตารางที่ 1 แสดงผลของความเข้มข้นของเอนไซม์ที่มกีารสกัดน้้ามันมะรุม 
ความเข้มขน้ (%w/v) น้้ามันมะรุมที่สกัดได้ (กรัม) เปอร์เซ็นต์การสกัด (%) 

2 ไม่สามารถวัดค่าได ้ ไม่สามารถวัดค่าได ้
4 เกิดน้อยมาก เกิดน้อยมาก 
6 0.07 0.35 

 เวลาที่ใช้สกัด: ศึกษาการสกัดน้้ามันมะรุมโดยใช้เวลา 24, 48 และ 72 ช่ัวโมง โดยใช้ความเข้มข้นเอนไซม์ 6% ที่
อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส พร้อมกับเขย่าตลอดเวลาที่สกัด ได้ผลดังตารางที่ 2 พบว่าเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือ 72 
ช่ัวโมง ได้เปอร์เซ็นต์การสกัด 3.45%  ส่วนท่ีเวลา 24 และ 48 ช่ัวโมง มีผลเปอร์เซ็นต์การสกัดเท่ากับ 0.35 และ 1.40% 
ตามล้าดับ 

ตารางที่ 2 แสดงผลของเวลาในการสกัดทีม่ีต่อการสกัดน้้ามันมะรุม 
เวลา (ชั่งโมง) น้้ามันมะรุมที่สกัดได้(กรัม) เปอร์เซ็นต์การสกัด (%w/w) 

24 0.07 0.35 
48 0.28 1.40 
72 0.69 3.45 

 อุณหภูมิที่ใช้สกัด: สกัดน้้ามันมะรุมโดยใช้อุณหภูมิที่ต่างกัน คือ 45, 55 และ 65 องศาเซลเซียส โดยใช้ความเข้มข้น
เอนไซม์ 6%(w/v) ที่อุณหภูมิ 72 ช่ัวโมง พร้อมกับเขย่าตลอดเวลาที่สกัด ได้ผลดังตารางที่ 3 พบว่าอุณหภูมิที่เหมาะสม
ที่สุดคือ 45 องศาเซลเซียส ได้เปอร์เซ็นต์การสกัด 3.45%  ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เอนไซม์ส่วนใหญ่ท้างานได้ดี โดยเมื่อให้
อุณหภูมิที่ 55 และ 65 องศาเซลเซียส จะให้เปอร์เซ็นต์การสกัดที่น้อยลง เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะท้าให้การท้างานของ
เอนไซม์เสื่อมไป  
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ตารางที่ 3 ผลของอุณหภูมิทีม่ตี่อการสกัดน้า้มันมะรุม 
อุณหภูมิ (oc) น้้ามันมะรุมที่สกดัได้ (กรัม) เปอร์เซ็นต์การสกัด (%w/w) 

45 0.69 3.45 
55 0.33 1.65 
65 0.12 0.60 

ส่วนการศึกษาการเขย่าในระหว่างการสกัด พบว่าการสกัดน้้ามันมะรุมแบบท้าการเขยา่จะสามารถให้ผลผลิตเป็นน้้ามัน
แต่การสกัดน้้ามันมะรุมแบบไม่เขย่าจะไม่สามารถสกัดน้้ามันได้ และจะมีกลิ่นบูด เนื่องจากเอนไซม์ไม่สามารถท้าปฏิกิริยากับ
เมล็ดมะรุมได้ 

2. ศึกษาสมบัติของน้้ามันมะรุมที่สกัดด้วยเอนไซม์เซลลูเลส เปรียบเทียบกับน้้ามันมะรุมบีบเย็น และน้้ามันมะกอกบีบเย็น  
น้าน้้ามันมะรุมที่ได้จากการสกัดด้วยเอนไซม์เซลลูเลส น้้ามันมะรุมบีบเย็นและน้้ามันมะกอกบีบเย็น มาศึกษา

เปรียบเทียบคุณสมบัติ โดยใช้ค่าสปอนิฟิเคชัน ค่าไอโอดีน ค่าของกรด และค่าเพอร์ออกไซด์ ได้ผลดังตารางที่ 4  

ตารางที่ 4 การเปรยีบเทียบคณุสมบัติของน้้ามันมะรุมที่สกดัด้วยเอนไซม์เซลลูเลส 
  กับน้้ามันมะรมุบีบเย็นและน้้ามนัมะกอกบีบเย็น 

การศึกษาสมบัติของน้้ามัน 
น้้ามันมะรุมสกดัด้วย

เอนไซมเ์ซลลูเลส  
น้้ามันมะรุม 

บีบเย็น 
น้้ามันมะกอก 

บีบเย็น 
ค่าไอโอดีน (mg/g) 65.02 68.71 81.85 
ค่าความเป็นกรด (mg KOH/g) 2.33 1.99 3.77 
ค่าสปอนิฟิเคชัน (mg KOH/g) 157.08 166.06 202.08 
ค่าเพอร์ออกไซด์ (mg/g) 0.30 0.40 0.70 

 
ค่าไอโอดีนของน้้ามันจะบอกถึงความไม่อิ่มตัวของน้้ามัน ถ้ามีค่าไอโอดีนสูงแสดงว่ามีปริมาณกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว

เป็นส่วนประกอบปริมาณมาก และจะเกิดการหืนได้ง่าย ซึ่งจากผลการทดลองพบว่าน้้ามันมะรุมที่สกัดด้วยเอนไซม์เซลลูเลส มี
ค่าไอโอดีนน้อยกว่าน้้ามันมะรุมบีบเย็นและน้้ามันมะกอกบีบเย็นเท่ากับ 65.02, 68.71 และ 81.91 mg/g  ตามล้าดับ ดังนั้น
น้้ามันมะรุมสกัดด้วยเอนไซม์เซลลูเลสจึงมีความต้านทานสูงต่อการเกิดออกซิเดชันของไขมัน 

ค่าความเป็นกรดของน้้ามันจะบอกถึงค่ากรดไขมันอิสระ  จากผลการทดลองพบว่าน้้ามันมะรุมที่สกัดด้วยเอนไซม์เซลลู
เลสมีค่าความเป็นกรด 2.33 mg KOH/g มากกว่าน้้ามันมะรุมบีบเย็น 1.99 mgKOH/g แต่น้อยกว่าน้้ามันมะกอกบีบเย็น 3.77 
mgKOH/g  ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าน้้ามันมะรุมที่สกัดด้วยเอนไซม์เซลลูเลส มีคุณภาพด้อยกว่าน้้ามันมะรุมบีบเย็น แค่ก็ยังมี
คุณภาพที่ดีกว่าน้้ามันมะกอกบีบเย็น เนื่องจากความเป็นกรดของน้้ามันแสดงถึงกรดไขมันอิสระในน้้ามัน และเป็นค่าที่บ่งช้ี
คุณภาพของน้้ามัน หากค่าความเป็นกรดสูง แสดงว่าน้้ามันเสื่อมคุณภาพ มีจุดเกิดควัน (smoke point) ต่้าลง และเป็นสาเหตุ
เริ่มต้นของการเกิดกลิ่นหืน 

ค่าสปอนิฟิเคชันของน้้ามันเป็นค่าที่บอกขนาดโมเลกุลหรือน้้าหนักโมเลกุลของกรดไขมันที่เป็นส่วนประกอบในโมเลกุล
ไตรกลีเซอไรด์ หากน้้ามันท่ีมีค่าสปอนิฟิเคชันสูง แสดงว่ากรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบในโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์มีน้้าหนัก
โมเลกุลต่้ามาก จึงมีจ้านวนโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์ต่อหน่วยน้้าหนักเป็นจ้านวนมาก ดังนั้นจึงต้องใช้ด่างเป็นจ้านวนมากใน
การไฮโดรไลซ์ จากผลการทดลองพบว่าน้้ามันมะรุมสกัดด้วยเอนไซม์เซลลูเลสมีค่าสปอนิฟิเคชัน 157.08 mg KOH/g ซึ่งน้อย
กว่าน้้ามันมะกอกบีบเย็นและน้้ามันมะรุมบีบเย็น เท่ากับ 202.80 และ 166.06 mg KOH/g ตามล้าดับ ดังน้ันน้้ามันมะรุมสกัด
ด้วยเอนไซม์เซลลูเลส จะมีกรดไขมันที่มนี้้าหนักโมเลกุลต่้า   



1225

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตารางที่ 3 ผลของอุณหภูมิทีม่ตี่อการสกัดน้า้มันมะรุม 
อุณหภูมิ (oc) น้้ามันมะรุมที่สกดัได้ (กรัม) เปอร์เซ็นต์การสกัด (%w/w) 

45 0.69 3.45 
55 0.33 1.65 
65 0.12 0.60 

ส่วนการศึกษาการเขย่าในระหว่างการสกัด พบว่าการสกัดน้้ามันมะรุมแบบท้าการเขยา่จะสามารถให้ผลผลิตเป็นน้้ามัน
แต่การสกัดน้้ามันมะรุมแบบไม่เขย่าจะไม่สามารถสกัดน้้ามันได้ และจะมีกลิ่นบูด เนื่องจากเอนไซม์ไม่สามารถท้าปฏิกิริยากับ
เมล็ดมะรุมได้ 

2. ศึกษาสมบัติของน้้ามันมะรุมที่สกัดด้วยเอนไซม์เซลลูเลส เปรียบเทียบกับน้้ามันมะรุมบีบเย็น และน้้ามันมะกอกบีบเย็น  
น้าน้้ามันมะรุมที่ได้จากการสกัดด้วยเอนไซม์เซลลูเลส น้้ามันมะรุมบีบเย็นและน้้ามันมะกอกบีบเย็น มาศึกษา

เปรียบเทียบคุณสมบัติ โดยใช้ค่าสปอนิฟิเคชัน ค่าไอโอดีน ค่าของกรด และค่าเพอร์ออกไซด์ ได้ผลดังตารางที่ 4  

ตารางที่ 4 การเปรยีบเทียบคณุสมบัติของน้้ามันมะรุมที่สกดัด้วยเอนไซม์เซลลูเลส 
  กับน้้ามันมะรมุบีบเย็นและน้้ามนัมะกอกบีบเย็น 

การศึกษาสมบัติของน้้ามัน 
น้้ามันมะรุมสกดัด้วย

เอนไซมเ์ซลลูเลส  
น้้ามันมะรุม 

บีบเย็น 
น้้ามันมะกอก 

บีบเย็น 
ค่าไอโอดีน (mg/g) 65.02 68.71 81.85 
ค่าความเป็นกรด (mg KOH/g) 2.33 1.99 3.77 
ค่าสปอนิฟิเคชัน (mg KOH/g) 157.08 166.06 202.08 
ค่าเพอร์ออกไซด์ (mg/g) 0.30 0.40 0.70 

 
ค่าไอโอดีนของน้้ามันจะบอกถึงความไม่อิ่มตัวของน้้ามัน ถ้ามีค่าไอโอดีนสูงแสดงว่ามีปริมาณกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว

เป็นส่วนประกอบปริมาณมาก และจะเกิดการหืนได้ง่าย ซึ่งจากผลการทดลองพบว่าน้้ามันมะรุมที่สกัดด้วยเอนไซม์เซลลูเลส มี
ค่าไอโอดีนน้อยกว่าน้้ามันมะรุมบีบเย็นและน้้ามันมะกอกบีบเย็นเท่ากับ 65.02, 68.71 และ 81.91 mg/g  ตามล้าดับ ดังนั้น
น้้ามันมะรุมสกัดด้วยเอนไซม์เซลลูเลสจึงมีความต้านทานสูงต่อการเกิดออกซิเดชันของไขมัน 

ค่าความเป็นกรดของน้้ามันจะบอกถึงค่ากรดไขมันอิสระ  จากผลการทดลองพบว่าน้้ามันมะรุมที่สกัดด้วยเอนไซม์เซลลู
เลสมีค่าความเป็นกรด 2.33 mg KOH/g มากกว่าน้้ามันมะรุมบีบเย็น 1.99 mgKOH/g แต่น้อยกว่าน้้ามันมะกอกบีบเย็น 3.77 
mgKOH/g  ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าน้้ามันมะรุมที่สกัดด้วยเอนไซม์เซลลูเลส มีคุณภาพด้อยกว่าน้้ามันมะรุมบีบเย็น แค่ก็ยังมี
คุณภาพที่ดีกว่าน้้ามันมะกอกบีบเย็น เนื่องจากความเป็นกรดของน้้ามันแสดงถึงกรดไขมันอิสระในน้้ามัน และเป็นค่าที่บ่งช้ี
คุณภาพของน้้ามัน หากค่าความเป็นกรดสูง แสดงว่าน้้ามันเสื่อมคุณภาพ มีจุดเกิดควัน (smoke point) ต่้าลง และเป็นสาเหตุ
เริ่มต้นของการเกิดกลิ่นหืน 

ค่าสปอนิฟิเคชันของน้้ามันเป็นค่าที่บอกขนาดโมเลกุลหรือน้้าหนักโมเลกุลของกรดไขมันที่เป็นส่วนประกอบในโมเลกุล
ไตรกลีเซอไรด์ หากน้้ามันท่ีมีค่าสปอนิฟิเคชันสูง แสดงว่ากรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบในโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์มีน้้าหนัก
โมเลกุลต่้ามาก จึงมีจ้านวนโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด์ต่อหน่วยน้้าหนักเป็นจ้านวนมาก ดังน้ันจึงต้องใช้ด่างเป็นจ้านวนมากใน
การไฮโดรไลซ์ จากผลการทดลองพบว่าน้้ามันมะรุมสกัดด้วยเอนไซม์เซลลูเลสมีค่าสปอนิฟิเคชัน 157.08 mg KOH/g ซึ่งน้อย
กว่าน้้ามันมะกอกบีบเย็นและน้้ามันมะรุมบีบเย็น เท่ากับ 202.80 และ 166.06 mg KOH/g ตามล้าดับ ดังน้ันน้้ามันมะรุมสกัด
ด้วยเอนไซม์เซลลูเลส จะมีกรดไขมันที่มนี้้าหนักโมเลกุลต่้า   

ส่วนค่าเพอร์ออกไซด์เป็นค่าที่ใช้วัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นหืน เป็น
ค่าที่บ่งช้ีถึงการเสื่อมเสียของน้้ามัน ถ้าค่าเพอร์ออกไซด์สูงแสดงว่าน้้ามันเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันมาก มีกลิ่นหืนมาก
จากผลการทดลองพบว่าน้้ามันมะรุมที่สกัดด้วยเอนไซม์เซลลูเลสมีค่า 0.30 mg/g ซึ่งน้อยกว่าน้้ามันมะรุมบีบเย็นและน้้ามัน
มะกอกบีบเย็น เท่ากับ 0.40 และ 0.70 mg/g ตามล้าดับ ดังนั้นน้้ามันมะรุมสกัดด้วยเอนไซม์เซลลูเลสมีกลิ่นหืนได้ช้ากว่า
น้้ามันมะรุมบีบเย็นและน้้ามันมะกอกบีบเย็น 

 
สรุปผลการวิจัย 

การสกัดน้้ามันเมล็ดมะรุมด้วยเอนไซม์เซลลูเลส เป็นการสกัดน้้ามันไม่ผ่านการให้ความร้อนสูงและไม่มีสารเคมี
ปนเปื้อน น้้ามันมะรุมที่ได้จึงมีความบริสุทธิ์สูง การสกัดสามารถท้าได้ไม่ยุ่งยาก และประสิทธิภาพการสกัดน้้ามันมะรุมโดยใช้
เอนไซม์เซลลูเลสขึ้นอยู่กับปริมาณเอนไซม์ อุณหภูมิ เวลาในการสกัดและการเขย่า จากการทดลองมีสภาวะการสกัดที่
เหมาะสมดังนี้ ใช้ความเข้มข้นของเอนไซม์ 6% (w/v)  สกัดโดยการบ่มที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ช่ัวโมง 
พร้อมเขย่าด้วยอัตราเร็วประมาณ 120 รอบ/นาที ได้เปอร์เซ็นต์การสกัดสูงสุด 3.45%   

และศึกษาคุณภาพน้้ามันท่ีได้เปรียบเทียบกับน้้ามันมะกอกบีบเย็นและน้้ามะรุมบีบเย็น พบว่าน้้ามันมะรุมที่สกัดด้วย
เอนไซม์เซลลูเลสมีค่าความไม่อิ่มตัวของน้้ามันและกรดไขมันอิสระต่้า สามารถต้านทานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ดี และมี
โอกาสเกิดกลิ่นหืนน้อย มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้้ามันมะรุมบีบเย็น และดีกว่าน้้ามันมะกอกบีบเย็น  
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กำรท�ำทินเลเยอร์โครมำโตกรำฟีชนิดซิลิกำเจลอย่ำงง่ำย

ศุภวิชญ์ แก้วไทย1* และศิริพร จันทรคีรี2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ทินเลเยอร์โครมาโตกราฟี (TLC) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์เชิงคุณภาพทางเคมี ซึ่งนิยมใช้ซิลิกาเจลเป็นเฟสคงที่ เคลือบอยู่

บนวัสดุต่างๆ โดยการท�าแผ่น TLC ใช้เองในห้องปฏิบัติการมักมีปัญหาการหลุดร่อนของซิลิกาเจล 

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างแผ่น TLC โดยใช้ซิลิกาเจลเป็นเฟสคงที่ เคลือบบนแผ่นกระจกสไลด์และอะลูมิเนียมฟอยล์ และศึกษาผล

การเติมยิปซัมและสาร GTMS ที่มีต่อความคงทนของแผ่นTLC 

วิธีกำรศึกษำ : สร้างแผ่น TLC โดยใช้ซิลิกาเจลจากสารดูดความชื้น (60-250 mesh) และ Silica gel 60 (230-400 mesh) เติม

ยิปซัม 10-30% ผสมซิลิกาเจลบนแผ่นกระจกสไลด์ และเติม GTMS 30-50% ผสมซิลิกาเจลบนอะลูมิเนียมฟอยล์ แล้วน�าแผ่น TLC 

มาทดสอบความคงทนและการแยกคลอโรฟิลล์โดยใช้เฟสเคลื่อนที่ hexane-acetone-ethanol (70:28:2)

ผลกำรศึกษำ : Silica gel 60 ยึดเกาะบนกระจกสไลด์ได้ดีกว่าซิลิกาเจลจากสารดูดความชื้น และซิลิกาเจลผสมยิปซัม 10% โดยใช้

เอทานอลเป็นตัวท�าละลาย มีความคงทนมากที่สุด 13 วัน และแยกคลอโรฟิลล์ได้ (Rf = 0.61) ส่วนแผ่น TLC บนอลูมิเนียมฟอยล์ 

พบว่า Silica gel 60 + GTMS (1:1) มีความคงทนมากที่สุด 15 วัน และแยกคลอโรฟิลล์ได้ (Rf =0.60) 

วิจำรณ์และสรุป : ขนาดอนุภาคซิลิกาเจลมีผลต่อการยึดเกาะบนแผ่น TLC และยิปซัมช่วยเพิ่มการยึดเกาะให้กับซิลิกาเจล โดยซิลิ

กาเจลผสมยิปซัม 10% เป็นอัตราส่วนเหมาะสมที่สุด ส่วนอลูมิเนียมฟอยล์ต้องใช้ GTMS เพื่อช่วยยึดเกาะกับชั้นโลหะออกไซด์ขอ

งอลูมิเนียม โดย Silica gel 60 + GTMS (1:1) เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุด

ค�ำส�ำคัญ : ทินเลเยอร์โครมาโตกราฟี ซิลิกาเจล GTMS ผงยิปซัม กระจกสไลด์ อลูมิเนียมฟอยล์
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Making Simplicity of Silica Gel on Thin-layer Chromatography Plates.

Suppawit Kaewthai1* and Siriporn Jantarakeeree2

Abstract

Introduction: Thin Layer Chromatography (TLC) is qualitative analysis, using silica gel as stationary phase coat-

ed on various materials. Making TLC plates used in the laboratory often silica gel cracking problems.

Objective: To make TLC plates using silica gel as a stationary phase coated on a microscope slide and aluminum 

foil. Study the effect of adding gypsum and GTMS on the durability of TLC plates.

Methods: To making TLC plates using silica gel from the desiccant (60-250 mesh) and Silica gel 60 (230-400 

mesh), add 10-30% gypsum mix silica gel on the microscope slide. Add 30-50% GTMS mix silica gel for treat on 

aluminum foil. Test the durability of TLC plates and separation of chlorophyll by using hexane-acetone-ethanol 

(70:28:2) as mobile phase.

Results: Silica gel 60 is better adhesion than desiccant silica gel on the microscope slide. Silica gel mixed 10% 

Gypsum by using ethanol as solvent is the most durable (13 days) and can separate chlorophyll (Rf = 0.61), 

while the TLC sheet on aluminum foil that Silica gel 60 + GTMS (1: 1) is the most durable (15 Days) and can 

separate chlorophyll (Rf = 0.60). 

Conclusion: Particle size of Silica gel has affects adhesion on TLC plate. Gypsum is enhanced adhesion to sil-

ica gel, which Gypsum 10% is most suitable. For aluminum foil plate requires GTMS to help bond with the 

metal oxide layer of aluminum, which Silica gel 60 + GTMS (1: 1) is the most suitable ratio.

Keywords: Thin-layer Chromatography, Silica Gel, GTMS, Gypsum, microscope Slide, Aluminum foil.
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3 

 

บทนํา 

 Thin-layer chromatography (TLC) เปนเทคนิคการวิเคราะหเชิงคุณภาพทางเคมีท่ีสามารถวิเคราะหไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว นิยมใชตรวจหาองคประกอบของสารผสม ตรวจสอบความบริสุทธ์ิของสาร ยืนยันชนิดของสารและการดําเนิน

ไปของปฏิกิริยาเคมี ตัวดูดซับท่ีนิยมใชในเทคนิค TLC มากท่ีสุดคือ Silica gel เพราะเปนสารท่ีมีข้ัวสูง สามารถแยกสารท่ีมีข้ัว

ตางกันไดอยางชัดเจน โดยสารท่ีมีข้ัวสูงสามารถเกิดแรงยึดกับ Silica gel ไดดี (Archana, 2011) 

 การเรียนการสอนเก่ียวกับการวิเคราะหเชิงคุณภาพทางเคมีในระดับมัธยมศึกษา ไมพบวามีการสอนในเรื่องเทคนิค 

TLC แตถาหากนักเรียนไดมีความรูในเรือ่งเทคนิค TLC จะสามารถนําไปประยุกตใชกับการเรยีนไดเพ่ิมข้ึน เชน การทําโครงงาน 

การเช่ือมโยงกับเน้ือหาเรื่อง สภาพข้ัวของสาร แตในบางโรงเรียนอาจมีขอจํากัดดานงบประมาณ และความรูท่ีเก่ียวของกับการ

ทําแผน TLC ใชเองไมปรากฎวิธีการทําท่ีเหมาะสมกับนักเรียนได  

 ดังน้ันจึงสนใจท่ีจะสรางนวัตกรรมในการผลิตแผน TLC ข้ึนมาโดยใช Silica gel แบบเม็ดท่ีเปนสารดูดความช้ืนท่ัวไป 

เพ่ือประยุกตเปนอุปกรณท่ีใชในหองปฏิบัติการ และในการทําแผน TLC ใชเองมักจะมีปญหาการหลุดรอนของ Silica gel 

ดังน้ันจึงศึกษาการเติม gypsum ซึ่งเปนสารชวยยึดเกาะเพ่ือชวยเพ่ิมความคงทน รวมถึงการศึกษาการเคลือบ Silica gel      

บนแผนกระจกและอลูมิเนียม และนํามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ โดยการทดสอบความคงทนของแผน TLC และ

ความสามารถในการแยก Chlorophyll ของสารสกัดพืชใบเขียว  

วิธีดําเนินการ 

ตอนท่ี 1 การเตรียมแผน TLC ท่ีใชเฟสคงท่ีเปน Silica Gel แบบเม็ดและแบบผง เคลอืบลงบนกระจกสไลด 

 1. บดเม็ด Silica Gel ชนิดสารดูดความช้ืนในโกรงหินใหเปนผงละเอียด มีขนาดอนุภาค 60 - 250 mesh  

 2. นํา Silica Gel 10.00 กรัม ใสลงในบีกเกอร เติมนํ้ากลั่น 25 มิลลิลิตร (อัตราสวนนํ้าตอ Silica Gel คือ 2.5 : 1)  และ

คนดวยเครื่อง Magnetic Stirrer 5 นาที จนไดสารเคลือบท่ีเปนสารแขวนลอย 

 3. เตรียมกระจกสไลดท่ีสะอาดและแหง และดูดสารเคลือบดวยกระบอกฉีดยา และกดสารเคลือบลงบนแผน

กระจกสไลดอยางชา ๆ ตามแนวความกวางของกระจกสไลด ท้ังหมด 4 แผน 

 4. ตั้งกระจกสไลดท่ีเคลือบไว 1 ช่ัวโมง หรือจนสารเคลือบเปนสีขาวและเรียบ จากน้ันอบท่ีอุณหภูมิ 120  C เปน

เวลา 1 ช่ัวโมง ตั้งใหเย็นในเดซิเคเตอร และเก็บไวในถุงซิปล็อค 

 5. ทําซ้ําโดยเปลี่ยนจาก Silica Gel ชนิดสารดูดความช้ืน เปนชนิดท่ีเปนผงท่ีใชในหองปฏิบัติการ (Silica Gel 60) 

ตอนท่ี 2 การทําแผน TLC ท่ีใชเฟสคงท่ีเปน Silica Gel แบบเม็ด ผสม Gypsum  

 1. บดเม็ด Silica Gel ชนิดสารดูดความช้ืน ในโกรงบดใหเปนผงละเอียด มีขนาดอนุภาค 60 - 250 Mesh  

 2. ผสม Gypsum ในผง Silica Gel ในอัตราสวน 10%,  20% และ 30% โดยนํ้าหนัก จํานวน 10.00 กรัม  

 3. นําสวนผสมผง Gypsum และ Silica Gel แตละอัตราสวน ใสลงในบีกเกอร เติมนํ้ากลั่น 25 มิลลิลิตร คนดวย

เครื่อง Magnetic Stirrer 5 นาที จนไดสารเคลือบท่ีเปนสารแขวนลอย 

 4. นําสารเคลือบแตละอัตราสวนเคลือบลงบนกระจกสไลด อัตราสวนละ 4 แผน 

 5. ตั้งกระจกสไลดท่ีเคลือบไว 1 ช่ัวโมง หรือจนสารเคลือบเปนสีขาวและเรียบ อบในตูอบท่ีอุณหภูมิ 120  C เปน

เวลา 1 ช่ัวโมง ตั้งใหเย็นในเดซิเคเตอร และเก็บไวในถุงซิปล็อค 

 6. ทําซ้ําขอ 1-5 โดยเปลี่ยนจากนํ้ากลั่นเปนเอทานอล แตทําเฉพาะอัตราสวน Gypsum ท่ีดีท่ีสุดในการเตรียมดวยนํ้ากลั่น 

ตอนท่ี 3 การทําแผน TLC ท่ีมีเฟสคงท่ีเปน Silica Gel ชนิดผง และชนิดเม็ดเคลือบลงบนอลูมิเนียมฟอยล 

 1. เตรียมสารเคลือบ ทําโดยผสมนํ้ากลั่นและ glycidoxypropyl-trimethoxy-silane (GTMS) 30% 40% และ 

50% (v/v) ใหมีปริมาตร 15 มิลลิลิตร 

 2. คนสวนผสมนํ้ากลั่นและ GTMS ใหเขากันดวยเครื่อง Magnetic Stirrer  1 นาที 
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บทนํา 

 Thin-layer chromatography (TLC) เปนเทคนิคการวิเคราะหเชิงคุณภาพทางเคมีท่ีสามารถวิเคราะหไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว นิยมใชตรวจหาองคประกอบของสารผสม ตรวจสอบความบริสุทธ์ิของสาร ยืนยันชนิดของสารและการดําเนิน

ไปของปฏิกิริยาเคมี ตัวดูดซับท่ีนิยมใชในเทคนิค TLC มากท่ีสุดคือ Silica gel เพราะเปนสารท่ีมีข้ัวสูง สามารถแยกสารท่ีมีข้ัว

ตางกันไดอยางชัดเจน โดยสารท่ีมีข้ัวสูงสามารถเกิดแรงยึดกับ Silica gel ไดดี (Archana, 2011) 

 การเรียนการสอนเก่ียวกับการวิเคราะหเชิงคุณภาพทางเคมีในระดับมัธยมศึกษา ไมพบวามีการสอนในเรื่องเทคนิค 

TLC แตถาหากนักเรียนไดมีความรูในเรือ่งเทคนิค TLC จะสามารถนําไปประยุกตใชกับการเรยีนไดเพ่ิมข้ึน เชน การทําโครงงาน 

การเช่ือมโยงกับเน้ือหาเรื่อง สภาพข้ัวของสาร แตในบางโรงเรียนอาจมีขอจํากัดดานงบประมาณ และความรูท่ีเก่ียวของกับการ

ทําแผน TLC ใชเองไมปรากฎวิธีการทําท่ีเหมาะสมกับนักเรียนได  

 ดังน้ันจึงสนใจท่ีจะสรางนวัตกรรมในการผลิตแผน TLC ข้ึนมาโดยใช Silica gel แบบเม็ดท่ีเปนสารดูดความช้ืนท่ัวไป 

เพ่ือประยุกตเปนอุปกรณท่ีใชในหองปฏิบัติการ และในการทําแผน TLC ใชเองมักจะมีปญหาการหลุดรอนของ Silica gel 

ดังน้ันจึงศึกษาการเติม gypsum ซึ่งเปนสารชวยยึดเกาะเพ่ือชวยเพ่ิมความคงทน รวมถึงการศึกษาการเคลือบ Silica gel      

บนแผนกระจกและอลูมิเนียม และนํามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ โดยการทดสอบความคงทนของแผน TLC และ

ความสามารถในการแยก Chlorophyll ของสารสกัดพืชใบเขียว  

วิธีดําเนินการ 

ตอนท่ี 1 การเตรียมแผน TLC ท่ีใชเฟสคงท่ีเปน Silica Gel แบบเม็ดและแบบผง เคลอืบลงบนกระจกสไลด 

 1. บดเม็ด Silica Gel ชนิดสารดูดความช้ืนในโกรงหินใหเปนผงละเอียด มีขนาดอนุภาค 60 - 250 mesh  

 2. นํา Silica Gel 10.00 กรัม ใสลงในบีกเกอร เติมนํ้ากลั่น 25 มิลลิลิตร (อัตราสวนนํ้าตอ Silica Gel คือ 2.5 : 1)  และ

คนดวยเครื่อง Magnetic Stirrer 5 นาที จนไดสารเคลือบท่ีเปนสารแขวนลอย 

 3. เตรียมกระจกสไลดท่ีสะอาดและแหง และดูดสารเคลือบดวยกระบอกฉีดยา และกดสารเคลือบลงบนแผน

กระจกสไลดอยางชา ๆ ตามแนวความกวางของกระจกสไลด ท้ังหมด 4 แผน 

 4. ตั้งกระจกสไลดท่ีเคลือบไว 1 ช่ัวโมง หรือจนสารเคลือบเปนสีขาวและเรียบ จากน้ันอบท่ีอุณหภูมิ 120  C เปน

เวลา 1 ช่ัวโมง ตั้งใหเย็นในเดซิเคเตอร และเก็บไวในถุงซิปล็อค 

 5. ทําซ้ําโดยเปลี่ยนจาก Silica Gel ชนิดสารดูดความช้ืน เปนชนิดท่ีเปนผงท่ีใชในหองปฏิบัติการ (Silica Gel 60) 

ตอนท่ี 2 การทําแผน TLC ท่ีใชเฟสคงท่ีเปน Silica Gel แบบเม็ด ผสม Gypsum  

 1. บดเม็ด Silica Gel ชนิดสารดูดความช้ืน ในโกรงบดใหเปนผงละเอียด มีขนาดอนุภาค 60 - 250 Mesh  

 2. ผสม Gypsum ในผง Silica Gel ในอัตราสวน 10%,  20% และ 30% โดยนํ้าหนัก จํานวน 10.00 กรัม  

 3. นําสวนผสมผง Gypsum และ Silica Gel แตละอัตราสวน ใสลงในบีกเกอร เติมนํ้ากลั่น 25 มิลลิลิตร คนดวย

เครื่อง Magnetic Stirrer 5 นาที จนไดสารเคลือบท่ีเปนสารแขวนลอย 

 4. นําสารเคลือบแตละอัตราสวนเคลือบลงบนกระจกสไลด อัตราสวนละ 4 แผน 

 5. ตั้งกระจกสไลดท่ีเคลือบไว 1 ช่ัวโมง หรือจนสารเคลือบเปนสีขาวและเรียบ อบในตูอบท่ีอุณหภูมิ 120  C เปน

เวลา 1 ช่ัวโมง ตั้งใหเย็นในเดซิเคเตอร และเก็บไวในถุงซิปล็อค 

 6. ทําซ้ําขอ 1-5 โดยเปลี่ยนจากนํ้ากลั่นเปนเอทานอล แตทําเฉพาะอัตราสวน Gypsum ท่ีดีท่ีสุดในการเตรียมดวยนํ้ากลั่น 

ตอนท่ี 3 การทําแผน TLC ท่ีมีเฟสคงท่ีเปน Silica Gel ชนิดผง และชนิดเม็ดเคลือบลงบนอลูมิเนียมฟอยล 

 1. เตรียมสารเคลือบ ทําโดยผสมนํ้ากลั่นและ glycidoxypropyl-trimethoxy-silane (GTMS) 30% 40% และ 

50% (v/v) ใหมีปริมาตร 15 มิลลิลิตร 

 2. คนสวนผสมนํ้ากลั่นและ GTMS ใหเขากันดวยเครื่อง Magnetic Stirrer  1 นาที 

4 

 

 3. เติม Silica Gel ชนิดผง 3 กรัมลงไปชาๆ ระหวางคน และคนตอไปจนครบ 30 นาที 

 4. เตรียมอลูมิเนียมฟอยลขนาดเทากับกระจกสไลด ท่ีสะอาดและแหง ดูดสารเคลือบดวยกระบอกฉีดยา และกดสาร

เคลือบลงบนอลูมิเนียมฟอยลอยางชา ๆ ตามแนวความกวางของอลูมิเนียมฟอยลท้ังหมด 4 แผน และตั้งท้ิงไว 1 ช่ัวโมง 

 5. นําไปอบท่ีอุณหภูมิ 140  C เปนเวลา 1 ช่ัวโมง 10 นาที ตั้งท้ิงใหเย็นและเก็บไวในถุงซิปล็อค 

 6. ทําซ้ําโดยเปลี่ยน Silica Gel ชนิดผงเปนชนิดเม็ดท่ีบดใหเปนผงละเอียด ขนาดอนุภาค 60 - 250 mesh 

ตอนท่ี 4 การทดสอบการหลุดรอนของแผน TLC  

 1. นําแผน TLC ท่ีไดมาทดสอบการหลุดรอนในระหวางการเก็บรักษา โดยมีวิธีการทดสอบ 3 แบบ ไดแก การเขยาใน

แนวท่ีแผน TLC ตั้งตรง และควํ่า และการนําแผน TLC ไปเคาะกับพ้ืนเเข็ง (โดยปลอยจากความสูงเดียวกันลงบนพ้ืนเเข็ง)  

 2. สังเกตและวัดพ้ืนท่ีของ Silica Gel ท่ีหลุดรอน ทดสอบทุกวัน จนกวา Silica Gel จะหลุดรอนท้ังหมด  

ตอนท่ี 5 การทดสอบความสามารถในการแยก Chlorophyll 

 1. สกัดสารตัวอยางพืชใบเขียวจากใบตําลึง โดยสารละลายผสม acetone-hexane (1:1, v/v)  

 2. เตรียมสารละลายผสม hexane-acetone-ethanol (70:28:2, v/v) เปนเฟสเคลื่อนท่ี 

 3. ทําการแยกโดยแผน TLC ท่ีทําข้ึนและคํานวณคา Rf ของ Chlorophyll ท่ีแยกได 

 8. ทําซ้ําโดยใชแผน TLC สําเร็จรูปแทนแผน TLC ท่ีทําข้ึน โดยตัดแผน TLC สําเร็จรูปใหมีขนาดเทากัน 

 9. เปรียบเทียบคา Rf และ ระยะเวลาท่ีตัวทําละลายเคลื่อนท่ี ระหวาง TLC สําเร็จรูปกับแผน TLC ท่ีทําข้ึน  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

1.การทําแผน TLC ท่ีใชเฟสคงท่ีเปน Silica Gel แบบเม็ดและแบบผง 

 จากการทดสอบการหลุดรอน พบวา Silica Gel แบบผง สามารถเคลือบหรือยึดเกาะบนกระจกสไลดไดดีกวา Silica 

Gel แบบเม็ด โดยแผน TLC ท่ีเคลือบดวย Silica Gel แบบผง มีระยะเวลาจนกวา Silica Gel จะหลุดรอนท้ังหมดนานกวา 

เน่ืองจาก Silica Gel แบบผงท่ีนํามาใชมีขนาดอนุภาค 230 – 400 mesh ซึ่งมีขนาดเล็กกวา Silica Gel ชนิดเม็ดท่ีนํามาบดให

มีขนาด 60 - 250 mesh โดยขนาดอนุภาคท่ีเล็กกวาจะสามารถยึดเกาะกับกระจกสไลดไดดีกวา และสามารถกระจายตัวใน

สารเคลือบท่ีมีลักษณะเปนสารเเขวนลอยไดดีกวา ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 การทดสอบการหลุดรอนของแผน TLC ท่ีมีเฟสคงท่ีเปน Silica Gel แบบเม็ด และแบบผง 

Silica Gel จํานวนวันท่ี Silica Gel หลุดรอนท้ังหมดของแตละการทดสอบ 

ต้ังตรงแลวเขยา ควํ่าแลวเขยา เคาะกับพ้ืนเเข็ง 

แบบเม็ด 

แบบผง 

2 

3 

1 

3 

1 

1 

 จากการทดสอบความสามารถในการแยก Chlorophyll พบวา คา Rf ของ Chlorophyll ท่ีใชแผน TLC ท่ีมีเฟสคงท่ีเปน Silica Gel 

แบบผง จะใกลเคียงกับ แผน TLC สําเร็จรูป เน่ืองจากท้ังสองชนิดมีเฟสคงท่ีท่ีเปน Silica Gel 60 เหมือนกัน สวนแผน TLC ท่ีมีเฟสคงท่ีเปน 

Silica Gel แบบเม็ด จะมีคา Rf นอยกวาเพราะ mobile phase จะเคลื่อนท่ีผานเฟสคงท่ีเปน Silica Gel ท่ีมีอนุภาคขนาดใหญกวา Silica Gel 

แบบผง จึงทําให mobile phase เคลื่อนท่ีไปถึงจุดท่ีกําหนดไวสวนบนของแผน TLC อยางรวดเร็ว โดยจะไมนํา Chlorophyll เคลื่อนท่ีไป

ดวยซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Alan. (2018). ท่ีพบวา Chlorophyll เคลื่อนท่ีไดเร็วเมื่อใช Silica Gel เเบบเม็ด ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 การทดสอบความสามารถในการแยก Chlorophyll แผน TLC ท่ีมีเฟสคงท่ีเปน Silica Gel แบบเม็ดและแบบผง 

ชนิดแผน TLC คา Rf ของ Chlorophyll ระยะเวลาท่ีตัวทําละลายเคลื่อนท่ี (นาที) 

แผน TLC สําเร็จรูป 

แผน TLC Silica Gel แบบผง 

แผน TLC Silica Gel แบบเม็ด 

0.67 

0.71 

0.50 

15.30 

2.30 

1.34 
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5 

 

 จากการทดสอบความคงทนและการแยก Chlorophyll พบวา แผน TLC ชนิด Silica Gel แบบผงมีประสิทธิภาพ

มากกวา แผน TLC ชนิด Silica Gel แบบเม็ด ดังน้ันจึงเลือกท่ีนําแผน TLC แบบเม็ด Silica Gel มาพัฒนาตอใหสามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใชงานในหัวขอตอไป เพ่ือทําใหสามารถทําแผน TLC ไดเอง 

 

   
         (ก)                    (ข)                     (ค) 

                                                        

 

 

            

    
         (ก)                  (ข)                 (ค) 

 

2. การทําแผน TLC ท่ีใชเฟสคงท่ีเปน Silica Gel แบบเม็ด ผสม Gypsum  

จากการทดสอบการหลุดรอน พบวา Silica Gel (10%Gyp) ท่ีเตรียมโดยใชเอทานอล สามารถเคลือบหรอืยึดเกาะบน

กระจกสไลดไดดท่ีีสุด โดยมีระยะเวลาจนกวา Silica Gel จะหลุดรอนท้ังหมดมากท่ีสุด เน่ืองจากปริมาณของ Gypsum ท่ีมาก

ข้ึนอาจจะเขาไปรบกวนการยึดเกาะกันของระหวางอนุภาค Silica Gel แทนท่ีจะเขาไปชวยยึดเกาะระหวางผิวหนาของ

กระจกสไลดและ Silica Gel และเน่ืองจากเอทานอลสามารถระเหยไดงายกวานํ้ากลั่น ดังน้ันในข้ันตอนการเคลือบจึงทําให

อนุภาคของ Silica gel รวมตัวกันไดรวดเร็ว และทําให Silica Gel เรียงตัวกันแนนมากข้ึนเน่ืองจากมีโมเลกุลของของเหลวเขา

มาแทรกไดนอยกวาการเตรียมสารเคลือบโดยใชนํ้ากลั่น ดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 การทดสอบการหลุดรอนของแผน TLC ท่ีมีเฟสคงท่ีเปน Silica Gel แบบเม็ดท่ีมีเปอรเซ็นต Gypsum ตางกัน 

เฟสคงท่ี 

ของเเผน TLC 

จํานวนวันท่ี Silica Gel หลุดรอนท้ังหมดของแตละการทดสอบ 

ต้ังตรงแลวเขยา ควํ่าแลวเขยา เคาะกับพ้ืนเเข็ง 

Silica Gel (10%Gyp) 

Silica Gel (20%Gyp) 

Silica Gel (30%Gyp) 

Silica Gel (10%Gyp) เตรียมโดยใชเอทานอล 

6 

3 

3 

13 

5 

2 

2 

10 

4 

1 

1 

5 

ภาพท่ี 3 ความสามารถในการแยก Chlorophyll ของแผน TLC แบบตางๆ 

 (ก) แผน TLC สําเร็จรูป         

 (ข) แผน TLC ชนิด Silica Gel แบบผง         

 (ค) แผน TLC ชนิด Silica Gel แบบเม็ด 

 

ภาพท่ี 1 เม็ด Silica Gel 

  (ก) ชนิดสารดูดความช้ืน กอนการบด     

  (ข) ชนิดสารดูดความช้ืน หลังการบด     

  (ค) Silica Gel ชนิดผง  

ภาพท่ี 2  แผน TLC หลังจากการอบ  

 (ก) เคลือบดวย Silica Gel ชนิดผง   

 (ข) เคลือบดวย Silica Gel ชนิดเม็ด 

 

(ก)  

         

(ข) 
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5 

 

 จากการทดสอบความคงทนและการแยก Chlorophyll พบวา แผน TLC ชนิด Silica Gel แบบผงมีประสิทธิภาพ

มากกวา แผน TLC ชนิด Silica Gel แบบเม็ด ดังน้ันจึงเลือกท่ีนําแผน TLC แบบเม็ด Silica Gel มาพัฒนาตอใหสามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใชงานในหัวขอตอไป เพ่ือทําใหสามารถทําแผน TLC ไดเอง 

 

   
         (ก)                    (ข)                     (ค) 

                                                        

 

 

            

    
         (ก)                  (ข)                 (ค) 

 

2. การทําแผน TLC ท่ีใชเฟสคงท่ีเปน Silica Gel แบบเม็ด ผสม Gypsum  

จากการทดสอบการหลุดรอน พบวา Silica Gel (10%Gyp) ท่ีเตรียมโดยใชเอทานอล สามารถเคลือบหรอืยึดเกาะบน

กระจกสไลดไดดท่ีีสุด โดยมีระยะเวลาจนกวา Silica Gel จะหลุดรอนท้ังหมดมากท่ีสุด เน่ืองจากปริมาณของ Gypsum ท่ีมาก

ข้ึนอาจจะเขาไปรบกวนการยึดเกาะกันของระหวางอนุภาค Silica Gel แทนท่ีจะเขาไปชวยยึดเกาะระหวางผิวหนาของ

กระจกสไลดและ Silica Gel และเน่ืองจากเอทานอลสามารถระเหยไดงายกวานํ้ากลั่น ดังน้ันในข้ันตอนการเคลือบจึงทําให

อนุภาคของ Silica gel รวมตัวกันไดรวดเร็ว และทําให Silica Gel เรียงตัวกันแนนมากข้ึนเน่ืองจากมีโมเลกุลของของเหลวเขา

มาแทรกไดนอยกวาการเตรียมสารเคลือบโดยใชนํ้ากลั่น ดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 การทดสอบการหลุดรอนของแผน TLC ท่ีมีเฟสคงท่ีเปน Silica Gel แบบเม็ดท่ีมีเปอรเซ็นต Gypsum ตางกัน 

เฟสคงท่ี 

ของเเผน TLC 

จํานวนวันท่ี Silica Gel หลุดรอนท้ังหมดของแตละการทดสอบ 

ต้ังตรงแลวเขยา ควํ่าแลวเขยา เคาะกับพ้ืนเเข็ง 

Silica Gel (10%Gyp) 

Silica Gel (20%Gyp) 

Silica Gel (30%Gyp) 

Silica Gel (10%Gyp) เตรียมโดยใชเอทานอล 

6 

3 

3 

13 

5 

2 

2 

10 

4 

1 

1 

5 

ภาพท่ี 3 ความสามารถในการแยก Chlorophyll ของแผน TLC แบบตางๆ 

 (ก) แผน TLC สําเร็จรูป         

 (ข) แผน TLC ชนิด Silica Gel แบบผง         

 (ค) แผน TLC ชนิด Silica Gel แบบเม็ด 

 

ภาพท่ี 1 เม็ด Silica Gel 

  (ก) ชนิดสารดูดความช้ืน กอนการบด     

  (ข) ชนิดสารดูดความช้ืน หลังการบด     

  (ค) Silica Gel ชนิดผง  

ภาพท่ี 2  แผน TLC หลังจากการอบ  

 (ก) เคลือบดวย Silica Gel ชนิดผง   

 (ข) เคลือบดวย Silica Gel ชนิดเม็ด 

 

(ก)  

         

(ข) 

6 

 

จากการทดสอบความสามารถในการแยก Chlorophyll พบวา คา Rf ของ Chlorophyll ท่ีใชแผน TLC ท่ีมีเฟสคงท่ีเปน Silica 

Gel แบบเม็ดท่ีผสม Gypsum ตามเปอรเซ็นตตาง ๆ  และการท่ีไมเติม Gypsum ในผลการทดลองในหัวขอท่ี 1 จะใกลเคียงกัน เน่ืองจาก 

Gypsum ท่ีเติมลงไปมีคุณสมบัติความสามารถในการดูดซับสารละลายไดเชนเดียวกับ Silica Gel จึงทําใหการเติม Gypsum ไมมีผลตอ

ความสามารถในการแยก Chlorophyll แตเมื่อเปรียบเทียบกับแผน TLC สําเร็จรูป จะพบวา แผน TLC ท่ีมีเฟสคงท่ีเปน Silica Gel แบบ

เม็ดท่ีผสม Gypsum จะมีคา Rf ท่ีนอยกวา และเวลาท่ีตัวทําละลายเคลื่อนท่ีเร็วกวาแผนสําเร็จรูปท่ีสามารถเคลือบอนุภาค Silica Gel ได

แนนกวาทําใหตัวทําละลายถูกดูดซับไดอยางชาๆ ซึ่งสอดคลองกับผลการทดลองในหัวขอท่ี 1 ดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 การทดสอบความสามารถในการแยก Chlorophyll ของแผน TLC ท่ีมีเฟสคงท่ีเปน Silica Gel ชนิดสารดูด     

    ความช้ืนท่ีมีเปอรเซ็นต Gypsum ตางกัน  

ชนิดแผน TLC คา Rf ของ Chlorophyll เวลาท่ีตัวทําละลายเคลื่อนท่ี (นาที) 

แผน TLC สําเร็จรูป 

 Silica Gel (10%Gyp) 

Silica Gel (20%Gyp) 

Silica Gel (30%Gyp) 

Silica Gel(10%Gyp) เตรียมโดยเอทานอล 

0.67 

0.51 

0.56 

0.60 

0.61 

15.30 

2.17 

2.19 

2.36 

1.44 

 

     
       (ก)                  (ข)                    (ค)               (ง) 

 

3. การทําแผน TLC ท่ีมีเฟสคงท่ีเปน Silica Gel ชนิดผง เคลือบลงบนอลูมิเนียมฟอยล 

 จากผลการทดลองพบวา 30% GTMS - Al foil พบวา Silica Gel ไมสามารถยึดเกาะบนแผนอลูมิเนียมฟอยล และมี

การหลุดรอนทันทีหลังจากการอบ เน่ืองจาก GTMS ซึ่งเปนสารท่ีชวยยึดเกาะมีปริมาณนอยเกินไป ในสวนของ 40% GTMS - Al 

foil พบวา Silica Gel สามารถเกาะตัวบนผิวหนาของอลูมิเนียมฟอยลไดแนน แตมีลักษณะขรุขระ และมีจุดแหวงขนาดเล็ก ซึ่ง

เกิดจากการท่ีนํ้ากระจายตัวในสารเคลือบไดไมดี ทําใหเมื่อนําไปอบใหนํ้ามีการระเหยออกไปจึงทําใหเกิดรอยแหวงข้ึน ซึ่งการท่ี 

Silica Gel ท่ีสามารถเกาะตัวบนผวิหนาของอลูมิเนียมฟอยลได เกิดจากมี GTMS ท่ีมากพอในการชวยใหเกิดการยึดเกาะได และ 

50% GTMS - Al foil พบวา Silica Gel สามารถเกาะตัวบนผิวหนาของอลมูิเนียมฟอยลไดแนน มีลักษณะท่ีเรียบ ดังภาพท่ี 5  

โดยเปนแผน TLC แบบเดียวท่ีนําไปทดสอบการแยก Chlorophyll ได ซึ่งเกิดจากการท่ีมี GTMS ท่ีมากพอในการชวยใหเกิดการ

ยึดเกาะ ซึ่ง GTMS ชวยยึดเกาะกับช้ันโลหะออกไซดของอลูมิเนียม สอดคลองกับงานวิจัยของ Samer. (2012). ท่ีสามารถใช

สาร GTMS เพ่ือชวยยึดเกาะระหวาง Silica Gel กับอลูมิเนียม สวนระหวางนํ้าและ GTMS ท่ีมีความเหมาะสมทําใหสวนผสม   

ตาง ๆ ในสารเคลือบกระจายตัวไดดี ซึ่งในการทดลองไดทดลองเพ่ิมปริมาณ Silica Gel ตอสวนผสมนํ้ากลั่นและ GTMS เปน     

2 : 5 จาก 1 : 5 พบวา Silica Gel ไมสามารถยึดเกาะบนแผนอลูมิเนียมฟอยล มีการหลุดรอนทันทีหลังจากการอบ   

ภาพท่ี 4 ความสามารถในการแยก Chlorophyll ของแผน TLC                   

            ท่ีมีการเตมิ Gypsum 

 (ก) Silica Gel (10%Gyp)  

 (ข) Silica Gel (20%Gyp)  

 (ค) Silica Gel (30%Gyp)  

 (ง) Silica Gel(10%Gyp) ท่ีเตรยีมโดยใชเอทานอล 
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7 

 

 
          (ก)                   (ข)          (ค) 

 การทดสอบการหลุดรอนทําโดยนําแผน TLC ท่ีไดมาทดสอบ 2 แบบ ไดแก การเขยาในแนวท่ีแผน TLC ตั้งตรง และ

การเขยาในแนวท่ีแผน TLC ควํ่า โดยวัดจํานวนวันท่ีเริ่มมีการหลุดรอน ซึ่งการทดสอบจะแตกตางจากการเคลือบบน

กระจกสไลด โดยการนําแผนท่ี TLC ไปเคาะบนพ้ืนแข็งไมสามารถทดสอบได เพราะการเคาะจะทําใหแผน TLC งอและ Silica 

Gel หลุดออก และ Silica Gel สามารถเกาะบนอลูมิเนียมฟอยลไดแนน จึงตองบันทึกวันแรกท่ีมีการหลุดรอน โดยแผน TLC 

แบบ 30% GTMS - Al foil ไมสามารถนําไปทดสอบไดเน่ืองจาก Silica Gel ไมสามารถยึดเกาะบนแผนอลูมิเนียมฟอยล 

 จากผลการทดสอบพบวา 40% GTMS - Al foil เมื่อเวลาผานไป 2 วันจะเริ่มมีการหลุดรอนครั้งแรก เน่ืองจากรอย

แหวงท่ีเกิดข้ึนจะทําให Silica Gel บริเวณรอบ ๆ มีการยึดเกาะกันไดนอยและสงผลใหเกิดการหลุดรอนเกิดข้ึนไดงาย และ 

50% GTMS - Al foil จะเริ่มมีการหลุดรอนเมื่อเวลาผานไป 15 วัน เน่ืองจากการท่ีสามารถเคลือบ Silica Gel ใหสามารถเกาะ

ตัวบนผิวหนาของอลูมิเนียมฟอยลไดแนน และในการเตรียมสารเคลือบมีการเติม GTMS ในปริมาณท่ีมากพอใหเกิดการยึดเกาะ

ได และในการหลุดรอนน้ันจะมีการหลุดรอนเปนแผน Silica Gel แสดงวา Silica Gel ยังยึดเกาะไดไมดี  

 การทดสอบความสามารถในการแยก Chlorophyll พบวา แผน TLC ท่ีไดมีคา Rf ของ Chlorophyll ใกลเคียงกับ

การแยกโดยใชแผน TLC สําเร็จรูป เน่ืองจากแผน TLC ท้ังสองชนิดมีเฟสคงท่ีท่ีเปน Silica Gel 60 เชนเดียวกัน และระยะเวลา

ท่ีตัวทําละลายเคลื่อนท่ีไปยังจุดท่ีกําหนดมีคานอย เน่ืองจาก Silica Gel มีปริมาณท่ีเคลือบลงบนแผน TLC อยูนอยและเมื่อ

เปรียบเทียบกับแผน TLC สําเร็จรูปจึงทําใหตัวทําละลายสามารถแทรกตัวและซึมผาน Silica Gel ไดอยางรวดเร็ว  

 ในการทดสอบเมื่อนําแผน TLC ท่ีไดไปทดสอบ หลังจากการทดสอบจะมีการหลุดรอนของแผน TLC เกิดข้ึนเล็กนอย 

และในการแยกสารพบวา เมื่อ spot สารสกัดพืชใบเขียว 3 ครั้ง การแยกจะมีลักษณะเปนเสนตรงและติดกัน เน่ืองจากบน

ผิวหนาของอลูมิเนียมมี Silica Gel อยูนอยพ้ืนท่ีในการดูดซับจึงมีนอย ดังน้ันจึงตองลดปริมาณสารโดย spot สารเพียงหน่ึงครั้ง

จะสามารถแยกสารและวัดคา Rf ของ Chlorophyll ได ดังภาพท่ี 6 

ตารางท่ี 6 การทดสอบความสามารถในการแยก Chlorophyll ของแผน TLC ชนิด Silica Gel แบบผงบนอลูมิเนียมฟอยล  

ชนิดแผน TLC คา Rf ของ Chlorophyll เวลาท่ีตัวทําละลายเคลื่อนท่ี (นาที) 

แผน TLC สําเร็จรูป 

50% GTMS - Al foil 

0.67 

0.60 

15.30 

2.37 
 

 

 

 

 

  
       (ก)                 (ข) 

ภาพท่ี 6 การแยก Chlorophyll ของแผน TLC 50% GTMS - Al foil 

  (ก) spot สารสกัดพืชใบเขียว 1 ครั้ง 

  (ข) spot สารสกัดพืชใบเขียว 3 ครั้ง 

 

ภาพท่ี 5 แผน TLC ชนิด Silica Gel แบบผง 

(ก) 30% GTMS - Al foil          

(ข) 40% GTMS - Al foil          

(ค) 50% GTMS - Al foil 
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          (ก)                   (ข)          (ค) 

 การทดสอบการหลุดรอนทําโดยนําแผน TLC ท่ีไดมาทดสอบ 2 แบบ ไดแก การเขยาในแนวท่ีแผน TLC ตั้งตรง และ

การเขยาในแนวท่ีแผน TLC ควํ่า โดยวัดจํานวนวันท่ีเริ่มมีการหลุดรอน ซึ่งการทดสอบจะแตกตางจากการเคลือบบน

กระจกสไลด โดยการนําแผนท่ี TLC ไปเคาะบนพ้ืนแข็งไมสามารถทดสอบได เพราะการเคาะจะทําใหแผน TLC งอและ Silica 

Gel หลุดออก และ Silica Gel สามารถเกาะบนอลูมิเนียมฟอยลไดแนน จึงตองบันทึกวันแรกท่ีมีการหลุดรอน โดยแผน TLC 

แบบ 30% GTMS - Al foil ไมสามารถนําไปทดสอบไดเน่ืองจาก Silica Gel ไมสามารถยึดเกาะบนแผนอลูมิเนียมฟอยล 

 จากผลการทดสอบพบวา 40% GTMS - Al foil เมื่อเวลาผานไป 2 วันจะเริ่มมีการหลุดรอนครั้งแรก เน่ืองจากรอย

แหวงท่ีเกิดข้ึนจะทําให Silica Gel บริเวณรอบ ๆ มีการยึดเกาะกันไดนอยและสงผลใหเกิดการหลุดรอนเกิดข้ึนไดงาย และ 

50% GTMS - Al foil จะเริ่มมีการหลุดรอนเมื่อเวลาผานไป 15 วัน เน่ืองจากการท่ีสามารถเคลือบ Silica Gel ใหสามารถเกาะ

ตัวบนผิวหนาของอลูมิเนียมฟอยลไดแนน และในการเตรียมสารเคลือบมีการเติม GTMS ในปริมาณท่ีมากพอใหเกิดการยึดเกาะ

ได และในการหลุดรอนน้ันจะมีการหลุดรอนเปนแผน Silica Gel แสดงวา Silica Gel ยังยึดเกาะไดไมดี  

 การทดสอบความสามารถในการแยก Chlorophyll พบวา แผน TLC ท่ีไดมีคา Rf ของ Chlorophyll ใกลเคียงกับ

การแยกโดยใชแผน TLC สําเร็จรูป เน่ืองจากแผน TLC ท้ังสองชนิดมีเฟสคงท่ีท่ีเปน Silica Gel 60 เชนเดียวกัน และระยะเวลา

ท่ีตัวทําละลายเคลื่อนท่ีไปยังจุดท่ีกําหนดมีคานอย เน่ืองจาก Silica Gel มีปริมาณท่ีเคลือบลงบนแผน TLC อยูนอยและเมื่อ

เปรียบเทียบกับแผน TLC สําเร็จรูปจึงทําใหตัวทําละลายสามารถแทรกตัวและซึมผาน Silica Gel ไดอยางรวดเร็ว  

 ในการทดสอบเมื่อนําแผน TLC ท่ีไดไปทดสอบ หลังจากการทดสอบจะมีการหลุดรอนของแผน TLC เกิดข้ึนเล็กนอย 

และในการแยกสารพบวา เมื่อ spot สารสกัดพืชใบเขียว 3 ครั้ง การแยกจะมีลักษณะเปนเสนตรงและติดกัน เน่ืองจากบน

ผิวหนาของอลูมิเนียมมี Silica Gel อยูนอยพ้ืนท่ีในการดูดซับจึงมีนอย ดังน้ันจึงตองลดปริมาณสารโดย spot สารเพียงหน่ึงครั้ง

จะสามารถแยกสารและวัดคา Rf ของ Chlorophyll ได ดังภาพท่ี 6 

ตารางท่ี 6 การทดสอบความสามารถในการแยก Chlorophyll ของแผน TLC ชนิด Silica Gel แบบผงบนอลูมิเนียมฟอยล  

ชนิดแผน TLC คา Rf ของ Chlorophyll เวลาท่ีตัวทําละลายเคลื่อนท่ี (นาที) 

แผน TLC สําเร็จรูป 

50% GTMS - Al foil 

0.67 

0.60 

15.30 

2.37 
 

 

 

 

 

  
       (ก)                 (ข) 

ภาพท่ี 6 การแยก Chlorophyll ของแผน TLC 50% GTMS - Al foil 

  (ก) spot สารสกัดพืชใบเขียว 1 ครั้ง 

  (ข) spot สารสกัดพืชใบเขียว 3 ครั้ง 

 

ภาพท่ี 5 แผน TLC ชนิด Silica Gel แบบผง 

(ก) 30% GTMS - Al foil          

(ข) 40% GTMS - Al foil          

(ค) 50% GTMS - Al foil 
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4. การทําแผน TLC ท่ีมีเฟสคงท่ีเปน Silica Gel ชนิดเม็ด เคลือบลงบนอลูมิเนียมฟอยล 

 จากผลการทดลองจะพบวา แผน TLC ท้ังหมดท่ีได มีลักษณะโคงงอ Silica Gel กระจายตัวไมสม่ําเสมอ ไมสามารถ

ยึดเกาะบนแผนอลูมิเนียมฟอยล มีการหลุดรอนทันทีหลังจากการอบ เน่ืองจากในการเตรียมสารเคลือบ ใช Silica Gel แบบ

เม็ดท่ีมีขนาดอนุภาคท่ีมีขนาดใหญกวา Silica Gel แบบผง ทําให Silica Gel กระจายตัวในสวนผสมระหวางนํ้ากลั่นและ 

GTMS ไดไมดี เมื่อนําไปเคลือบทําใหอนุภาค Silica Gel กระจายบนพ้ืนผิวของอลูมิเนียมฟอยล ไดไมดีอีกเชนเดียวกัน จึงสงผล

ใหไมสามารถยึดเกาะบนผิวอลูมิเนียมฟอยล และการท่ีแผน TLC มีลักษณะโคงงอเกิดจาก ในบริเวณท่ีสารเคลือบกระจายตัวได

นอยทําให แผนอลูมิเนียมฟอยลไดรับความรอนโดยตรงจึงเกิดการโคงงอเกิดข้ึน 

 และในหัวขอน้ีแผน TLC ท่ีไดไมอยูในลักษณะท่ีสามารถนําไปใชงานได จึงไมสามารถทดสอบการหลดุรอนของแผน 

TLC และทดสอบความสามารถในการแยก Chlorophyll ได 

สรุปผลการวิจัย 

 การเคลือบแผน TLC โดยใช Silica Gel แบบผง สามารถยึดเกาะบนกระจกสไลด ไดดีกวา Silica Gel แบบเม็ด จึง

ทําการศึกษาตอเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยเติม Gypsum ลงใน Silica Gel แบบเม็ด 10%,  20% และ 30% โดยนํ้าหนัก 

พบวา แผน TLC แบบเม็ด Silica Gel ท่ีผสม Gypsum 10% และเตรียมสารเคลือบโดยใชเอทานอล มีความคงทนมากท่ีสุด 

Silica Gel จะหลุดรอนท้ังหมดใน 13 วัน และมีคา Rf ของ Chlorophyll ใกลเคียงกับการแยกโดยใชแผน TLC สําเร็จรูป การ

ทําแผน TLC แบบน้ีมีขอดีคือ สามารถทําแผน TLC ใชเองไดงาย โดยใชแผนกระจกสไลดท่ีมีอยูในหองปฏิบัติการท่ัวไป  

 จากน้ันทําการทดลองทําแผน TLC ท่ีมีเฟสคงท่ีเปน Silica Gel แบบผง และแบบเม็ดเคลือบลงบนอลูมิเนียมฟอยล 

พบวา การเตรียมสารเคลอืบโดยผสมนํ้ากลัน่และ GTMS ในอัตราสวน 50 % กับ Silica Gel แบบผง ทําให Silica Gel สามารถ

เกาะตัวบนอลูมิเนียมฟอยลไดแนน มีลักษณะท่ีเรียบ เริ่มมีการหลุดรอนเมื่อเวลา 15 วัน และมีคา Rf ของ Chlorophyll 

ใกลเคียงกับการแยกโดยใชแผน TLC สําเร็จรูป การทําแผน TLC แบบน้ีมีขอดีคือ สามารถทําแผน TLC ใชเองไดงาย โดยใช

อลูมิเนียมฟอยลท่ีหาซื้อไดงาย และใช Silica Gel แบบผงท่ีมีอยูในหองปฏิบัติการท่ัวไปและสามารถเก็บไวไดนาน  
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กำรประยุกต์ใช้ถ่ำนจำกเครือกล้วยเป็นวัสดุดูดซับ

สิตานัน นาคะสรรค์1* ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล2 และพิมพ์ชนา ฮกทา2 

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การน�ากล้วยที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้น ท�าให้เกิดเครือกล้วยที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการ

เกษตรไม่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้นอกจากการท�าเป็นปุย๋หมกั ผูว้จิยัจงึได้สร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัเครอืกล้วยโดยการน�าเครอืกล้วย

มาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุดูดซับที่ผ่านกระบวนการคาร์บอไนซ์เซชันให้เครือกล้วยกลายเป็นถ่าน

วตัถปุระสงค์ : เพือ่ศกึษาคณุสมบตัทิางกายภาพและคณุสมบตัทิางเคมขีองถ่านจากเครอืกล้วย และทดสอบประสทิธภิาพการดดูซบั

สารของถ่านจากเครือกล้วย

วิธีกำรศึกษำ : น�าเครือกล้วยท่ีตากแห้งเพื่อไล่ความช้ืนออกไปผ่านกระบวนการคาร์บอไนซ์เซชันท่ีอุณหภูมิ 600 − 1,300 องศา

เซลเซียส ในบรรยากาศไร้ก๊าซออกซิเจน เครือกล้วยจะกลายเป็นถ่านที่มีความเป็นรูพรุนสูงสามารถน�าไปประยุกต์ใช้เป็นวัสดุดูดซับ

ได้ ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเครือกล้วย และน�าเครือกล้วยที่เป็นวัสดุดูดซับไปทดสอบการดูซับโมเลกุลของสาร 

คือ แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์และโลหะหนักพวกตะกั่ว

ผลกำรศึกษำ : พบว่าถ่านจากเครือกล้วยที่ไม่ผ่านการกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์ (ZnCl
2
) มีค่าร้อยละของคาร์บอนคงตัว และค่าร้อย

ละปริมาณสารระเหยดีที่สุดคือ 77.31, 12.33 ตามล�าดับ ถ่านจากเครือกล้วยที่ผ่านการกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์ (ZnCl
2
) อัตราส่วน 

1:2 ที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส มีค่าร้อยละความชื้นต�่าที่สุดคือ 2.01 และถ่านจากเครือกล้วยที่ผ่านการกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์ 

(ZnCl
2
) อัตราส่วน 1:2 ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส มีค่าร้อยละปริมาณเถ้าน้อยที่สุดคือ 10.67 การทดสอบการดูดซับไอโอดีน

ของถ่านจากเครือกล้วยมีค่าการดูดซับไอโอดีนดีที่สุดคือ 821.49 มิลลิกรัมต่อกรัม นอกจากนี้เมื่อน�าซีโอไลต์ธรรมชาติและถ่านจาก

เครือกล้วยไปทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H
2
S) ถ่านจากเครือกล้วยมีค่าประสิทธิภาพในการดูดซับ 

82.27% ส่วนซีโอไลต์ธรรมชาติมีประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H
2
S) ได้ 100% และการศึกษาประสิทธิภาพการ

ดดูซบัโลหะตะกัว่ โดยวเิคราะห์ปรมิาณตะกัว่ทีเ่หลอืจากการใช้ถ่านในการดดูซบั ถ่านจากเครือกล้วยทีไ่ม่ได้ผ่านการกระตุน้ด้วยซงิค์

คลอไรด์ (ZnCl
2
) สามารถดูดซับตะกั่วได้ดีที่สุด ซึ่งดูดซับตะกั่วไป 41.05 % 
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Application of charcoal from banana bunches as an absorbent material

Sitanun Nakasun1* Piyaporn Pasitkul2 and Pimchana Hoktha2

Abstract

Introduction : The use of banana as agricultural products are processed into various products. Causing agricul-

tural wastes from bunch of bananas that cannot be used in addition to making compost. Therefore the re-

searcher created value added to the banana bunch by applying banana bunches to be used as a absorbent 

material that had been processed by carbonization to form bunch of bananas into charcoal.

Objectives : To study the physical properties and chemical properties of charcoal from banana bunches. And 

testing the adsorption efficiency of charcoal from banana bunches. 

Research methodology : Bring a dried bunch of bananas to expel moisture through the carbonization process 

at a temperature of 600 − 1,300 degrees Celsius. At the atmosphere without oxygen, The banana bunch will 

become a porous charcoal that can be used as an absorbent material. Study the physical and chemical prop-

erties of banana bunches And bringing the banana bunch as absorbent material to test the absorption of the 

molecules, namely hydrogen sulfide gas and lead. 

Results : It was found that the charcoal from the banana bunches that were not stimulated by zinc chloride 

(ZnCl
2
) had a stable carbon percentage. And the best percentage of volatile substances was 77.31, 12.33 re-

spectively. The charcoal from banana bunches that were stimulated by zinc chloride (ZnCl
2
) ratio 1: 2 at a 

temperature of 700 degrees Celsius, had the lowest moisture content of 2.01 and Activated carbon from banana 

bunches with zinc chloride (ZnCl
2
) ratio of 1: 2 at a temperature of 500 degrees Celsius with the lowest ash 

content was 10.67. Iodine adsorption test from the bunch of bananas had the best absorbing iodine at 821.49 

milligrams per gram. In addition, when using natural zeolite and charcoal from banana bunches to test the 

efficiency of adsorption of hydrogen sulfide (H
2
S) ,charcoal from banana bunches, the adsorption efficiency was 

82.27% and natural zeolites were effective in absorbing hydrogen sulfide (H
2
S) 100% and the study of lead-ad-

sorption efficiency by analyzing the amount of lead remaining from using charcoal to absorb The coal from the 

banana bunches that is not stimulated by zinc chloride (ZnCl
2
) can absorb lead the best. Which absorbs 41.05% 

of lead 

Keywords : Banana bunches, Activated carbon, Hydrogen sulfide, Lead
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3 

บทน า (Introduction) 
กล้วยเป็นผลไม้ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในประเทศไทย ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศนิยมบริโภคกล้วยเป็นจ านวนมาก 

นอกจากการบริโภคกล้วยในลักษณะที่เป็นผลไม้แล้วนั้น ยังมีการแปรรูปกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่ม
ทางเลือกให้กับผู้บริโภค ซึ่งเครือกล้วยเป็นหนึ่งในวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรที่เป็นอินทรีย์สารมีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ
หลัก เมื่อน ากล้วยไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เครือกล้วยก็ทิ้งให้เป็นขยะเพื่อย่อยสลายเป็นปุ๋ยไปตามกระบวนการธรรมชาติ 
ในบางที่ปล่อยเครือกล้วยทิ้งเป็นขยะไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์จึงก่อให้มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมได้ การน าเครือกล้วยมาเผาเป็น
ถ่านที่สามารถใช้เป็นวัสดุดูดซับนั้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเครือกล้วยและสามารถลดปัญหามลพิษที่
เกิดจากเครือกล้วยเป็นสาเหตุได้อีกด้วย  

ถ่านได้จากการน าไม้หรือเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรต่างๆ มาเผาเพื่อเปลี่ยนรูปสารอินทรีย์ให้อยู่ในรูปของ
คาร์บอนอสัณฐานชนิดหนึ่งที่มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก นอกจากถ่านมีคุณสมบัติเป็นเช้ือเพลิงที่สามารถให้ความ
ร้อนได้แล้วถ่านยังมีคุณสมบัติในการดูดซับจึงได้มีการน าถ่านมาประยุกต์เป็นวัสดุในการดูดซับโดยการท าให้เป็นถ่านกัมมันต์ที่
โครงสร้างมีลักษณะเป็นรูพรุนเล็กๆ เกิดขึ้นบนพ้ืนผิวเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้การเกาะติดของอนุภาคของสารหรือโมเลกุลแก๊ส
บนพื้นผิวภายในของถ่านเกิดได้ในปริมาณมาก การเปลี่ยนเครือกล้วยให้กลายเป็นถ่านนั้นท าได้โดยการน าเครือกล้วยที่ตาก
แห้งเพื่อไล่ความช้ืนออกไปผ่านกระบวนการคาร์บอไนซ์เซชันที่อุณหภูมิ  600  1,300 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศไร้ก๊าซ
ออกซิเจน เครือกล้วยจะกลายเป็นถ่านท่ีมีความเป็นรูพรุนสูงสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นวสัดุดูดซับได้ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการผลิตถ่านจากเครือกล้วยที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อน ามาใช้เป็นวัสดุดูดซับและ
ได้สร้างมูลค่าให้กับวัสดุเหลือทิ้ง ในการน าเครือกล้วยมาผลิตเป็นถ่านซึ่งมีคุณสมบัติเป็นตัวดูดซับได้เช่นเดียวกับซีโอไลต์จึง
สามารถน าไปใช้ในการดูดซับโมเลกุลของสารต่างๆได้ เช่น แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ท่ีเป็นสาเหตุท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ โลหะ
หนักพวกตะกั่วปนเปื้อนในน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ า และพัฒนาถ่านจากเครือกล้วยให้เป็น
ถ่านกัมมันต์ที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับได้ดีขึ้น  

วิธีการวิจัย (Methods) 
1.  การเตรียมวัสดุดูดซับ 

1.1 เตรียมซีโอไลต์จากธรรมชาติ โดยการน าซีโอไลต์ธรรมชาติมาอัดเม็ด  
1.2 เตรียมถ่านจากเครือกล้วย น าเครือกล้วยไปตากแดดให้แห้ง แล้วไปเผาที่อุณหภูมิ 600-800 องศาเซลเซียส ใน

สภาพไร้ออกซิเจน โดยใช้เตาเผาถังน้ ามัน 200 ลิตร 
1.3 การเตรียมถ่านกัมมันต์ 
 1) น าถ่านจากเครือกล้วยไปอบท่ีอุณหภูมิ 110-120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ช่ัวโมงหลังจากนั้นน าไปผสมกับ 
ซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2) ในอัตราส่วนโดยน้ าหนัก 1:2 และ 1:4 (ถ่าน:ซิงค์คลอไรด์) คนให้เข้ากันและตั้งทิ้งไว้ 24 ช่ัวโมง 
  2) เมื่อครบ 24 ช่ัวโมง กรองสารละลายซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2) ออก แล้วน าถ่านที่ผสมกับซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2) 
ในอัตราส่วน 1:2 และ 1:4 ไปเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส และ 700 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง 
 3) ล้างถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้ด้วยน้ าหลาย ๆ ครั้งจนกระทั่งวัดค่าความเป็นกรดด่างของน้ าท่ีล้างได้ประมาณ 
7 ในครั้งสุดท้ายให้ล้างด้วยน้ ากลั่น อบถ่านกัมมันต์ที่ได้ที่อุณหภูมิ 110-120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง  

2. การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของถ่านกัมมันต์ 
2.1 การวิเคราะห์หาปริมาณความช้ืน (Moisture, M ) 

เผาถ้วยกระเบื้องพร้อมฝาในเตาเผาที่ 750 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นทิ้งให้เย็นในโถดูดความชื้น
เป็นระยะเวลาประมาณ 15-30 นาที ช่ังน้ าหนักที่แน่นอนของถ้วยกระเบื้องพร้อมทั้งฝา ใส่ตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์
ประมาณ 1 กรัม ในถ้วยกระเบื้องพร้อมฝา บันทึกน้ าหนักของตัวอย่างที่ได้ก่อนอบแห้งรวมน้ าหนักของขวดช่ังและฝา น าไป
อบแห้งในเตาอบที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง จากนั้นทิ้งให้เย็นในโถดูดความช้ืน ช่ังและบันทึกน้ าหนัก
ของตัวอย่างที่ได้หลังอบแห้ง รวมน้ าหนักของถ้วยกระเบื้องพร้อมฝา ค านวณค่าความช้ืนดังน้ี 

M  =  [(A-B)/A] x 100 
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โครงสร้างมีลักษณะเป็นรูพรุนเล็กๆ เกิดขึ้นบนพ้ืนผิวเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้การเกาะติดของอนุภาคของสารหรือโมเลกุลแก๊ส
บนพื้นผิวภายในของถ่านเกิดได้ในปริมาณมาก การเปลี่ยนเครือกล้วยให้กลายเป็นถ่านนั้นท าได้โดยการน าเครือกล้วยที่ตาก
แห้งเพื่อไล่ความช้ืนออกไปผ่านกระบวนการคาร์บอไนซ์เซชันที่อุณหภูมิ  600  1,300 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศไร้ก๊าซ
ออกซิเจน เครือกล้วยจะกลายเป็นถ่านท่ีมีความเป็นรูพรุนสูงสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นวสัดุดูดซับได้ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการผลิตถ่านจากเครือกล้วยที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อน ามาใช้เป็นวัสดุดูดซับและ
ได้สร้างมูลค่าให้กับวัสดุเหลือทิ้ง ในการน าเครือกล้วยมาผลิตเป็นถ่านซึ่งมีคุณสมบัติเป็นตัวดูดซับได้เช่นเดียวกับซีโอไลต์จึง
สามารถน าไปใช้ในการดูดซับโมเลกุลของสารต่างๆได้ เช่น แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ท่ีเป็นสาเหตุท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ โลหะ
หนักพวกตะกั่วปนเปื้อนในน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ า และพัฒนาถ่านจากเครือกล้วยให้เป็น
ถ่านกัมมันต์ที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับได้ดีขึ้น  

วิธีการวิจัย (Methods) 
1.  การเตรียมวัสดุดูดซับ 

1.1 เตรียมซีโอไลต์จากธรรมชาติ โดยการน าซีโอไลต์ธรรมชาติมาอัดเม็ด  
1.2 เตรียมถ่านจากเครือกล้วย น าเครือกล้วยไปตากแดดให้แห้ง แล้วไปเผาที่อุณหภูมิ 600-800 องศาเซลเซียส ใน

สภาพไร้ออกซิเจน โดยใช้เตาเผาถังน้ ามัน 200 ลิตร 
1.3 การเตรียมถ่านกัมมันต์ 
 1) น าถ่านจากเครือกล้วยไปอบท่ีอุณหภูมิ 110-120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ช่ัวโมงหลังจากนั้นน าไปผสมกับ 
ซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2) ในอัตราส่วนโดยน้ าหนัก 1:2 และ 1:4 (ถ่าน:ซิงค์คลอไรด์) คนให้เข้ากันและตั้งทิ้งไว้ 24 ช่ัวโมง 
  2) เมื่อครบ 24 ช่ัวโมง กรองสารละลายซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2) ออก แล้วน าถ่านที่ผสมกับซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2) 
ในอัตราส่วน 1:2 และ 1:4 ไปเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส และ 700 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง 
 3) ล้างถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้ด้วยน้ าหลาย ๆ ครั้งจนกระทั่งวัดค่าความเป็นกรดด่างของน้ าท่ีล้างได้ประมาณ 
7 ในครั้งสุดท้ายให้ล้างด้วยน้ ากลั่น อบถ่านกัมมันต์ที่ได้ที่อุณหภูมิ 110-120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง  

2. การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของถ่านกัมมันต์ 
2.1 การวิเคราะห์หาปริมาณความช้ืน (Moisture, M ) 

เผาถ้วยกระเบื้องพร้อมฝาในเตาเผาที่ 750 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นทิ้งให้เย็นในโถดูดความชื้น
เป็นระยะเวลาประมาณ 15-30 นาที ช่ังน้ าหนักที่แน่นอนของถ้วยกระเบื้องพร้อมทั้งฝา ใส่ตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์
ประมาณ 1 กรัม ในถ้วยกระเบื้องพร้อมฝา บันทึกน้ าหนักของตัวอย่างที่ได้ก่อนอบแห้งรวมน้ าหนักของขวดช่ังและฝา น าไป
อบแห้งในเตาอบที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง จากนั้นทิ้งให้เย็นในโถดูดความช้ืน ช่ังและบันทึกน้ าหนัก
ของตัวอย่างที่ได้หลังอบแห้ง รวมน้ าหนักของถ้วยกระเบื้องพร้อมฝา ค านวณค่าความช้ืนดังน้ี 

M  =  [(A-B)/A] x 100 
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เมื่อ  M = ร้อยละของปริมาณความชื้น  A  = น้ าหนักของตัวอย่างที่ใช้เริ่มต้น (กรัม) 
B  = น้ าหนักของตัวอย่างหลังการอบแห้ง (กรัม) 

2.2 วิธีหาสารระเหย (Volatile matter, VM) 
เผาถ้วยกระเบื้องพร้อมฝาที่อุณหภูมิสูง 950 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นทิ้งให้เย็นในโถดูดความช้ืน 

ช่ังน้ าหนักที่แน่นอนของถ้วยกระเบื้องพร้อมฝา จากนั้นใส่ตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์ประมาณ 1 กรัม ในถ้วยกระเบื้องพร้อม
ฝาและปิดฝา น าไปเผาในเตาเผาแบบท่อ โดยวางไว้หน้าเตาเผาเป็นเวลา 2 นาที (อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส) จากนั้นวางไว้
ที่ขอบเตาเผาเป็นเวลา 3 นาที (อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส) จากนั้นน าเข้าไปเผาที่กึ่งกลางของเตาเผาเป็นเวลา 6 นาที 
(อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส) น าออกจากเตาเผาทิ้งให้เย็นในโถดูดความช้ืน ช่ังและบันทึกน้ าหนักตัวอย่างที่ได้หลังการเผา
รวมน้ าหนักของถ้วยกระเบื้องพร้อมฝา ค านวณหาค่าสารระเหยดังนี้ 

C  =  [(A-B)/A] x 100 
เมื่อ   A  = น้ าหนักของตัวอย่างที่ใช้เริ่มต้น (กรัม) B  = น้ าหนักของตัวอย่างหลังการเผา (กรัม) 

VM = C – M 
เมื่อ  VM = ร้อยละของสารระเหย  C  = ร้อยละน้ าหนักสญูเสีย M = ร้อยละของความช้ืน 

2.3 วิเคราะห์หาเถ้า (Ash)  
เผาถ้วยกระเบื้องพร้อมฝาที่อุณหภูมิสูง 750 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ทิ้งให้เย็นในโถดูดความช้ืน ช่ัง

น้ าหนักถ้วยกระเบื้องพร้อมฝา จากนั้นใส่ตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์ ประมาณ 1 กรัม  ในถ้วยกระเบื้องพร้อมฝา น าเข้า
เตาเผาที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส จนน้ าหนักคงที่ ประมาณ 3 ช่ัวโมง น าออกจากเตาเผาทิ้งไห้เย็นในโถดูดความช้ืน ช่ัง
และบันทึกน้ าหนักตัวอย่างที่ได้หลังการเผา รวมน้ าหนักของถ้วยกระเบื้องพร้อมฝา ค านวณค่าเถ้าดังนี ้

ร้อยละเถ้า  =  [(A-B)/A] x 100 
เมื่อ   A  = น้ าหนักของตัวอย่างที่ใช้เริ่มต้น (กรัม) B  = น้ าหนักของตัวอย่างหลังการเผา (กรัม) 

2.4 คาร์บอนคงตัว (Fixed carbon, FC) ค านวณไดห้ลังจากทราบคา่ร้อยละความชื้น สารระเหยและเถ้าดังน้ี 
FC  = 100 – (M + A + VM) 

เมื่อ  FC = ร้อยละคารบ์อนคงตัว  VM = ร้อยละของสารระเหย 
  A  = ร้อยละของเถ้า  M = ร้อยละของความช้ืน 

3. การวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของถ่านกัมมันต์ 
 3.1 การวิเคราะห์หาค่าการดูดซับไอโอดีน (Iodine Number) โดยวิเคราะห์ตามมาตรฐาน AST M D4607-94 [1-2] 
(สุภาพร รัตนพันธ์และคณะ, 2557) ซึ่งมีรายละเอียดการวิเคราะห์ดังนี้ 

 1) อบถ่านท่ีอุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ช่ังโมง แล้วปล่อยท้ิงให้เย็นในโถดูดความช้ืน 
 2) ช่ัง และบันทึกน้้าหนักถ่านกัมมันต์ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร ที่มีฝาปิด 
 3) เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้นร้อยละ 5 โดยน้้าหนัก 10.0 มิลลิลิตร แกว่งขวดเบา ๆ เพื่อให้
ผงถ่านชุ่มด้วยสารละลายจากนั้นต้มให้เดือด 30 วินาที เพื่อก้าจัดเถ้าและซัลเฟอร์ 
 4) เติมสารละลายไอโอดีน ความเข้มข้น 0.10 นอร์มอล ปริมาตร 100.0 มิลลิลิตร ปิดฝาและเขย่า 
แรง ๆ 30 วินาที กรองแยกถ่านกัมมันต์จากสารละลายด้วยกระดาษกรอง โดยทิ้งสารละลายในช่วงแรก จนกระทั่ง
กระดาษกรองอิ่มตัวด้วยสารละลาย จึงรองรับสิ่งกรองด้วยขวดรูปชมพู ่ขนาด 125 มิลลิลิตร 
 5) ปิเปตสารละลาย 50.0 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร 
 6) ไทเทรตด้วยสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต ความเข้มข้น 0.10 นอร์มอล จนกระทั่งได้สารละลายสีเหลือง 
 7) เติมน้้าแป้ง 2-3 หยด จนได้สารละลายสีน้้าเงิน 
 8) ไทเทรตต่อจนได้สารละลายใสไม่มีสีบันทึกปริมาตรโซเดียมไธโอซัลเฟตท่ีใช้ ค้านวณการดูดซับไอโอดีน โดย 
    X/M (mg/g) = A-(DFxBxS) 
       M 
  เมื่อ  A = 12693N2  B = 126.93N1 
   DF = ค่าแฟคเตอร์การเจือจาง (dilution factor)  
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 = ปริมาตรไอโอดีนเริ่มต้น - ปริมาตรกรดไฮโดรคลอริก 
             ปริมาตรไอโอดีนท่ีเหลือ 
  S = ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต (มิลลิลิตร)  M = น้้าหนักถ่าน (กรัม)  

  N1 = ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต (นอร์มอล) 
  N2 = ความเข้มข้นของสารละลายไอโอดีน (นอร์มอล) 
4. ศึกษาประสิทธภิาพการดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)  

4.1  ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ของถ่านจากเครือกล้วย บรรจุถ่านปริมาณ 400 กรัม 
เต็มคอลัมภ์โดยใช้เครื่อง Gas Detector วัดปริมาณก๊าซก่อนและหลังผ่านการดูดซับของถ่านจากเครือกล้วย  

4.2  ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ของซีโอไลต์จากธรรมชาติ บรรจุซีโอไลต์ปริมาณ 
400 กรัม เต็มคอลัมภ์โดยใช้เครื่อง Gas Detector วัดปริมาณก๊าซก่อนและหลังผ่านการดูดซับจากซีโอไลต์จากธรรมชาติ  

5. ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะตะกั่ว 
5.1. น าถ่านจากเครือกล้วยไปทดสอบการดูดซับโลหะตะกั่วในสารละลายเลด(II)ไนเตรต (Pb(NO3)2) โดยช่ังถ่าน 1 

กรัม แช่ในสารละลายเลด(II)ไนเตรต (Pb(NO3)2) 30 นาที แล้วกรองเอาแต่สารละลาย 
5.2 น าสารละลายที่กรองได้จากข้อที่ 5.1 ไปวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วท่ีเหลือด้วยวิธีการไทเทรตแบบตกตะกอนโดย

ใช้สารละลายมาตรฐานโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ความเข้มข้น 1 mol/dm3  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย (Results and discussion) 
1. การเตรียมถ่านจากเครือกล้วย 
 การเตรียมถ่านจากเครือกล้วยเตรียมได้โดยการน าเครือกล้วยที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรไปตากแดดให้แห้ง
เพื่อไล่ความชื้นก่อนการน าไปผ่านกระบวนการคาร์บอไนซ์เซชันให้เครือกล้วยกลายสภาพเป็นถ่านด้วยความร้อนในบรรยากาศ
ไร้ก๊าซออกซิเจน ณ อุณหภูมิ 600  1,300 องศาเซลเซียส ถ่านจากเครือกล้วยท่ีได้มีลักษณะดังภาพที ่1  
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 ถ่านจากเครือกล้วยและผงถ่านจากเครือกล้วย 

2. ผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของถ่านกมัมนัต์ 
ถ่านดูดซับ เป็นตัวดูดซับที่เปลี่ยนสารประกอบอินทรีย์ให้เป็นสารประกอบที่มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก 

ด้วยความร้อนในบรรยากาศไร้ก๊าซออกซิเจน ณ อุณหภูมิและคาบของการผลิตถ่านที่เหมาะสมส าหรับวัตถุดิบแต่ละชนิด ถ่าน
ทีไ่ด้มีคุณสมบัติทางกายภาพดังนี้ 

ตารางที ่1 การวิเคราะหส์มบัติทางกายภาพของถ่านจากเครือกล้วยและถ่านที่ผ่านกระบวนการกระตุน้ด้วยซิงค์คลอไรด ์

อัตราส่วนของถ่านจาก
เครือกล้วยต่อซิงค์คลอไรด์ 

อุณหภูมิที่ใช้ใน
การกระตุ้น (องศา

เซลเซียส) 

ร้อยละความชื้น 
(Moisture, M) 

ร้อยละ
ปริมาณเถ้า 

(Ash) 

ร้อยละปริมาณ
สารระเหย 

ร้อยละ
คาร์บอนคง

ตัว 
1 : 0 - 8.91 19.27 12.33 77.31 
1 : 2 500 6.02 10.67 13.79 75.54 
1 : 4 500 6.12 13.01 16.30 70.69 
1 : 2 700 2.01 16.81 19.94 63.25 
1 : 4 700 3.15 13.35 16.23 70.42 
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 = ปริมาตรไอโอดีนเริ่มต้น - ปริมาตรกรดไฮโดรคลอริก 
             ปริมาตรไอโอดีนท่ีเหลือ 
  S = ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต (มิลลิลิตร)  M = น้้าหนักถ่าน (กรัม)  

  N1 = ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต (นอร์มอล) 
  N2 = ความเข้มข้นของสารละลายไอโอดีน (นอร์มอล) 
4. ศึกษาประสิทธภิาพการดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)  

4.1  ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ของถ่านจากเครือกล้วย บรรจุถ่านปริมาณ 400 กรัม 
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จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาสมบัติของถ่านจากเครือกล้วยและถ่านจากเครือกล้วยที่ผ่านกระบวนการกระตุ้นด้วย  
ซิงค์คลอไรด์ พบว่า อัตราส่วนของถ่านต่อซิงค์คลอไรด์ 1 : 2 ที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียสมีร้อยละความชื้นต่ าที่สุดคือ 2.01 
อัตราส่วนของถ่านต่อซิงค์คลอไรด์ 1 : 2 ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียสมีร้อยละปริมาณเถ้าต่ าที่สุดคือ 10.67 และถ่านจาก
เครือกล้วยท่ีไม่ผ่านการกระตุ้นมีร้อยละปริมาณสารระเหยต่ าที่สุดคือ 12.33 และมีร้อยละคาร์บอนคงตัวสูงที่สุดคือ 77.31 

3.  ผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของตัวดูดซับ 
3.1 สมบตัิทางเคมีของถ่านจากเครือกล้วย นอกจากคณุสมบัติทางกายภาพของถ่านแล้วยังมีคณุสมบัตทิางเคมีที่เป็น

ตัวบ่งช้ีว่าถ่านสามารถน ามาใช้เปน็ตัวดูดซับไดม้ีคุณสมบตัิดังนี ้

ตารางที ่2  ผลการวเิคราะห์สมบตัิทางเคมีของถ่านจากเครือกล้วยและถ่านท่ีผ่านกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2) 
อัตราส่วนของถ่านจากเครือกล้วยต่อ

ซิงค์คลอไรด์ 
อุณหภูมิที่ใช้ในการกระตุ้น 

(องศาเซลเซียส) 
การดูดซับไอโอดีน (Iodine Number) 

(มิลลิกรัมต่อกรัม) 
1 : 0 - 821.49   
1 : 2 500 709.54 
1 : 4 500 746.10 
1 : 2 700 752.95 
1 : 4 700 766.66 

จากตารางที่ 2 พบว่าถ่านจากเครือกล้วยที่ไม่ผ่านการกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์ สามารถดูดซับไอโอดีนได้ดีที่สุด 
821.49  มิลลิกรัมต่อกรัม ซึ่งสามารถใช้เป็นวัสดุดูดซับได้เทียบเท่ากับถ่านกัมมันต์ทางการค้าที่มีค่าการดูดซับไอโอดีน 
1,125.15 มิลลิกรัมต่อกรัม (สุภาพร รัตนพันธ์และคณะ, 2557) 

4.  ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)  
ศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ของถ่านจากเครือกล้วย เปรียบเทียบซีโอไลต์จาก

ธรรมชาติ โดยบรรจุถ่านจากเครือกล้วยและซีโอไลต์จากธรรมชาติลงในคอลัมภ์ ท าการทดลองโดยให้แก๊สไฮโดรซัลไฟด์ ไหล
ผ่านคอลัมภ์ด้วยอัตราการไหล 40 ลิตรต่อนาที ได้ผลการทดลองดังภาพท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 กราฟเปรียบเทียบประสทิธิภาพการดูดซับแก๊สไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H2S)  

ของถ่านจากเครือกล้วยกับซโีอไลต์ธรรมชาติ 

จากภาพที่ 2 พบว่าเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับ (%) แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ของถ่านจากเครือกล้วย
กับซีโอไลต์จากธรรมชาติ แสดงให้เห็นว่าซีโอไลต์จากธรรมชาติมีประสิทธิภาพในการดูดซับ (%) แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ 100% 
ซึ่งดีกว่าถ่านจากเครือกล้วยท่ีมีประสิทธิภาพในการดูดซับ (%) แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ 82.27% 
 
 
 
 

0

82.27 66.82 65.45 65.91 68.64 70

0

100 100 100 100 100 100

0

50

100

150

0 10 20 30 40 50 60 70
เวลา (นาที)

ประสิทธิภาพการดูดซับ (%)

ถ่านจากเครือกล้วย ซีโอไลต์จากธรรมชาติ



1240

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

7 

5. ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะตะกั่ว 
น าถ่านจากเครือกล้วยไปทดสอบการดูดซับโลหะตะกั่วในสารละลายเลด(II)ไนเตรต (Pb(NO3)2) แล้วกรองเอาแต่

สารละลายไปวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วที่เหลือจากการดูดซับ แสดงผลดังภาพที่ 3 และภาพที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 กราฟแสดงประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะตะกั่วของถ่านเครือกล้วย ที่เวลา 15 นาที 

 จากภาพท่ี 3 กราฟแสดงประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะตะกั่วในสารละลายเลด(II) ไนเตรต (Pb(NO3)2) โดยใช้เวลา
ในการดูดซับ 15 นาที พบว่าถ่านเครือกล้วยที่ไม่ได้ผ่านการกระตุ้นด้วยสารละลายซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2) มีประสิทธิภาพในการ
ดูดซับโลหะตะกั่วได้ดีที่สุด และปริมาณถ่านท่ีใช้ในการดูดซับ 1.5 กรัม ให้ประสิทธิภาพในกการดูดซับโลหะตะกั่วได้ดีที่สุดร้อย
ละ 51.11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 กราฟแสดงประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะตะกั่วของถ่านเครือกล้วย ที่เวลา 30 นาที 

 จากภาพที่ 4 กราฟแสดงประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะตะกั่วในสารละลายเลด(II)ไนเตรต (Pb(NO3)2) โดยใช้เวลา
ในการดูดซับ 30 นาที พบว่าถ่านเครือกล้วยที่ไม่ได้ผ่านการกระตุ้นด้วยสารละลายซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2) มีประสิทธิภาพในการ
ดูดซับโลหะตะกั่วได้ดีที่สุด และปริมาณถ่านท่ีใช้ในการดูดซับ 1.5 กรัม ให้ประสิทธิภาพในกการดูดซับโลหะตะกั่วได้ดีที่สุดร้อย
ละ 44.83 
 เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับโลหะตะกั่วของถ่านเครือกล้วย เมื่อใช้เวลาในการดูดซับ 15 นาที และ 30 
นาที พบว่าเวลาที่ใช้ในการดูดซับโลหะตะกั่วของถ่านเครือกล้วย 15 นาที ให้ประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะตะกั่วได้ดีกว่าการ
ใช้เวลาในการดูดซับ 30 นาที และปริมาณถ่านท่ีใช้ในการดูดซับ 1.5 กรัม ให้ประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะตะกั่วได้ดีที่สุดทั้ง 
2 เวลาที่ใช้ในการดูดซับ แสดงให้เห็นว่าถ่านจากเครือกล้วยมีคุณสมบัติเป็นตัวดูดซับได้ 

 
 

ปริมาณถ่าน (g) 

ปริมาณถ่าน (g) 
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ภาพที่ 4 กราฟแสดงประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะตะกั่วของถ่านเครือกล้วย ที่เวลา 30 นาที 

 จากภาพที่ 4 กราฟแสดงประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะตะกั่วในสารละลายเลด(II)ไนเตรต (Pb(NO3)2) โดยใช้เวลา
ในการดูดซับ 30 นาที พบว่าถ่านเครือกล้วยที่ไม่ได้ผ่านการกระตุ้นด้วยสารละลายซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2) มีประสิทธิภาพในการ
ดูดซับโลหะตะกั่วได้ดีที่สุด และปริมาณถ่านท่ีใช้ในการดูดซับ 1.5 กรัม ให้ประสิทธิภาพในกการดูดซับโลหะตะกั่วได้ดีที่สุดร้อย
ละ 44.83 
 เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับโลหะตะกั่วของถ่านเครือกล้วย เมื่อใช้เวลาในการดูดซับ 15 นาที และ 30 
นาที พบว่าเวลาที่ใช้ในการดูดซับโลหะตะกั่วของถ่านเครือกล้วย 15 นาที ให้ประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะตะกั่วได้ดีกว่าการ
ใช้เวลาในการดูดซับ 30 นาที และปริมาณถ่านท่ีใช้ในการดูดซับ 1.5 กรัม ให้ประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะตะกั่วได้ดีที่สุดทั้ง 
2 เวลาที่ใช้ในการดูดซับ แสดงให้เห็นว่าถ่านจากเครือกล้วยมีคุณสมบัติเป็นตัวดูดซับได้ 

 
 

ปริมาณถ่าน (g) 

ปริมาณถ่าน (g) 

8 

สรุปผลการวิจัย (Conclusion) 

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการผลิตถ่านจากเครือกล้วยท่ีเป็นวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรเพื่อน ามาใช้เป็นวัสดุ
ดูดซับโดยน าเครือกล้วยไปผ่านกระบวนการคาร์บอไนซ์เซชันให้ได้ถ่านที่อุณหภูมิ 6001,300 องศาเซลเซียส ภายใต้การ
ควบคุมปริมาณออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ท าให้มีพื้นที่สัมผัสผิวมาก จะท าให้เครือกล้วยกล้วยกลายเป็นถ่านที่มี
ประสิทธิภาพในการดูดซับ เนื่องจากเมื่อน าวัสดุธรรมชาติมาผ่านกระบวนการเผาองค์ประกอบบางชนิดจะถูกก าจัดออกไปท า
ให้โครงสร้างภายในมีลักษณะเป็นรูพรุนจึงสามารถน าถ่านท่ีได้จากวัสดุธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เป็นวัสดุดูดซับได้ ผู้วิจัยได้ท า
การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของถ่านจากเครือกล้วยโดยถ่านจากเครือกล้วยที่ไม่ผ่านการกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์ 
(ZnCl2) มีค่าร้อยละของคาร์บอนคงตัว และค่าร้อยละปริมาณสารระเหยดีที่สุด ถ่านจากเครือกล้วยที่ผ่านการกระตุ้นด้วยซิงค์
คลอไรด์ (ZnCl2) อัตราส่วน 1:2 ที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส มีค่าร้อยละความช้ืนต่ าที่สุด ถ่านจากเครือกล้วยท่ีผ่านการ
กระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2) อัตราส่วน 1:2 ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส มีค่าร้อยละปริมาณเถ้าน้อยที่สุด ถ่านจาก
เครือกล้วยมีค่าการดูดซับไอโอดีนสูงที่สุด นอกจากนี้เมื่อน าซีโอไลต์ธรรมชาติและถ่านจากเครือกล้วยไปทดสอบประสิทธิภาพ
ในการดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ซีโอไลต์ธรรมชาติและถ่านจากเครือกล้วยที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร 
จะมีประสิทธิภาพในการดูดซับได้ดีกว่าขนาด 1.0 เซนติเมตร ให้ค่าประสิทธิภาพในการดูดซับ 87% และ 97% ตามล าดับ 
ส่วนซีโอไลต์ธรรมชาติมีประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ได้ 100% และการศึกษาประสิทธิภาพการดูด
ซับโลหะตะกั่วถ่านจากเครือกล้วยท่ีไม่ได้ผ่านการกระตุ้นด้วยซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2) สามารถดูดซับตะกั่วได้ดีที่สุด  

จากผลการศึกษาการดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และตะกั่วของถ่านจากเครือกล้วย แสดงให้เห็นว่าถ่านจาก
เครือกล้วยสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นวัสดุดูดซับได้ และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรอีกด้วย 
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กำรศึกษำสมบัติกำรกันรังสีเอกซเรย์ของยำงธรรมชำติผสมตะกั่วออกไซด์สีแดง

แสงเชาว์ ทองสีนุช1* ธิดารัตน์ ทวีสุก2 และเสาวภาคย์ ย้อยแก้ว3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : อุปกรณ์ป้องกันรังสีที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคมีราคาแพง ส่วนประกอบหลักของอุปกรณ์คือผงตะกั่วและวัสดุพอลิเมอร์ ซึ่ง

อาจสามารถทดแทนด้วยการใช้ยางธรรมชาติผสมกับตะกั่วออกไซด์สีแดง (Pb
3
O

4
) จะเป็นการเพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติอีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการกันรังสีเอกซเรย์ของยางธรรมชาติผสมตะกั่วออกไซด์สีแดง

วธิกีำรศกึษำ : แบ่งวธิผีสมตะกัว่ออกไซด์สแีดงสดัส่วน 0, 300, 400, และ 500 phr กบัยางธรรมชาตเิป็น 2 วธิ ีคอืผสมตะกัว่ออกไซด์

กับน�้ายางข้นชนิดแอมโมเนียนสูงแล้วตากลมให้แห้ง และผสมตะกั่วออกไซด์กับยางแท่งด้วยเครื่องผสม 2 ลูกกลิ้ง แล้วท�าการผสม

สารวัลคาไนซ์ด้วยเครื่องผสม 2 ลูกกลิ้ง หาเวลาการวัลคาไนซ์ยางคอมพาวนด์ที่ได้ด้วยเครื่อง MDR อัดขึ้นรูปเป็นแผ่นยางทดสอบ

แล้วน�าไปทดสอบสมบัติการกันรังสีเอกซเรย์

ผลกำรศกึษำ : เมือ่หนดความต่างศักดิข์องหลอดฉายรงัสี 80, 90, 100 และ 110 kVp ยางธรรมชาตผิสมตะกัว่ออกไซด์สีแดงสามารถ

กันรังสีปฐมภูมิได้มากขึ้นตามปริมาณของตะกั่วออกไซด์สีแดง และปริมาณรังสีลดลงตามความหนาของชิ้นยางตัวอย่างเช่นกัน เมื่อ

เปรียบเทียบกับไทรอยด์ซิลล์ซึ่งกันรังสีที่ 110 kVp ได้ 93.38% ยางตัวอย่างที่ผสมตะกั่วออกไซด์สีแดง 500 phr ซึ่งมีความหนา 

2.08 มม. สามารถกันรังสีได้ถึง 93.66%

วิจำรณ์และสรุป : จากการศึกษานี้พบว่าสมบัติการกันรังสีเอกซเรย์ของยางธรรมชาติผสมตะกั่วออกไซด์สีแดงมีประสิทธิภาพเทียบ

เท่ากับอุปกรณ์ป้องกันรังสีไทรอยด์ซิลล์เมื่อใช้ตะกั่วออกไซด์สีแดง 500 phr และมีความหนาตั่งแต่ 2.08 มม. ขึ้นไป
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Study of X-Ray Shielding Properties of Natural Rubber Mixed Red Lead Oxide

Saengchao Thongseenuch1* Tidarat Taweesuk2 and Saowapark Yoykaew3

Abstract

Introduction: The radiological shielding apparatuses for disease diagnosis is expensive. The main component 

of these apparatuses are lead powder and polymer material. It may be substituted by natural rubber mixed 

red lead oxide (Pb
3
O

4
) which once increase the value of natural rubber.

Objective: To study the X-ray shielding efficiency of natural rubber mixed red lead oxide.

Methods: The mixing of red lead oxide into natural rubber as ratio of 0, 300, 400, and 500 phr was separated 

in 2 method. First red lead oxide premixed with HA latex then subjected to dry, other block rubber and red 

lead oxide was mixed on two roll mill. Then both mixed rubber was compounded with vulcanizing agent on 

two roll mill. Vulcanization time was determined by MDR. Vulcanized rubber was compression molding subse-

quently X-ray shield properties was characterized.

Results: while as the voltages of X-ray tube were 80, 90, 100, and 110 kV, natural rubber mixed red lead oxide 

increase shielded primary X-ray beam as red lead oxide content was increase. As well as the thickness of the 

rubber increase. Comparison of X-ray prevention at 110 kVp, Thyroid shield apparatus was 93.38% whereas 

natural rubber mixed red lead oxide was 93.66% respectively

Conclusion: X-ray shielding properties of natural rubber mixed red lead oxide was comparable with Thyroid 

shield apparatus when red lead oxide content was 500 phr and the thickness was more than 2.08 mm. 

Keywords: Natural Rubber, Red Lead Oxide, X-Ray
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3 

 

บทนํา 

 ในทางการแพทยมีการใชรังสีเอกซเรยท้ังในการวินิจฉัยโรคและการบําบัดโรค โดยเฉพาะการถายภาพอวัยวะตาง ๆ ของ

รางกาย ไมวาจะเปนการวินิจฉัยชนิดใดจะเกิดรังสีกระเจิง (Scattered radiation) ออกมา ปริมาณรังสีท่ีเกิดจากการตรวจวินิจฉัย

ดวยรังสีเอกซเรยโดยเทคนิคถายภาพบนฟลมหรือใชระบบดิจิตอลสวนใหญจะมีปริมาณนอย แตหากมีการตรวจซ้ําผูรับบริการทาง

การแพทยก็จะไดรับปริมาณรังสีมากข้ึน โอกาสเกิดความเสี่ยงท่ีจะเปนโรคมะเร็งได จึงมีการสรางอุปกรณปองกันรังสีจากวัสดุตาง ๆ 

เชน การทําเสื้อหรือสวนประกอบในชุดปองกันรังสีจากการใสตะกั่วบริสุทธลงไปเปนสวนประกอบชุดปองกันรังสีเอกซเรยซึ่งทําจาก

วัสดุพอลิเมอรชนิดตาง ๆ อุปกรณปองกันรังสีท่ีใชในหองปฏิบัติการรังสีไดแก เสื้อตะกั่ว ปลอกคอตะกั่ว [1] เปนตน สําหรับสวมใส

ซึ่งเปนมาตรการหน่ึงในการปองกันอันตรายจากรังสี โดยเฉพาะบุคคลากรท่ีใชงานเคร่ืองเอกซเรยในหองผาตัดและหองหัตถการรังสี

รวม อุปกรณปองกันรังสีเหลาน้ันมีราคาแพง และอาจตองนําเขาจากตางประเทศ การนําตะกั่วออกไซดสีแดงแทนตะก่ัวบริสุทธ์ิมา

ผสมกับยางธรรมชาติเปนแนวทางหน่ึงในการตนทุนของการผลิตอุปกรณปองกันตะก่ัวและสามารถปองกันรังสีไดอยางมี

ประสิทธิภาพเทียบเทากับอุปกรณปองกันรังสีมาตรฐานเน่ืองจากยางธรรมชาติเปนวัตถุดิบท่ีมีราคาไมแพง เปนการสงเสริมการใช

ยางธรรมชาติในการนํามาทําเปนผลิตภัณฑทําใหยางธรรมชาติมีราคาในเศรษฐกิจเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรยางพาราไดและยาง

ธรรมชาติสามารถหาไดงายในภูมิภาค สวนตะก่ัวออกไซดแดงมีความเสถียรและเปนพิษตํ่ากวาผงตะก่ัวบริสุทธ์ิ [2] เพ่ือผลิตเปน

อุปกรณปองกันรังสีในลักษณะตาง ๆ ดังงานวิจัย เชนการใช Styrene-butadiene rubber ผสมกับ lead oxide [3-5] ซึ่งคาดวา

สามารถประยุกตใชในการผลิตอุปกรณปองกันรังสีเทียบเทากับอุปกรณปองกันรังสีมาตรฐาน จึงไดศึกษาคาการดูดกลืนรังสีตอ

ปริมาณตะกั่วออกไซดและศึกษาคาการดูดกลืนรังสีเอกซเรยตอความหนาของแผนยางธรรมชาติผสมตะกั่วออกไซดในปริมาณตาง ๆ 

วิธีดําเนินการ 

 สารเคมี: ในการดําเนินการวิจัยเพ่ือเตรียมยางธรรมชาติผสมตะก่ัวออกไซดสีแดงสําหรับศึกษาสมบัติการกันรังสีเอกซเรย

ใชสารเคมีดังน้ี นํ้ายางขน ผลิตโดยบริษัท จะนะนํ้ายางจํากัด ซิงคออกไซด (ZnO) ผลิตโดยบริษัท Univenture Public.Co.,Ltd. 

ประเทศไทย กรดเสตียริค (StearicAcid) จําหนายโดยหางหุนสวนกิจไพบูลยเคมี จํากัด TMTD จําหนายโดยบริษัทเวสเซิลเคมิเคิล 

จํากัด กํามะถัน (Sulphur) ผลิตโดยบริษัทสยามเคมีจํากัด และตะก่ัวออกไซดสีแดง (Pb3O4) จําหนายโดยหางหุนสวนกิจไพบูลย

เคมี จํากัด  

 เคร่ืองมือ: เคร่ืองบดผสมยางสองลูกกลิ้ง ขนาด 6 น้ิว ผลิตโดยบริษัทยงฟง จํากัด ประเทศไทย เคร่ืองทดสอบสมบัติ

การวัลคาไนซของยาง (Moving Die Rheometer, MDR 2000) ผลิตโดย Alpha Technology Co., Ltd ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เคร่ืองอัดข้ึนรูป ผลิตโดยบริษัทยงฟง จํากัด ประเทศไทย เคร่ืองฉายรังสีเอกซเรยติดเพดาน หองปฏิบัติการรังสีวิทยา โรงพยาบาล

สงขลานครินทร เคร่ืองวัดคารังสีเอกซเรย Radcal 9095 ผลิตโดย Radcal Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การเตรียมตัวอยางทดสอบ: การผสมตะกั่วออกไซดสีแดงเขากับยางธรรมชาติแบงเปน 2 วิธีคือ วิธีแรกผสมตะกั่วออกไซด

สีแดงในสัดสวนตาง ๆ ตามสูตรดังตารางท่ี 1 กับยางแหงดวยเคร่ืองผสมยางสองลูกกลิ้ง การเตรียมยางคอมพาวนดดวยเคร่ืองบด

ผสมสองลูกกลิ้งทําตามข้ันตอนดังแสดงในตารางท่ี 2 และวิธีท่ี 2 ผสมตะกั่วออกไซดสีแดงกับนํ้ายางขนชนิดแอมโมเนียนสูง แผเปน

ช้ินเล็ก ๆ บาง ๆ แลวตากลมใหแหง อบท่ีอุณหภูมิ 70 °C จนแหงสนิท ท้ิงไวใหเย็นแลวทําเปนยางคอมพาวนดดวยเคร่ืองผสมยาง

สองลูกกลิ้งเชนเดียวกับวิธีแรก เสร็จแลวพักยางคอมพาวนดไวขามคืนแลวทําการวัดสมบัติการวัลคาไนซของยางคอมพาวนดดวย

เคร่ือง MDR 2000 ท่ีอุณหภูมิ 145 °C เปนเวลา 30 นาที เพ่ือหาคาเวลาการวัลคาไนซ TC95 หลังจากน้ันอัดข้ึนรูปยางคอมพาวนด

เปนยางตัวอยางทดสอบขนาดกวาง 13.5X13.5X0.15 เซนติเมตร3 ดวยเคร่ืองอัดข้ึนรูปท่ีอุณหภูมิ 145 °C ใชความดัน 200 psi 

ตามเวลาท่ีวัดไดจากเคร่ือง MDR 2000   
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บทนํา 

 ในทางการแพทยมีการใชรังสีเอกซเรยท้ังในการวินิจฉัยโรคและการบําบัดโรค โดยเฉพาะการถายภาพอวัยวะตาง ๆ ของ

รางกาย ไมวาจะเปนการวินิจฉัยชนิดใดจะเกิดรังสีกระเจิง (Scattered radiation) ออกมา ปริมาณรังสีท่ีเกิดจากการตรวจวินิจฉัย

ดวยรังสีเอกซเรยโดยเทคนิคถายภาพบนฟลมหรือใชระบบดิจิตอลสวนใหญจะมีปริมาณนอย แตหากมีการตรวจซ้ําผูรับบริการทาง

การแพทยก็จะไดรับปริมาณรังสีมากข้ึน โอกาสเกิดความเสี่ยงท่ีจะเปนโรคมะเร็งได จึงมีการสรางอุปกรณปองกันรังสีจากวัสดุตาง ๆ 

เชน การทําเสื้อหรือสวนประกอบในชุดปองกันรังสีจากการใสตะกั่วบริสุทธลงไปเปนสวนประกอบชุดปองกันรังสีเอกซเรยซึ่งทําจาก

วัสดุพอลิเมอรชนิดตาง ๆ อุปกรณปองกันรังสีท่ีใชในหองปฏิบัติการรังสีไดแก เสื้อตะกั่ว ปลอกคอตะกั่ว [1] เปนตน สําหรับสวมใส

ซึ่งเปนมาตรการหน่ึงในการปองกันอันตรายจากรังสี โดยเฉพาะบุคคลากรท่ีใชงานเคร่ืองเอกซเรยในหองผาตัดและหองหัตถการรังสี

รวม อุปกรณปองกันรังสีเหลาน้ันมีราคาแพง และอาจตองนําเขาจากตางประเทศ การนําตะกั่วออกไซดสีแดงแทนตะก่ัวบริสุทธ์ิมา

ผสมกับยางธรรมชาติเปนแนวทางหน่ึงในการตนทุนของการผลิตอุปกรณปองกันตะก่ัวและสามารถปองกันรังสีไดอยางมี

ประสิทธิภาพเทียบเทากับอุปกรณปองกันรังสีมาตรฐานเน่ืองจากยางธรรมชาติเปนวัตถุดิบท่ีมีราคาไมแพง เปนการสงเสริมการใช

ยางธรรมชาติในการนํามาทําเปนผลิตภัณฑทําใหยางธรรมชาติมีราคาในเศรษฐกิจเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรยางพาราไดและยาง

ธรรมชาติสามารถหาไดงายในภูมิภาค สวนตะก่ัวออกไซดแดงมีความเสถียรและเปนพิษตํ่ากวาผงตะก่ัวบริสุทธ์ิ [2] เพ่ือผลิตเปน

อุปกรณปองกันรังสีในลักษณะตาง ๆ ดังงานวิจัย เชนการใช Styrene-butadiene rubber ผสมกับ lead oxide [3-5] ซึ่งคาดวา

สามารถประยุกตใชในการผลิตอุปกรณปองกันรังสีเทียบเทากับอุปกรณปองกันรังสีมาตรฐาน จึงไดศึกษาคาการดูดกลืนรังสีตอ

ปริมาณตะกั่วออกไซดและศึกษาคาการดูดกลืนรังสีเอกซเรยตอความหนาของแผนยางธรรมชาติผสมตะกั่วออกไซดในปริมาณตาง ๆ 

วิธีดําเนินการ 

 สารเคมี: ในการดําเนินการวิจัยเพ่ือเตรียมยางธรรมชาติผสมตะก่ัวออกไซดสีแดงสําหรับศึกษาสมบัติการกันรังสีเอกซเรย

ใชสารเคมีดังน้ี นํ้ายางขน ผลิตโดยบริษัท จะนะนํ้ายางจํากัด ซิงคออกไซด (ZnO) ผลิตโดยบริษัท Univenture Public.Co.,Ltd. 

ประเทศไทย กรดเสตียริค (StearicAcid) จําหนายโดยหางหุนสวนกิจไพบูลยเคมี จํากัด TMTD จําหนายโดยบริษัทเวสเซิลเคมิเคิล 

จํากัด กํามะถัน (Sulphur) ผลิตโดยบริษัทสยามเคมีจํากัด และตะก่ัวออกไซดสีแดง (Pb3O4) จําหนายโดยหางหุนสวนกิจไพบูลย

เคมี จํากัด  

 เคร่ืองมือ: เคร่ืองบดผสมยางสองลูกกลิ้ง ขนาด 6 น้ิว ผลิตโดยบริษัทยงฟง จํากัด ประเทศไทย เคร่ืองทดสอบสมบัติ

การวัลคาไนซของยาง (Moving Die Rheometer, MDR 2000) ผลิตโดย Alpha Technology Co., Ltd ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เคร่ืองอัดข้ึนรูป ผลิตโดยบริษัทยงฟง จํากัด ประเทศไทย เคร่ืองฉายรังสีเอกซเรยติดเพดาน หองปฏิบัติการรังสีวิทยา โรงพยาบาล

สงขลานครินทร เคร่ืองวัดคารังสีเอกซเรย Radcal 9095 ผลิตโดย Radcal Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การเตรียมตัวอยางทดสอบ: การผสมตะกั่วออกไซดสีแดงเขากับยางธรรมชาติแบงเปน 2 วิธีคือ วิธีแรกผสมตะกั่วออกไซด

สีแดงในสัดสวนตาง ๆ ตามสูตรดังตารางท่ี 1 กับยางแหงดวยเคร่ืองผสมยางสองลูกกลิ้ง การเตรียมยางคอมพาวนดดวยเคร่ืองบด

ผสมสองลูกกลิ้งทําตามข้ันตอนดังแสดงในตารางท่ี 2 และวิธีท่ี 2 ผสมตะกั่วออกไซดสีแดงกับนํ้ายางขนชนิดแอมโมเนียนสูง แผเปน

ช้ินเล็ก ๆ บาง ๆ แลวตากลมใหแหง อบท่ีอุณหภูมิ 70 °C จนแหงสนิท ท้ิงไวใหเย็นแลวทําเปนยางคอมพาวนดดวยเคร่ืองผสมยาง

สองลูกกลิ้งเชนเดียวกับวิธีแรก เสร็จแลวพักยางคอมพาวนดไวขามคืนแลวทําการวัดสมบัติการวัลคาไนซของยางคอมพาวนดดวย

เคร่ือง MDR 2000 ท่ีอุณหภูมิ 145 °C เปนเวลา 30 นาที เพ่ือหาคาเวลาการวัลคาไนซ TC95 หลังจากน้ันอัดข้ึนรูปยางคอมพาวนด

เปนยางตัวอยางทดสอบขนาดกวาง 13.5X13.5X0.15 เซนติเมตร3 ดวยเคร่ืองอัดข้ึนรูปท่ีอุณหภูมิ 145 °C ใชความดัน 200 psi 

ตามเวลาท่ีวัดไดจากเคร่ือง MDR 2000   
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ตารางที่ 1 สูตรยางคอมพาวนดจากยางธรรมชาติผสมตะกั่วออกไซดปริมาณตาง ๆ 

ส่วนผสม (phr) สตูรท่ี 1 สตูรท่ี 2 สตูรท่ี 3 สตูรท่ี 4 

ยางธรรม 100 100 100 100 

ตะกัว่ออกไซด ์ 0 300 400 500 

ZnO 3 3 3 3 

Stearic Acid 2 2 2 2 

Sulphur 4 4 4 4 

TMTD 1 1 1 1 

 

ตารางที่ 2 ข้ันตอนการบดผสมของยางคอมพาวนดวยเคร่ืองผสมยางสองลูกกลิ้ง 

 

 การวัดสมบัติการกันรังสีเอกซเรย: จัดเคร่ืองฉายรังสีใหระยะหางระหวางหลอดเอกซเรยและข้ัวกลางของหัววัด 100 

เซนติเมตร โดยเปดลําแสงเอกซเรยใหครอบคลุมกับแผนยางผสมตะกั่วออกไซด และท่ีจุดวางวัตถุจะตองมีระยะหางจากตัววัดคารังสี

ประมาณ 10 เซนติเมตร การวัดคารังสีมีวิธีการวัดโดยฉายรังสีปฐมภูมิผานท้ังไมมีตัวอยางขวางกั้นเทียบกับเมื่อมีตัวอยางขวางกั้น มี

หนวยเปนไมโครเกรย (µGy) โดยกําหนดใหกระแสของหลอดฉายรังสีเทากับ 100 mA เวลาฉายรังสี 20 ms แปรปริมาณรังสีโดย

ปรับคาความตางศักยของหลอดฉายรังสีเปน 80, 90, 100 และ 110 kVp เพ่ือใหแสดงผลวายางตัวอยางท่ีนําไปเปนช้ินทดสอบน้ัน

สามารถดูดกลืนรังสีท่ีการฉายรังสีในปริมาณใดบาง และมีผลอยางไรเม่ือเปรียบเทียบกับไทรอยดซิลลซึ่งเปนอุปกรณปองกันรังสี

เอกซเรยในหองปฏิบัติการรังสีวิทยา โดยจะมีแผงควบคุมเคร่ืองฉายรังสีอยูดานนอกหองฉายรังสี และผูควบคุมจะทําการปลอยรังสี

จากภายนอกหองฉายเพ่ือปองกันอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการไดรับรังสีแลวอานคาท่ีวัดไดจากเคร่ืองแปลงปริมาณรังสีจากตัววัด

ปริมาณรังสี 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 การผสมในนํ้ายางจะเปนการผสมท่ีงายกวาการผสมแบบยางแหงเน่ืองจากจะผสมตะก่ัวออกไซดลงไปและกวนใหเขากัน

เลยในคร้ังเดียว ไมตองใสหลายคร้ังเหมือนการผสมกับยางแหงอีกท้ังยังลดการฟุงกระจายของสารเคมีและปลอดภัยแตมีขอเสียใน

การใชระยะเวลานานและตองอบเพ่ือทําใหผสมตะกั่วออกไซดสีแดงแหงสนิท ขณะท่ีการผสมแบบยางแหงเมื่อผสมโดยผูชํานาญและ

มีอุปกรณปองกันท่ีปลอดภัยจะผสมไดงายและประหยัดเวลามากข้ึนเน่ืองจากไมตองรอใหยางแหง และลักษณะแผนคอมพาวนดท่ีได

เวลาในการบดผสม, นาทีที ่ ลําดับการผสม 

0 - 2.5 ปรับระยะ nip 5.0 มม. 

2.5 - 5 ปรับระยะ nip 2.5 มม. 

6 - 10 บดยางใหน่ิม 

11 - 15 ตะกั่วออกไซด 

16 - 20 ZnO , กรดสเตียริก (ใสทีละคร่ึง ทุก 2.5 นาที) 

21 - 25 TMTD , sulphur (ใสทีละคร่ึง ทุก 2.5 นาที) 

26 - 30 บดใหยางและสารเคมีเขากันไดดี 

31 กรีดยางออกจากเคร่ือง Two roll mill 
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5 

 

มีลักษณะเปนแผนเรียบไมมีฟองอากาศเหมือนการผสมกับนํ้ายาง และประสิทธิภาพในการกันรังสีไมแตกตางกันเปนนัยสําคัญ 

ดังน้ันการผสมตะกั่วออกไซดในสภาวะท่ีเปนนํ้ายางและเปนยางแหงมีขอดีขอเสียท่ีแตกตางกันดังกลาว 

 

 

 
 
รูปที่ 1 ปริมาณรังสีปฐมภูมิท่ีวัดไดเมื่อกําหนดความตางศักด์ิหลอดฉายรังสี 80, 90, 100 และ 110 kVp ของตัวอยางยางผสมตะกั่ว

ออกไซดสแีดงท่ีปริมาณตาง ๆ และไทรอยดซิลล (Appron) เมื่อความหนาของตัวอยางเทากับ 1.03 (บนซาย) และ 2.06 (บนขวา) 

3.12 (ลางซาย) และ 4.17 (ลางขวา) มม. ตามลําดับ 

 

 เมื่อทําการทดสอบฉายรังสีปฐมภูมิผานช้ินตัวอยางยางวัลคาไนซท่ีกําหนดใหกระแสของหลอดฉายรังสีเทากับ 100 mA 

เวลาฉายรังส ี20 ms แปรปริมาณรังสีโดยปรับคาความตางศักยของหลอดฉายรังสีเปน 80, 90, 100 และ110 kVp ซึ่งเปนคาท่ีใชใน

ปฏิบัติการทางรังสีวิทยาไดผลตามรูปท่ี 1 เมื่อไมมีตัวอยางยางก้ันจะเห็นวารังสีท่ีวัดไดท่ี 110 และ 80 kVp มีคาเปน 117.9 และ 

88.5 µGy ตามลําดับ แตเมื่อมีตัวอยางยางวัลคาไนซปองกันรังสีคั่นไว พบวาเมื่อผสมตะกั่วออกไซดสีแดงลงในยางธรรมชาติเพ่ิมข้ึน 

ปริมาณรังสีท่ีวัดไดจะมีคานอยลงอยางมากเม่ือผสมตะก่ัวออกไซดลงในยางตามธรรมชาติในปริมาณเชนท่ี 300 phr และเห็น

แนวโนมวารังสีท่ีวัดไดมีปริมาณลดลงตามปริมาณของตะกั่วท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากตะกั่วมีเลขเชิงอะตอม (Atomic number) ท่ีสูงมาก

แมจะอยูในรูปของสารประกอบออกไซดก็ยังมีประสิทธิภาพในการกันรังสีท่ีดี ตะกั่วออกไซดสามารถเขากับยางธรรมชาติไดดีและ

กระจายตัวในยางธรรมชาติไดอยางสม่ําเสมอจึงทําใหการกันรังสีสมํ่าเสมอท่ัวช้ินยางตัวอยางยางวัลคาไนซ การเพ่ิมปริมาณตะกั่ว

ออกไซดในยางธรรมชาติทําใหความหนาแนนของผงตะก่ัวออกไซดมีมากข้ึนมีผลทําใหชวงวางระหวางอนุภาคของตะก่ัวออกไซดสี

แดงท่ีกระจายตัวอยูในยางลดลงจึงสามารถกันรังสีไดมากข้ึน ขณะเดียวกันเม่ือเพ่ีมความหนาของตัวอยางจะทําใหทางเดินของรังสี

เพ่ิมและคดเคี้ยวเพ่ิมข้ึนเปนผลใหสามารถดูดกลนืและกั้นรังสีไดมากข้ึนเชนกัน เม่ือพิจารณาอุปกรณในหองปฏิบัติการรังสีเทคนิค 

เชน ไทรอยดซิลล พบวาสามารถกันรังสีท่ี 110 kVp จาก 117.9 µGy ใหเหลือเพียง 10.6 µGy และท่ี 80 kVp จาก 88.5 µGy ลง
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6 

 

มาเหลือเพียง 1.6 µGy ซึ่งใชเปนตัวกําหนดในการพัฒนาสมบัติการกันรังสีเอกซเรยของยางธรรมชาติผสมตะก่ัวออกไซดสีแดงให

ประสิทธิภาพในการดูดกลืนและกันรังสีใหเทียบเทากับวัสดุมาตรฐานซึ่งจากผลการทดลองรูปท่ี 1 แสดงใหเห็นวาการเพ่ิมปริมาณ

ตะกั่วออกไซดสีแดงและการเพ่ิมความหนาของตัวอยางยางสามารถพัฒนาใหเทียบเทากับอุปกรณปองกันรังสีอางอิง 

 

 

 
รูปที่ 2 ปริมาณการดูดกลืนและขวางก้ันรังสีเอ็กซเรยของยางวัลคาไนซเม่ือใชตะก่ัวออกไซดท่ี 300, 400 และ 500 phr และ 

อุปกรณปองกันรังสีเมื่อกําหนดคาความตางศักยของหลอดฉายรังสีท่ี 80 (บน) และ 110 (ลาง) kVp 

 

) 
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7 

 

 หากพิจารณาประสิทธิภาพของการก้ันรังสีปฐมภูมิของตัวอยางยางยางธรรมชาติผสมตะก่ัวออกไซดสีแดงท่ีผานการทํา

การวัลคาไนซเมื่อกําหนดใหปริมาณตะก่ัวออกไซดในตัวอยางยางวัลคาไนซดคงท่ีเปน 300. 400, และ 500 phr แตมีความหนา

แตกตางกัน พบวา ตัวอยางยางวัลคาไนซท้ังหมดสามารถทําใหมีประสิทธิภาพในการปองกันรังสีเทียบเทากับอุปกรณปองกันรังสีใน

หองปฏิบัติการท่ีใชเปรียบเทียบ ซึ่งทําไดโดยเพ่ิมความหนา ดังแสดงในรูปท่ี 2 ซึ่งอุปกรณปองกันรังสีในหองปฏิบัติการทางรังสีวิทยา 

ท่ีมีมาตรฐานการปองกันรังสีเอกซเรยเทียบเทากับ 0.5 mmPb สามารถลดทอนปริมาณรังสีเมื่อฉายรังสีเอกซเรยขณะท่ีหลอดฉาย

รังสีมีความตางศักด์ิท่ี 110 kVp ได 93.38% ขณะท่ียางวัลคาไนซท่ีมีตะกั่วออกไซดผสม 300 phr มีความหนา 4.23 มม. สามารถ

ลดทอนปริมาณรังสีได 94.30% ยางวัลคาไนซท่ีมีตะกั่วออกไซดผสม 400 phr มีความหนา 3.05 มม. สามารถลดทอนปริมาณรังสี

ได 99.40% และยางวัลคาไนซท่ีมีตะก่ัวออกไซดผสม 500 phr มีความหนาเพียง 2.08 มม. ก็สามารถลดทอนปริมาณรังสีไดถึง

93.66% 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการทดลองนําตะก่ัวออกไซดผสมกับยางธรรมชาติเพ่ือพัฒนาเปนผลิตภัณฑจากยางธรรมชาติในการปองกันรังสี

เอกซเรยท้ังสองวิธีใหผลการปองกันรังสีปฐมภูมิใกลเคียงกัน การผสมตะกั่วออกไซดกับนํ้ายางธรรมชาติมีขอดีคือลดการฟุงกระจาย

ของตะก่ัวออกไซดในอากาศ แตตองใชเวลานานในการรอใหยางแหงปราศจากความช้ืน สวนการผสมในลักษณะยางแหง สามารถ

ลดการเกิดฟองอากาศในเน้ือยางได ใชเวลาในการผสมรวดเร็ว ถาผสมโดยผูเช่ียวชาญและมีอุปกรณปองกันจะสามารถลดการฟุง

กระจายและอันตรายจากสารตะกั่วออกไซดได ตะก่ัวออกไซดปริมาณเพ่ิมข้ึนสามารถดูดกลืนและกันรังสีไดเพ่ิมข้ึน และเมื่อความ

หนาของยางวัลคาไนซเพ่ิมข้ึนความสามารถในการดูดกลืนและกันรังสีน้ันเพ่ิมข้ึนดวย จึงมีแนวโนมวาหากใหปริมาณตะกั่วออกไซดท่ี

มากข้ึนในการผสมกับยางธรรมชาติและใหความหนาท่ีเพ่ิมข้ึนอาจจะสามารถดูดกลืนรังสีเอ็กซเรย ไดเทียบเทากับวัสดุปองกันรังสี

ตามมาตรฐานสากล โดยท่ียางวัลคาไนซตัวอยางท่ีผสมตะกั่วออกไซดสีแดง 500 phr ซึ่งมีความหนา 2.08 มม. สามารถกันรังสีไดถึง 

93.66% 

กิตติกรรมประกาศ 

 คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณบุคลากรและภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ีเอ้ือเฟอ

สถานท่ีทําวิจัยและอนุญาตใหใชเคร่ืองฉายรังสีในหองปฏิบัติการรังสีวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร ขอขอบพระคุณะบุคคลากร

และภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุในการสนับสนุนการทําวิจัยและชวยประสานงานในการทําวิจัย 
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การวัลคาไนซเม่ือกําหนดใหปริมาณตะก่ัวออกไซดในตัวอยางยางวัลคาไนซดคงท่ีเปน 300. 400, และ 500 phr แตมีความหนา

แตกตางกัน พบวา ตัวอยางยางวัลคาไนซท้ังหมดสามารถทําใหมีประสิทธิภาพในการปองกันรังสีเทียบเทากับอุปกรณปองกันรังสีใน

หองปฏิบัติการท่ีใชเปรียบเทียบ ซึ่งทําไดโดยเพ่ิมความหนา ดังแสดงในรูปท่ี 2 ซึ่งอุปกรณปองกันรังสีในหองปฏิบัติการทางรังสีวิทยา 

ท่ีมีมาตรฐานการปองกันรังสีเอกซเรยเทียบเทากับ 0.5 mmPb สามารถลดทอนปริมาณรังสีเมื่อฉายรังสีเอกซเรยขณะท่ีหลอดฉาย

รังสีมีความตางศักด์ิท่ี 110 kVp ได 93.38% ขณะท่ียางวัลคาไนซท่ีมีตะกั่วออกไซดผสม 300 phr มีความหนา 4.23 มม. สามารถ

ลดทอนปริมาณรังสีได 94.30% ยางวัลคาไนซท่ีมีตะกั่วออกไซดผสม 400 phr มีความหนา 3.05 มม. สามารถลดทอนปริมาณรังสี

ได 99.40% และยางวัลคาไนซท่ีมีตะก่ัวออกไซดผสม 500 phr มีความหนาเพียง 2.08 มม. ก็สามารถลดทอนปริมาณรังสีไดถึง

93.66% 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการทดลองนําตะก่ัวออกไซดผสมกับยางธรรมชาติเพ่ือพัฒนาเปนผลิตภัณฑจากยางธรรมชาติในการปองกันรังสี

เอกซเรยท้ังสองวิธีใหผลการปองกันรังสีปฐมภูมิใกลเคียงกัน การผสมตะกั่วออกไซดกับนํ้ายางธรรมชาติมีขอดีคือลดการฟุงกระจาย

ของตะก่ัวออกไซดในอากาศ แตตองใชเวลานานในการรอใหยางแหงปราศจากความช้ืน สวนการผสมในลักษณะยางแหง สามารถ

ลดการเกิดฟองอากาศในเน้ือยางได ใชเวลาในการผสมรวดเร็ว ถาผสมโดยผูเช่ียวชาญและมีอุปกรณปองกันจะสามารถลดการฟุง

กระจายและอันตรายจากสารตะกั่วออกไซดได ตะก่ัวออกไซดปริมาณเพ่ิมข้ึนสามารถดูดกลืนและกันรังสีไดเพ่ิมข้ึน และเมื่อความ

หนาของยางวัลคาไนซเพ่ิมข้ึนความสามารถในการดูดกลืนและกันรังสีน้ันเพ่ิมข้ึนดวย จึงมีแนวโนมวาหากใหปริมาณตะกั่วออกไซดท่ี

มากข้ึนในการผสมกับยางธรรมชาติและใหความหนาท่ีเพ่ิมข้ึนอาจจะสามารถดูดกลืนรังสีเอ็กซเรย ไดเทียบเทากับวัสดุปองกันรังสี

ตามมาตรฐานสากล โดยท่ียางวัลคาไนซตัวอยางท่ีผสมตะกั่วออกไซดสีแดง 500 phr ซึ่งมีความหนา 2.08 มม. สามารถกันรังสีไดถึง 

93.66% 

กิตติกรรมประกาศ 

 คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณบุคลากรและภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ีเอ้ือเฟอ

สถานท่ีทําวิจัยและอนุญาตใหใชเคร่ืองฉายรังสีในหองปฏิบัติการรังสีวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร ขอขอบพระคุณะบุคคลากร

และภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุในการสนับสนุนการทําวิจัยและชวยประสานงานในการทําวิจัย 
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กำรสังเครำะห์และสมบัติของสำรเชิงซ้อนทองแดงกับลิแกนด์ทำร์ทำริก

ณัฐฐิณีภรณ์ ศรีสุขใส1 และหิริหัทยา เพชรมั่ง2*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : สารเชิงซ้อนทองแดงกับกรดทาร์ทาริกมีประโยชน์หลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านอุตสาหกรรม และการแพทย์ แต่มีรายงานเกี่ยว

กับการสังเคราะห์ โครงสร้างและสมบัติของสารเชิงซ้อนทองแดงกับกรดทาร์ทาริกน้อยมาก 

วัตถุประสงค์ : เพื่อสังเคราะห์และศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารเชิงซ้อนทองแดงกับลิแกนด์ทาร์ทาริก

วิธีกำรศึกษำ : สังเคราะห์จากคอปเปอร์(II) ซัลเฟต เพนตะไฮเดรตและกรดทาร์ทาริกในอัตราส่วนโมล 1:2 ที่อุณหภูมิห้อง นาน 6 

ชั่วโมง น�าสารละลายมากรอง ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง จนในที่สุดได้ผลึกสีฟ้า 

ผลกำรศึกษำ : ตรวจสอบเอกลักษณ์ของผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์บนผลึกเดี่ยว พบว่า ระบบโครงสร้างผลึก คือ 

มอนอคลนิกิ มีหมูป่รภูิมคิอื P21 และพารามิเตอร์ดงันี ้a = 8.3728(4) Å b = 8.7629(4) Å และ c = 12.1529(6) Å มมุ α = γ =90° 

β = 104.539° มีมวลโมเลกุล 527.31 กรัม/โมล สูตรโมเลกุล คือ Cu
2
C

8
H

16
O

18
 โดยเป็นสารเชิงซ้อนไดนิวเคลียร์ที่ประกอบด้วย

โมเลกุลน�้าอิสระ 4 โมเลกุลและโมเลกุลหลัก [Cu
2
(C

4
H

4
O

6
)
2
(H

2
O)

2
] ที่เป็นมอนอเมอร์สามารถเชื่อมต่อกันจนกลายเป็นสารเชิงซ้อน

พอลิเมอร์ [Cu
2
(C

4
H

4
O

6
)
2
(H

2
O)

2
]n·4H

2
O ที่เป็นโครงข่ายโลหะอินทรีย์ ผลของสเปกตรัมอินฟราเรดยืนยันหมู่ฟังก์ชั่นที่ส�าคัญ อาทิ 

สัญญาณการยืดของหมู่ O-H, C
sp2-

H และ COO- ที่ 3417 cm-1, 2851 cm-1 และ 1625 cm-1 ตามล�าดับ ส่วนผลการวิเคราะห์

การดูดกลืนแสงช่วงอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิล แสดงการแทรนซิชันจาก π→π* ของลิแกนด์ ที่ 280 nm และการแทรนซิชัน

แบบ d-d ของไอออนโลหะทองแดงที่ 603 nm

วจิำรณ์และสรปุ : สารเชิงซ้อนทีไ่ด้ สามารถสงัเคราะห์ได้ง่ายและราคาไม่แพง สารท่ีได้มสีมบตัทิางกายภาพคอืมผีลกึสฟ้ีา การศกึษา

สมบัติทางเคมียืนยันว่าสารเชิงซ้อนไดนิวเคลียร์ที่สามารถเชื่อมต่อกันจนกลายเป็นสารเชิงซ้อนพอลิเมอร์ มีสมบัติโครงข่ายโลหะ

อินทรีย์ที่สามารถน�ามาศึกษาความเป็นแม่เหล็ก และฤทธิ์ต้านจุลชีพเพื่อประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมได้

ค�ำส�ำคัญ : สารเชิงซ้อน อนุพันธ์คาร์บอกซิลิก กรดทาร์ทาริก พอลิเมอร์ โครงข่ายโลหะอินทรีย์
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Synthesis and Properties of Copper Complex with Tartaric acid

Nattineeporn Srisuksai1 and Hirihattaya Phetmung2*

Abstract

Introduction: Copper complex with tartaric acid plays as an important role in various applications such as in-

dustrial and medicals. Unfortunately, Synthesis, structure and properties of the complexes have not been many 

reports.

Objective: To the synthesis and study both physical and chemical properties of the copper complex with 

tartaric acid ligand.

Methods: The synthesized product from copper(II) sulfate pentahydrate and tartaric acid in the mole ratio of 

1:2 at room temperature for 6 h. The solution was then filtered and air dried, until obtaining the blue crystals.

Results : Single crystal X-ray diffraction results confirmed the monoclinic with P21 space groups. The parame-

ters are: a = 8.3728 (4) Å, b = 8.7629 (4) Å, c = 12.1529(6) Å, α = γ =90° and β = 104.539°. The molecular mass 

is 527.31 g/mol. The molecular formula is Cu
2
C

8
H

16
O

18
 The complex is binuclear which consists of 4 free water 

molecules and the main molecule of [Cu
2
(C

4
H

4
O

6
)
2
(H

2
O)

2
] acting as a monomer that generates a polymer com-

plex formulated as [Cu
2
(C

4
H

4
O

6
)
2
(H

2
O)

2
]n·4H

2
O. This complex is also the metal-organic framework. Fourier trans-

form infrared spectra confirmed the functional groups, such as the stretching frequencies of O-H, C
sp2

-H and 

COO- at 3417 cm-1, 2851 cm-1 and 1625 cm-1 respectively. The ultraviolet visible spectra confirmed π→π* 
of ligands at 280 nm and d-d transition of copper (II) ion at 603 nm.

Conclusion : The as-obtained complex can be easily synthesized and inexpensive. The physical property of 

this complex is blue crystal color. The study of chemical properties confirms that the binuclear complex can 

be connected together to become a polymeric complex. It also is metal- organic molecule that can be used 

to study magnetism and antimicrobial activity for industrial purposes.

Keywords : copper complex, carboxylic acid derivatives, tartaric acid, polymer, metal-organic framework
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บทน า 
กรดทาร์ทาริก (C4H6O6) จัดเป็นอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก (Carboxylic acid derivatives) และเป็นสารอินทรีย์

ที่พบในธรรมชาติ อย่างเช่น ในมะขามที่มีกรดทาร์ทาริกถึง 12-18% [1] ปกติกรดทาร์ทาริกช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ชะลอ
ความแก่ ให้ความชุ่มช้ืนแก่ผิว และนอกจากน้ียังสามารถรักษาโรคเช้ือราบนผิวหนังได้ [2] 

ทองแดงเป็นโลหะแทรนซิช่ัน ที่มีเลขออกซิเดชันหลายค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งทองแดงที่มีเลขออกซิเดชัน +2 จะมี
ฤทธิ์ในการยับยั้งเช้ือราและแบคทีเรียดีกว่าทองแดงที่มี เลขออกซิเดชัน +1 เช้ือแบคทีเรียที่สามารถยับยั้งได้ เช่น 
Staphylococcus aureus [3] 

กรดทาร์ทาริกสามารถจับไอออนของโลหะ เช่น แคลเซียมและแมกนีเซียม เกิดเป็นสารประกอบคีเลต (Chelating 
compound) หรือเป็นโครงข่ายโลหะอินทรีย์ (metal-organic framework) เกิดเป็นโครงเป็นสารประกอบที่มีลักษณะเป็น
โครงข่าย ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมโลหะ ศึกษาความเป็นแม่เหล็ก และการต้านจุลชีพได้ [3-7] แต่ส าหรับสาร
เชิงซ้อนที่มีโลหะทองแดงกับกรดทาร์ทาริก ยังมีรายงานน้อยมาก เท่าที่พบรายงานได้แก่ คอปเปอร์(II)ทาร์ทาเรตไตรไฮเดรต 
[4] และสารอื่น ๆ อาทิ [Cu2(tar)2(H2O)2]n·4H2O [5-7]  

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจสังเคราะห์สารเชิงซ้อนทองแดงกับลิแกนด์กรดทาร์ทาริก เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ 
ลักษณะโครงสร้างและยืนยันโครงสร้างของสารเชิงซ้อนที่ได้ ด้วยเทคนิคทางเคมี ได้แก่ อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรสโกปี  
ฟูเรียร์แทรนสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี และ การเลี้ยวเบนของรังสี เอ็กซ์บนผลึกเด่ียว เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ
น าไปใช้ประโบชน์ต่อไป 

 
วิธีด าเนินการ 

การสังเคราะห์สารเชิงซ้อน 
1. ช่ังสารคอปเปอร์(II)ซัลเฟต เพนตะไฮเดรต (CuSO4.5H2O) หนัก 0.25 g  (1 mmol) ในใส่ขวดก้นกลมขนาด 25 

mL ละลายด้วยน้ า จ านวน 5 mL น าไปวางบนเครื่องกวนสาร ใช้แท่งแม่เหล็กส าหรับกวนสารคนสารละลายผสมให้เข้ากัน 
ประมาณ 3 นาที 

2. ช่ังกรดทาร์ทาริก (C4H6O6) หนัก 0.30 g (2 mmol) ใส่ในขวดก้นกลมขนาด 25 mL ละลายด้วยน้ ากลั่นจ านวน 5 
mL คนให้เข้ากันนานประมาณ 3 นาที   

3. ค่อย ๆ เติมสารละลายกรดทาร์ทาริกลงไปในสารละลาย CuSO4.5H2O ที่คนอยู่ตลอดเวลา  เมื่อเติมหมด ปรับค่า
ความเป็นกรดเบส (pH) ด้วยเติมกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ที่มีความเข้มข้น 1 M จ านวน 3 หยด เพื่อให้ได้ pH เท่ากับ 3 
หลังจากนั้นคนสารละลายนาน 6 ช่ัวโมง  

4. กรองสารละลายที่ได้แล้วน าไปอุ่นในไมโครเวฟที่ 100 ºC นาน 10 วินาที จ านวน 6 ครั้ง เพื่อระเหยตัวท าละลาย
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(λ = 0.71073 Å เพื่อวิเคราะห์หาโครงสร้างของสาร   
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ของบริษัท Shimadzu วัดค่า Absorbance ในช่วงความยาวคลื่น 200-900 nm 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลสมบัติทางกายภาพของสารเชงิซ้อนทองแดง 
 สภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมและการสังเคราะห์สารเชิงซ้อนทองแดงกับกรดทาร์ทาริก 1 : 2 ใช้น้ าเป็นตัวท า
ละลายซึ่งท าที่อุณหภูมิห้อง ที่ pH เท่ากับ 3 (ถ้า pH สูงกว่า 3 ได้ตะกอนขุ่น ไม่บริสุทธิ์) การเตรียมด้วยวิธีนี้จะใช้สารตั้งต้นที่
น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสารเชิงซ้อนท่ีคล้ายคลึงกัน [5]  
 ในสภาวะที่เหมาะสมนี ้ได้ผลึกมีสีฟ้า มีเหลี่ยม ด้าน และมุมชัดเจน ลักษณะเป็นแท่ง  ดังภาพที่ 1 ได้ผลผลิตร้อยละ
เท่ากับ 70 เปอร์เซ็นต์ เมื่อน าไปทดสอบ ความสามารถในการละลาย พบว่าไม่สามารถละลายในตัวท าสารละลายอินทรีย์ แต่
สามารถละลายได้ดีในตัวท าละลายไดเมทิลซัลฟอกไซด์เท่านั้น 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของผลึกสารเชิงซ้อน [Cu2(C4H4O6)2(H2O)2]n·4H2O 
 
ผลการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์บนผลึกเด่ียวของสารเชิงซ้อน  

ผลึกสีฟ้าของสารเชิงซ้อนทองแดง มีระบบโครงสร้างผลึกเป็นแบบมอนอคลินิก เซลล์พารามิเตอร์ คือ  a=8.3728(4) 
Å b=8.7629(4) c=12.1529(6) α =90 β =104.539 γ =90  มีหมู่ปริภูมิแบบ P21 โดยข้อมูลของผลึก(บางส่วน) แสดงดังไว้
ในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  ข้อมูลผลึกของสารเชิงซ้อน [Cu2(C4H4O6)2(H2O)2]n·4H2O  
พารามิเตอร์ ข้อมูล 
Empirical formula Cu2C8H16 O18 
Wavelength 0.71073 Å 
Formula weight 527.29 
Crystal System Monoclinic 
Space group P21 
Unit cell dimensions a=8.3728(4) Å  α =90  

 b=8.7629(4) Å β =104.539 
c=12.1529(6) Å γ =90 

Volume  863.10(7) Å3 
Z 2 
Density (calculated) 2.029 g cm-3 
Crystal size  0.100 x 0.090 x 0.090 mm3 
Goodness-of-fit on F 1.074 
Final R indices [I>2σ (I)] R1 = 0.0492, wR2 = 0.1239 
R indices (all data) R1 = 0.0585, wR2 = 0.1294 
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5 
 

โครงสร้างของสารเชิงซ้อนประกอบด้วยไอออนทองแดง 2 ไอออน ลิแกนด์ทาร์ทาเรต จ านวน 2 ลิแกนด์ น้ าที่สร้าง
พันธะกับไอออนทองแดง 2 โมเลกุล และน้ าอิสระ 4 โมเลกุล ท าให้มีสูตรโครงสร้างคือ [Cu2(C4H4O6)2(H2O)2]n·4H2O (ดังภาพ
ที่ 2)  เนื่องจากสารเชิงซ้อนประกอบไอออนทองแดงมี 2 ไอออนจึงจัดเป็นโมเลกุลไดนิวเคลียร์  

 

 
ภาพที่ 2 โครงสร้างของสารเชิงซอ้น [Cu2(C4H4O6)2(H2O)2]n·4H2O 

 
สารเชิงซ้อน [Cu2(C4H4O6)2(H2O)2]n·4H2O ประกอบด้วยโมเลกุลหลักคือ [Cu2(C4H2O6)2(H2O)2] และ โมเลกุลของ

น้ าอิสระ คือ 4H2O ที่ไม่เกิดพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์กับไอออนโลหะทองแดง โมเลกุลหลัก [Cu2(C4H2O6)2(H2O)2] เกิดจาก
โลหะทองแดงเกิดพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์กับลิแกนด์อินทรีย์คือลิแกนด์ทาร์ทาเรต เกิดเป็นสารโลหะอินทรีย์ที่สามารถ
สร้างโครงข่ายได้ นอกจากนี้  สารโลหะอินทรีย์ของโมเลกุลหลัก [Cu2(C4H2O6)2(H2O)2] สารท าหน้าที่เป็นมอนอเมอร์ 
(monomer) ท่ีสามารถเชื่อมต่อกันระหว่างอะตอมออกซิเจนของทาร์ทาเรต กับอะตอมออกซิเจนของทาร์ทาเรตของโมเลกุล
ใกล้เคียง ผ่านทางอะตอม O7 และ O17 เกิดเป็นสารเชิงซ้อนพอลิเมอร์ (polymeric complex) หรือ [Cu2(C4H4O6)2(H2O)2]n 
จนกลายเป็นโครงข่าย ได้ดังภาพที่ 3 
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ภาพที ่3 โครงสร้างพอลิเมอร์ของสารเชิงซ้อน [Cu2(C4H4O6)2(H2O)2]n·4H2O 
 
โครงสร้างทางเรขาคณิตรอบไอออนทองแดง คือทรงแปดหน้าที่บิดเบี้ยว (distorted octahedral) [8-9] ยืนยันได้

จาก พันธะ Cu-O ที่มีความยาวระหว่าง 1.934(5) - 2.344(5)Å ซึ่งมีความแตกต่างกันมาก และมุมพันธะอยู่ใกล้กัน O-Cu-O มี
ค่าอยูร่ะหว่าง 77.41(17)- 99.7(2)º มุมพันธะอยู่ตรงกันข้ามมีค่าอยู่ระหว่าง 165.3(2) – 172.60(19)º ดังรายละเอียดของพันธะ
และมุมพันธะ แสดงไว้ในตารางที่ 2 
ตารางที ่2.   ความยาวพันธะ [Å] มุมพันธะ [ºC] ของสารเชิงซ้อน 

อะตอมสร้างพันธะ  ความยาว [Å] อะตอมสร้างมุมพันธะ  มุม [Å] 
Cu(1)-O(4)  1.934(5) O(4)-Cu(1)-O(12) 172.60(19) 
Cu(1)-O(5)  2.406(5) O(4)-Cu(1)-O(14) 99.7(2) 
Cu(1)-O(11)  2.034(4) O(12)-Cu(1)-O(14) 87.2(2) 
Cu(1)-O(12)  1.940(5) O(4)-Cu(1)-O(11) 91.89(19) 
Cu(1)-O(13)  2.389(8) O(12)-Cu(1)-O(11) 81.11(19) 
Cu(1)-O(14)  1.981(5) O(14)-Cu(1)-O(11) 168.2(2) 
Cu(2)-O(1)  1.936(5) O(4)-Cu(1)-O(13) 87.9(2) 
Cu(2)-O(6)  2.014(5) O(14)-Cu(1)-O(13) 85.3(3) 
Cu(2)-O(7)  2.344(5) O(11)-Cu(1)-O(13) 97.4(3) 
Cu(2)-O(8)  1.960(6) O(4)-Cu(1)-O(5) 77.41(17) 
Cu(2)-O(9)  1.919(5) O(12)-Cu(1)-O(5) 99.33(19) 
Cu(2)-O(10)  2.457(5) O(13)-Cu(1)-O(5) 165.3(2) 
O(1)-C(1)  1.264(8) O(9)-Cu(2)-O(1) 172.5(2) 
O(2)-C(1)  1.246(8) O(9)-Cu(2)-O(8) 94.0(2) 
O(3)-C(4)  1.237(8) O(1)-Cu(2)-O(6) 82.38(19) 
O(5)-C(3)  1.440(8) O(8)-Cu(2)-O(6) 172.5(2) 
O(6)-C(2)  1.437(8) O(8)-Cu(2)-O(7) 91.8(2) 
O(11)-C(6)  1.436(8) O(9)-Cu(2)-O(10) 75.74(18) 
O(12)-C(7)  1.268(8) O(7)-Cu(2)-O(10) 169.75(18) 

 
ผลการศึกษาหมู่ฟังก์ชนัของสารด้วยแสงอินฟราเรด 

สัญญาณอินฟราเรดสเปกตรัมของสารเชิงซ้อนทองแดง [Cu2(C4H4O6)2 (H2O)2 ]·4H2O ดังภาพที่ 4 และตารางที่ 3
สามารถระบุหมู่ฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ อาทิ สัญญาณลักษณะกว้างและเข้ม ระหว่าง 3700-2750 cm-1 ยืนยันการเกิดพันธะ
ไฮโดรเจน ซึ่งสัญญาณนี้จะรวมเอา O-H stretching ที่เลขคลื่น 3417 cm-1 ของโมเลกุลน้าเข้าไปด้วย [10-11] ที่เลขคลื่น 
2851 cm-1 มีหมู่ฟังก์ชันเป็นหมู่ C-H stretching ของโมเลกุลกรดทาร์ทาริก สัญญาณการสั่นแบบอสมมาตร (asymmetric 
stretching) และสมมาตร (symmetric stretching) ของหมู่ฟังก์ชันคาร์บอกซิลิก ที่เลขคลื่น 1625 cm-1 และ 1390 cm-1 ซึ่ง
แตกต่างกัน 235 cm-1 ท าให้ทราบว่าลิแกนด์ที่สร้างพันธะกับไอออนโลหะทองแดงเป็นชนิดลิแกนด์ไบเดนเตดสะพาน 
(Bidentate bridging ligand) [10] ซึ่งยืนยันได้ว่าอะตอมไฮโดรเจนของหมู่คาร์บอกซิลซึ่งถูกดึงออกไป (deprotonated) เกิด
เป็นทาร์ทาเรต (C4H2O6)2- ท าให้สร้างพันธะโคออร์ดิเนตโควาเลนต์กับไอออนทองแดง ชนิดลิแกนด์ไบเดนเทตลิแกนด์ที่เป็นลิ
แกนด์สะพานได้ [5] สัญญาณการยืดของโลหะกับลิแกนด์สามารถระบุได้อย่างชัดเจนกล่าวคือ Cu-OH2 ปรากฏที่เลขคลื่นที่อยู่
ระหว่าง 950–500 cm-1  และ Cu-OCO- จะปรากฏสัญญาณอยู่ในช่วง <500 cm-1 [10-11] 
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Cu(1)-O(12)  1.940(5) O(4)-Cu(1)-O(11) 91.89(19) 
Cu(1)-O(13)  2.389(8) O(12)-Cu(1)-O(11) 81.11(19) 
Cu(1)-O(14)  1.981(5) O(14)-Cu(1)-O(11) 168.2(2) 
Cu(2)-O(1)  1.936(5) O(4)-Cu(1)-O(13) 87.9(2) 
Cu(2)-O(6)  2.014(5) O(14)-Cu(1)-O(13) 85.3(3) 
Cu(2)-O(7)  2.344(5) O(11)-Cu(1)-O(13) 97.4(3) 
Cu(2)-O(8)  1.960(6) O(4)-Cu(1)-O(5) 77.41(17) 
Cu(2)-O(9)  1.919(5) O(12)-Cu(1)-O(5) 99.33(19) 
Cu(2)-O(10)  2.457(5) O(13)-Cu(1)-O(5) 165.3(2) 
O(1)-C(1)  1.264(8) O(9)-Cu(2)-O(1) 172.5(2) 
O(2)-C(1)  1.246(8) O(9)-Cu(2)-O(8) 94.0(2) 
O(3)-C(4)  1.237(8) O(1)-Cu(2)-O(6) 82.38(19) 
O(5)-C(3)  1.440(8) O(8)-Cu(2)-O(6) 172.5(2) 
O(6)-C(2)  1.437(8) O(8)-Cu(2)-O(7) 91.8(2) 
O(11)-C(6)  1.436(8) O(9)-Cu(2)-O(10) 75.74(18) 
O(12)-C(7)  1.268(8) O(7)-Cu(2)-O(10) 169.75(18) 

 
ผลการศึกษาหมู่ฟังก์ชนัของสารด้วยแสงอินฟราเรด 

สัญญาณอินฟราเรดสเปกตรัมของสารเชิงซ้อนทองแดง [Cu2(C4H4O6)2 (H2O)2 ]·4H2O ดังภาพที่ 4 และตารางที่ 3
สามารถระบุหมู่ฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ อาทิ สัญญาณลักษณะกว้างและเข้ม ระหว่าง 3700-2750 cm-1 ยืนยันการเกิดพันธะ
ไฮโดรเจน ซึ่งสัญญาณนี้จะรวมเอา O-H stretching ที่เลขคลื่น 3417 cm-1 ของโมเลกุลน้าเข้าไปด้วย [10-11] ที่เลขคลื่น 
2851 cm-1 มีหมู่ฟังก์ชันเป็นหมู่ C-H stretching ของโมเลกุลกรดทาร์ทาริก สัญญาณการสั่นแบบอสมมาตร (asymmetric 
stretching) และสมมาตร (symmetric stretching) ของหมู่ฟังก์ชันคาร์บอกซิลิก ที่เลขคลื่น 1625 cm-1 และ 1390 cm-1 ซึ่ง
แตกต่างกัน 235 cm-1 ท าให้ทราบว่าลิแกนด์ที่สร้างพันธะกับไอออนโลหะทองแดงเป็นชนิดลิแกนด์ไบเดนเตดสะพาน 
(Bidentate bridging ligand) [10] ซึ่งยืนยันได้ว่าอะตอมไฮโดรเจนของหมู่คาร์บอกซิลซึ่งถูกดึงออกไป (deprotonated) เกิด
เป็นทาร์ทาเรต (C4H2O6)2- ท าให้สร้างพันธะโคออร์ดิเนตโควาเลนต์กับไอออนทองแดง ชนิดลิแกนด์ไบเดนเทตลิแกนด์ที่เป็นลิ
แกนด์สะพานได้ [5] สัญญาณการยืดของโลหะกับลิแกนด์สามารถระบุได้อย่างชัดเจนกล่าวคือ Cu-OH2 ปรากฏที่เลขคลื่นที่อยู่
ระหว่าง 950–500 cm-1  และ Cu-OCO- จะปรากฏสัญญาณอยู่ในช่วง <500 cm-1 [10-11] 

7 
 

 
ภาพที่ 3  สเปกตรัมสัญญาณหมูฟ่ังก์ชันของสารเชิงซ้อน [Cu2(C4H4O6)2(H2O)2]n·4H2O 

ตารางที่ 3  สัญญาณหมู่ฟังก์ชันที่ส าคัญของสารเชิงซ้อน [Cu2(C4H4O6)2(H2O)2]n·4H2O และสารที่เกีย่วข้อง 
 [Cu2(C4H6O6)2 (H2O)2]·4H2O Frequency, cm-1 Bond Functional group 

3750-2750 (s,br) 3640–3610 (s, sh) O–H stretch, free hydroxyl alcohol, phenol 
3417(s,br) 3300–2500 (m) O–H stretch carboxylic acid 
3093(s) 3100–3000 (s) C–H stretch aromatic 
2851(w) 3000–2700 (w) C–H stretch aliphatic 
1625(s) 1760–1658 (s) C=O asym. stretch carboxylic acid 
1363(m) 1375–1300 (m) C=O sym. stretch carboxylic acid 

1200(s), 1156(s) 1220–1310 (s) C–O-C stretch carboxylic acid 
1092 (s), 996 (s) 1220–980 (s) C–O stretch carboxylic acid 

962 (m) 970–910 (m) O–H bend carboxylic acid 
722 (m) 725–720 (m) C–H rock aliphatic 

660 (m), 617 (m), 586 (m) 950–500 (m) Metal -O Metal –OH2 

488 (w), 449(w) 500–350 (w) Metal -O Metal –OCO- 

หมายเหตุ   br= broad ; m=medium; s=strong; sh=shoulder; w=weak; v=stretching,  =bending 

ผลการดูดกลืนแสงในช่วงอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิล 
สเปกตรัมของสารเชิงซ้อน[Cu2(C4H4O6)2(H2O)2]n·4H2O แสดงไว้ในภาพที่ 4 โดยสารเชิงซ้อนสามารถดูดกลืนแสง

ในช่วงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่นสูงสุดเท่ากับ 280 nm มีค่าแอบซอร์แบนซ์ เท่ากับ 2.318 เป็นการเกิดการแทรนซิชัน
จาก π→π* ของกรดทาร์ทาริก ส่วนการดูดกลืนแสงในช่วงวิสิเบิล เกิดการแทรนซิชันแบบ d-d ของไอออนโลหะทองแดง มีค่า
ความยาวคลื่นสูงสุดเท่ากับ 603 nm แสดงว่าที่ความยาวคลื่น 550-650 nm สีที่ถูกดูดกลืนคือแสงสีส้ม ส่วนสีที่เห็นจะเป็นสี
ฟ้ า [8] ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยนี้ เมื่ อสารเชิงซ้อนละลายในตัวท าละลายได้สารละลายสีฟ้ า  ซึ่ งแตกต่ างจาก 
[Cu2(tartaric)2(H2O)2 ]n·4H2O ที่ระบุการดูดกลืนสูงสุดที่ 730 nm [6]  
 
 
 



1256

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

8 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 4 การดูดกลืนแสงช่วงอัลตราไวโอเลตและวสิิเบลิของสารเชิงซ้อน [Cu2(C4H4O6)2(H2O)2]n·4H2O 
 

สรุปผลการวิจัย 
[Cu2(C4H4O6)2(H2O)2]n·4H2O เป็นสารเชิงซ้อนไดนิวเคลียร์ โดยสังเคราะห์จากคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต เพนตะไฮเดรต 

และกรดทาร์ทาริก ในอัตราส่วน 1 : 2 ที่อุณหภูมิห้อง ได้ผลผลิตร้อยละ 70 ซึ่งยืนยันว่าเป็นการสังเคราะห์ได้ง่าย ใช้สารตั้งต้น
น้อย ใช้เวลาสังเคราะห์น้อย สมบัติทางกายภาพของสารเชิงซ้อน [Cu2(C4H4O6)2(H2O)2]n·4H2O เป็นผลึกมีสีฟ้า สามารถ
ละลายได้ในไดเมทิลซัลฟอกไซด์ สารเชิงซ้อนไดนิวเคลียร์มีมอนอเมอร์ [Cu2(C4H4O6)2(H2O)2] ที่เช่ือมต่อเป็นพอลิเมอร์
[Cu2(C4H4O6)2(H2O)2]n ท าให้ไอออนทองแดงทรงแปดหน้าที่บิดเบี้ยว สมบัติการดูดกลืนแสงช่วงอินฟราเรด ยืนยันหมู่ฟังก์ช่ัน
ของสาร ความแตกต่างการสั่นแบบอสมมาตรและสมมาตรของหมู่ฟังก์ชันคาร์บอกซิลิกเท่ากับ 235 cm-1 ยืนยันการสร้างพันธะ
กับไอออนโลหะทองแดงเป็นชนิดลิแกนด์ไบเดนเตดสะพาน  สมบัติการดูดกลืนแสงในช่วงอัลตราไวโอเลตที่ความเข้มสูงคือ 

การแทรนซิชันจาก π→π* ของลิแกนด์ เกิดการแทรนซิชันแบบ d-d ของไอออนโลหะทองแดงที่ 603 nm บ่งบอกว่าสีที่ถูก
ดูดกลืนคือแสงสีส้ม ส่วนสีที่เห็นจะเป็นสีฟ้าซึ่งตรงกับสีของผลึกของสารเชิงซ้อน นอกจากนี้สารเชิงซ้อนที่ได้จัดเป็นสารที่มี
สมบัติโครงข่ายโลหะอินทรีย์ที่สามารถน ามาศึกษาความเป็นแม่เหล็ก และฤทธิ์ต้านจุลชีพเพื่อประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมได้ 
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ชุดทดสอบแบบพกพำส�ำหรับตรวจวัดสำรโปรเมทำซีนที่มีกำรใช้ในทำงที่ผิด

ในตัวอย่ำงเครื่องดื่มลีน ค็อกเทล

อารีนา หลานต�า1 และอภิชัย พลชัย2*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : เครือ่งดืม่ลนี คอ็กเทลเป็นเครือ่งดืม่สตูรผสมอนัตรายทีม่กีารใช้ในทางทีผ่ดิแทนการเสพยาเสพตดิ มกัเสพโดยการผสมยาแก้

แพ้ที่มีส่วนผสมของสารโปรเมทาซีนร่วมกับเครื่องดื่มน�้าอัดลม ซึ่งก�าลังเป็นที่ได้รับความนิยมในกลุ่มเยาวชนของ ประเทศไทย การ

ตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารโปรเมทาซีนในตัวอย่างวัตถุต้องสงสัยสามารถใช้เป็นหลักฐานทางด้าน นิติวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์การ

ใช้ยาในทางที่ผิดเกินขนาดจนถึงแก่ความตายได้

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาชุดทดสอบอย่างง่าย และพกพาสะดวกส�าหรับตรวจวัดสารโปรเมทาซีนในตัวอย่างเครื่องดื่มลีน ค็อกเทล 

ร่วมกับเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบพกพา เพื่อใช้ในงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
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Portable colorimetric test kit for the determination of promethazine abuse

in lean cocktails

Areena Lantam1 and Apichai Phonchai2*

Abstract

Introduction : The lean cocktail is a dangerous hallucinogenic drink which is prepared by mixing promethazine 

syrup with soft drinks to be used as a drug of abuse by Thai teenagers. The information of a possible death 

resulting from an over dose of a promethazine in lean cocktail evidence is needed in the forensic investigation. 

Objective : To investigate the development of a portable colorimetric test kit using a portable photometer for 

promethazine detection in lean cocktails.

Methods : The colorimetric test kit is based on the oxidation of promethazine with potassium persulfate to 

from pinkish color complex. The colored product were quantified using a portable photometer. The method 

development, analytical characteristic and lean cocktail evidences analysis were conducted. 

Results : The method development was investigated such as reagent concentrations, sample and reagent ratio 

and reaction time. Under the optimization condition, calibration curve was linear over the concentration range 

of 25–400 mg L-1 with good coefficient of determination (r2 = 0.995). Limit of detection (LOD) and limit of quan-

tification (LOQ) were 5 mg L-1 and 35.6 mg L-1, respectively. The intra-day and inter-day precisions were 0.8-4.8 

%RSD and 0.2-1.9 %RSD (n=5), respectively. The percentage recovery of promethazine detection ranged from 

86.6–99.9 % (n=5). 

Conclusion : A simple, low-cost, precise and accurate, selective and portable method was successfully applied 

for the determination of promethazine abuse in lean cocktail samples.

Keywords : Colorimetric, test kit, Portable photometer, Promethazine, Lean cocktail
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บทน า 
ปัญหาการแพร่ระบาดของการใช้ยารักษาโรคผิดวัตถุประสงค์หรือการใช้ยาในทางที่ผิด (drug of abuse) ในกลุ่ม

เยาวชน นักเรียน และนักศึกษามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ น ยาเหล่านี เป็นยาที่ไม่ผิดกฎหมายและสามารถหาซื อได้ตามร้านขายยา
ทั่วไป หรือซื อขายผ่านทางอินเตอร์เน็ต ท าให้ถูกน ามาใช้ในทางที่ผิดได้ง่าย เพื่อใช้เสพทดแทนยาเสพติดชนิดอื่นๆ เช่น น  า
ต้มใบกระท่อม ยาบ้า ยาไอซ ์และเฮโรอีน เป็นต้น พฤติกรรมการใช้ยาในทางที่ผิดของกลุ่มเยาวชนไดร้ับอิทธิพลมาจากกลุ่ม
ศิลปิน นักแสดง นักร้องเพลงฮิปฮอป และกลุ่มนักกีฬาหรือกลุ่มบุคคลที่มีช่ือเสียงในสังคม (Agnich et al., 2013) มักเสพ
ยากลุ่มนี ในรูปแบบของเครื่องดื่มสูตรผสมโดยน ายาแก้แพ้โปรโคดิล (procodyl) ซึ่งมีตัวยาส าคัญ คือสารโปรเมทาซีน 
ไฮโดรคลอไรด์จัดเป็นยาประเภทยาอันตรายที่ต้องได้รับการควบคุมตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510) ผสมลง
ไปในน  าอัดลม ในต่างประเทศมักเรียกกันในช่ือ เพอร์เพิลแดร็ง (purple drank) ซิสฮับ (sizzup) หรือลีน ค็อกเทล (lean 
cocktail) มักนิยม   เสพในหอพัก บ้านเช่าหรือบริเวณใกล้สถานศึกษา เป็นต้น หลังจากผู้เสพได้รับลีน ค็อกเทล เข้าสู่
ร่างกาย ท าให้เกิดอาการผ่อนคลาย เคลิบเคลิ ม และมึนเมา หากมีการใช้ยาจนเกินขนาดหรือใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ
เวลานาน จะส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ ท าให้ผู้เสพมีความต้องการใช้ยาเพิ่มขึ น เกิดอาการแขนขาอ่อนแรง คลื่นไส้ 
อาเจียน ชักเกร็ง หัวใจเต้นผิดจังหวะ หมดสติและอาจเสียชีวิตได้ (Lynch et al., 2015) นอกจากนี  ยังพบรายงานการ
เสียชีวิตจากการใช้ยาในทางที่ผิดในตัวอย่างเลือดผู้ตาย ซึ่งเป็นข้อมูลที่บ่งบอกถึงสาเหตุการตายผิดธรรมชาติที่เกิดจากการ
ใช้เครื่องดื่มลีน ค็อกเทล (Holler et al., 2011; Sutter et al., 2017) ดังนั น การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเครื่องดื่มลีน 
ค็อกเทลจึงมีความส าคัญ เพื่อใช้เป็นหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้ 

การตรวจวัดสารโปรเมทาซีนท าได้หลายวิธี เช่น เทคนิคสเปกโตรโฟโตเมทรี  (spectrophotometry)                     
(Saif& Anwar., 2005) เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (high performance liquid chromatography) 
(Ponder & Stewart., 1995) และเทคนิคแคปิลลารีอิเล็กโตรโฟริซิส (capillary electrophoresis) (Lara et al., 2005)           
ซึ่งเป็นวิธีการที่ให้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและแม่นย า แต่อย่างไรก็ตาม วิธีท่ีกล่าวมาข้างต้นต้องอาศัยผู้วิเคราะห์ที่มีความ
ช านาญในการเตรียมตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ อีกทั งเครื่องมือมีราคาแพงและต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์นาน ไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายไปใช้ในภาคสนามได้  

สารโปรเมทาซีนมีความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยตัวออกซิไดซ์ชนิดต่างๆได้ เช่น K2Cr2O7 
NH4VO3Ce (SO4)2 KBrO3 KIO3 KIO4 NaNO2 และ H2O2 (Kojlo et al., 2001) เป็นต้น จากคุณสมบัติดังกล่าวท าให้
สามารถใช้กลไกพื นฐานของการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารโปรเมทาซีนที่มีการสูญเสียอิเล็กตรอนท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสี และติดตามสัญญาณของผลิตภัณฑ์ไดด้้วยการมองเห็นหรอืการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงด้วยเทคนิคสเปก
โตรโฟโตเมทรี (Karpinska et al., 1996) (Saif& Anwar., 2005) วิธีการดังกล่าว สามารถตรวจวิเคราะห์สารโปรเมทาซีน
ได้อย่างถูกต้อง   และแม่นย า มีต้นทุนในการตรวจวิเคราะห์ต่ า แต่อย่างไรก็ตาม เทคนิคสเปกโตรโฟโตเมทรีใช้สารตัวอย่าง
และตัวท าละลายอินทรีย์ปริมาณมาก และไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการตรวจวิเคราะห์นอกห้องปฏิบัติการได้  
            เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบพกพา เป็นเครื่องวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงจากค่าความเข้มแสงที่วัดได้ ซึ่งมี
หลักการวิเคราะห์พื นฐานจากเครื่องเสปกโตรโฟโตมิเตอร์ที่สามารถวิเคราะห์ได้ทั งเชิงคุณภาพ และเชิงกึ่งปริมาณ สามารถ
น าไปวิเคราะห์ได้ในห้องปฏิบัติการ หรือนอกห้องปฏิบัติการ และวิเคราะห์ผลได้รวดเร็วผ่านแอฟพลิเคช่ัน (application) 
โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่สามารถใช้งานง่าย และสะดวกในการพกพาส าหรับใช้ในการวิเคราะห์นอกห้องปฏิบัติการ 
(Saleh  et al., 2012) 

งานวิจัยนี ได้พัฒนาชุดทดสอบส าหรับตรวจวัดสารโปรเมทาซีนที่มีการใช้ในทางที่ผิดในตัวอย่างเครื่องดื่มลีน 
ค็อกเทล ที่อาศัยการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันระหว่างน  ายาเคมีโปตัสเซียมเปอร์ซัลเฟตและสารโปรเมทาซีนท าให้เกิด
สารละลายสีแดง และตรวจวัดสัญญาณด้วยสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบพกพา เพื่อให้ได้วิธีตรวจวิเคราะห์โปรเมทาซีนที่มี
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อาเจียน ชักเกร็ง หัวใจเต้นผิดจังหวะ หมดสติและอาจเสียชีวิตได้ (Lynch et al., 2015) นอกจากนี  ยังพบรายงานการ
เสียชีวิตจากการใช้ยาในทางที่ผิดในตัวอย่างเลือดผู้ตาย ซึ่งเป็นข้อมูลที่บ่งบอกถึงสาเหตุการตายผิดธรรมชาติที่เกิดจากการ
ใช้เครื่องดื่มลีน ค็อกเทล (Holler et al., 2011; Sutter et al., 2017) ดังนั น การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเครื่องดื่มลีน 
ค็อกเทลจึงมีความส าคัญ เพื่อใช้เป็นหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้ 

การตรวจวัดสารโปรเมทาซีนท าได้หลายวิธี เช่น เทคนิคสเปกโตรโฟโตเมทรี  (spectrophotometry)                     
(Saif& Anwar., 2005) เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (high performance liquid chromatography) 
(Ponder & Stewart., 1995) และเทคนิคแคปิลลารีอิเล็กโตรโฟริซิส (capillary electrophoresis) (Lara et al., 2005)           
ซึ่งเป็นวิธีการที่ให้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและแม่นย า แต่อย่างไรก็ตาม วิธีท่ีกล่าวมาข้างต้นต้องอาศัยผู้วิเคราะห์ที่มีความ
ช านาญในการเตรียมตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ อีกทั งเครื่องมือมีราคาแพงและต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์นาน ไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายไปใช้ในภาคสนามได้  

สารโปรเมทาซีนมีความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยตัวออกซิไดซ์ชนิดต่างๆได้ เช่น K2Cr2O7 
NH4VO3Ce (SO4)2 KBrO3 KIO3 KIO4 NaNO2 และ H2O2 (Kojlo et al., 2001) เป็นต้น จากคุณสมบัติดังกล่าวท าให้
สามารถใช้กลไกพื นฐานของการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารโปรเมทาซีนที่มีการสูญเสียอิเล็กตรอนท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงส ีและติดตามสัญญาณของผลิตภัณฑ์ไดด้้วยการมองเห็นหรอืการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงด้วยเทคนิคสเปก
โตรโฟโตเมทรี (Karpinska et al., 1996) (Saif& Anwar., 2005) วิธีการดังกล่าว สามารถตรวจวิเคราะห์สารโปรเมทาซีน
ได้อย่างถูกต้อง   และแม่นย า มีต้นทุนในการตรวจวิเคราะห์ต่ า แต่อย่างไรก็ตาม เทคนิคสเปกโตรโฟโตเมทรีใช้สารตัวอย่าง
และตัวท าละลายอินทรีย์ปริมาณมาก และไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการตรวจวิเคราะห์นอกห้องปฏิบัติการได้  
            เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบพกพา เป็นเครื่องวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงจากค่าความเข้มแสงที่วัดได้ ซึ่งมี
หลักการวิเคราะห์พื นฐานจากเครื่องเสปกโตรโฟโตมิเตอร์ที่สามารถวิเคราะห์ได้ทั งเชิงคุณภาพ และเชิงกึ่งปริมาณ สามารถ
น าไปวิเคราะห์ได้ในห้องปฏิบัติการ หรือนอกห้องปฏิบัติการ และวิเคราะห์ผลได้รวดเร็วผ่านแอฟพลิเคช่ัน (application) 
โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตท่ีสามารถใช้งานง่าย และสะดวกในการพกพาส าหรับใช้ในการวิเคราะห์นอกห้องปฏิบัติ การ 
(Saleh  et al., 2012) 

งานวิจัยนี ได้พัฒนาชุดทดสอบส าหรับตรวจวัดสารโปรเมทาซีนที่มีการใช้ในทางที่ผิดในตัวอย่างเครื่องดื่มลีน 
ค็อกเทล ที่อาศัยการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันระหว่างน  ายาเคมีโปตัสเซียมเปอร์ซัลเฟตและสารโปรเมทาซีนท าให้เกิด
สารละลายสีแดง และตรวจวัดสัญญาณด้วยสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบพกพา เพื่อให้ได้วิธีตรวจวิเคราะห์โปรเมทาซีนที่มี
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ขนาดเล็กพกพาสะดวก ใช้งานง่าย ไม่ต้องอาศัยผู้ช านาญในการวิเคราะห์ ใช้ตัวอย่างปริมาณน้อย ให้ผลการวิเคราะห์ที่มี
ความถูกต้อง แม่นย า สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในภาคสนามส าหรับวิเคราะห์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้ 

วิธีการด าเนินการ 
1.) สารเคมีและวสัดุอุปกรณ์ 
1.1 สารโปตัสเซียมเปอร์ซัลเฟต ผลิตโดยบริษัท Sigma-Aldrich, Co. ประเทศญี่ปุ่น 

สารละลายโปตัสเซียมเปอร์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 1% (w/v) เตรียมโดยละลายสารโปตัสเซียมเปอร์ซัลเฟต 0.1 
กรัม ด้วยน  าปราศจากไอออนปริมาตร 10 มิลลิลิตร เก็บสารละลายไว้ในขวดสีชา ก่อนน าไปใช้ส าหรับตรวจวิเคราะห์สาร                
โปรเมทาซีนขั นตอนต่อไป 
1.2 โปรเมทาซีน ไฮโดรคลอไรด์ ผลิตโดยบริษัท Toronto Research Chemicals ประเทศแคนาดา  

เตรียมสารมาตรฐานความเข้มข้น1000 mg L-1 โดยละลายสารโปรเมทาซีน ไฮโดรคลอไรด์ 100 มิลลิกรัม ด้วย
น  าปราศจากไอออนปริมาตร 10 มิลลิลิตร จากนั น เจือจางด้วยน  าปราศจากไอออนที่ความเข้มข้น 0 25 50 100 20 300      
และ 400 mg L-1 ก่อนจะน ามาวิเคราะห์ในขั นตอนต่อไป 
1.3 หลอดทดลองขนาด 0.2 มิลลิลิตร ผลิตโดยบริษัท WATSON ® ประเทศญี่ปุ่น  
2.) เคร่ืองมือวิจัย 
2.1 เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบพกพา 

เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบพกพา ยี่ห้อ PiCOEXPLORER ผลิตโดยบริษัท USHIO INC. ประเทศญี่ปุ่น         
โดยวิเคราะห์ค่าการดูกลืนของแสงสีแดงสีเขียวและสีน  าเงินและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Excel เวอร์ช่ัน 2010 
2.2 เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์  

เค รื่ อ ง ส เป ก โต ร โฟ โต มิ เต อ ร์  ผ ลิ ต โด ย บ ริ ษั ท  Thermo Scientific รุ่ น  Genesys™ 1 0 S UV-Vis 
Spectrophotometer ส าหรับการวิเคราะห์สารโปรเมทาซีนเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงในช่วง 
ความยาวคลื่น 200 ถึง 800 นาโนเมตร 
3.) วิธีด าเนินงาน 
3.1 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการเกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงสี เพื่อใช้ในการตรวจวัดสารโปรเมทาซีน 

ศึกษาความเข้มข้นท่ีเหมาะสมของสารละลายโปตัสเซียมเปอร์ซัลเฟต 
ศึกษาโดยท าการทดสอบสารละลายโปตัสเซียมเปอร์ซัลเฟตที่ความเข้มข้นต่างๆ ดังนี  0.2% 0.5% 1.0% 2.0%     

และ 3.0% (w/v) ด้วยสารมาตรฐานโปรเมทาซีนทีค่วามเข้มข้น 25 mg L-1 ตั งทิ งไว้ 5 นาที สังเกตสีที่เกิดขึ นของผลิตภัณฑ์      
และวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบพกพา 
 ศึกษาอัตราส่วนระหว่างสารละลายโปตัสเซียมเปอร์ซัลเฟตและสารมาตรฐานโปรเมทาซีน 

ศึกษาโดยท าการทดสอบอัตราส่วนระหว่างสารละลายโปตัสเซียมเปอร์ซัลเฟตความเข้มข้น 1% (w/v) ต่อสาร
มาตรฐานโปรเมทาซีนความเข้มข้น 25 mg L-1 ที่อัตราส่วนต่างๆ ดังนี  3:1 2:1 1:1 1:2 และ 1:3 (v/v) ตามล าดับ ตั งทิ งไว้       
5 นาที สังเกตสีที่เกิดขึ นของผลิตภัณฑ์ และวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงโดยใช้เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบพกพา 
 ศึกษาระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารโปรเมทาซีนและสารละลายโปตัสเซียมเปอร์ซัลเฟต 

ศึกษาโดยท าการทดสอบสารละลายโปตัสเซียมเปอร์ซัลเฟตความเข้มข้น 1% (w/v) ด้วยสารมาตรฐานโปรเม
ทาซีนที่ความเข้มข้น 25 mg L-1 ในอัตราส่วน 1:3 (v/v) ตั งทิ งไว้ที่ระยะเวลาต่างๆ ดังนี  1 5 10 15 และ 20 นาที 
ตามล าดับ สังเกตสีที่เกิดขึ นของผลิตภัณฑ์ และวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบพกพา 
3.2 การตรวจสอบการใช้ได้ของวิธีที่พัฒนาขึ น (method validation) 
 ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงและช่วงความเป็นเส้นตรง (linearity and range) 
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 ศึกษาโดยเตรียมสารละลายมาตรฐานโปรเมทาซีนที่ความเข้มข้นต่างๆ ได้แก่ 0 25 50 100 200 300 และ             
400 mg L-1 และวิเคราะห์ด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบพกพา จากนั น สร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความ
เข้มข้นของสารมาตรฐานโปรเมทาซีนและค่าการดูดกลืนแสง ซึ่งต้องมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation 
coefficient: r) ค่า r  ที่ได้ต้องอยู่ในช่วงระหว่าง 0.995-1.000 (Riuset al.,2002) 

ขีดจ ากัดการตรวจวัด (limit of detection: LOD) 
ขีดจ ากัดการตรวจวัดเป็นค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่วิเคราะห์ได้ในตัวอย่าง พิจารณาจากอัตราส่วนระหว่างสามเท่า

ของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานบนจุดตัดแกน y ต่อความชันของกราฟมาตรฐาน ค านวณจากสมการ LOD = 3.3 a/b เมื่อ a            
คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานบนจุดตัดแกน y และ b คือ ความชันของกราฟมาตรฐาน (Yasriet at.,2015) 

ขีดจ ากัดการตรวจวัดเชิงปริมาณ (limit of quantitation: LOQ) 
ขีดจ ากัดการตรวจวัดเชิงปริมาณเป็นความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถวิเคราะห์และหาปริมาณได้ในตัวอย่าง พิจารณา

จากอัตราส่วนระหว่างสิบเท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานบนจุดตัดแกน y ต่อความชันของกราฟมาตรฐาน ค านวณจาก
สมการ LOQ = 10 a/b เมื่อ a คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานบนจุดตัดแกน y และ b คือ ความชันของกราฟมาตรฐาน 
(Yasriet at.,2015) 

ความแม่นย าและความเที่ยงของวิธีวิเคราะห์ (accuracy and precision ) 
การศึกษาความแม่นและความเที่ยงของวิธีที่พัฒนาขึ น โดยท าการตรวจวัดสารโปรเมทาซีนที่ความเข้มข้น 50 

200 และ 300 mg L-1 วิเคราะห์ซ  าภายในวันเดียวกัน (n=5) และระหว่างวัน (n=5) โดยใช้สภาวะเดียวกัน ห้องปฏิบัติการ
เดียวกัน ชุดทดสอบชนิดเดียวกันและผู้วิเคราะห์คนเดียวกัน แสดงผลที่ได้ในรูปค่าร้อยละค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์                    
(relative standard deviation: %RSD) และความแม่นย าในการวิเคราะห์ที่ได้แสดงค่าในรูปร้อยละการได้กลับคืน               
(%recovery) ซึ่งผลการวิเคราะห์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้ตามข้อก าหนดของ the association of analytical 
communities (AOAC, 2016)  

ความจ าเพาะ (selectivity) 
ความจ าเพาะเป็นความสามารถของวิธีที่จะตรวจวัดได้เฉพาะสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ ศึกษาโดยการวิเคราะห์

สารเคมีจ านวน 20 ชนิด ที่พบในตัวอย่างเครื่องดื่มและสารเคมีที่มีโครงสร้างคล้ายกับสารโปรเมทาซีนด้วยชุดทดสอบสาร
โปรเมทาซีนทีพ่ัฒนาขึ น โดยเตรียมสารเคมีชนิดต่างๆที่ความเข้มข้น 100 mg L-1 วิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบที่พัฒนาขึ น และ
ตรวจวัดสัญญาณด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบพกพา 
3.3 การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเครื่องดื่มลีน ค็อกเทล 

วิเคราะห์ตัวอย่างเครื่องดื่มลีน ค็อกเทลที่ตรวจพบในพื นที่จังหวัดสงขลาจ านวน 3 ตัวอย่าง โดยน าตัวอย่าง
ปริมาณ  1 มิลลิลิตร เจือจางด้วยน  าปราศจากไอออนปริมาตร 4 มิลลิลิตร จากนั น น าตัวอย่างที่เจือจางตรวจวเิคราะห์ด้วย
ชุดทดสอบที่พัฒนาขึ นร่วมกับเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบพกพา ค่าการดูดกลืนแสงที่ได้น ามาค านวณหาค่าความ
เข้มข้นสารโปรเมทาซีนในตัวอย่าง เทียบกับกราฟมาตรฐานจากการค านวณด้วยโปรแกรม Excel เวอร์ชัน 2010 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย  
1. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการเกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงสี เพ่ือใช้ในการตรวจวัดสารโปรเมทาซีน  
(optimization condition) 
1.1 การศึกษาผลของความเข้มข้นของสารละลายโปตัสเซียมเปอร์ซัล เฟต  (effect of potassium persulfate 
concentration) 

รูปที่ 1 (a) แสดงการศึกษาผลของความเข้มข้นของสารละลายโปตัสเซียมเปอร์ซัลเฟตต่อการเกิดปฏิกิริยาการ
เปลี่ยนแปลงสี พบว่า สารละลายโปตัสเซียมเปอร์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 1% (w/v) เกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงสีกับสาร
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 ศึกษาโดยเตรียมสารละลายมาตรฐานโปรเมทาซีนที่ความเข้มข้นต่างๆ ได้แก่ 0 25 50 100 200 300 และ             
400 mg L-1 และวิเคราะห์ด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบพกพา จากนั น สร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความ
เข้มข้นของสารมาตรฐานโปรเมทาซีนและค่าการดูดกลืนแสง ซึ่งต้องมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation 
coefficient: r) ค่า r  ที่ได้ต้องอยู่ในช่วงระหว่าง 0.995-1.000 (Riuset al.,2002) 

ขีดจ ากัดการตรวจวัด (limit of detection: LOD) 
ขีดจ ากัดการตรวจวัดเป็นค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่วิเคราะห์ได้ในตัวอย่าง พิจารณาจากอัตราส่วนระหว่างสามเท่า

ของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานบนจุดตัดแกน y ต่อความชันของกราฟมาตรฐาน ค านวณจากสมการ LOD = 3.3 a/b เมื่อ a            
คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานบนจุดตัดแกน y และ b คือ ความชันของกราฟมาตรฐาน (Yasriet at.,2015) 

ขีดจ ากัดการตรวจวัดเชิงปริมาณ (limit of quantitation: LOQ) 
ขีดจ ากัดการตรวจวัดเชิงปริมาณเป็นความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถวิเคราะห์และหาปริมาณได้ในตัวอย่าง พิจารณา

จากอัตราส่วนระหว่างสิบเท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานบนจุดตัดแกน y ต่อความชันของกราฟมาตรฐาน ค านวณจาก
สมการ LOQ = 10 a/b เมื่อ a คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานบนจุดตัดแกน y และ b คือ ความชันของกราฟมาตรฐาน 
(Yasriet at.,2015) 

ความแม่นย าและความเที่ยงของวิธีวิเคราะห์ (accuracy and precision ) 
การศึกษาความแม่นและความเที่ยงของวิธีที่พัฒนาขึ น โดยท าการตรวจวัดสารโปรเมทาซีนที่ความเข้มข้น 50 

200 และ 300 mg L-1 วิเคราะห์ซ  าภายในวันเดียวกัน (n=5) และระหว่างวัน (n=5) โดยใช้สภาวะเดียวกัน ห้องปฏิบัติการ
เดียวกัน ชุดทดสอบชนิดเดียวกันและผู้วิเคราะห์คนเดียวกัน แสดงผลที่ได้ในรูปค่าร้อยละค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์                    
(relative standard deviation: %RSD) และความแม่นย าในการวิเคราะห์ที่ได้แสดงค่าในรูปร้อยละการได้กลับคืน               
(%recovery) ซึ่งผลการวิเคราะห์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้ตามข้อก าหนดของ the association of analytical 
communities (AOAC, 2016)  

ความจ าเพาะ (selectivity) 
ความจ าเพาะเป็นความสามารถของวิธีที่จะตรวจวัดได้เฉพาะสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ ศึกษาโดยการวิเคราะห์

สารเคมีจ านวน 20 ชนิด ที่พบในตัวอย่างเครื่องดื่มและสารเคมีที่มีโครงสร้างคล้ายกับสารโปรเมทาซีนด้วยชุดทดสอบสาร
โปรเมทาซีนทีพ่ัฒนาขึ น โดยเตรียมสารเคมีชนิดต่างๆที่ความเข้มข้น 100 mg L-1 วิเคราะห์ด้วยชุดทดสอบที่พัฒนาขึ น และ
ตรวจวัดสัญญาณด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบพกพา 
3.3 การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเครื่องดื่มลีน ค็อกเทล 

วิเคราะห์ตัวอย่างเครื่องดื่มลีน ค็อกเทลที่ตรวจพบในพื นที่จังหวัดสงขลาจ านวน 3 ตัวอย่าง โดยน าตัวอย่าง
ปริมาณ  1 มิลลิลิตร เจือจางด้วยน  าปราศจากไอออนปริมาตร 4 มิลลิลิตร จากนั น น าตัวอย่างที่เจือจางตรวจวเิคราะห์ด้วย
ชุดทดสอบที่พัฒนาขึ นร่วมกับเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบพกพา ค่าการดูดกลืนแสงที่ได้น ามาค านวณหาค่าความ
เข้มข้นสารโปรเมทาซีนในตัวอย่าง เทียบกับกราฟมาตรฐานจากการค านวณด้วยโปรแกรม Excel เวอร์ชัน 2010 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย  
1. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการเกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงสี เพ่ือใช้ในการตรวจวัดสารโปรเมทาซีน  
(optimization condition) 
1.1 การศึกษาผลของความเข้มข้นของสารละลายโปตัสเซียมเปอร์ซัล เฟต  (effect of potassium persulfate 
concentration) 

รูปที่ 1 (a) แสดงการศึกษาผลของความเข้มข้นของสารละลายโปตัสเซียมเปอร์ซัลเฟตต่อการเกิดปฏิกิริยาการ
เปลี่ยนแปลงสี พบว่า สารละลายโปตัสเซียมเปอร์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 1% (w/v) เกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงสีกับสาร
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มาตรฐานโปรเมทาซีนให้ค่าการดูดกลืนแสงสูงที่สุด เนื่องจากสารละลายโปตัสเซียมเปอร์ซัลเฟตที่ความเข้มข้น 1% (w/v) 
สามารถท าปฏิกิริยากับสารโปรเมทาซีนได้สมบูรณ์ (Saif& Anwar., 2005) จึงน าค่าความเข้มข้นดังกล่าวมาใช้ในการศึกษา
ในขั นตอนต่อไป 
1.2 การศึกษาอัตราส่วนระหว่างสารละลายโปตัสเซียมเปอร์ซัลเฟตและสารมาตรฐานโปรเมทาซีน (effect of sample 
and reagent ratio)  

รูปที่ 1 (b) แสดงผลของการศึกษาอัตราส่วนระหว่างสารละลายโปตัสเซียมเปอร์ซัลเฟตและสารมาตรฐานโปรเม
ทาซีนต่อความไวในการตรวจวิเคราะห์ พบว่าที่อัตราส่วนระหว่างสารละลาย 1% (w/v) โปตัสเซียมเปอร์ซัลเฟต ต่อ
สารละลายมาตรฐานโปรเมทาซีนความเข้มข้น 25 mg L-1 ที่อัตราส่วน 3:1 (v/v) ให้ผลค่าการดูดกลืนแสงสูงที่สุด 
เนื่องจากเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมในการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารละลายโปรเมทาซีน และสารละลาย 1% (w/v) 
โปตัสเซียมเปอร์ซัลเฟตที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสีผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนที่สุด ดังนั น อัตราส่วน 3:1 ระหว่างสารละลาย 1% 
(w/v) โปตัสเซียมเปอร์ซัลเฟต ต่อสารละลายมาตรฐานโปรเมทาซีน จึงน ามาใช้ในการศึกษาในขั นตอนต่อไป 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงของผลิตภัณฑ์ที่เกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลาย
มาตรฐานโปรเมทาซีนความเข้มข้น 25 mg L-1 (a) การศึกษาผลของความเข้มข้นสารละลายโปตัสเซียมเปอร์ซัลเฟต (b) 
การศึกษาอัตราส่วนระหว่างสารละลายโปตัสเซียมเปอร์ซัลเฟตและสารมาตรฐานโปรเมทาซีน (c) การศึกษาผลของ
ระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงสี 
1.3 การศึกษาผลของระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงสีของโปตัสเซียมเปอร์ซัลเฟต และสารมาตรฐาน         
โปรเมทาซีน (Effect of duration time) 

รูปที่ 1 (c) แสดงผลของการศึกษาระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงสี พบว่า ที่ระยะเวลา 5 นาที 
ใหค้่าการดูดกลืนแสงที่ดีที่สุด ดังนั น ระยะเวลาที่ 5 นาที จึงเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมในการเกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลง
สีของสารละลาย 1% (w/v) โปตัสเซียมเปอร์ซัลเฟต กับ สารละลายมาตรฐานโปรเมทาซีน ดังนั น ชุดทดสอบทีพ่ัฒนาขึ นมี
สภาวะที่เหมาะสมของการวิเคราะห์ คือ สารโปตัสเซียมเปอรซ์ัลเฟตความเข้มข้น 1% (w/v) อัตราส่วนระหว่างสารตวัอยา่ง            
และน  ายาเคมี 3:1 (v/v) ระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยาที่ 5 นาที 
2. การตรวจสอบการใช้ได้ของวิธีที่พัฒนาขึ้น (method validation) 
2.1 ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงและช่วงความเป็นเส้นตรง (linearity and range) ขีดจ ากัดการตรวจวัด (limit of detection: 
LOD) และขีดจ ากัดการตรวจวัดเชิงปริมาณ (limit of quantitation: LOQ) 

(a) (b) 

(c) 
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ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมชุดทดสอบโปรเมทาซีนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงสีน  าเงิน และความ
เข้มข้นของสารมาตรฐานโปรเมทาซีน พบว่ามี ช่วงความเป็นเส้นตรงอยู่ ในช่วง 25 - 400 mg L-1 มีสมการเส้นตรง                          
คือ y = 0.018x + 0.0327 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.995 มีขีดจ ากัดการตรวจวัด (LOD) เท่ากับ 5 mg L-1               
และขีดจ ากัดการตรวจวัดเชิงปริมาณเท่ากับ 35.6 mg L-1 
2.2 ความแม่นย าและความเที่ยง (accuracy and precision) 

การศึกษาความแม่นและความเที่ยงของวิธีท่ีพัฒนาขึ นโดยท าการตรวจวัดสารโปรเมทาซีนความเข้มข้น 50 200 
และ 300 mg L-1 พบว่าชุดทดสอบมีความเที่ยงของการวิเคราะห์ที่ดี โดยมีค่าร้อยละเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ของการ
วิเคราะห์ภายในวันเดียวกัน เท่ากับ 0.8 – 4.8% และการวิเคราะห์ระหว่างวัน เท่ากับ 0.2 – 1.9% ความถูกต้องในการ
วิเคราะห์ของชุดทดสอบมีค่าร้อยละการได้กลับคืนเท่ากับ 9.1.8% ถึง 108.7% ซึ่งผลการวิเคราะห์เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ตามข้อก าหนดของ the association of analytical communities (AOAC) แสดงให้เห็นว่าชุดทดสอบโปรเม
ทาซีนที่พัฒนาขึ นมีความถูกต้องและแม่นย า  
2.3 ความจ าเพาะ (selectivity) 

ชุดทดสอบสารโปรเมทาซีนที่พัฒนาขึ นถูกน าไปศึกษาความจ าเพาะของการวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์สารเคมี
จ านวน       20 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งเป็นสารเคมีที่มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายกับสารโปรเมทาซีนหรือเป็นสารเคมีที่
ใช้ในการปรุงแต่งในเครื่องดื่ม เช่น คาเฟอีน แป้ง น  าตาล และกลูโคส เป็นต้น จากผลการทดลอง พบว่าชุดทดสอบสารโปรเม
ทาซีนที่พัฒนาขึ นมีความจ าเพาะเจาะจงต่อการวิเคราะห์สารโปรเมทาซีน เนื่องจากไม่เกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงสีกับสาร
ชนิดอื่นๆ ที่พบในเครื่องดื่มและสารที่มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายกับสารโปรเมทาซีน แสดงให้เห็นถึงความสามารถของชุด
ทดสอบสารโปรเมทาซีนที่มีความจ าเพาะเจาะจงในการตรวจวัดสารโปรเมทาซีนในตัวอย่างเครื่องดื่มลีน ค็อกเทล 
ตารางที่ 1 ผลของการศึกษาความจ าเพาะของชุดทดสอบโปรเมทาซีนที่พัฒนาขึ น (n=3) 

3.การวเิคราะห์ตัวอย่างเคร่ืองด่ืมลีน ค็อกเทลด้วยชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้น 
วิเคราะห์สารโปรเมทาซีนในตัวอย่างเครื่องดื่มลีน ค็อกเทลจ านวน 3 ตัวอย่าง ด้วยชุดทดสอบที่พัฒนาขึ นภายใต้

สภาวะที่เหมาะสม พบว่า ตัวอย่างเครื่องดื่มลีน ค็อกเทล 3 ตัวอย่าง ให้ผลเชิงบวก (เกิดสารละลายสีแดง) ตรวจพบสาร            
โปรเมทาซีนในช่วงความเข้มข้น เท่ากับ 35.1 –38.0 mg L-1 และมีค่าร้อยละการได้กลับคืน เท่ากับ 86.6 – 99.9% จาก
ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ามีการลกัลอบใช้ยาในทางที่ผิด โดยการเติมยาโปรเมทาซีนลงไปในเครื่องดื่ม ดังนั น ชุดทดสอบ

ล าดับที ่ สารรบกวน 
ผลที่ได้จากการ

วิเคราะห์ 
ล าดับที ่ สารรบกวน 

ผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ 

1 ทรามาดอล ไม่มสีี (ผลลบ) 11 คาเฟอีน ไม่มสีี (ผลลบ) 
2 เซอทิไรซิน ไม่มสีี (ผลลบ) 12 ไอบูโปรเฟน ไม่มสีี (ผลลบ) 
3 ไซบูทรามีน ไม่มสีี (ผลลบ) 13 ซูโดเอฟรดิีน ไม่มสีี (ผลลบ) 
4 โยฮมิไบน ์ ไม่มสีี (ผลลบ) 14 ไดเฟนไฮดรามีน ไม่มสีี (ผลลบ) 
5 อัลปราโซแลม ไม่มสีี (ผลลบ) 15 เมทแอมเฟตามีน ไม่มสีี (ผลลบ) 
6 โคลนาซีแพม ไม่มสีี (ผลลบ) 16 เฮโรอีน ไม่มสีี (ผลลบ) 
7 ไดอะซีแพม ไม่มสีี (ผลลบ) 17 แป้ง ไม่มสีี (ผลลบ) 
8 ไดฟีนีลอะมีน ไม่มสีี (ผลลบ) 18 น  าตาล ไม่มสีี (ผลลบ) 
9 โคเดอีน ไม่มสีี (ผลลบ) 19 แอสคอร์บิก แอซิด ไม่มสีี (ผลลบ) 
10 พาราเซตามอล ไม่มสีี (ผลลบ) 20 โซเดียมคลอไรด ์ ไม่มสีี (ผลลบ) 
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7 
 

ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมชุดทดสอบโปรเมทาซีนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงสีน  าเงิน และความ
เข้มข้นของสารมาตรฐานโปรเมทาซีน พบว่ามี ช่วงความเป็นเส้นตรงอยู่ ในช่วง 25 - 400 mg L-1 มีสมการเส้นตรง                          
คือ y = 0.018x + 0.0327 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.995 มีขีดจ ากัดการตรวจวัด (LOD) เท่ากับ 5 mg L-1               
และขีดจ ากัดการตรวจวัดเชิงปริมาณเท่ากับ 35.6 mg L-1 
2.2 ความแม่นย าและความเที่ยง (accuracy and precision) 

การศึกษาความแม่นและความเที่ยงของวิธีท่ีพัฒนาขึ นโดยท าการตรวจวัดสารโปรเมทาซีนความเข้มข้น 50 200 
และ 300 mg L-1 พบว่าชุดทดสอบมีความเที่ยงของการวิเคราะห์ที่ดี โดยมีค่าร้อยละเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ของการ
วิเคราะห์ภายในวันเดียวกัน เท่ากับ 0.8 – 4.8% และการวิเคราะห์ระหว่างวัน เท่ากับ 0.2 – 1.9% ความถูกต้องในการ
วิเคราะห์ของชุดทดสอบมีค่าร้อยละการได้กลับคืนเท่ากับ 9.1.8% ถึง 108.7% ซึ่งผลการวิเคราะห์เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ตามข้อก าหนดของ the association of analytical communities (AOAC) แสดงให้เห็นว่าชุดทดสอบโปรเม
ทาซีนที่พัฒนาขึ นมีความถูกต้องและแม่นย า  
2.3 ความจ าเพาะ (selectivity) 

ชุดทดสอบสารโปรเมทาซีนที่พัฒนาขึ นถูกน าไปศึกษาความจ าเพาะของการวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์สารเคมี
จ านวน       20 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งเป็นสารเคมีที่มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายกับสารโปรเมทาซีนหรือเป็นสารเคมีที่
ใช้ในการปรุงแต่งในเครื่องดื่ม เช่น คาเฟอีน แป้ง น  าตาล และกลูโคส เป็นต้น จากผลการทดลอง พบว่าชุดทดสอบสารโปรเม
ทาซีนที่พัฒนาขึ นมีความจ าเพาะเจาะจงต่อการวิเคราะห์สารโปรเมทาซีน เนื่องจากไม่เกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงสีกับสาร
ชนิดอื่นๆ ที่พบในเครื่องดื่มและสารที่มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายกับสารโปรเมทาซีน แสดงให้เห็นถึงความสามารถของชุด
ทดสอบสารโปรเมทาซีนที่มีความจ าเพาะเจาะจงในการตรวจวัดสารโปรเมทาซีนในตัวอย่างเครื่องดื่มลีน ค็อกเทล 
ตารางที่ 1 ผลของการศึกษาความจ าเพาะของชุดทดสอบโปรเมทาซีนที่พัฒนาขึ น (n=3) 

3.การวเิคราะห์ตัวอย่างเคร่ืองด่ืมลีน ค็อกเทลด้วยชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้น 
วิเคราะห์สารโปรเมทาซีนในตัวอย่างเครื่องดื่มลีน ค็อกเทลจ านวน 3 ตัวอย่าง ด้วยชุดทดสอบที่พัฒนาขึ นภายใต้

สภาวะที่เหมาะสม พบว่า ตัวอย่างเครื่องดื่มลีน ค็อกเทล 3 ตัวอย่าง ให้ผลเชิงบวก (เกิดสารละลายสีแดง) ตรวจพบสาร            
โปรเมทาซีนในช่วงความเข้มข้น เท่ากับ 35.1 –38.0 mg L-1 และมีค่าร้อยละการได้กลับคืน เท่ากับ 86.6 – 99.9% จาก
ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ามีการลกัลอบใช้ยาในทางที่ผิด โดยการเติมยาโปรเมทาซีนลงไปในเครื่องดื่ม ดังนั น ชุดทดสอบ

ล าดับที ่ สารรบกวน 
ผลที่ได้จากการ

วิเคราะห์ 
ล าดับที ่ สารรบกวน 

ผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ 

1 ทรามาดอล ไม่มสีี (ผลลบ) 11 คาเฟอีน ไม่มสีี (ผลลบ) 
2 เซอทิไรซิน ไม่มสีี (ผลลบ) 12 ไอบูโปรเฟน ไม่มสีี (ผลลบ) 
3 ไซบูทรามีน ไม่มสีี (ผลลบ) 13 ซูโดเอฟรดิีน ไม่มสีี (ผลลบ) 
4 โยฮมิไบน ์ ไม่มสีี (ผลลบ) 14 ไดเฟนไฮดรามีน ไม่มสีี (ผลลบ) 
5 อัลปราโซแลม ไม่มสีี (ผลลบ) 15 เมทแอมเฟตามีน ไม่มสีี (ผลลบ) 
6 โคลนาซีแพม ไม่มสีี (ผลลบ) 16 เฮโรอีน ไม่มสีี (ผลลบ) 
7 ไดอะซีแพม ไม่มสีี (ผลลบ) 17 แป้ง ไม่มสีี (ผลลบ) 
8 ไดฟีนีลอะมีน ไม่มสีี (ผลลบ) 18 น  าตาล ไม่มสีี (ผลลบ) 
9 โคเดอีน ไม่มสีี (ผลลบ) 19 แอสคอร์บิก แอซิด ไม่มสีี (ผลลบ) 
10 พาราเซตามอล ไม่มสีี (ผลลบ) 20 โซเดียมคลอไรด ์ ไม่มสีี (ผลลบ) 

8 
 

ส าหรับตรวจวัดสารโปรเมทาซีนที่พัฒนาขึ น สามารถน ามาใช้ในการตรวจวิเคราะห์สารโปรเมทาซีนในเชิงคุณภาพ และเชิง     
กึ่งปริมาณได้ ซึ่งเป็นชุดทดสอบที่ใช้งานง่าย พกพาสะดวก และสามารถตรวจวิเคราะห์ได้รวดเร็ว  
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สารโปรเมทาซีนในตัวอย่างเครื่องดืม่ลีน คอ็กเทล (n=3) 

ตัวอย่างท่ี ปริมาณสารโปรเมทาซีน (mg L-1) 
 ร้อยละการได้กลับคืน ( 

SD) 
1 37.5  99.93.3 
2 38.0  90.86.9 
3 35.1  86.64.5 

สรุปผลการวิจัย  
จากผลการวิจัยสามารถพัฒนาชุดทดสอบสารโปรเมทาซีนที่มีการใช้ในทางที่ผิดในตัวอย่างเครื่องดื่มลีน ค็อกเทล          

โดยอาศัยการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชันระหว่างสารโปรเมทาซีนกับโปรตัสเซียมเปอร์ซัลเฟต และตรวจวัดสัญญาณด้วย
เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบพกพาวิธีที่พัฒนาขึ นให้ค่าความเป็นเส้นตรงในช่วงความเข้มข้น 25–400 mg L-1 มี
ขีดจ ากัดการตรวจวัด เท่ากับ 5.0 mg L-1 ขีดจ ากัดการตรวจวัดเชิงปริมาณ  เท่ากับ 35.6 mg L-1 มีค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานสัมพัทธ์ในช่วง 0.2–4.8% สามารถตรวจวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และเชิงกึ่งปริมาณสารโปรเมทาซีนในตัวอย่าง
เครื่องดื่มลีน ค็อกเทล วิธีที่พัฒนาขึ นเป็นชุดทดสอบที่ใช้งานง่าย ราคาถูก พกพาสะดวก มีความถูกต้อง แม่นย า และมี
ความจ าเพาะเจาะจงในการตรวจวัดสารโปรเมทาซีนในตัวอย่างเครื่องดื่มลีน ค็อกเทล สามารถน า ไปประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้ 

กิตติกรรมประกาศ  
ผลงานวิจัยนี ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สัญญาเลขที่                        

1-2560-02-008 ผู้ วิ จั ย ขอขอบ คุณ ภ าควิ ช าวิ ท ย าศ าส ตร์ ป ระยุ กต์  ค ณ ะวิท ย าศ า สต ร์  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ ให้ความอนุเคราะห์ด้านอุปกรณ์  สาร เคมีและสถานที่ในการท าการศึกษาครั งนี                      
และขอขอบคุณบริษัท ไทยยูนีคจ ากัด ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท 
USHIO INC. ที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่อง PiCOEXPLORER 

เอกสารอ้างอิง 
[1] Agnich, L. E., Stogner, J. M., Miller, B. L., & Marcum, C. D. (2013). Purple drank prevalence and 

characteristics of misusers of codeine cough syrup mixtures. Addict Behav, 38(9), 2445-2449.  
[2] AOAC Official Methods of Analysis.(2016). Guidelines for standard method performance requirements. 

AOAC international, appendix F: 1-18. 
[3] Karpinska, J., Starczewska, B., Puzanowska-Tarasiewicz, H. (1996).Analytical Properties of 2 and 10-

Disubstituted Phenothiazine Derivatives. Analytical sciences, 12(2):161-170. 41. 
[4] Lynch, K. L., Shapiro, B. J., Coffa, D., Novak, S. P., &Kral, A. H. (2015). Promethazine use among chronic 

pain patients.Drug  Alcohol Depend, 150, 92-97.               
[5] Saif, M. J., & Anwar, J. (2005).A new spectrophotometric method for the determination of 

promethazine-HCl from pure and pharmaceutical preparations. Talanta, 67(5), 869-872.  
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กำรเปลี่ยนแก๊สมีเทน (CH
4
) ไปเป็นแก๊สไฮโดรเจน (H

2
) ด้วยกระบวนกำรพลำสมำดิสชำร์จ  

แบบมีไดอิเล็กทริกขวำงกั้นที่ควำมดันบรรยำกำศ

ยุทธพร เลี่ยมแก้ว1* ธวัฒน์ชัย เทพนวล2 และสมพงศ์ โอทอง3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : แก๊สไฮโดรเจน เป็นพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากการเผาไหม้ของแก๊สไฮโดรเจนให้พลังงานสูง เป็นพลังงานสะอาด 

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเผาไหม้จะได้ผลผลิตเป็นเพียงน�้าและพลังงานความร้อน 

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแก๊สมีเทนไปเป็นแก๊สไฮโดรเจนด้วยกระบวนการพลาสมาดิสชาร์จแบบมีไดอิเล็กทริกขวางกั้น

แบบทรงกระบอกแกนร่วมที่ความดันบรรยากาศ

วิธีกำรศึกษำ : ศึกษาการเปลี่ยนแก๊สมีเทนไปเป็นแก๊สไฮโดรเจนด้วยกระบวนการพลาสมาดิสชาร์จแบบมีไดอิเล็กทริกขวางกั้นแบบ

ทรงกระบอกแกนร่วมที่ความดันบรรยากาศด้วยศักย์ไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสสลับ 8 kV ความถี่ 25 kHz ใช้แก๊สร่วมในการตั้งต้น 3 

ชนิด ได้แก่ แก๊สอาร์กอน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และอากาศ และใช้เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี่ในการตรวจวิเคราะห์สัดส่วนของ

แก๊สที่เกิดขึ้น

ผลกำรศึกษำ : พบว่าความเข้มข้นของแก๊สมีเทนเปลี่ยนมากที่สุดที่ 35.019% เมื่อป้อนแก๊สมีเทนผสมกับอากาศ และความเข้มข้น

ของมีเทนเปลี่ยนน้อยท่ีสุดท่ี 1.126% เม่ือป้อนแก๊สมีเทนเพียงอย่างเดียว โดยสามารถเรียงล�าดับการเปล่ียนความเข้มข้นของแก๊ส

มเีทนจากมากทีส่ดุไปสูน้่อยทีส่ดุได้เป็น แก๊สมเีทนผสมกบัอากาศ (35.019%) > แก๊สมเีทนผสมกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (31.122%) 

> แก๊สมีเทนผสมกับแก๊สอาร์กอน (2.186%) > แก๊สมีเทน (1.126%) ตามล�าดับ ในส่วนของผลิตภัณฑ์แก๊สไฮโดรเจนพบมากที่สุดที่ 

1.547% เมื่อป้อนแก๊สมีเทนผสมอาร์กอน และพบผลิตภัณฑ์แก๊สไฮโดรเจนน้อยที่สุดที่ 0.763% เมื่อป้อนแก๊สมีเทนผสมกับอากาศ 

สามารถเรียงล�าดับการเกิดผลิตภัณฑ์แก๊สไฮโดรเจนจากมากที่สุดไปสู่น้อยที่สุดได้เป็น แก๊สมีเทนผสมกับแก๊สอาร์กอน (1.547%) > 

แก๊สมีเทน (1.057%) > แก๊สมีเทนผสมกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (0.783%) > แก๊สมีเทนผสมกับอากาศ (0.763%) ตามล�าดับ

ค�ำส�ำคัญ : พลาสมาดิสชาร์จท่ีความดันบรรยากาศ พลาสมาดิสชาร์จแบบมีไดอิเล็กทริกขวางกั้น การเปล่ียน แก๊สมีเทนเป็นแก๊ส
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Conversion of Methane into Hydrogen with Dielectric Barrier Discharge Plasma System

at Atmospheric Pressure

Yuttaporn Leamkaew1*, Thawatchai Tepnual2 and Sompong O-Thong3

Abstract

Introduction : Hydrogen gas is nowadays one of the interesting alternative energies because the combustion 

of hydrogen gas provides high energy, which is clean and environmentally friendly. The combustion will produce 

water and heat energy only.

Objective : The study aimed to investigate the conversion of methane to hydrogen with dielectric barrier dis-

charge plasma cylindrical coaxial at atmospheric pressure.

Methods : The experimental study of the conversion of methane to hydrogen was performed with dielectric 

barrier discharge plasma cylindrical coaxial at atmospheric pressure, with AC high voltage 8 kV and frequency 

25 kHz. There were 3 common types of gas substrate; argon, carbon dioxide and air. Gas output was analyzed 

by Gas Chromatography.

Result : The result of study found that the optimum methane conversion was 35.019% when methane mixed 

with air was entered , whereas the minimum conversion was 1.126% when only Methane was set into the 

system. The methane conversion could be ordered from the most to the least; CH4 + Air (35.019%) > CH4 + 

CO2 (31.122%) > CH4 + Ar (2.186%) > CH4 (1.126%) respectively. The maximum hydrogen product of 1.547% 

was found when CH4 + Ar was input and the minimum of 0.763% when CH4 + Air was entered into the system. 

The products of hydrogen could be sorted from the maximum to minimum as CH4 + Ar (1.547%) > CH4 (1.05%) 

> CH4 + CO2 (0.783%) > CH4 + Air (0.763%) respectively.

Keywords : plasma discharge at atmospheric pressure, dielectric barrier discharge plasma, conversion of methane 

into hydrogen
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บทน า 

ในปัจจุบันความต้องการพลังงานเพื่อใช้ในชีวิตประจ้าวันเพิ่มมากขึ นตามความต้องการของประชากรโลกที่เพิ่มขึ น ซึ่ง
พลังงานที่ใช้เป็นพลังงานหลักในปัจจุบันเป็นพลังงานจากฟอสซิล แต่เนื่องจากการเผาไหม้ของเชื อเพลิงฟอสซิลนอกจากจะให้
พลังงานแล้วยังก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก ซึ่งเป็นปัญหาส้าคัญในปัจจุบัน ดังนั นการแก้ไขปัญหาการเกิดภาวะเรือนกระจกนอกจาก
การรณรงค์ให้ใช้เชื อเพลิงฟอสซิลให้น้อยลงและเกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว จ้าต้องหาพลังงานจากแหล่งอื่นมาทดแทน ซึ่งพลังงาน
ทดแทนนี ต้องเป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้พลังงานสูง [1] พลังงานทดแทนที่ได้รับความสนใจอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบันได้แก่ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น และอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้เป็นพลังงานทดแทน คือ  
พลังงานจากไฮโดรเจน เนื่องจากแก๊สไฮโดรเจน (H2) นั นเป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้พลังงานสูง การเผาไหม้
ของไฮโดรเจนจะได้ผลผลิตเป็นเพียงน ้าและพลังงานความร้อน ปราศจากแก๊สที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก [2] 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวแก๊สไฮโดรเจนจึงได้รับความสนใจมากขึ น เนื่องจากเป็นเชื อเพลิงที่สะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
สามารถผลิตได้จากแก๊สชีวภาพ จากบ่อของเสียจากมูลสัตว์ในการปศุสัตว์ เนื่องจากองค์ประกอบหลักของแก๊สชีวภาพ คือ แก๊ส
มีเทน (CH4) สามารถให้แก๊สไฮโดรเจนได้สูง ซึ่งแก๊สชีวภาพประกอบด้วยแก๊สมีเทนประมาณ 65-70 % แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) ประมาณ 30-35 % ที่เหลือเป็นแก๊สชนิดอื่น ๆ เช่น แก๊สไนโตรเจน (N2) แก๊สออกซิเจน (O2) แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) 
เป็นต้น [3] นอกจากนี ได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพที่เป็นแหล่งให้พลังงานความร้อน เพื่อใช้แทนแก๊สหุงต้มใน
ครัวเรือนจากเศษอาหารและน ้าเสียที่มาจากกระบวนการท้ายางแผ่นยางพารา [4] 

ในปัจจุบันองค์ความรู้ทางด้านเคมีพลาสมาสามารถตอบสนองความต้องการในการผลิตแก๊สไฮโดรเจนได้ เนื่องจาก
กระบวนการพลาสมาดิสชาร์จนั นเกิดปฏิกิริยาเคมีสูง ใช้เวลาการเกิดปฏิกิริยาไม่นานนัก กระบวนการพลาสมาดิสชาร์จจึงได้รับ
ความสนใจเพิ่มมากขึ นในการใช้ผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากแก๊สชีวภาพ [5] ซึ่งกระบวนการพลาสมาดิสชาร์จ ได้มีการศึกษาในหลาย
รูปแบบด้วยกัน เช่น พลาสมาความร้อน (thermal plasma) ดิสชาร์จแบบไดอิเล็กทริกขวางกั น (dielectric barrier discharge; 
DBD) โคโรนาดิสชาร์จ (corona discharge) และ ดิสชาร์จเรืองแสง (glow discharge) เป็นต้น 

งานวิจัยนี มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการเปลี่ยนรูปแก๊สมีเทน ด้วยกระบวนการพลาสมาดิสชาร์จแบบมีไดอิเล็กทริกขวางกั น
ที่ความดันบรรยากาศ การดิสชาร์จแบบมีไดอิเล็กทริกขวางกั นเป็นลักษณะหนึ่งของการดิสชาร์จทางไฟฟ้าที่ระหว่างขั วไฟฟ้ามีวัสดุ
ที่มีคุณสมบัติไดอิเล็กทริกขวางกั นอยู่ เพื่อท้าให้กระแสกระจายกันอย่างสม่้าเสมอ และเป็นการเพิ่มเบรกดาวน์ทางไฟฟ้าให้สูงขึ น
ด้วย ซึ่งระบบนี มีรูปทรงแตกต่างกันออกไปแล้วแต่การออกแบบ เมื่อป้อนแก๊สเข้าไปในระบบนี ก็จะท้าให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีขึ นก็
จะได้แก๊สชนิดใหม่ และเนื่องจากระบบนี ไม่มีความซับซ้อนของระบบ และไม่จ้าเป็นต้องปฏิบัติงานภายใต้ระบบสุญญากาศท้าให้
ค่าใช้จ่ายลดน้อยลง [6] โดยศึกษาการเปลี่ยนรูปแก๊สมีเทนไปเป็นแก๊สไฮโดรเจน จากการป้อนแก๊สมีเทนบริสุทธิ์ และแก๊สมีเทน
ผสมแก๊สชนิดอื่นอีก 3 ชนิด ได้แก่ แก๊สอาร์กอน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และอากาศ เนื่องจากผู้วิจัยได้เริ่มด้าเนินการวิจัยเกี่ยวกบั
การผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากแก๊สมีเทนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการดิสชาร์จเป็นครั งแรก จึงเริ่มด้าเนินการวิจัยโดยใช้แก๊ส
มีเทนทางการค้าที่มีความบริสุทธ์ิสูง 99.999% ในการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการ 
แผนผังการจัดอุปกรณ์การทดลองดังแสดงในรูปที่ 1 ประกอบด้วยห้องพลาสมาแบบทรงกระบอกแกนร่วม แหล่งจ่ายไฟฟ้า

กระแสสลับแรงดันสงู (Cool Neon: NEON POWER SUPPLY) ขนาดศักย์ไฟฟ้าไฟฟ้าขาออก 0 – 8 kV และความถี่ 25 kHz และ
แก๊สที่ใช้ในการทดลอง (CH4, CO2, Ar, Air) ห้องพลาสมาประกอบด้วยท่อแก้ว Pyrex หนา 1 mm ยาว 20 cm ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10 mm และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 12 mm ในส่วนขั วไฟฟ้าภายในและขั วไฟฟ้าภายนอก 
ขั วไฟฟ้าภายในใช้แท่งโลหะไร้สนิมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.5 mm ขั วไฟฟ้าภายนอกใช้แผ่นอลูมิเนียมบางหุ้มท่อแก้ว Pyrex มี
ช่องว่างของการดิสชาร์จ 1.25 mm ปริมาตรภายในห้องพลาสมาเท่ากับ 6,875 mm3 

 

 
 

รูปที่ 1 แสดงแผนผังการจัดอุปกรณ์การทดลอง 
 

การศึกษากระบวนการพลาสมาดิสชาร์จแบบมีไดอิเล็กทริกขวางกั นท่ีความดันบรรยากาศ เพื่อเปลี่ยนแก๊สมีเทนไปเป็นแก๊ส
ไฮโดรเจน ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจ่ายไปยังห้องพลาสมาที่ 8 kV และความถี่ 25 kHz เก็บตัวอย่างแก๊สจากการทดลองด้วยถุง
เก็บตัวอย่างแก๊ส (SKG FlexFoil® PLUS Sample Bag) ใช้เวลาเก็บตัวอย่างใส่ถุงเก็บตัวอย่างแก๊ส 2 นาที โดยตัวอย่างแก๊สแต่ละ
ตัวอย่างเก็บผลซ ้าตัวอย่างละ 3 ครั ง น้าตัวอย่างแก๊สไปวิเคราะห์ด้วย Gas Chromatography (GC) ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น GC-8A 
แล้วน้าผลจากการวิเคราะห์ด้วย GC ในแต่ละตัวอย่างมาเฉลี่ยเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์การเปลี่ยนของแก๊สมีเทนและผลิตภัณฑ์แก๊ส
ไฮโดรเจน 

  
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาการเปลี่ยนแก๊สมีเทนไปเป็นแก๊สไฮโดรเจนด้วยกระบวนการพลาสมาดิสชาร์จแบบมีไดอิเล็กทริกขวางกั นที่
ความดันบรรยากาศ ที่ใช้ศักย์ไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสสลับระดับแรงดันไฟฟ้า 8 kV และความถ่ี 25 kHz โดยใช้แก๊สมีเทนบริสุทธิ์ 
99.999% และแก๊สร่วมในการตั งต้น 3 ชนิด ได้แก่ แก๊สอาร์กอน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และอากาศ ท่ีอัตราการไหล 0.2 L/min 
น้าตัวอย่างแก๊สไปวิเคราะห์ด้วย GC ได้ผลลัพธ์ของความเข้มข้นแก๊สมีเทนและผลิตภัณฑ์แก๊สไฮโดรเจน ดังแสดงในรูปที่ 2 

 

  

รูปที่ 2 แสดงความเขม้ข้นของมีเทน และผลิตภณัฑไ์ฮโดรเจนจากการวิเคราะห์ด้วย GC 

Ar, CO2, air CH4 

DBD reactor 

AC High Voltage 
Power Supply 

 

Gas  
Chromatography 

 

CH4 CH4+ CO2 CH4+Ar CH4+Air 

ผลิตภัณฑ์ H2 (%) 
ความเข้มข้น CH4 (%) 
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รูปที่ 1 แสดงแผนผังการจัดอุปกรณ์การทดลอง 
 

การศึกษากระบวนการพลาสมาดิสชาร์จแบบมีไดอิเล็กทริกขวางกั นท่ีความดันบรรยากาศ เพื่อเปลี่ยนแก๊สมีเทนไปเป็นแก๊ส
ไฮโดรเจน ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจ่ายไปยังห้องพลาสมาที่ 8 kV และความถี่ 25 kHz เก็บตัวอย่างแก๊สจากการทดลองด้วยถุง
เก็บตัวอย่างแก๊ส (SKG FlexFoil® PLUS Sample Bag) ใช้เวลาเก็บตัวอย่างใส่ถุงเก็บตัวอย่างแก๊ส 2 นาที โดยตัวอย่างแก๊สแต่ละ
ตัวอย่างเก็บผลซ ้าตัวอย่างละ 3 ครั ง น้าตัวอย่างแก๊สไปวิเคราะห์ด้วย Gas Chromatography (GC) ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น GC-8A 
แล้วน้าผลจากการวิเคราะห์ด้วย GC ในแต่ละตัวอย่างมาเฉลี่ยเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์การเปลี่ยนของแก๊สมีเทนและผลิตภัณฑ์แก๊ส
ไฮโดรเจน 

  
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาการเปลี่ยนแก๊สมีเทนไปเป็นแก๊สไฮโดรเจนด้วยกระบวนการพลาสมาดิสชาร์จแบบมีไดอิเล็กทริกขวางกั นที่
ความดันบรรยากาศ ที่ใช้ศักย์ไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสสลับระดับแรงดันไฟฟ้า 8 kV และความถ่ี 25 kHz โดยใช้แก๊สมีเทนบริสุทธิ์ 
99.999% และแก๊สร่วมในการตั งต้น 3 ชนิด ได้แก่ แก๊สอาร์กอน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และอากาศ ท่ีอัตราการไหล 0.2 L/min 
น้าตัวอย่างแก๊สไปวิเคราะห์ด้วย GC ได้ผลลัพธ์ของความเข้มข้นแก๊สมีเทนและผลิตภัณฑ์แก๊สไฮโดรเจน ดังแสดงในรูปที่ 2 

 

  

รูปที่ 2 แสดงความเขม้ข้นของมีเทน และผลิตภณัฑไ์ฮโดรเจนจากการวิเคราะห์ด้วย GC 

Ar, CO2, air CH4 

DBD reactor 

AC High Voltage 
Power Supply 

 

Gas  
Chromatography 

 

CH4 CH4+ CO2 CH4+Ar CH4+Air 

ผลิตภัณฑ์ H2 (%) 
ความเข้มข้น CH4 (%) 
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ผลของการป้อนแก๊สมีเทนบริสุทธิ์ 99.999% เข้าสู่ห้องพลาสมา จากการน้าตัวอย่างไปวิเคราะห์ด้วย GC ตรวจพบแก๊ส
มีเทน 98.873% ความเข้มข้นของแก๊สมีเทนลดลง 1.126% และตรวจพบผลิตภัณฑ์แก๊สไฮโดรเจน 1.057% จากการป้อนแก๊ส
มีเทนบริสุทธิ์เพียงอย่างเดียว ตรวจพบแก๊สมีเทน 68.877% แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 30.017% และตรวจพบผลิตภัณฑ์แก๊ส
ไฮโดรเจน 0.783% ความเข้มข้นของแก๊สมีเทนลดลง 31.122% และความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง 69.973% 
จากการป้อนแก๊สมีเทนบริสุทธิ์ผสมกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ตรวจพบแก๊สมีเทน 97.813% ความเข้มข้นของแก๊สมีเทนลดลง 
2.185% และตรวจพบผลิตภัณฑ์แก๊สไฮโดรเจน 1.547% จากการป้อนแก๊สมีเทนบริสุทธิ์ผสมกับแก๊สอาร์กอน และตรวจพบแก๊ส
มีเทน 64.98% แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 0.347% แก๊สไนโตรเจน 34.677% และตรวจพบผลิตภัณฑ์แก๊สไฮโดรเจน 0.763% 
ความเข้มข้นของแก๊สมีเทนลดลง 35.019% จากการป้อนแก๊สมีเทนบริสุทธ์ิผสมกับอากาศ ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงผลของความเข้มข้นของแก๊สจากการวิเคราะห์ด้วย GC 

แก๊สตั งต้น ความเข้มข้นของ  
CH4 (%) 

ความเข้มข้นของ CH4 
ที่เปลี่ยนไป (%) ค่าความคลาดเคลื่อน (%) 

CH4 98.873 1.126 ± 0.416 
CH4+CO2 68.877 31.122 ± 1.404 
CH4+Ar 97.813 2.186 ± 0.264 
CH4+Air 64.98 35.019 ± 1.933 

ผลการศึกษาการเปลี่ยนแก๊สมีเทนไปเป็นแก๊สไฮโดรเจนพบว่า แก๊สมีเทนผสมแก๊สอาร์กอนเกิดแก๊สไฮโดรเจนได้มากที่สุดที่ 
1.547% เนื่องจากแก๊สอาร์กอนสามารถแตกตัวเป็นไอออนได้ง่าย จึงท้าให้ในห้องพลาสมามีพลังงานในการสลายพันธะ C-H ของ
แก๊สมีเทนมีมากขึ น และแก๊สมีเทนผสมอากาศเกิดแก๊สไฮโดรเจนได้น้อยท่ีสุดที่ 0.763% ดังแสดงในตารางที่ 2 สามารถเรียงล้าดับ
การเกิดแก๊สไฮโดรเจนจากมากที่สุดไปสู่น้อยที่สุดได้เป็น แก๊สมีเทนผสมกับแก๊สอาร์กอน, แก๊สมีเทน, แก๊สมีเทนผสมกับแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ และแก๊สมีเทนผสมกับอากาศ ตามล้าดับ 

ตารางที่ 1 แสดงผลิตภัณฑ์ H2 (%) จากการวิเคราะห์ด้วย GC 

แก๊สตั งต้น ผลิตภัณฑ์ H2 (%) ค่าความคลาดเคลื่อน (%) 
CH4 1.057 ± 0.012 

CH4+CO2 0.783 ± 0.032 
CH4+Ar 1.547 ± 0.015 
CH4+Air 0.763 ± 0.025 

ขณะเดียวกันการเปลี่ยนความเข้มข้นของแก๊สมีเทนจากการเกิดปฏิกิริยาในห้องพลาสมา แก๊สมีเทนผสมกับอากาศเกิดการ
เปลี่ยนมากที่สุด เนื่องมาจากอากาศประกอบไปด้วยแก๊สหลายชนิด อาทิ ออกซิเจน ไนโตรเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น 
ดังนั นเมื่อพันธะ C-H ของแก๊สมีเทนแตกตัวแล้ว จึงไปจับพันธะกับแก๊สชนิดอื่น ๆ ในอากาศ แล้วเกิดเป็นแก๊สชนิดใหม่ ได้แก่ H2 
สามารถจับพันธะกับ N2 ในอากาศ ได้เป็นแอมโมเนีย C สามารถจับพันธะกับ O2 ในอากาศ ได้เป็น CO และ CO2 ดังนั นจึงท้าให้
ความเข้มข้นของแก๊สมีเทนลดลงถึง 35.019% ความเข้มข้นของแก๊สมีเทนที่เกิดการเปลี่ยนน้อยที่สุดเมื่อป้อนแก๊สมีเทนเพียงอย่าง
เดียว ความเข้มข้นลดลง 1.126% เน่ืองจากการพันธะ C-H ของแก๊สมีเทนต้องใช้พลังงานอย่างน้อย 413 kJ/mol ในการสลาย
พันธะระหว่างอะตอมของแก๊สมีเทน ดังนั นคาดว่าพลังงานที่ได้จากห้องพลาสมานั นไม่มากพอต่อการสลายพันธะ C-H ของแก๊ส
มีเทน โดยสามารถเรียงล้าดับจากมากที่สุดไปสู่น้อยที่สุดได้เป็น แก๊สมีเทนผสมกับอากาศ , แก๊สมีเทนผสมกับแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์, แก๊สมีเทนผสมกับอาร์กอน และแก๊สมีเทน ตามล้าดับ 
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การศึกษาการเปลี่ยนแก๊สมีเทนไปเป็นไฮโดรเจนด้วยกระบวนการพลาสมาดิสชาร์จแบบมีไดอิเล็กทริกขวางกั นที่ความดัน
บรรยากาศ  จากการป้อนแก๊สมี เทนบริสุทธิ์  และแก๊สมีเทนผสมแก๊สชนิดอื่น อาทิ แก๊สอาร์กอน อากาศ  และแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ เข้าสู่ห้องพลาสมาแบบทรงกระบอกแกนร่วม เกิดการเปลี่ยนความเข้มข้นของแก๊สมีเทนหลังจากเกิดปฏิกิริยา
ภายในห้องพลาสมาดิสชาร์จ จากความเข้มข้นแก๊สมีเทนตั งต้น 99.999% ลดลงเป็น 98.873% ส้าหรับแก๊สมีเทนเพียงอย่างเดียว 
68.877% ส้าหรับแก๊สมีเทนผสมกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 97.813% ส้าหรับแก๊สมีเทนผสมกับแก๊สอาร์กอน และ 64.980% 
ส้าหรับแก๊สมีเทนผสมกับอากาศ และได้ผลิตภัณฑ์แก๊สไฮโดรเจน 1.547%, 1.057% 0.783% และ 0.763% จากการป้อนแก๊ส
มีเทนผสมกับแก๊สอาร์กอน แก๊สมีเทนบริสุทธิ์เพียงอย่างเดียว แก๊สมีเทนผสมกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และแก๊สมีเทนผสมกับ
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การศึกษาการเปลี่ยนแก๊สมีเทนไปเป็นไฮโดรเจนด้วยกระบวนการพลาสมาดิสชาร์จแบบมีไดอิเล็กทริกขวางกั นที่ความดัน
บรรยากาศ  จากการป้อนแก๊สมี เทนบริสุทธิ์  และแก๊สมี เทนผสมแก๊สชนิดอื่น อาทิ แก๊สอาร์กอน อากาศ  และแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ เข้าสู่ห้องพลาสมาแบบทรงกระบอกแกนร่วม เกิดการเปลี่ยนความเข้มข้นของแก๊สมีเทนหลังจากเกิดปฏิกิริยา
ภายในห้องพลาสมาดิสชาร์จ จากความเข้มข้นแก๊สมีเทนตั งต้น 99.999% ลดลงเป็น 98.873% ส้าหรับแก๊สมีเทนเพียงอย่างเดียว 
68.877% ส้าหรับแก๊สมีเทนผสมกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 97.813% ส้าหรับแก๊สมีเทนผสมกับแก๊สอาร์กอน และ 64.980% 
ส้าหรับแก๊สมีเทนผสมกับอากาศ และได้ผลิตภัณฑ์แก๊สไฮโดรเจน 1.547%, 1.057% 0.783% และ 0.763% จากการป้อนแก๊ส
มีเทนผสมกับแก๊สอาร์กอน แก๊สมีเทนบริสุทธิ์เพียงอย่างเดียว แก๊สมีเทนผสมกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และแก๊สมีเทนผสมกับ
อากาศ ตามล้าดับ  
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สมบัติทำงกำยภำพของเซรำมิกบิสมัทโซเดียมไททำเนตที่เจือด้วยนีโอดีเมียมออกไซด์

มนัสนันท์ บุญญานุวัตร์1 ปวันรัตน์ ขณะรัตน์1 และชลธิรา แสงสุบัน2*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : สารเซรามิกบิสมัทโซเดียมไททาเนต (BNT) สามารถแสดงสมบัติทางเพียโซอิเล็กทริกได้ โดยสามารถเปลี่ยนพลังงานกลไป

เป็นพลงังานไฟฟ้าและพลงังานไฟฟ้าเป็นกลได้ ในปัจจบุนันีไ้ด้ถกูน�ามาใช้ประโยชน์ในเชิงอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส์อย่างแพร่หลาย 

เช่น ตัวเก็บประจุ เซ็นเซอร์ และแอคทูเอเตอร์ เป็นต้น ในงานวิจัยนี้ได้ท�าการเตรียมเซรามิก BNT ที่เจือด้วยนีโอดีเมียมออกไซด์ 

(Nd
2
O

3
) 

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพของเซรามิกบิสมัทโซเดียมไททาเนตที่เจือด้วยนีโอดีเมียมออกไซด์

วิธีกำรศึกษำ : งานวิจัยนี้ได้ท�าการสังเคราะห์ผง Bi
0.5

Na
0.5

TiO
3
/xNd

2
O

3
: BNT/xNd ที่ x = 0.5, 1 และ 1.5 ร้อยละโดยน�้าหนัก 

ตามล�าดับ ด้วยกระบวนการผสมออกไซด์โดยการใช้เครื่องบดย่อยพลังงานสูง และเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 750°C หลังจากนั้นน�าผง 

BNT/xNd ที่ได้ไปอัดขึ้นรูป แล้วเผาซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1100°C ท�าการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของเซรามิกที่เตรียมได้

ผลกำรศึกษำ : ผลการทดลองพบว่า ผง BNT/xNd อยู่ในช่วง 80-200 นาโนเมตร และพบว่าผง BNT/xNd ที่ผ่านการเผาแคลไซน์

ที่อุณหภูมิ 750°C มีขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง 90-500 นาโนเมตร และเซรามิก BNT/xNb ที่ผ่านการเผาซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1100°C 

พบว่ามีโครงสร้างผลึกเป็นแบบรอมโบฮีดรัล

วิจำรณ์และสรุป : ขนาดเกรนของเซรามิก BNT/xNd มีแนวโน้มลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณสารเจือ Nd
2
O

3
 และพบว่าเซรามิก BNT/xNd 

ที่ x = 1 และ 1.5 ร้อยละโดยน�้าหนัก มีค่าความหนาแน่นสูงกว่าร้อยละ 95 เมื่อเทียบกับค่าทางทฤษฎี

ค�ำส�ำคัญ : บิสมัทโซเดียมไททาเนต นีโอดีเบียมออกไซด์ สมบัติทางกายภาพ

1, นักเรียน โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 93210
2 อ.ดร. ภาควิชาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210
1,Science Classrooms in University-Affiliated School Project (SCiUS) - Thaksin University, Faculty of Science, Thaksin University, 

Phatthalung, 93210
2 Dr., Department of Physics, Faculty of Science, Thaksin University, Phatthalung, 93210
* Corresponding author: Tel.: 074-609600 ext. 2455. E-mail address: csangsubun@hotmail.com
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Physical Properties of Bismuth Sodium Titanate Ceramics Doped with Neodymium Oxide

Manutsanun Boonyanuwat1 Pawanrat Kanarat1 and Chontira Sangsubun2*

Abstract

Introduction : Bismuth sodium titanate ceramics is a piezoelectric materials that shows a marked piezoelectric 

effect, meaning that the direct piezoelectric effect is defined as the ability of a material to produce voltage 

under tension or compression. The converse effect is defined as the bending caused in piezoelectric materials, 

due to applied potential or electric field. Recently, piezoelectric materials are suitable for an electric device 

such as capacitors, sensors and actuators. This research studies the physical properties of Bismuth sodium tita-

nate doped with neodymium oxide ((BNT/Nd
2
O

3
). 

Objective : To investigate the physical properties of bismuth sodium titanate ceramics doped with neodymium 

oxide.

Methods : The Bi
0.5

Na
0.5

TiO
3
/xNd

2
O

3
: BNT/xNd powders using x = 0.5, 1 and 1.5 wt%, respectively were synthe-

sized via high-energy ball milling by a mixed–oxide process. This calcined at 750°C. After that, the BNT/xNd 

powders were then pressed and sintered at 1100°C. Further ceramics were investigated in terms of physical 

properties.

Results : The results show that the particle size of BNT/xNd powders using high-energy ball milling method was 

80 to 200 nm. The particle size of BNT/xNd powders was 90 to 500 nm at the calcination temperature of 750°C. 

The BNT/xNd ceramics are rhombohedral phases by sintering at 1100°C. 

Conclusion : The grain size of BNT/xNd ceramics tended to increase when added neodymium oxide at x = 

0.5-1.5 wt%. The relative density of the ceramics was found to be higher than 95% of the theoretical density 

at an addition of x = 1 and 1.5 wt%.

 

Keywords : Bismuth sodium titanate, Neodymiumoxide, Physical properties.
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บทนํา 
ในปัจจุบันสารเพียโซอิเล็กทริกเซรามิกได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในการนํามาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องด้วย
สารเซรามิกแสดงสมบัตทิางเพียโซอิเล็กทริกอย่างโดดเด่น สามารถเปล่ียนพลังงานกลไปเป็นพลังงานไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า
เป็นกลได้ รวมไปถึงสามารถช่วยลดขนาดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีขนาดเล็กลง   สารเพียโซอิเล็กทริกเซรามิกจึงเป็นวัสดุ
ที่ถูกนํามาใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลาย เช่น ตัวเก็บประจุ (Capacitor) เซ็นเซอร์ (Sensor) 
และแอคทูเอเตอร์ (Actuator) เป็นต้น 

งานวิจัยน้ีจึงได้มกีารประดิษฐ์เซรามิกแบบไร้สารตะกั่วซ่ึงเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยได้เลือกใช้สาร Bismuth 
sodium titanate, Bi0.5Na0.5TiO3(BNT) เป็นวัสดุเฟอโรอิเล็กทริก มี Bi3+ และ Na+ ไอออน ในตําแหน่ง A-site ของโครงสร้าง
แบบ ABO3 perovskite เป็นโครงสร้างแบบ Rhombohedral มีอุณหภูมิคูรีสูง (Tc=320°C) และมีสถานะเป็นของแข็งที่
อุณหภูมิห้อง จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ได้มีการพัฒนาสมบัติทางไฟฟ้าของบิสมัทโซเดียมไททาเนตด้วยสารอื่น
หลายชนิด เช่น Pb3O4 [1], Ce [2], Gd [3] เป็นต้น ซ่ึงพบว่าสามารถปรับปรุงสมบัตทิางไฟฟ้าใหด้ข้ึีนได้ ทั้งน้ีจะข้ึนอยู่กับชนิด
และปริมาณของสารเติมที่เลือกใช้ โดยในเบ้ืองตน้จะทําการพัฒนาสมบัตทิางกายภาพของเซรามิก BNT ด้วยอนุภาคขนาดนา
โนนีโอดีเมียมออกไซด์ ในอัตราส่วนต่างๆ โดยโครงงานวิจัยนี้ไดท้ําการศึกษาการเปล่ียนเฟส โครงสร้างทางจุลภาคและศึกษา
อิทธิพลของสภาวะการเตรียมและอัตราส่วนของการเติมนีโอดีเมียมออกไซด์ว่ามีผลต่อลักษณะเฉพาะของเซรามิกฺบิสมัทโซเดียม
ไททาเนต ซึ่งคาดว่างานวิจัยน้ีจะเปน็ประโยชน์และช้ีแนวทางในการนําไปวิจัยและพัฒนาต่อได้ในอนาคต เพ่ือทีจ่ะสามารถ
พัฒนาสมบัติทางไฟฟ้าของสารเฟอร์โรอิเล็กทริกที่ดีย่ิงข้ึน เพื่อผลิตวัสดุทางเลือกใหม่สําหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 
อีกทั้งงานวิจัยน้ีจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงในส่วนของกระบวนการผลิตเซรามิกบิสมัทโซเดียมไททาเนตที่เตมิ
อนุภาคนาโนนีโอดีเมียมออกไซด ์

  
วิธีดําเนนิการ 

วิธีการเตรียมผงบิสมัทโซเดียมไททาเนตด้วยเจือนีโอดีเมียมออกไซด์ เริ่มจากการนําสารตั้งต้นมาบดผสมกันที่อัตรา
ส่วนผสม (BNT/xNd) โดย x= 0.5, 1 และ1.5 ร้อยละโดยนํ้าหนัก ผ่านกระบวนการบดผสมสารท่ีมีพลังงานในการบดผสมสูงเป็น
เวลา 60 นาที นําสารที่ได้ไปเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส แล้วนําไปข้ึนรูปโดยใช้เครื่องอัดไฮโดรลิก เผาซินเตอร์ที่
อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง ด้วยอัตรา การเผาขึ้นลงที่ 5 องศาต่อนาที  หลังจากน้ันนําสารเซรามิกที่เตรียม
ได้ไปศึกษาสมบัติทางกายภาพ เช่น ลักษณะของสี ก่อนเผาหลังเผาซินเตอร์ ตรวจสอบค่าการหดตัว ค่าความหนาแน่น และศึกษา
โครงสร้างทางจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 

  
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการเตรียมผงบิสมัทโซเดียมไททาเนตที่เจือด้วยนีโอดีเมียมออกไซด์ 
1.1 ผลการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของผงบิสมัทโซเดียมไททาเนตที่เจือด้วยนีโอดีเมียมออกไซด์ 

ออกไซด์  
เมื่อนําผง BNT/xNd ลักษณะเป็นสีขาวอมเหลือง ดังภาพที่ 1.1(a) เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส พบว่า

สีมีความเข้มเพ่ิมข้ึนเมื่อเพ่ิมปริมาณสารเจือ Nd2O3 แสดงดังภาพที่ 1.1(b)-(e)   
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ภาพท่ี 1 (a) ผง BNT ก่อนเผาแคลไซน์ และผง BNT/xNd เมื่อ x มีค่าเท่ากับ (b) 0.5, (c) 1 
และ (d) 1.5 ร้อยละโดยนํ้าหนัก  

    
2. ผลการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของผง   
  2.1 โครงสร้างทางจุลภาคของผงบิสมัทโซเดียมไททาเนต  

จากการศึกษาโครงสร้างจุลภาคของผง  BNT ก่อนการเผาแคลไซน์ และผง BNT ที่ผ่านการเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 
750 องศาเซลเซียส ตามลําดับ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่า รูปร่างของอนุภาคผง จะมีลักษณะเป็น
ทรงกลม และอนุภาคส่วนใหญ่จะกระจายตัว บางส่วนเกาะกลุ่มกันเป็นก้อน และมีขนาดใกล้เคียงกันอนุภาคส่วนใหญ่จะเกาะ 
กันอย่างหนาแน่น โดยอนุภาคผงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในช่วงประมาณ 80-200 นาโนเมตร แสดงได้ดัง ภาพที่ 2(a) เมื่อ
นําผง BNT เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส พบว่ารูปร่างของอนุภาคผง จะมีลักษณะเป็นทรงกลมมีเหล่ียมมุม และ
อนุภาคส่วนใหญ่จะเกาะกันเป็นกระจุก (Agglomerate) ปะปนกับ อนุภาคเดี่ยวๆ โดยอนุภาคผงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่
ในช่วงประมาณ 90-500 นาโนเมตร แสดงดังภาพที่ 2(b) และตารางที่ 1 [4] 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                              
ภาพท่ี 2 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของผง BNT (a) ก่อนการเผาแคลไซน์ และ (b) ผง BNT ที่ผ่าน

การเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 750°C 
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ตารางที่ 1  ขนาดอนุภาคผง BNT โดยเฉล่ีย 
  

   BNT  Particle size (nm)  
 ก่อนเผาแคลไซน์ 80-200 
 เผาแคลไซน์ที่ 750°C 90-500 

 
3. องค์ประกอบทางเคมีของเซรามิก BNT 

เมื่อนําผง BNT/xNd โดยที่ x มีค่าเท่ากับ 0.5, 1 และ 1.5 ร้อยละโดยน้ําหนัก ไปทําการเผาซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1,100 

องศาเซลเซียส เผาแช่เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง ด้วยอัตราการข้ึน/ลงของอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส/นาที แล้วนํามาทําการตรวจสอบ
เฟสของเซรามิกที่เตรียมได้ด้วยเทคนิคการเล้ียวเบนของรังสีเอกซ์ พบว่าเซรามิก BNT ทุกเงื่อนไขจะมีโครงสร้างแบบรอม
โบฮีดรัล แสดงดังภาพที่ 3 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการทดลองของ Nagata et al. [5]     

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 แสดงภาพที่แบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของเซรามิก BNT/xNd โดยที่ x มีค่าเทา่กับ 0.5, 1และ 1.5 ร้อยละโดย
นํ้าหนัก ตามลําดบั ทําการเผาซินเตอร์ ณ อุณหภูมิ 1,100°C 

    
4. ผลการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของเซรามิก BNT/xNd 
 ผลการทดลองก่อนการเผาซินเตอร์เม็ดของเซรามิก BNT/xNd โดยที่ x มีค่าเท่ากับ 0.5, 1.0 และ 1.5 ร้อยละโดย
นํ้าหนัก มีลักษณะเป็นสีขาว ไม่บิดเบี้ยว ดังภาพที่ 4(a) หลังการเผาซินเตอร์ พบว่า เมื่อเพ่ิมปริมาณสารเจือ Nd2O3 เท่ากับ 0.5, 
1.0 และ 1.5 ร้อยละโดยน้ําหนัก ตามลําดับ ทําให้เม็ดเซรามิกมีสีนํ้าตาลเข้มข้ึน ดังภาพที่ 4(b) 
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(1) ก่อนการเผาซินเตอร์ 

 

                   

    (a)                (b)                (c) 

(2) หลังการเผาซินเตอร์ 
   

ภาพท่ี 4  ลักษณะสีของเม็ดเซรามิก (1) ก่อนเผาซินเตอร์ (2) หลังการเผาซินเตอร์ เมื่อ a, b และ c คือ 
เซรามิก BNT/xNd โดยที่ x มีค่าเท่ากับ 0.5, 1 และ 1.5 ร้อยละโดยนํ้าหนัก ตามลําดับ 

 
5. ผลการตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาคของเซรามิก BNT และเซรามิก BNT/xNd  
 จากการศึกษาเม็ดเซรามิก BNT และเซรามิก BNT/xNd ที่ปริมาณ 0.5, 1.0 และ 1.5 ร้อยละโดยน้ําหนัก ที่ผ่านการ
เผาซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1,100°C นํามาตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาคโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด โดยใช้วิธี
วัดแบบจุดตัดเกรนเฉล่ีย (Mean Linear Intercept) เมื่อเพ่ิมปริมาณการเจือ Nd2O3 เท่ากับ 0.5 ร้อยละโดยน้ําหนัก เกรนมี
ขนาดเล็กลง เมื่อเพ่ิมปริมาณการเจือ Nd2O3 เท่ากับ 1.0 ร้อยละโดยน้ําหนัก ทําให้เกรนมีขนาดเล็กลงเล็กน้อย และเมื่อเพ่ิม
ปริมาณการเจือ Nd2O3 เท่ากับ 1.5 ร้อยละโดยนํ้าหนักเกรนมีขนาดเล็กลงอีก โดยพบเกรนมีขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อไม่มีการเจือ 
Nd2O3 โดยมีขนาดเกรนเฉล่ียเท่ากับ 11.48 ไมครอน ดังตารางที่ 2 และภาพที่ 5 และภาพที่ 6 จากผลการทดลองเมื่อเพิ่ม
ปริมาณการเจือ Nd2O3 ทําให้ขนาดเกรนมีแนวโน้มเล็กลงตามปริมาณการเจือที่เพ่ิมขึ้น ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะอนุภาคนาโน Nd2O3 
ที่เติมลงไปบางส่วน จะกระจายตัวอยู่ตามบริเวณขอบเกรนของเมตริกซ์ BNT และทําหน้าที่ขัดขวางการเติบโตของเกรน BNT 
โดยแสดงพฤติกรรมเป็นหมุดยึดขอบเกรนเอาไว้ ที่เรียกว่า “Grain boundary pinning effect” 
  
   
   
   

   
                                                                         
     
 
ภาพท่ี 5  ภาพถ่ายจากกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราดของเม็ดเซรามิก BNT/xNd เมื่อ x มีค่าเท่ากับ (a) 0.5, (b) 1
และ (c) 1.5  ร้อยละโดยน้ําหนัก  
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ภาพท่ี 6 กราฟเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของเกรนสัมพัทธ์กับปริมาณ Nd ที่เตมิในเซรามิกเซรามิก BNT/xNd เมื่อ 
x มีค่าเท่ากับ 0.5, 1 และ 1.5 ร้อยละโดยนํ้าหนัก ที่อุณหภูมิเผาซินเตอร์ 1,100°C 

   
6. ผลการตรวจสอบความหนาแน่น 
 เมื่อนําช้ินงานเซรามิก BNT/xNd มาตรวจสอบค่าความหนาแน่นด้วยหลักการของอาร์คีมีดีส ได้ผลดังตารางที่ 2   
พบว่าค่าความหนาแน่นของเซรามิก BNT ที่มีการเติมสาร Nd2O3 ในปริมาณร้อยละ 0.5, 1 และ 1.5 โดยน้ําหนัก พบว่าเซรา
มิกมีค่าความหนาแน่นคิดเป็นร้อยละ 92.38, 96.49 และ 96.83 ตามลําดับ เมื่อเติมสาร สาร Nd2O3 มากกว่าร้อยละ 0.5 โดย
นํ้าหนักค่าความหนาแน่นมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาร Nd2O3 บางส่วนไม่สามารถละลายเข้ากันกับสาร BNT 
และ อาจจะเข้าไปแทรกอยู่ระหว่างขอบเกรนของ สาร BNT เป็นผลทําให้อัตราการแพร่ของสาร BNT มีค่าลดลง ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการทดลองของ Zou และคณะ [6] 
 
7. ผลการตรวจสอบค่าร้อยละการหดตัวเชิงเส้นหลังเผาซินเตอร์ของเซรามิก BNT ที่เจือด้วย Nd2O3  

จากตาราง 2 แสดงค่าร้อยละการหดตัวเชิงเส้นของเซรามิก BNT ที่เจือด้วย Nd2O3 พบว่า เซรามิก  BNT ที่เจือด้วย 
Nd2O3 ในทั้ง 4 อัตราส่วนมีช่วงของการหดตัวเชิงเส้นอยู่ที่ร้อยละ 42 ถึง 48 และช้ินงานเซรามิกมีค่าร้อยละการหดตัวเชิงเส้น
สูงสุด จะเห็นว่าค่าร้อยละการหดตัวเชิงเส้นหลังเผาซินเตอร์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิซินเตอร์ ทั้งน้ีเนื่องจากกระบวนการ
ซินเตอร์น้ันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการถ่ายโอนมวลสาร โดยกระบวนการน้ีจะใช้พลังงานขับ เพ่ือทําให้เกิดการแพร่ใน
กระบวนการซินเตอร์ข้ึน ซึ่งเกิดจากการกระโดดของตําแหน่งแลตทิชหนึ่งไปยังอีกแลตทิชหน่ึง และอะตอมจะต้องมีพลังงานมาก
พอที่จะสามารถข้ามพลังงานขวางกั้นไปได้   
 

ตารางที่ 2 แสดงค่าความหนาแน่น ค่าร้อยละการหดตัวเชิงเส้น และขนาดเกรนโดยเฉล่ียของเซรามิก BNT/xNd  
 Nd content  

(wt%) 
Relative density 

(%) 
Linear shrinkage  

(%) 
Grain size (m) 

0.5 92.38  2.14 42.55  2.63 8.68  2.17 
1 96.495  2.29 44.06  0.49 5.95  1.45 

1.5 96.83  0.34 47.83  0.54 3.81  0.49 
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สรุปผลการวิจัย 

จากการทดลองในงานวิจัยนี้สามารถเตรียมผง BNT/xNd ด้วยกระบวนการผสมออกไซด์ โดยใช้เทคนิคการบดย่อย
พลังงานสูงที่ผ่านการเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 750°C ใช้เวลาในการเผาแช่นาน 2 ช่ัวโมง ด้วยอัตราขึ้น/ลง 5°C/นาที เมื่อ
ตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาค พบว่าผง BNT มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในช่วงประมาณ 80-200  นาโนเมตร  ผลของการ
เตรียมเซรามิก BNT/xNd เมื่อ x มีค่าเท่ากับ 0.5, 1 และ 1.5 ร้อยละโดยน้ําหนัก มีโครงสร้างผลึกเป็นแบบรอมโบฮีดรัล เมื่อ
ตรวจสอบด้วยเทคนิคการเล้ียวเบนของรังสีเอกซ์ ความหนาแน่นของเซรามิก BNT/xNd ที่อุณหภูมิการเผาซินเตอร์ 1,100°C ใช้
เวลาในการเผาแช่นาน 2 ช่ัวโมง พบว่าเซรามิก BNT/xNd ที่ x = 1 และ 1.5 ร้อยละโดยนํ้าหนัก มีค่าความหนาแน่นสูงกว่าร้อย
ละ 95 เมื่อเทียบกับค่าทางทฤษฎี  จากการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของเซรามิก BNT/xNd พบว่าขนาดเกรนมีแนวโน้มลดลง 
เมื่อเพ่ิมปริมาณสารเจือ Nd2O3 และลักษณะเกรนส่วนใหญ่มีรูปร่างไม่สมมาตร เป็นเหล่ียมมุม เมื่อเติมสาร Nd2O3 ในปริมาณ 
1.5 ร้อยละโดยนํ้าหนัก พบว่าเกรนมีขนาดเฉล่ียเล็กสุด โดยมีขนาดเกรนเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ไมโครเมตร 

 
กิตติกรรมประกาศ 
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ผลของซิงค์ (II) คลอไรด์ต่อสมบัติเชิงกลของฟิล์มบำงพอลิไวนิลคลอไรด์กับพอลิไวนิลแอลกอฮอล์

กฤษฎา พัชรสิทธิ์1* เสาวณีย์ สิงห์สโรทัย2 อนิดา เพ็ชรแก้ว2 อิสระ มีจิตร3 และก้องกิดากร บุญช่วย4

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การปรบัปรงุสมบตัเิชิงกลและลกัษณะสณัฐานวทิยาของพอลเิมอร์สามารถเตมิสารเคมทีีม่ลีกัษณะเฉพาะแตกต่างกันไป เพือ่

ปรับปรุงสมบัติด้านต่างๆ ให้ได้สมบัติที่ต้องการ เช่น สมบัติเชิงกล สมบัติการน�าไฟฟ้า เป็นต้น

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลของสารละลายซิงค์ (II) คลอไรด์ (ZnCl
2
) ที่ผสมในอัตราส่วนต่างๆ ต่อฟิล์มบางพอลิไวนิลคลอไรด์กับ

พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA/PVA, CA)

วิธีกำรศึกษำ : ฟิล์มบาง CA/ZnCl
2
 ถูกเตรียมด้วยวิธี Solvent casting technique จากสารละลายของพอลิเมอร์ผสม CA/ZnCl

2 

โดยใช้ไดเมธิลฟูมาเรท (DMF) เป็นตัวท�าละลาย ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลของปริมาณ ZnCl
2
 ที่ความเข้มข้น 3, 5 และ 10% w/w 

เติมลงในสารละลาย CA (CA/ZnCl
2
 ที่อัตราส่วน 100/0, 97/3, 95/5 และ 90/10 w/w) ที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลและลักษณะทาง

สัณฐานวิทยาของแผ่นฟิล์มบาง

ผลกำรศึกษำ : พบว่า ฟิล์มบาง CA/ZnCl
2
 มีค่าทนต่อแรงดึงเพิ่มขึ้น เมื่อปริมาณ ZnCl

2 
เพิ่มขึ้น และค่าทนต่อแรงดึงจะค่อยๆ ลด

ลง การวเิคราะห์ลกัษณะสณัฐานวทิยา พบว่า จ�านวนรพูรนุเพิม่ขึน้ เมือ่ปรมิาณ ZnCl
2
 เพิม่ขึน้ และสมบตักิารดดูซมึน�า้ของฟิล์มบาง 

CA/ZnCl
2
 จะสามารถดูดซับน�้าได้มากกว่า CA 

วิจำรณ์และสรุป : สารละลาย ZnC
l2
 ที่เติมลงไปในสารละลาย CA มีผลต่อสมบัติเชิงกล ลักษณะสัณฐานวิทยา และการดูดซึมน�้า

ของฟิล์มบาง พบว่า เมื่อมีการเติม ZnCl
2
 ค่าความต้านทานต่อแรงดึง และการดูดซึมน�้าเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันลักษณะทางสัณฐาน

วิทยาแสดงให้เห็นความเป็นรุพรุน เมื่อเติม ZnCl
2
 

ค�ำส�ำคัญ : สมบัติเชิงกล พอลิเมอร์ผสม ฟิล์มบาง ซิงค์ (II) คลอไรด์ 
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Effect of Zinc (II) Chloride on Mechanical Properties of Poly(vinyl chloride)

with Poly(vinyl alcohol) Thin Films

Kritsada Phatcharasit1*, Saowanee Singsarothai1, Anida Phetkaew1 Isara Meejit2

and Kongkidakorn Boonchuay2

Abstract

Introduction : Improvement of mechanical properties and morphology of polymers can addition chemicals 

have characteristic properties for improve the desired properties such as mechanical properties, electrical con-

ductivity, etc.

Objective : To investigate the effect of the mixing ratios of the zinc (II) chloride (ZnCl
2
) solution on poly(vinyl 

chloride) with poly(vinyl alcohol) (PVC/PVA, CA) thin films.

Methods : CA/ZnCl
2
 thin films were prepared by using solvent casting technique from the mixture solution of 

CA/ZnCl
2
 by n,n-dimethylformamide (DMF). In this study, the effect of ZnCl

2
 concentrations of 3%, 5% and 10% 

by %w/w added in the CA solution (ratios of CA/ZnCl
2
 were 100/0, 97/3, 95/5 and 90/10 w/w) on the mechan-

ical properties and morphology of thin films were investigated.

Results : It was found that the tensile properties of CA/ZnCl
2
 thin films increased with the increase of ZnCl

2 

content and tensile strength decreased gradually. The morphologies analysis showed the number of pores 

increased with the increase of ZnCl
2
 content and the water absorbance of CA/ZnCl

2
 thin films was higher than 

that of CA thin film.

Conclusion : The effect of ZnCl
2
 solution content added in the CA solution on the tensile properties, morphol-

ogy and water absorbance of thin film were studied, it was found that the addition ZnCl
2
, the tensile properties 

and the water absorbance of thin films increased. Meanwhile, the morphology showed a surface with porosity 

with the addition of ZnCl
2
. 

Keywords : Mechanical properties, Polymer Blend, Thin film, Zinc (II) Chloride
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บทน า  
 ปัจจุบันการใช้งานพอลิเมอร์เ พ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองและเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันอย่างมากมาย 
เน่ืองมาจากพอลิเมอร์มีน้ าหนักเบา มีความแข็งแรง และทนต่อสารเคมีต่างๆ รวมทั้งสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ [1] ใน
ปัจจุบันมีการวิจัยน าพอลิเมอร์มาดัดแปลงเพื่อมาปรับปรุงสมบัติด้านต่างๆ ซ่ึงพอลิเมอร์แต่ละชนิดจะมีสมบัติที่แตกต่างกัน 
สามารถน าพอลิเมอร์ชนิดต่างๆ มาผสมกันได้ เรียกว่า พอลิเมอร์ผสม โดยการน าพอลิเมอร์ 2 ชนิด มาผสมกันเพื่อปรับปรุง
สมบัติ วิธีการปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์ผสมที่นิยมใช้กันมาก โดยท าให้พอลิเมอร์อยู่ในสถานะที่เป็นของไหล ได้แก่ 
สารละลาย (solution) หรือสารหลอมเหลว (molten) ซ่ึงบางชนิดสามารถเข้ากันได้ดีรวมเป็นเน้ือเดียวกัน (blending) 
บางชนิดไม่สามารถเข้ากันได้ เน่ืองจากโครงสร้างสายโซ่ที่แตกต่างกันจึงไม่กระจายตัวอย่างอิสระเกิดการแยกชั้น [2-3] 
 การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์เป็นการน าสมบัติเด่นของพอลิเมอร์แต่ละชนิดผสมกันเพื่อให้เหมาะสมกับ
การใช้งาน ซ่ึงไม่จ าเป็นต้องสังเคราะห์พอลิเมอร์ชนิดใหม่ที่มีความซับซ้อน โดยการผสมพอลิเมอร์น้ันต้องอาศัยหลักการของ
ความเข้ากันได้ของพอลิเมอร์ (Miscibility of polymer) คือ การผสมเข้ากันได้ในระดับโมเลกุลของพอลิเมอร์หรืออาจจะ
เป็นการเข้ากันได้บางส่วน [4] ปัจจัยที่เก้ือหนุนให้เกิดความเข้ากันได้ของพอลิเมอร์ผสม เช่น จลศาสตร์ของกระบวนการ
ผสม อุณหภูมิของการผสม และการมีตัวท าละลายหรือสารตัวเติมอยู่ในระบบ เป็นต้น [5-7] พอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl 
chloride, PVC) เป็นพอลิเมอร์ที่นิยมใช้ท าผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ มากมาย เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนประกอบรถยนต์ที่จ าเป็น ซ่ึง
พอลิไวนิลคลอไรด์มีน้ าหนักเบา มีความแข็งแรงแต่เปราะ และสมบัติเชิงกลจะเปลี่ยนไปหากพอลิไวนิลคลอไรด์ได้รับความ
ร้อนท าให้เกิดกรดไฮโดรคลอริก เพราะในโครงสร้างของ PVC มีสว่นประกอบของธาตุคลอรีน จึงต้องมีการระวังเป็นพิเศษ
ในการบวนการผลิต พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (Polyvinyl alcohol, PVA) เป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่มีความเป็นขั้วสูง 
สามารถละลายน้ าได้ดี ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ทนต่อตัวท าละลายอินทรีย์ได้ดี มีสมบัติการเกิดฟิล์มและการยึดติด 
(Adhesion) ได้ดี มีความยืดหยุ่น มีความสามารถในการดูดซึมน้ า และมีความต้านทานต่อแรงดึงได้ดี ซิงค์คลอไรด์ (Zinc 
chloride, ZnCl2) เป็นสารประกอบที่ส าคัญในกลุ่มเกลือโลหะอนินทรีย์ ซ่ึงอยู่ในรูปแบบผงผลึก สามารถละลายในน้ า และ
สามารถท าหน้าที่เป็นสารตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่อใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ [9] 
 งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปรับปรุงสมบัติเชิงกลและลักษณะสัณฐานวิทยาของของพอลิเมอร์ผสม
ระหว่างพอลิไวนิลคลอไรด์กับพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (PVC/PVA, CA) ผสมกับซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2) และท าการขึ้นรูปฟิล์ม
บางด้วยวิธี Solvent casting technique ซ่ึงเป็นการเตรียมฟิล์มโดยละลายพอลิเมอร์ในตัวท าละลายที่เหมาะสม 

วิธีด าเนินการ 
1. สารเคมีท่ีใช้ในการทดลอง 
 พอลิไวนิลคลอไรด์ มีน้ าหนักโมเลกุล 48,000 กรัมต่อโมล (Polyvinyl chloride (PVC), บริษัท Thai Plastic 
และ Chemicals จ ากัด) พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ มีน้ าหนักโมเลกุล 8000 กรัมต่อโมล (Poly vinyl alcohol (PVA), บริษัท 
NAGOYA จ ากัด) ซิงค์คลอไรด์ (Zinc chloride (ZnCl2), บริษัท Ajax Finechem จ ากัด) ไดเมทิลฟอร์มาร์ไมด์ (N,N-
Dimethylformamide, (DMF), ผลิตโดยบริษัท Ajax Finechem จ ากัด) 
2. กระบวนการเตรียมฟิล์มบาง (PVA/PVA/ZnCl2) 
 2.1 การเตรียมสารละลาย 
 เตรียมสารละลายพอลิเมอร์แต่ละชนิดในตัวท าละลายไดเมทิลฟอร์มาร์ไมด์ โดยท าการเตรียมสารละลาย PVC 
และ PVA ที่ความเข้มข้น 5% w/w ให้ความร้อนกับสารละลายพอลิเมอร์ที่อุณหภูมิ 60 ºC เป็นเวลา 3 และ 6 ชั่วโมง 
ตามล าดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสารละลายและกวนต่อเน่ืองจนสารละลายเป็นเน้ือเดียวกัน และเตรียมสารละลาย 
ZnCl2 ที่ความเข้มข้น 3, 5 และ 10% w/w ด้วยตัวท าละลายไดเมทิลฟอร์มาร์ไมด์ กวนต่อเน่ืองจนสารละลายเป็นเน้ือ
เดียวกัน 
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 2.2 การหาอัตราส่วนท่ีเหมาสม และการเตรียมฟิล์มบาง 
 สารละลายพอลิเมอร์ PVC และ PVA มาผสมที่อัตราส่วน PVA/PVA (CA) ที่ 80/20 w/w กวนผสมจนเป็นเน้ือ
เดียวกัน และน าสารละลายผสมระหว่าง CA ผสมกับสารละลาย ZnCl2 ที่ความเข้มข้นต่างๆ ในอัตราส่วนของ CA/ZnCl2 
ที่ 100/0, 97/3, 95/5 และ 90/10 w/w กวนสารละลายให้เป็นเน้ือเดียวกัน  
 การเตรียมฟล์ิมบาง โดยน าสารละลายผสม CA/ZnCl2 ที่ได้เทลงบนแผ่นกระจกในตู้ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ที่ 
50 ± 2% ณ อุณหภูมิห้อง ท าให้เป็นแผ่นเรียบสม่ าเสมอด้วยมีดปาด (casting knife) หลังจากน้ันน าสารละลายที่ขึ้นรูป
เป็นแผ่นแล้วจุ่มลงในอ่างน้ ากลั่นทันที แช่ทิ้งไว้เป็นเวลา 10 นาที จะได้แผ่นฟิล์มบาง CA/ZnCl2 หลุดออกมาจากแผ่น
กระจก ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องจนแผ่นฟิล์มบางแห้ง และท าการอบเพื่อไล่ความชื้นและตัวท าละลายออกที่อุณหภูมิ 60 ºC 
เป็นเวลา 10 ชั่วโมง หลังจากน้ันน าฟิล์มบางไปท าการทดสอบสมบัติเชิงกลและลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
3. การทดสอบสมบัติเชิงกลและลักษณะสัณฐานวิทยาของฟิล์มบาง 

ตรวจสอบสมบัติเชิงกลของฟิล์มบางด้วยเครื่องทดสอบแรงดึง (LLOYD instrument LR10K) โดยตัดชิ้นงาน
ทดสอบเป็นรูปดัมเบล (Dumbbell) โดยใช้เครื่องตัดชิ้นทดสอบแบบ Die C ตามมาตรฐาน ASTM D412 แล้ววัดความหนา
ด้วยเครื่องวัดความหนา (Thickness meter) โดยใช้ความเร็วในการดึง 50 มิลลิเมตรต่อนาที บันทึกค่าความเค้น ณ จุด
ขาด (Stress at break) หรือค่าความทนต่อแรงดึง (Tensile strength) และค่าเปอร์เซ็นต์ระยะยืด ณ จุดขาด 
(Elongation at break) 
การค านวณหาความต้านทานต่อแรงดึง (Tensile strength)  

Tensile strength  = A
loadmaximum

 

  เม่ือ      maximum load คือ แรงดึงสูงสุดที่ท าให้ชิ้นทดสอบขาด (นิวตัน) 
    A คือ พื้นที่หน้าตัดของชิ้นทดสอบขณะยังไม่ยืด (ตารางมิลลิเมตร) 
การค านวณหาระยะยืด ณ จุดขาด (Elongation at break) 

Elongation at break       =    
0L
)0L(L100   

 เม่ือ  L คือ ระยะที่ชิ้นทดสอบสามารถยืดตัวได้จนขาด (มิลลิเมตร) 
  L คือ ระยะก าหนดก่อนท าการทดสอบ (มิลลิเมตร)  

ตรวจสอบสมบัติลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Morphology) เพื่อตรวจสอบพื้นผิวและภาพตัดขวางด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope, SEM) รุ่น Quanta 450 FEG ประเทศเยอรมนี 

การดูดซึมน้ า (Water absorbance ratio, %) น าตัวอย่างฟิล์มบางขนาด 1x1 ซม. มาแช่ในน้ าปราศจากไอออน 
(Deionized water) ที่เวลาต่างๆ โดยใช้ระดาษทิชชูซับน า้ส่วนเกินออกไปก่อนชั่งน า้หนัก ชั่งจนกระทั่งน้ าหนักชิ้น
ตัวอย่างคงที่แล้ว ค านวณการดูดซึมน้ า ดังสมการต่อไปน้ี  

  
เม่ือ   Ws คือ weight of polymer in swelling state  
  Wd  คือ weight of polymer in dry state 
 
 

 
X 100 

Wd 
Wd 
 

Ws  Water absorbance ratio (%)      = 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ความต้านทานต่อแรงดึงและระยะยืด ณ จุดขาด 
 จากการแปรปริมาณอัตราส่วนของ CA/ZnCl2 ที่ 100/0, 97/3, 95/5 และ 90/10 (ภาพที่ 1ก และ 1ข) พบว่า 
ค่าความทนต่อแรงดึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเม่ือมีการเพิ่มสัดส่วนของ ZnCl2 ค่าความทนต่อแรงดึง CA/ZnCl2 มีค่าสูงสุดที่
5%ZnCl2 ที่อัตราส่วน 95/5 และเม่ือเพิ่มปริมาณ 10%ZnCl2 ที่อัตราส่วน 90/10 ท าให้ค่าความทนต่อแรงดึงลดลง หาก
ท าการเปรียบเทียบกับ CA (80/20) ค่าความทนต่อแรงดึงของ CA/ZnCl2 มีต่ ากว่า อาจเน่ืองมาจากเม่ือการเติม ZnCl2 ใน
ปริมาณเพิ่มขึ้นท าให้เกิดการรวมตัว (agglomeration) ของ ZnCl2  และการขึ้นรูปด้วยวิธี Solvent casting technique 
ท าให้ ZnCl2 ที่เติมลงไปสามารถละลายน้ าได้แพร่ออกมาบางส่วนท าให้ชิ้นงานเกิดรูพรุนซ่ึงยืนยันได้จากภาพ SEM ดัง
แสดงจากภาพที่ 2 ท าให้ค่าความทนต่อแรงดึงลดลง ส่วนระยะยืด ณ จุดขาด ของ CA/ZnCl2 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เม่ือเพิ่ม
ปริมาณ ZnCl2 เพิ่มขึ้น และมีค่าใกล้เคียงกับ CA 

 
  ภาพท่ี 1 สมบัติเชิงกลของ CA/ZnCl2 (ก) ความต้านทานต่อแรงดึง (ข) ระยะยืด ณ จุดขาด 
2. ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ CA/ZnCl2 
 จากภาพ SEM ดังแสดงในภาพที่ 2 พบว่า พื้นผิวของชิ้นงานมีลักษณะเรียบอย่างสม่ าเสมอ ไม่มีการแยกเฟส
ระหว่าง CA และ ZnCl2 แผ่นฟิล์ม CA/ZnCl2 เม่ือมีการเติม ZnCl2 ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น จ านวนรูพรุนที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว
มากขึ้น ซ่ึงลักษณะรูพรุนจะมีขนาดที่แตกต่างกัน การเกิดรูพรุนอธิบายได้จากการขึ้นรูปฟิล์มบางด้วยวิธีวิธี Solvent 
casting technique ซ่ึงเป็นการเตรียมฟิล์มโดยละลายพอลิเมอร์ในตัวท าละลายที่เหมาะสม ท าให้ ZnCl2 ที่ผสมใน CA 
บางส่วนหลุดออกมาจากพร้อมกับตัวท าละลาย (DMF) เข้าสู่อ่างน้ า ท าให้เกิดรูพรุน [10] จ านวนรูพรุนที่เกิดขึ้นมีผลต่อ
สมบัติเชิงกลดังแสดงในภาพที่ 1  
 

(ก) 

(ข) 
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   (ก) CA/3%ZnCl2  

  
   (ข) CA/5%ZnCl2  

  
   (ค) CA/10%ZnCl2  

  
 

ภาพท่ี 2 ภาพลักษณะสัณฐานวิทยาที่ก าลังขยาย 200X และ 5000X ของ CA/ZnCl2 ที่อัตราส่วน 95/5 
3. การดูดซึมน  าของ CA/ZnCl2 
 จากผลการทดสอบค่าความต้านทานต่อแรงดึงของของ CA/ZnCl2 ที่อัตราส่วน 95/5 มีค่าสูงที่สุด จึงน ามา
ทดสอบค่าการบวมตัวในน้ า ซ่ึงการดูดซึมน้ าที่เวลาต่างๆ กัน พบว่า การดูดซึมน้ าขึ้นกับปริมาณความเข้มข้นของ ZnCl2 
เม่ือความเข้มข้นที่ 10%ZnCl2 ที่เวลา 3 ชั่วโมง มีเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ ามากที่สุด และค่อยๆลดลง เน่ืองมาจากความเป็น
รูพรุนของแผ่นฟิล์มเม่ือมีการเติม ZnCl2 ที่ปริมาณเพิ่มขึ้น ความเป็นรูพรุนก็จะมากขึ้น อีกทั้ง CA (PVC/PVA) มีการเติม 
PVA ลงไปในสารละลาย PVC ท าให้ได้แผ่นฟิล์มผสมมีความชอบน้ ามากขึ้น [10] เน่ืองจากการ PVA มีหมู่ไฮดรอกซิลที่มี
ความสามารถในการเกิด พันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของน้ า 

(ข) 

(ค) 

(ก) 
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ภาพท่ี 3 การบวมตัวของ CA/ZnCl2 ที่อัตราส่วน 95/5 

สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยน้ีสามารถปรับปรุงสมบัติเชิงกลและลักษณะสัณฐานวิทยาของแผ่นฟิล์มจากสารละลายพอลิเมอร์ผสม
ระหว่าง PVC และ PVA (CA) ผสมที่อัตราส่วน 80/20 w/w โดยผสมกับสารละลาย ZnCl2 ที่ความเข้มข้นและปริมาณ
ต่างๆ กัน ด้วยวิธี Solvent casting technique พบว่า ค่าความต้านทานต่อแรงดึงมีค่าเพิ่มขึ้น เม่ือมีการเพิ่มสัดส่วนของ 
ZnCl2 เพิ่มขึ้น และมีค่าสูงสุด 5%ZnCl2 ที่อัตราส่วน 95/5 ลักษณะของแผ่นฟิล์มที่เตรียมได้มีรูพรุนเกิดขึ้นตามปริมาณ
การเติม ZnCl2 และการดูดซึมน้ าขึ้นกับปริมาณความเข้มข้นของ ZnCl2  
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สมบัติกำยภำพและกำรยับยั้งเชื้อรำ Aspergillus Niger ของอนุภำคนำโนซิงก์ออกไซด์

บนเครื่องจักสำนจำกกระจูด

ฉัตร ผลนาค1* กุลนันทน์ สุขสม2 จิดาภา คงบุญ2 มณฑล เลิศวรปรีชา3 และสุเมธา สุวรรณบูรณ์4

บทคัดย่อ

บทน�ำ : เชื้อรา Aspergillus Niger ชอบเจริญเติบโตบนผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากเซลลูโลส ซึ่งสามารถก่อความเสียหายให้กับผลิตภัณฑ์

จักสานอย่างมากในช่วงฤดูฝน

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ต่อการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus Niger บน

ผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจูดของชุมชนทะเลน้อย 

วธิกีำรศกึษำ : สงัเคราะห์อนภุาคนาโนซงิก์ออกไซด์ด้วยวธิเีคมอีย่างง่ายบนพืน้ฐานของกรรมวธิสีเีขยีว โดยใช้ซงิก์อะซเีตทไดไฮเดรต 

(Zn(CH
3
COO)

2
·2H

2
O) ที่ความเข้มข้น 0.05 M 0.1 M และ 0.2 M เป็นสารตั้งต้น และโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ความเข้มข้น 

0.2 M รวมทั้งใช้ไคโตซาน (MW4000) ปริมาณ 1.25 g และ 2.5 g เป็นตัวยึดเกาะ สารตัวอย่างที่สังเคราะห์ได้ถูกวิเคราะห์สมบัติ

ทางกายภาพด้วยเทคนิค XRD FE-SEM และ EDS รวมทั้งทดสอบการยับยั้งเชื้อราด้วยวิธีการ disk diffusion

ผลกำรศกึษำ : เมือ่ตรวจสอบสณัฐานวทิยาจากภาพถ่ายระดบัจลุภาคเผยให้เหน็อนภุาคขนาดนาโนกระจายอยูท่ีบ่รเิวณผิวและภายใน

ไคโตซานและบางตัวอย่างถูกห่อหุ้มในแมทริกซ์ของไคโตซาน ตัวอย่างที่เตรียมด้วยสารละลาย Zn(CH
3
COO)

2
 ความเข้มข้น 0.05 M 

แสดงเฟสโครงสร้างแบบผสมของ hexagonal wurtzite ZnO และ chitin โดยปรากฏพีคสเปกตรัมการเลี้ยวเบนของ ZnO อย่าง

ชดัเจน แต่เมือ่ความเข้มข้นของสารละลาย Zn(CH
3
COO)

2
 เพ่ิมขึน้ (0.1 M และ 0.2 M) พคีสเปกตรมัของ ZnO จะลดลงและไม่เด่นชดั 

ยิ่งไปกว่านั้น ตัวอย่างที่เตรียมด้วยอัตราส่วนโดยน�้าหนักของ Zn(CH
3
COO)

2
:chitosan เท่ากับ 1:0.3 มีประสิทธิภาพยับยั้งเชื้อรา 

Aspergillus Niger ได้สงูสดุเมือ่เปรยีบเทยีบกบัตวัอย่างอืน่และเคมภัีณฑ์ป้องกนัเชือ้ราในท้องตลาด ภายใต้สภาวะแวดล้อมสามารถ

ป้องกันเชื้อราได้นานกว่า 20 วัน

วจิำรณ์และสรปุ : งานวจิยันีส้ามารถสงัเคราะห์อนภุาคนาโนซิงก์ออกไซด์ทีม่ปีระสิทธภิาพสามารถป้องกนัเชือ้รา Aspergillus Niger 

บนผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจูดของชุมชนทะเลน้อยได้อย่างมีประสิทธิผล

ค�ำส�ำคัญ : นาโนซิงก์ออกไซด์ ไคโตซาน ผลิตภัณฑ์จักสาน กระจูด กรรมวิธีสีเขียว
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Physical properties of zinc oxide nanoparticles and their fungal inhibitory of 

Aspergillus Niger on tube sedge basketry

Chat Pholnak1*, Jidapa Khongbun2, Kullanan Suksom2, Monthon Lertworapreecha3,

 and Sumetha Suwanboon4

Abstract

Introduction : Mold, Aspergillus Niger fungus, that grows in the form of multicellular filaments can often attack 

the local cellulosic basketry products in rainy season.

Objective : To study the efficiency and effectiveness of synthesized zinc oxide nanoparticles which inhibited 

Aspergillus Niger on local tube-sedge (Lepironia Articulata) basketry’s surfaces of Talaynoi community.

Methods: Zinc oxide nanoparticles were synthesized by simple chemical route, based on green method, using 

Zn(CH
3
COO)

2
•2H

2
O at concentration of 0.05 M, 0.1 M, and 0.2 M and fixed 0.2 M of NaOH. And chitosan (MW-

4000) was used as a capping agent with the amount of 1.25 g and 2.5 g. Also, various techniques including XRD, 

FE-SEM, and EDS were analyzed physical properties of samples.

Results : SEM micrographs revealed that nanosized ZnO powder was good distributed on surfaces of chitosan 

and some samples were encapsulated in the chitosan matrices. XRD spectra analysis shown that the samples 

possessed of mixed phases of hexagonal wurtzite ZnO and broad peak of chitin phases. However, the charac-

teristic peaks of ZnO decreased residually when the concentrations of Zn(CH
3
COO)

2
 were increased (0.1 M and 

0.2 M). Furthermore, coated sample with wt.% ratio of Zn(CH
3
COO)

2
:chitosan equal to 1:0.3 could highly pro-

tected Aspergillus Niger on tube-sedge surfaces when compared to other samples and manufacturing chemical 

coating. Antifungal activity was exceeded to 20 days in ambient conditions.

Conclusion : It was satisfactorily that effective synthetic ZnO NPs could excellent inhibited Aspergillus Niger 

fungus on the cellulosic surfaces of local basketry products efficiently.

Keywords: Nano-Zinc Oxide, Chitosan, Basketry, Tube Sedge, Green Method
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บทนํา 
หัตถกรรมสานเสื่อกระจูดและแปรรูปผลิตภัณฑจากกระจูดของชุมชนทะเลนอย อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีประวัติ

การทําหัตถกรรมจักสานกระจูดมานานจนมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักและนํามาใชประโยชนกันอยางแพรหลาย ถึงแมกระจูดจะพบอยูใน
แหลงนํ้าธรรมชาติทางภาคใตเปนจํานวนมาก แตจะมีบางพ้ืนท่ีเทาน้ันท่ีประชาชนในทองถ่ินรวมกลุมกันนํามาใชประโยชนและ
ถายทอดความรูภูมิปญญาการแปรรูปผลิตภัณฑจักสานจากกระจูดสืบทอดตอกันมาจากรุนสูรุนจนถึงปจจุบัน ซึ่งทางภาครัฐได
สงเสริมและสนับสนุนใหชาวบานมีสินคาในโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑหรือสินคา OTOP ชาวบานชุมชนทะเลนอยจึง
รวมกลุมกันสรางสรรคผลิตภัณฑเครื่องจักสานจากกระจูด ซึ่งมีรูปแบบท่ีเปนเอกลักษณประจําจังหวัดพัทลุง อีกท้ังมีความแข็งแรง
ทนทานและดํารงความเปนเอกลักษณของชุมชน ทําใหผลิตภัณฑจักสานจากกระจูดของชุมชนทะเลนอย ไดผานการคัดสรรคเปน
ผลิตภัณฑระดับ 3-4 ดาว มีการจัดสงจําหนายท้ังในประเทศและสงออกตางประเทศ สรางรายไดใหกับชาวบานกลุมเกษตรกรและ
กลุมอาชีพหัตถกรรมกระจูดของชุมชนทะเลนอยเปนอยางมาก แตเน่ืองจากสภาพภูมิอากาศรอนช้ืนทางภาคใตของประเทศไทย 
โดยพ้ืนท่ีสวนใหญมีฝนตกชุกและมีความช้ืนในอากาศสูง ทําใหสินคาหัตถกรรมจักสานจากกระจูด ซึ่งเปนผลิตภัณฑจากธรรมชาติท่ี
มีเซลลูโลสเปนองคประกอบหลัก เมื่อเก็บไวในสภาพแวดลอมท่ีอับช้ืนหรืออากาศถายเทไมสะดวก มักจะข้ึนราไดงาย จากการลง
พ้ืนท่ีสํารวจขอมูลพบวาผลิตภัณฑจักสานของชุมชนประสบปญหาข้ึนรามาโดยตลอด แมวาจะตากวัตถุดิบจนแหงแลวก็ตาม มักเกิด
เช้ือราบนผลิตภัณฑทําใหสินคาดอยคุณภาพ เสียหายจนถึงจําหนายไมได ชาวบานจึงปองกันการเกิดความเสียหายของสินคาบาง
ประเภทโดยใชสารเคมีปองกันเช้ือรา ทําใหตนทุนของสินคาสูงข้ึนและผลิตภัณฑจักสานสูญเสียความยืดหยุน รวมท้ังความไม
ปลอดภัยจากการสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง 

เมื่อวิเคราะหตนทุนการผลิตและประสิทธิภาพแลว นาโนซิงคออกไซดน้ันไดมีการศึกษาเก่ียวกับการตานเช้ือจุลชีพกอโรค

และสามารถยับยั้งเช้ือราหลายประเภท โดยกลไกการออกฤทธ์ิยับยั้งเช้ือจุลินทรียเกิดจากการเหน่ียวนําใหเกิดอนุมูลอิสระหรือ 

Reactive-oxygen species (ROS) ข้ึนท่ีผิวนาโนซิงคออกไซด [1] มักเกิดข้ึนรวมกับกลไกการเรงปฏิกิริยาดวยแสง (catalysis) 

กอใหเกิดไอออนอิสระ OH-, O2
-, HO2

- และ H2O2 หลุดออกจากผิวนาโนซิงคออกไซด ไอออนอิสระเหลาน้ีจะแทรกซึมเขาสูเยื่อผนัง

เซลลของจุลินทรีย ทําใหเช้ือจุลินทรียหยุดเจริญเติบโตและตายในท่ีสุด [2, 3] ซึ่งอนุภาคนาโนซิงกออกไซดมีราคาตนทุนถูก เตรียม

งายดวยวิธีท่ีหลากหลาย มีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จึงปลอดภัยกวาเมื่อเทียบกับเคมีภัณฑในทองตลาด อนุภาค

นาโนซิงกออกไซดน้ีเปนตัวเลือกท่ีเหมาะสมท่ีจะนํามาใชศึกษาประสิทธิภาพการตานเช้ือราท่ีข้ึนบนผลิตภัณฑจักสานจากกระจูด

ของชุมชนทะเลนอย ดังน้ันผลิตภัณฑจักสานจากกระจูดไดรับการปองกันใหปราศจากเช้ือราโดยอาศัยเทคโนโลยีดานวัสดุนาโนซิ

งคออกไซด จะสามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ อีกท้ังลดความเสียหายของผลิตภัณฑจากเช้ือราไดอยางคุมคา 

 

วิธีดําเนินการ 

 Zn(CH3COO)⋅2H2O (99%, Ajex Finechem) NaOH (99%, Emsure) และไคโตซาน (Mw. 4000, ((C8H13NO5)n) ถูก

นํามาใชเปนสารตั้งตนในการสังเคราะห ZnO NPs ดวยกรรมวิธีสีเขียว โดยการปรับเปลี่ยนปริมาณสารตั้งตนของ 

Zn(CH3COO)2⋅2H2O 1.0975 g (0.05 M), 2.195 g (0.1 M), 4.390 g (0.2 M) และปริมาณไคโตซาน 0.125 g และ 0.25 g ผสม

กันท่ีอัตราสวนโดยนํ้าหนัก (w/w) ของ Zn(NO3)2:chitosan เทากับ 1:0.03, 1:0.06, 1:0.09, 1:0.1, 1:0.2 และ 1:0.3 (ตัวอยางท่ี 

C1-C6) เริ่มจากการช่ังไคโตซานนํ้าหนัก 0.125 g และ 0.25 g ใสลงไปในบีกเกอรท่ีบรรจุกรดอะซีติก (2%) ปริมาตร 100 mL 

นําไปวางบน hotplate-stirrer (ยี่หอ IKA รุน C-MAG HS7) คนอยางตอเน่ืองภายใตอุณหภูมิหองเปนเวลา 1 ช่ัวโมง จนกระท่ังได

เจลไคโตซาน ตอมานํา Zn(CH3COO)⋅2H2O ไปละลายในสารละลาย NaOH (0.2 M) ปริมาตร 100 mL แลวนําไปผสมกับไคโต

ซานเจล คนชาๆ อยางตอเน่ืองเปนเวลา 15 ช่ัวโมง หลังจากน้ันหยดสารละลาย NaOH ทีละหยด จนกระท่ังสารละลายผสมมีคา 

pH เทากับ 9 เกิดคอลอยดสีขาวขุน นําคอลอยดไปกรองพรอมกับลางตะกอนดวยนํ้า DI และ ethanol หลายๆ ครั้ง แลวนําไปอบ

ท่ีอุณหภูมิ 105 °C นาน 15 ช่ัวโมง 

 สัณฐานวิทยาของตัวอยางไดรับการตรวจสอบดวยเทคนิคการถายภาพดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด 

(FE-SEM) (Zeiss, Merlin compact) ทํางานท่ี 5.0 kV ธาตุองคประกอบถูกวิเคราะหหาดวยเทคนิค EDS โครงสรางผลึกของผง

ตัวอยางคอมโพสิตไดรับการวิเคราะหดวยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ (XRD) (X'Pert MPD, Philips) โดยใชรังสี CuKα ความ

ยาวคลื่น 1.5405 Å การวัดแสดงผลในชวงของ 2θ จาก 5° ถึง 90° ดวยสเตปการหมุน 0.05° และทดสอบการยับยั้งการเจริญของ 

Aspergillus Niger บนช้ินตัวอยางผลิตภัณฑจักสานจากกระจูดดวยวิธี Disk diffusion โดยทาเคลือบผิวช้ินงานดวยคอลอยดของ  

nano-ZnO เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุม โดยสังเกตการข้ึนราและการแพรของเช้ือราอยางตอเน่ืองเปนเวลา 20 วัน 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 

 

รูปท่ี 1 ภาพถายระดับจลุภาคของตัวอยาง C1 ดวยเทคนิค SEM และธาตุองคประกอบ (EDS) 

 

รูปท่ี 2 ภาพถายระดับจลุภาคของตัวอยาง C2 ดวยเทคนิค SEM และธาตุองคประกอบ (EDS)  

 

รูปท่ี 3 ภาพถายระดับจลุภาคของตัวอยาง C3 ดวยเทคนิค SEM และธาตุองคประกอบ (EDS) 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

บทนํา 
หัตถกรรมสานเสื่อกระจูดและแปรรูปผลิตภัณฑจากกระจูดของชุมชนทะเลนอย อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีประวัติ

การทําหัตถกรรมจักสานกระจูดมานานจนมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักและนํามาใชประโยชนกันอยางแพรหลาย ถึงแมกระจูดจะพบอยูใน
แหลงนํ้าธรรมชาติทางภาคใตเปนจํานวนมาก แตจะมีบางพ้ืนท่ีเทาน้ันท่ีประชาชนในทองถ่ินรวมกลุมกันนํามาใชประโยชนและ
ถายทอดความรูภูมิปญญาการแปรรูปผลิตภัณฑจักสานจากกระจูดสืบทอดตอกันมาจากรุนสูรุนจนถึงปจจุบัน ซึ่งทางภาครัฐได
สงเสริมและสนับสนุนใหชาวบานมีสินคาในโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑหรือสินคา OTOP ชาวบานชุมชนทะเลนอยจึง
รวมกลุมกันสรางสรรคผลิตภัณฑเครื่องจักสานจากกระจูด ซึ่งมีรูปแบบท่ีเปนเอกลักษณประจําจังหวัดพัทลุง อีกท้ังมีความแข็งแรง
ทนทานและดํารงความเปนเอกลักษณของชุมชน ทําใหผลิตภัณฑจักสานจากกระจูดของชุมชนทะเลนอย ไดผานการคัดสรรคเปน
ผลิตภัณฑระดับ 3-4 ดาว มีการจัดสงจําหนายท้ังในประเทศและสงออกตางประเทศ สรางรายไดใหกับชาวบานกลุมเกษตรกรและ
กลุมอาชีพหัตถกรรมกระจูดของชุมชนทะเลนอยเปนอยางมาก แตเน่ืองจากสภาพภูมิอากาศรอนช้ืนทางภาคใตของประเทศไทย 
โดยพ้ืนท่ีสวนใหญมีฝนตกชุกและมีความช้ืนในอากาศสูง ทําใหสินคาหัตถกรรมจักสานจากกระจูด ซึ่งเปนผลิตภัณฑจากธรรมชาติท่ี
มีเซลลูโลสเปนองคประกอบหลัก เมื่อเก็บไวในสภาพแวดลอมท่ีอับช้ืนหรืออากาศถายเทไมสะดวก มักจะข้ึนราไดงาย จากการลง
พ้ืนท่ีสํารวจขอมูลพบวาผลิตภัณฑจักสานของชุมชนประสบปญหาข้ึนรามาโดยตลอด แมวาจะตากวัตถุดิบจนแหงแลวก็ตาม มักเกิด
เช้ือราบนผลิตภัณฑทําใหสินคาดอยคุณภาพ เสียหายจนถึงจําหนายไมได ชาวบานจึงปองกันการเกิดความเสียหายของสินคาบาง
ประเภทโดยใชสารเคมีปองกันเช้ือรา ทําใหตนทุนของสินคาสูงข้ึนและผลิตภัณฑจักสานสูญเสียความยืดหยุน รวมท้ังความไม
ปลอดภัยจากการสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง 

เมื่อวิเคราะหตนทุนการผลิตและประสิทธิภาพแลว นาโนซิงคออกไซดน้ันไดมีการศึกษาเก่ียวกับการตานเช้ือจุลชีพกอโรค

และสามารถยับยั้งเช้ือราหลายประเภท โดยกลไกการออกฤทธ์ิยับยั้งเช้ือจุลินทรียเกิดจากการเหน่ียวนําใหเกิดอนุมูลอิสระหรือ 

Reactive-oxygen species (ROS) ข้ึนท่ีผิวนาโนซิงคออกไซด [1] มักเกิดข้ึนรวมกับกลไกการเรงปฏิกิริยาดวยแสง (catalysis) 

กอใหเกิดไอออนอิสระ OH-, O2
-, HO2

- และ H2O2 หลุดออกจากผิวนาโนซิงคออกไซด ไอออนอิสระเหลาน้ีจะแทรกซึมเขาสูเยื่อผนัง

เซลลของจุลินทรีย ทําใหเช้ือจุลินทรียหยุดเจริญเติบโตและตายในท่ีสุด [2, 3] ซึ่งอนุภาคนาโนซิงกออกไซดมีราคาตนทุนถูก เตรียม

งายดวยวิธีท่ีหลากหลาย มีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จึงปลอดภัยกวาเมื่อเทียบกับเคมีภัณฑในทองตลาด อนุภาค

นาโนซิงกออกไซดน้ีเปนตัวเลือกท่ีเหมาะสมท่ีจะนํามาใชศึกษาประสิทธิภาพการตานเช้ือราท่ีข้ึนบนผลิตภัณฑจักสานจากกระจูด

ของชุมชนทะเลนอย ดังน้ันผลิตภัณฑจักสานจากกระจูดไดรับการปองกันใหปราศจากเช้ือราโดยอาศัยเทคโนโลยีดานวัสดุนาโนซิ

งคออกไซด จะสามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ อีกท้ังลดความเสียหายของผลิตภัณฑจากเช้ือราไดอยางคุมคา 

 

วิธีดําเนินการ 

 Zn(CH3COO)⋅2H2O (99%, Ajex Finechem) NaOH (99%, Emsure) และไคโตซาน (Mw. 4000, ((C8H13NO5)n) ถูก

นํามาใชเปนสารตั้งตนในการสังเคราะห ZnO NPs ดวยกรรมวิธีสีเขียว โดยการปรับเปลี่ยนปริมาณสารตั้งตนของ 

Zn(CH3COO)2⋅2H2O 1.0975 g (0.05 M), 2.195 g (0.1 M), 4.390 g (0.2 M) และปริมาณไคโตซาน 0.125 g และ 0.25 g ผสม

กันท่ีอัตราสวนโดยนํ้าหนัก (w/w) ของ Zn(NO3)2:chitosan เทากับ 1:0.03, 1:0.06, 1:0.09, 1:0.1, 1:0.2 และ 1:0.3 (ตัวอยางท่ี 

C1-C6) เริ่มจากการช่ังไคโตซานนํ้าหนัก 0.125 g และ 0.25 g ใสลงไปในบีกเกอรท่ีบรรจุกรดอะซีติก (2%) ปริมาตร 100 mL 

นําไปวางบน hotplate-stirrer (ยี่หอ IKA รุน C-MAG HS7) คนอยางตอเน่ืองภายใตอุณหภูมิหองเปนเวลา 1 ช่ัวโมง จนกระท่ังได

เจลไคโตซาน ตอมานํา Zn(CH3COO)⋅2H2O ไปละลายในสารละลาย NaOH (0.2 M) ปริมาตร 100 mL แลวนําไปผสมกับไคโต

ซานเจล คนชาๆ อยางตอเน่ืองเปนเวลา 15 ช่ัวโมง หลังจากน้ันหยดสารละลาย NaOH ทีละหยด จนกระท่ังสารละลายผสมมีคา 

pH เทากับ 9 เกิดคอลอยดสีขาวขุน นําคอลอยดไปกรองพรอมกับลางตะกอนดวยนํ้า DI และ ethanol หลายๆ ครั้ง แลวนําไปอบ

ท่ีอุณหภูมิ 105 °C นาน 15 ช่ัวโมง 

 สัณฐานวิทยาของตัวอยางไดรับการตรวจสอบดวยเทคนิคการถายภาพดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด 

(FE-SEM) (Zeiss, Merlin compact) ทํางานท่ี 5.0 kV ธาตุองคประกอบถูกวิเคราะหหาดวยเทคนิค EDS โครงสรางผลึกของผง

ตัวอยางคอมโพสิตไดรับการวิเคราะหดวยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ (XRD) (X'Pert MPD, Philips) โดยใชรังสี CuKα ความ

ยาวคลื่น 1.5405 Å การวัดแสดงผลในชวงของ 2θ จาก 5° ถึง 90° ดวยสเตปการหมุน 0.05° และทดสอบการยับยั้งการเจริญของ 

Aspergillus Niger บนช้ินตัวอยางผลิตภัณฑจักสานจากกระจูดดวยวิธี Disk diffusion โดยทาเคลือบผิวช้ินงานดวยคอลอยดของ  

nano-ZnO เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุม โดยสังเกตการข้ึนราและการแพรของเช้ือราอยางตอเน่ืองเปนเวลา 20 วัน 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 

 

รูปท่ี 1 ภาพถายระดับจลุภาคของตัวอยาง C1 ดวยเทคนิค SEM และธาตุองคประกอบ (EDS) 

 

รูปท่ี 2 ภาพถายระดับจลุภาคของตัวอยาง C2 ดวยเทคนิค SEM และธาตุองคประกอบ (EDS)  

 

รูปท่ี 3 ภาพถายระดับจลุภาคของตัวอยาง C3 ดวยเทคนิค SEM และธาตุองคประกอบ (EDS) 
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รูปท่ี 4 ภาพถายระดับจลุภาคของตัวอยาง C4 ดวยเทคนิค SEM และธาตุองคประกอบ (EDS) 

 

รูปท่ี 5 ภาพถายระดับจลุภาคของตัวอยาง C5 ดวยเทคนิค SEM และธาตุองคประกอบ (EDS) 

 

รูปท่ี 6 ภาพถายระดับจลุภาคของตัวอยาง C6 ดวยเทคนิค SEM และธาตุองคประกอบ (EDS) 

รูปท่ี 1-6 (ซาย) แสดงภาพถายระดับจุลภาคของตัวอยาง C1-C6 ตามลําดับ ดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสอง

กราด (SEM) เผยใหเห็นอนุภาคขนาดนาโนกระจายอยางสม่ําเสมอท่ีบริเวณพ้ืนผิวและภายในไคโตซาน (ตัวอยาง C1-C4) และบาง

ตัวอยางถูกหอหุมในแมทริกซของไคโตซาน (ตัวอยาง C5-C6) และจากผลการวิเคราะหธาตุองคประกอบดวย EDS พบวามีธาตุ Zn 

และ O เปนองคประกอบหลักในอัตราสวนสูงท่ีสุดในทุกตัวอยางรวมท้ังธาตุ C จากไคโตซานอีกดวย (รูปท่ี 1-6 (ขวา))  

เฟสโครงสรางผลึกไดรับการวิเคราะหดวยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซหรือ XRD (รูปท่ี 7-13) พบวาตัวอยางแสดงเฟส

ผสมระหวาง hexagonal wurzite ZnO และซิติน (chitin) โดยตัวอยาง C1 และ C2 ซึ่งมีความเขมขนของสารละลาย 

Zn(CH3COO)2 เทากับ 0.05 M ปรากฏพีคสเปกตรัมคุณลักษณะเฉพาะของ ZnO อยางชัดเจน แตเมื่อความเขมขนของสารละลาย 

Zn(CH3COO)2 เพ่ิมมากข้ึนเปน 0.1 M และ 0.2 M พีคสเปกตรัมการเลี้ยวเบนของ ZnO จะลดลงและไมเดนชัด (ตัวอยาง C3-C6) 

จากรูปท่ี 7 สเปกตรัมการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซปรากฎพีคการเลี้ยวเบนของเฟสของ hexagonal wurtzite ZnO ท่ีตําแหนงมุม 

2θ เทากับ 31.69° 34.34° 36.19° 47.38° 56.47° 62.75° 66.27° 67.84° 68.97° 72.37° และ 76.74° และปรากฎพีคกวาง 

(board peak) ของเฟสไคโตซานท่ีรอบๆ มุมของการเลี้ยวเบน 19.84° แตในตัวอยางท่ีเตรียมจาก Zn(CH3COO) ปริมาณเพ่ิม

สูงข้ึน (0.1 M-0.2 M) แสดงพีคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซของเฟสของ ZnO มีความเขมลดลงจงกระท่ังบางพีคหายไปในท่ีสุด พีคกวาง

ของไคโตซานปรากฎใหเห็นเดนชัดมากข้ึนท่ีอัตราสวนน้ี ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก ZnO NPs ถูกหอหุมอยูในไคโตซาน ซึ่งสัมพันธกับ

สัณฐานวิทยาของอนุภาคนาโน ZnO ท่ีถูกหอหุม (encapsulated) [4, 5] ในแมทริกซของไคโตซาน (chitosan matrices) [3] 

น่ันเอง 

  

  

  

รูปท่ี 7 เปรียบเทียบสเปกตรัมการเลี้ยวเบนรังสีเอกซของตัวอยาง C1-C6 ดวยเทคนิค XRD 
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ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือรา Aspergillus Niger เมื่อนําตัวอยางไปทาเคลือบผิวผลิตภัณฑจักสานจาก
กระจูดพบวาตัวอยาง C5 แสดงคุณสมบัติการตานเช้ือราไดโดดเดนท่ีสุด โดยสามารถออกฤทธ์ิยับยั้งเช้ือราไดนานกวา 20 วัน เมื่อ
เปรียบเทียบกับตัวอยางอ่ืน ตัวอยางควบคุม (C) และตัวอยางท่ีทาเคลือบผิวดวยเคมีภัณฑปองกันเช้ือราตามทองตลาด (C0) ดวย
วิธีการ disk diffusion หรือ standard diffusion แสดงดังตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบผลการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเช้ือรา Aspergillus Niger ของสารตัวอยางเคลือบผิวผลิตภัณฑจัก
สานจากกระจูดของวันท่ี 1, 10 และวันท่ี 20 จากบนลงลางตามลําดับ 
D
a
y 

Sample 

C C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1 

        

1
0 

        

2
0 

        
 

สรุปผลการวิจัย 

 งานวิจัยน้ีประสบความสําเร็จในการเตรียม ZnO NPs ท่ีมีคุณสมบัติเชิงฟงกชันสามารถปองกันเช้ือรา Aspergillus Niger 
บนผลิตภัณฑจักรสานจากเซลลูโลสในทองถ่ินไดนานกวา 20 วัน อยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังความเขมขนของสารละลาย 

Zn(CH3COO)2 และอัตราสวนผสมของสารตั้งตนตอตัวยึดเกาะเปนปจจัยสําคัญตอขนาดอนุภาคนาโนซิงกออกไซด การถูกหอหุม

ดวยไคโตซานและสมบัติทางกายภาพอีกดวย ผูวิจัยคาดหวังวาจะสามารถประยุกตใชกับผลิตภัณฑจักสานของชุมชนไดเปนอยางดี

และองคความรูจะเปนแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมดานวัสดุนาโนคอมโพสิตสําหรับการยับยั้งเช้ือราท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ
จากเซลลูโลสท่ีหลากหลายประเภท และพัฒนางานวิจัยทางดานไบโอนาโนเทคโนโลยีตอไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

        งานวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนจากศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC, YSC-21YTPES00381) 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ ประจําป 
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Characterizations of cement/diatomite/sawdust composites with natural rubber

latex as an admixture

Preawpan Moudon1, Suparut Narksitipan1 and Nittaya Jaitanong3

Abstract

Introduction: This research studied the cement paste was used partially replaced with diatomite and sawdust 

with natural rubber later as an admixture. 

Objective: To fabrication and investigate cement/diatomite/sawdust composites with natural rubber latex as 

an admixture

Methods: Ordinary Portland cement was partially replaced with diatomite and sawdust in the range of 5, 10 

and 15% and 7, 7.5 and-10% by weight of cement. The natural rubber latex that as an admixture in this exper-

iment was 10% by weight not include water in latex. The specimens were packing into an iron mold which 

sample size of 5x5x5 cm3. After that, the specimens were kept at room temperature for 24h. Then, the spec-

imens were removed from the mold and were moist cured in a water bath at room temperature for 28 days. 

After that, the microstructures and properties were examined 

Results: The cement paste was used partially replaced with diatomite, sawdust, and natural rubber latex ap-

propriate ratio at 5:5:10% by weight of cement. The water demand at a water-cement ratio of 0.27 and water 

absorption averaged at 10% The maximum compressive strength value was found that 23.5 N/mm2.

Conclusion: In the cement paste was used partially replaced with diatomite appropriate ratio at 5% by weight 

of cement.

Keywords: cement, diatomite, sawdust, natural rubber latex
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บทน้า 
ซีเมนต์ (Cement) เป็นสารเคมีหรือวัสดุเซรามิกส์ที่เกิดจากการท าปฏิกิริยาทางเคมีเกิดการรวมตัวกันระหว่างอนุภาค

เกิดเป็นโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งปฏิกิริยาเคมีที่พบคือปฏิกิริยาไฮเดรชัน (Hydration) หรือซีเมนต์อาจหมายถึงสารที่สามารถยึด
หรือประสานของแข็งให้เกิดเป็นชิ้นเดียวกัน [1] และในอดีตจนถึงปัจจุบันนิยมใช้ซีเมนต์เป็นวัสดุก่อสร้างกันอย่างแพร่หลาย แต่
การน าซีเมนต์ไปใช้งานต้องค านึงถึงข้อจ ากัดบางประการ ซึ่งซีเมนต์มีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยข้อดีของซีเมนต์ คือมีความแข็งแรง
สูง สามารถหล่อขึ้นรูปได้ตามที่ต้องการ มีความทนไฟได้ดี สามารถตกแต่งผิวได้ตามที่ต้องการ (ในขณะที่ยังเปียกอยู่) และราคา
ถูก ส่วนข้อเสียของซีเมนต์ คือความสามารถในการรับแรงตึงต่ า (มีความยืดตัวต่ า) มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตร และมีอัตราก าลัง
ต่อน้ าหนักต่ า [1-2] 

วัสดุปอซโซลาน (Pozzolan) เป็นวัสดุที่นิยมใช้เป็นส่วนผสมในปูนซีเมนต์หรือคอนกรีต โดยมีวัตถุประสงค์ในการลด
ต้นทุนการผลิตหรือเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติบางประการของซีเมนต์ให้ดีขึ้น เช่น เพิ่มความทนทานของคอนกรีตต่อสภาพการกัด
กร่อน ช่วยปรับปรุงสมบัติของคอนกรีตสดเพื่อให้ท างานได้ง่ายขึ้น เป็นต้น เนื่องจากวัสดุปอซโซลานนี้มีคุณสมบัติเป็นปูนซีเมนต์
ในตัวเอง และสามารถใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ได้ ดังนั้นเมื่อน าวัสดุปอซโซลานมาผสมกับซีเมนต์จะท าปฏิกิริยากับ
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่ได้จากปฏิกิริยาไฮเดรชันของปูนซีเมนต์ แม้ว่าปฏิกิริยาปอซโซลานนิกจะคล้ายกับปฏิกิริยาไฮเดรชันของ
ซีเมนต์ แต่อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะช้ากว่า ดังนั้นจึงสามารถใช้ วัสดุปอซโซลานเพื่อลดความร้อนของปฏิกิริยาไฮเดรชัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานคอนกรีตขนาดใหญ่หรือคอนกรีตหลา วัสดุปอซโซลานที่มีอยู่ในเมืองไทยในปริมาณที่ค่อนข้างมาก 
และสามารถน ามาใช้งานได้ เช่น เถ้าแกลบ เป็นต้น [2] 

วัสดุปอซโซลานมีองค์ประกอบทางเคมีประกอบไปด้วย ซิลิกา และอลูมินาอยู่ปริมาณสูง เมื่อบดเป็นผงละเอียด จะมี
ความสามารถท าปฎิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ที่อุณหภูมิปกติและเมื่อมีความชื้นแล้วเกิดเป็นสารประกอบซึ่งมีสมบัติใน
การยึดประสาน และในไดอะตอมไมท์ มีองค์ประกอบหลักเป็นซิลิกอนไดออกไซด์ จึงสามารถท่ีจะน ามาแทนท่ีบางส่วนใน
ปูนซีเมนต์ได้ [2] 

ไดอะตอมไมท์ (Diatomite) ไดอะตอมไมท์เป็นวัตถุดิบธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เกิดจากการสะสมตัวของซากไดอะตอม มี
องค์ประกอบหลักเป็นซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) ชนิดที่ไม่มีผลึก (Amorphous Silica) ท าให้อนุภาคของไดอะตอมไมท์มีสภาพ
เป็นรูพรุน มีพื้นที่ผิวมาก และยังมีคุณสมบัติที่สามารถดูดซับเอาอนุภาคของธาตุต่างๆไว้ในตัวเองได้ง่าย จึงนิยมน าไปใช้
ประโยชน์เป็นวัสดุดูดซับในอุตสาหกรรมหลายชนิด [3]  

ขี้เลื่อย (Sawdust) เป็นผลพลอยได้จากการเลื่อยไม้ มีลักษณะเป็นผงไม้ละเอียด เป็นของเสียในโรงงานที่เป็นพิษ 
โดยเฉพาะการท าให้เกิดอาการอักเสบ แต่ก็สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลายประการ ขี้เลื่อยมีสารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบ
จ านวนมาก (เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน) ที่มีหมู่โพลีฟีนอลซึ่งสามารถจับกับโลหะหนักได้ด้วยกลไกต่างกัน ซึ่งมี
คุณสมบัติของขี้เลื่อย คือมีความเบา ความหนาแน่นต่ า และราคาถูก  

สารผสมเพิ่ม (Admixtures) เป็นสารผสมเพิ่มได้จากธรรมชาติหรือผลิตจากกรรมวิธีสังเคราะห์ทางเคมี โดยสารผสม
เพ่ิมจะใช้ผสมเพิ่มลงไปในส่วนผสมคอนกรีตก่อนผสมหรือขณะผสม เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติบางประการของคอนกรีต เพิ่ม
ประสิทธิภาพคอนกรีตสดหรือคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว สารผสมเพิ่มสามารถปรับปรุงคุณสมบัติคอนกรีตให้มีความทนทาน 
ความสามารถเทได้หรือคุณลักษณะของคอนกรีตทางด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น สารผสมเพิ่มถูกน ามาใช้เพื่อเอาชนะขีดจ ากัดของการ
ก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการเทคอนกรีตในสภาวะที่มีอากาศร้อนหรืออากาศหนาว ใช้เพิ่มความสามารถท าให้ปั๊มได้ง่าย เร่งก าลัง
อัดช่วงต้นให้ได้ตามที่ต้องการ หรือการท าคอนกรีตให้มีอัตราส่วนน้ าต่อซีเมนต์ (W/C) ที่ต่ ามากๆ เพื่อเพิ่มก าลังอัดหรือความ
ทึบน้ า [2] 

ยางธรรมชาติ (Natural Rubber) ส่วนมากเป็นยางที่ได้มาจากต้นยาง Hevea Brazilliensis ซึ่งมีต้นก าเนิดจากลุ่ม
แม่น้ า อเมซอนในทวีปอเมริกาใต้ น้ ายางสดที่กรีดได้จากต้นยางมีลักษณะสีขาวข้นและมีเน้ือยางแห้งประมาณร้อยละ 30 
แขวนลอยอยู่ในน้ า ถ้าน าน้ ายางที่ได้นี้ไปผ่านกระบวนการปั่นเหวี่ยงจนกระทั่งได้น้ ายางที่มีปริมาณยางแห้งเพิ่ มขึ้นร้อยละ 60 
เรียกว่า น้ ายางข้น (Concentrated Latex) การเติมสารแอมโมเนียลงไปจะช่วยรักษาสภาพของน้ ายางข้นให้เก็บไว้ได้นาน น้ า
ยางข้นส่วนหนึ่งจะถูกส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ ส่วนที่เหลือจะถูกน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมถุงมือยางและถุงยาง
อนามัย เป็นต้น แต่เมื่อน าน้ ายางสดที่กรีดได้มาเติมกรดเพื่อให้อนุภาคน้ ายางจับตัวกันเป็นของแข็งแยกตัวจากน้ า จากนั้นก็รีด
ยางให้เป็นแผ่นด้วยเครื่องรีด และน าไปตากแดดเพื่อไล่ความช้ืนก่อนจะน าไปอบรมควันท่ีอุณหภูมิประมาณ 60 ถึง 70 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 3 วัน เราก็จะได้ยางแผ่นรมควัน ลักษณะเด่นอีกอย่างของธรรมชาติ คือมีสมบัติเชิงกลต่ า ความยืดหยุ่น ยาง
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บทน้า 
ซีเมนต์ (Cement) เป็นสารเคมีหรือวัสดุเซรามิกส์ที่เกิดจากการท าปฏิกิริยาทางเคมีเกิดการรวมตัวกันระหว่างอนุภาค

เกิดเป็นโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งปฏิกิริยาเคมีที่พบคือปฏิกิริยาไฮเดรชัน (Hydration) หรือซีเมนต์อาจหมายถึงสารที่สามารถยึด
หรือประสานของแข็งให้เกิดเป็นชิ้นเดียวกัน [1] และในอดีตจนถึงปัจจุบันนิยมใช้ซีเมนต์เป็นวัสดุก่อสร้างกันอย่างแพร่หลาย แต่
การน าซีเมนต์ไปใช้งานต้องค านึงถึงข้อจ ากัดบางประการ ซึ่งซีเมนต์มีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยข้อดีของซีเมนต์ คือมีความแข็งแรง
สูง สามารถหล่อขึ้นรูปได้ตามที่ต้องการ มีความทนไฟได้ดี สามารถตกแต่งผิวได้ตามที่ต้องการ (ในขณะที่ยังเปียกอยู่) และราคา
ถูก ส่วนข้อเสียของซีเมนต์ คือความสามารถในการรับแรงตึงต่ า (มีความยืดตัวต่ า) มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตร และมีอัตราก าลัง
ต่อน้ าหนักต่ า [1-2] 

วัสดุปอซโซลาน (Pozzolan) เป็นวัสดุที่นิยมใช้เป็นส่วนผสมในปูนซีเมนต์หรือคอนกรีต โดยมีวัตถุประสงค์ในการลด
ต้นทุนการผลิตหรือเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติบางประการของซีเมนต์ให้ดีขึ้น เช่น เพิ่มความทนทานของคอนกรีตต่อสภาพการกัด
กร่อน ช่วยปรับปรุงสมบัติของคอนกรีตสดเพื่อให้ท างานได้ง่ายขึ้น เป็นต้น เนื่องจากวัสดุปอซโซลานนี้มีคุณสมบัติเป็นปูนซีเมนต์
ในตัวเอง และสามารถใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ได้ ดังนั้นเมื่อน าวัสดุปอซโซลานมาผสมกับซีเมนต์จะท าปฏิกิริยากับ
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่ได้จากปฏิกิริยาไฮเดรชันของปูนซีเมนต์ แม้ว่าปฏิกิริยาปอซโซลานนิกจะคล้ายกับปฏิกิริยาไฮเดรชันของ
ซีเมนต์ แต่อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะช้ากว่า ดังนั้นจึงสามารถใช้ วัสดุปอซโซลานเพื่อลดความร้อนของปฏิกิริยาไฮเดรชัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานคอนกรีตขนาดใหญ่หรือคอนกรีตหลา วัสดุปอซโซลานที่มีอยู่ในเมืองไทยในปริมาณที่ค่อนข้างมาก 
และสามารถน ามาใช้งานได้ เช่น เถ้าแกลบ เป็นต้น [2] 

วัสดุปอซโซลานมีองค์ประกอบทางเคมีประกอบไปด้วย ซิลิกา และอลูมินาอยู่ปริมาณสูง เมื่อบดเป็นผงละเอียด จะมี
ความสามารถท าปฎิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ที่อุณหภูมิปกติและเมื่อมีความชื้นแล้วเกิดเป็นสารประกอบซึ่งมีสมบัติใน
การยึดประสาน และในไดอะตอมไมท์ มีองค์ประกอบหลักเป็นซิลิกอนไดออกไซด์ จึงสามารถที่จะน ามาแทนที่บางส่วนใน
ปูนซีเมนต์ได้ [2] 

ไดอะตอมไมท์ (Diatomite) ไดอะตอมไมท์เป็นวัตถุดิบธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เกิดจากการสะสมตัวของซากไดอะตอม มี
องค์ประกอบหลักเป็นซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) ชนิดที่ไม่มีผลึก (Amorphous Silica) ท าให้อนุภาคของไดอะตอมไมท์มีสภาพ
เป็นรูพรุน มีพื้นที่ผิวมาก และยังมีคุณสมบัติที่สามารถดูดซับเอาอนุภาคของธาตุต่างๆไว้ในตัวเองได้ง่าย จึงนิยมน าไปใช้
ประโยชน์เป็นวัสดุดูดซับในอุตสาหกรรมหลายชนิด [3]  

ขี้เลื่อย (Sawdust) เป็นผลพลอยได้จากการเลื่อยไม้ มีลักษณะเป็นผงไม้ละเอียด เป็นของเสียในโรงงานที่เป็นพิษ 
โดยเฉพาะการท าให้เกิดอาการอักเสบ แต่ก็สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลายประการ ขี้เลื่อยมีสารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบ
จ านวนมาก (เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน) ที่มีหมู่โพลีฟีนอลซึ่งสามารถจับกับโลหะหนักได้ด้วยกลไกต่างกัน ซึ่งมี
คุณสมบัติของขี้เลื่อย คือมีความเบา ความหนาแน่นต่ า และราคาถูก  

สารผสมเพิ่ม (Admixtures) เป็นสารผสมเพิ่มได้จากธรรมชาติหรือผลิตจากกรรมวิธีสังเคราะห์ทางเคมี โดยสารผสม
เพ่ิมจะใช้ผสมเพิ่มลงไปในส่วนผสมคอนกรีตก่อนผสมหรือขณะผสม เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติบางประการของคอนกรีต เพิ่ม
ประสิทธิภาพคอนกรีตสดหรือคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว สารผสมเพิ่มสามารถปรับปรุงคุณสมบัติคอนกรีตให้มีความทนทาน 
ความสามารถเทได้หรือคุณลักษณะของคอนกรีตทางด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น สารผสมเพิ่มถูกน ามาใช้เพื่อเอาชนะขีดจ ากัดของการ
ก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการเทคอนกรีตในสภาวะท่ีมีอากาศร้อนหรืออากาศหนาว ใช้เพิ่มความสามารถท าให้ปั๊มได้ง่าย เร่งก าลัง
อัดช่วงต้นให้ได้ตามท่ีต้องการ หรือการท าคอนกรีตให้มีอัตราส่วนน้ าต่อซีเมนต์ (W/C) ที่ต่ ามากๆ เพื่อเพิ่มก าลังอัดหรือความ
ทึบน้ า [2] 

ยางธรรมชาติ (Natural Rubber) ส่วนมากเป็นยางที่ได้มาจากต้นยาง Hevea Brazilliensis ซึ่งมีต้นก าเนิดจากลุ่ม
แม่น้ า อเมซอนในทวีปอเมริกาใต้ น้ ายางสดท่ีกรีดได้จากต้นยางมีลักษณะสีขาวข้นและมีเน้ือยางแห้งประมาณร้อยละ 30 
แขวนลอยอยู่ในน้ า ถ้าน าน้ ายางที่ได้นี้ไปผ่านกระบวนการปั่นเหวี่ยงจนกระทั่งได้น้ ายางที่มีปริมาณยางแห้งเพิ่ มขึ้นร้อยละ 60 
เรียกว่า น้ ายางข้น (Concentrated Latex) การเติมสารแอมโมเนียลงไปจะช่วยรักษาสภาพของน้ ายางข้นให้เก็บไว้ได้นาน น้ า
ยางข้นส่วนหนึ่งจะถูกส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ ส่วนที่เหลือจะถูกน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมถุงมือยางและถุงยาง
อนามัย เป็นต้น แต่เมื่อน าน้ ายางสดที่กรีดได้มาเติมกรดเพื่อให้อนุภาคน้ ายางจับตัวกันเป็นของแข็งแยกตัวจากน้ า จากนั้นก็รีด
ยางให้เป็นแผ่นด้วยเครื่องรีด และน าไปตากแดดเพื่อไล่ความช้ืนก่อนจะน าไปอบรมควันที่อุณหภูมิประมาณ 60 ถึง 70 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 3 วัน เราก็จะได้ยางแผ่นรมควัน ลักษณะเด่นอีกอย่างของธรรมชาติ คือมีสมบัติเชิงกลต่ า ความยืดหยุ่น ยาง

ธรรมชาติมีความยืดหยุ่นสูง เม่ือแรงภายนอกที่มากระท ากับมันหมดไป ยางก็จะกลับคืนสู่รูปร่างและขนาดเดิม(หรือใกล้เคียง)
อย่างรวดเร็ว ยางธรรมชาติยังมีสมบัติดีเยี่ยมด้านการเหนียวติดกัน ซึ่งเป็นสมบัติส าคัญของการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องอาศัยการ
ประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน เช่น ยางรถยนต์ เป็นต้น [4-7] 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้สนใจในการเตรียมและทดสอบสมบัติของวัสดุผสมซีเมนต์ ไดอะตอมไมท์ ข้ีเลื่อย โดยท่ีใช้น้ า
ยางพาราเป็นสารผสมเพิ่ม เพื่อหาแนวทางในการเตรียมวัสดุผสมในแนวใหม่ในการลดปัญหามลภาวะ ลดพลังงาน ซึ่งไดอะตอม
ไมท์กับน้ ายางพาราเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติ ในไดอะตอมไมท์ใส่เพื่อทดแทนปริมาณปูนซีเมนต์ เน่ืองจากกระบวนการผลิต
ปูนซีเมนต์ท าให้เกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อมขึ้น จึงได้น าไดอะตอมไมท์มาแทนบางส่วนในปูนซีเมนต์ และน้ ายางพาราใส่ เพื่อเพิ่ม
สมบัติความยืดหยุ่น เนื่องจากปูนซีเมนต์มีความเปราะท าให้เกิดรอยแตกร้าวเยอะ จึงได้น าน้ ายางพารามาผสมเพื่อลดการเกิด
รอยแตกร้าว ส่วนขี้เลื่อยเป็นวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ ซึ่งได้จากผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม จึงใส่เพื่อต้องการให้
บล็อคซีเมนต์มีน้ าหนักเบาขึ้น 

 
วิธีด้าเนนิการ 

วิธีการด าเนินงานวิจัย เริ่มจากการค านวณอัตราส่วนผสม การขึ้นรูปชิ้นงาน การทดสอบสมบัติทางกายภาพ และ
ทดสอบสมบัติเชิงกล โดยจะออกแบบการทดลองเป็น 4 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นการขึ้นรูปซีเมนต์เพสต์ ตอนที่ 2 เป็นการขึ้น
รูปซีเมนต์เพสต์ผสมไดอะตอมไมท์ ตอนที่ 3 เป็นการขึ้นรูปซีเมนต์เพสต์ผสมขี้เลื่อย ตอนที่ 4 เป็นการขึ้นรูปซีเมนต์เพสต์ผสม
ไดอะตอมไมท์ ขี้เลื่อย และน้ ายางพารา 
ตารางที่ 1 แสดงการออกแบบอัตราส่วนผสม 

 
สูตร 

อัตราส่วน (%) อัตราส่วนน้้า
ต่อซีเมนต ์
(W/C) 

ปูนซีเมนต์ ไดอะตอมไมท์ ขี้เลื่อย น้้ายางพารา สารช่วย
ผสม 

ชุดที่ 1 PC 100 - - - - 0.29 
ชุดที่ 2 5CD 95 5 - - - 0.35 

10CD 90 10 - - - 0.43 
15CD 85 15 - - - 0.49 

ชุดที่ 3 5CS 95.24 - 4.76 - - 0.33 
7.5CS 93.02 - 6.98 - - 0.36 
10CS 90.91 - 9.09 - - 0.37 

ชุดที่ 4 COM 79.8 4.2 4.2 8.4 3.4 0.27 
 
ในงานวิจัยนี้จะท าการขึ้นรูปชิ้นงานทรงลูกบาศก์ ขนาด 5×5×5 ลูกบาศก์เซนติเมตร และท าการบ่มชิ้นงานในน้ าเป็น

เวลา 28 วัน ก่อนการทดสอบ การทดสอบการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุจะทดสอบด้วยเทคนิคเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซ็นต์ 
(XRF) ตามมาตรฐาน ASTM D 2622 การทดสอบหาความข้นเหลวปกติ มาตรฐานที่ใช้ตามมาตรฐาน ASTM C187, C219 การ
ทดสอบหาระยะเวลาก่อตัว มาตรฐานที่ใช้ตามมาตรฐาน ASTM C187, C191 การดูดซึมน้ า และความหนาแน่น มาตรฐานที่ใช้
ตามมาตรฐาน ASTM C 125, C 127 สัณฐานวิทยาจะถูกตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) การ
ทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบไม่ท าลายคอนกรีต มาตรฐานท่ีใช้ตามมาตรฐาน ASTM C 805 หรือมาตรฐาน BS-1881-202 
แผนภาพสรุปวิธีการด าเนินงานวิจัยแสดงดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1. แผนภาพสรุปวิธีการด าเนินงานวิจัย 

 
 
 
 
 

1. ปูนซีเมนต์ + น้ า
2. ปูนซีเมนต์ + น้ า + ไดอะตอมไมท์
3. ปูนซีเมนต์ + น้ า + ขี้เลื่อย
4. ปูนซีเมนต์ + น้ า + ไดอะตอมไมท์ + ขี้เลื่อย + น้ ายางพารา

การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุด้วยเทคนิคเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซ็นต์ (XRF)

หาความข้นเหลวปกติ (Consistency) และระยะเวลาการต่อตัว (Setting Time)

ผสมตามอัตราส่วนที่ค านวณไว้ และขึ้นรูปในแม่พิมพ์ทรงลูกบาศก์

หุ้มชิ้นงานด้วยพลาสติกใส แล้วทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง

แกะชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ แล้วน า (1, 2) ไปบ่มแบบเปียกในถังเป็นระยะเวลา 28 วัน และน า (3, 4) 
ไปบ่มแห้ง โดยน าพลาสติกใสแร็ปไว้เป็นระยะเวลา 28 วัน

ท าการทดสอบ

สมบัติกายภาพ

ความหนาแน่น

การดูดซึมน้ า

สมบัติเชิงกล

ความต้านทานต่อแรงอัด

ลักษณะสัณฐานวิทยาด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 

(SEM)
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 

การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุด้วยเทคนิคเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซ็นต์ (XRF) แสดงดังตารางที่ 2 
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K2O 0.708 2.551 
CaO 76.000 0.698 

เหล็กรวมในรูปของ Fe2O3 4.750 13.564 
Loss on lgnition (LOI)+SO3 3.51 12.13 

 
จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าปริมาณธาตุที่พบของแต่ละตัวอย่างในปูนซีเมนต์ พบว่ามีแคลเซียมออกไซด์ (CaO) และซิ
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รูปที่ 2 แสดงผลการทดสอบหาการดูดซึมน้ า จะเห็นได้ว่าการดูดซึมน้ าของชุดที่ 2 มีความต้องการน้ าที่มากกว่าชุดที่ 
1 เนื่องจากไดอะตอมไมท์มีความพรุมสูง จึงมีความสามารถดูดซึมน้ าได้สูง เมื่อปริมาณไดอะตอมไมท์เพิ่มข้ึน ค่าการดูดซึมน้ าจะ
เพิ่มขึ้นตามล าดับ แต่ในชุดที่ 4 มีความต้องการน้ าที่น้อยกว่าชุดที่ 2 เนื่องจากในน้ ายางพารามีน้ าเป็นส่วนประกอบ จึงอาจท า
ให้มีความสามารถดูดซึมน้ าที่ลดลง 

 
รูปที่ 2 แสดงสรุปผลการเปรียบเทียบการดูดซึมน้ าของซีเมนต์เพสต์ (ชุดที่ 1) ซีเมนต์เพสต์ผสมไดอะตอมไมท์ (ชุดที่ 2) และ
ซีเมนต์เพสต์ผสมทั้งไดอะตอมไมท์ ขี้เลื่อย และน้ ายางพารา (ชุดที่ 4) 
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รูปที่ 3 จะเห็นได้ว่าในชุดที่ 1, 2 และ 4 มีค่าความหนาแน่นลดลงตามล าดับ เนื่องจากในชุดที่ 2 มีส่วนผสมของได
อะตอมไมท์ ซึ่งมีความพรุนสูง และขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วซีเมนต์เพสต์ผสมไดอะตอมไมท์ ท าให้มีการดูดซึมน้ าที่เพิ่มขึ้น เมื่อ
เพ่ิมปริมาณไดอะตอมไมท์ เป็นเหตุให้มีค่าความหนาแน่นลดลง ตามล าดับ และในชุดท่ี 4 มีส่วนผสมท้ังไดอะตอมไมท์ และขี้
เลื่อย ซึ่งมีความพรุนสูง ท าให้มีค่าความหนาแน่นที่น้อยกว่าชุดที่ 1 และ 2 

 
รูปที่ 3 แสดงสรุปผลการเปรียบเทียบความหนาแน่นของซีเมนต์เพสต์ (ชุดท่ี 1) ซีเมนต์เพสต์ผสมไดอะตอมไมท์ (ชุดที่ 2) และ
ซีเมนต์เพสต์ผสมทั้งไดอะตอมไมท์ ขี้เลื่อย และน้ ายางพารา (ชุดที่ 4) 

 
รูปที่ 4. พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณไดอะตอมไมท์ในปูนซีเมนต์ จะมีความพรุนมากขึ้น เพราะเกิดจากการกระจายตัวของ

ไดอะตอมไมท์ ซ่ึงในไดอะตอมไมท์มีขนาดที่เล็กและมีความพรุนสูง เมื่อเกิดการระเหยของน้ าในซีเมนต์เพสต์ จะเกิดช่องว่าง
หรือรูพรุนขึ้น เนื่องจากไดอะตอมไมท์เป็นวัสดุปอซโซลาน (Pozzolan) [10-11] สารปอซโซลานท าปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดร
อกไซด์ (Ca(OH2)) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากการไฮเดรชันของไตรแคลเซียมซิลิเกต และไดแคลเซียมซิลิเกต โดยที่ปฏิกิริยาปอซ
โซลานิกของซิลิกอนไดออกไซด์ได้แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต ในขณะที่ปฏิกิริยาปอซโซลานิกของอะลูมิเนียมออกไซด์ได้แคลเซียม
อะลูมิเนตไฮเดรต ในขณะที่ปฏิกิริยาปอซโซลานิกของอะลูมิเนียมออกไซด์ได้แคลเซียมอะลูมิเนตไฮเดรต (C3A2H3) [2,11] ดงั
สมการที่ 1 และ 2 
 

  

  
รูปที่ 4 แสดงสัณฐานวิทยาของ (ก) ซีเมนต์เพสต์ (ข) ซีเมนต์เพสต์ผสมไดอะตอมไมท์ที่ร้อยละ 5 (ค) ซีเมนต์เพสต์ผสมได

อะตอมไมท์ที่ร้อยละ 10 และ (ง) ซีเมนต์เพสต์ผสมไดอะตอมไมท์ที่ร้อยละ 15 โดยน้ าหนักของปูนซีเมนต์ 
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2SiO2+3Ca(OH)2
H2O→  3CaO.2SiO2.3H2O     (1) 

และ 2Al2O3+3Ca(OH)2
H2O→  3CaO.2Al2O3.3H2O       (2) 

จากภาพ (ข, ค และ ง) จะไม่ค่อยเห็น CSH และ Ca(OH2) แต่จะเห็น Ettringite กระจายอยู่บ้าง 
 

 
รูปที่ 5 แสดงสัณฐานวิทยาของ ของซีเมนต์เพสต์ผสมทั้งไดอะตอมไมท์ ขี้เลื่อย และน้ ายางพารา ที่ก าลังขยาย × 3000 (ก) × 

5000 (ข) และ × 8000 (ค) 
 

 รูปที่ 5 แสดงโครงสร้างจุลภาคหลังจากเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันของซีเมนต์เพสต์ผสมไดอะตอมไมท์ และผสมด้วยขี้
เลื่อย และน้ ายางพารา จากภาพ (ก, ข และ ค) จะเห็นอนุภาคของไดอะตอมไมท์ ขี้เลื่อย และน้ ายางพารากระจายตัวอยู่ และ
เห็นลักษณะของ CSH และ Ettringite ได้อย่างชัดเจน และพบโครงสร้างจุลภาคมีความพรุนค่อนข้างมาก เนื่องจากมีการผสม
ของไดอะตอมไมท์ ขี้เลื่อย และน้ ายางพารา ซึ่งไดอะตอมไมท์มีการดูดซึมน้ า เนื่องจากมีขนาดเล็กและมีความพรุนสูง ส่วนขี้
เลื่อยมีการอุ้มน้ า และหน่วงการเซตตัว ท าให้ซีเมนต์ผสมมีค่าแรงอัดต่ า  
 รูปที่6 แสดงผลสรุปผลการเปรียบเทียบการทดสอบแรงอัดที่สูงที่สุดของซีเมนต์เพสต์ผสมไดอะตอมไมท์แต่ละ
อัตราส่วนกับซีเมนต์เพสต์ ที่บ่มไว้ 28 วัน จะเห็นได้ว่าเม่ือเพิ่มปริมาณไดอะตอมไมท์ ค่าแรงอัดจะลดลง ตามล าดับ เน่ืองจาก
ไดอะตอมไมท์มีความพรุนสูง จึงท าให้มีความต้องการน้ าสูง ท าให้ระยะเวลาการก่อตัวนาน และเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ าสูง แต่
ความหนาแน่นลดลง จึงส่งผลท าให้ค่าแรงอัดลดลง เมื่อปริมาณไดอะตอมไมท์เพิ่มขึ้น 
 

 
รูปที่ 6 แสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบแรงอัดของซีเมนต์เพสต์ผสมไดอะตอมไมท์แต่ละอัตราส่วนที่เวลาการบ่มไว้ 28 วัน 
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รูปที่7 แสดงถึงค่าแรงอัดที่สูงที่สุดในแต่ละสูตรที่บ่มไว้ 28 วัน พบว่าในชุดที่ 2 มีค่าการรับแรงอัดที่ลดลง เมื่อปริมาณ
ไดอะตอมไมท์เพิ่มขึ้น เนื่องจากในไดอะตอมมีความละเอียดและเล็ก มีความพรุนสูง ท าให้ความต้องการน้ าเพ่ิงขึ้นตามปริมาณ
ไดอะตอมไมท์ ส่งผลท าให้ระยะเวลาก่อตัวนานขึ้น ซึ่งเป็นเหตุให้มีความหนาแน่นที่ลดลง เกิดรูพรุนในโครงสร้างซีเมนต์เพสต์
ผสมไดอะตอมไมท์ได้ เป็นเหตุท าให้การรับแรงอัดลดลงได้ ส่วนชุดที่ 4 มีค่าการรับแรงอัดที่ต่ ากว่าชุดที่ 1 และ 2 เนื่องจากใน
ชุดที่ 4 มีส่วนผสมของไดอะตอมไมท์ ขี้เล่ือย และน้ ายางพารา ซ่ึงไดอะตอมไมท์และขี้เลื่อยมีความพรุนสูง ท าให้เกิดการดูดซึม
น้ าได้ดี เป็นเหตุให้น้ าที่เหลือจากการดูดซึมท าปฏิกิริยาไฮเดรชันได้น้อย และขี้เลื่อยสามารถอุ้มน้ าได้ดี ส่งผลท าให้ระยะเวลา
การก่อตัวสุดท้ายนาน เป็นเหตุท าให้มีค่าความหนาแน่นต่ า เกิดรูพรุนในโครงสร้างซีเมนต์เพสต์ผสมขี้เลื่อยได้ ส่วนน้ ายางพารา
มีน้ าเป็นองค์ประกอบหลัก เมื่อผสมกับซีเมนต์เพสต์จะเกิดการเยิ่มขึ้น ท าให้เกิดรูพรุนภายในโครงสร้างซีเมนต์เพสต์ผสมทั้งได
อะตอมไมท์ ขี้เลื่อย และน้ ายางพาราได้ และยังเกิดจากสารลดแรงตึงผิว เนื่องจากว่าเมื่อผสมสารลดแรงตึงผิวกับน้ ายางพารา
จะท าให้เกิดฟองขึ้น ซึ้งฟองนั้นท าให้เกิดความพรุนภายในโครงสร้างซีเมนต์เพสต์ผสมทั้งไดอะตอมไมท์ ขี้เลื่อย และน้ ายางพารา
ได้ เป็นเหตุท าให้การรับแรงอัดลดลงได้ 

 
รูปที่ 7 แสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบแรงอัดของซีเมนต์เพสต์ ซีเมนต์เพสต์ผสมไดอะตอมไมท์ และซีเมนต์เพสต์ผสมทั้ง

ไดอะตอมไมท์ ขี้เลื่อย และน้ ายางพารา ทีเ่วลาบ่ม 28 วัน 

สรุปผลการวิจยั 
 

จากผลการทดสอบสรุปได้ว่า สามารถใช้ไดอะตอมไมท์ท่ีร้อยละ 5 โดยน้ าหนักของปูนซีเมนต์ แทนท่ีบางส่วนใน
ปูนซีเมนต์ได้ดีที่สุด และในซีเมนต์เพสต์ผสมทั้งไดอะตอมไมท์ ขี้เลื่อย และน้ ายางพารามีน้ าหนักเบา แต่มีค่าแรงอัดที่ต่ า 
เนื่องจากมีความต้องการน้ าน้อย ท าให้มีการเซตตัวอย่างรวดเร็วในช่วงแรก หลังจากระยะเวลาการก่อตัวเริ่มต้นจะเซตตัวช้าลง 
มีเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ า และมีความหนาแน่นที่ลดลง ซึ่งอาจจะส่งผลต่อค่าแรงอัดได้ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

โครงการวิจัย ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ผู้วิจัยขอขอบคุณ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่อนุเคราะห์สถานที่ และ
อุปกรณ์ในการด าเนินการวิจัย 

 
เอกสารอ้างอิง 

[1] พงศ์พัน วรสุนทโรสถ, วรพงศ์ วรสุนทโรสถ, 2555, “หนังสือวัสดุก่อสร้าง”, ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
[2] ปริญญา จินดาประเสริฐ และชัย จาตุรพิทักษ์กุล, ปูนซีเมนต์ ปอซโซลาน และคอนกรีต, กรุงเทพฯ: สมาคมคอนกรีต

แห่งประเทศไทย, 2553, หน้า 286-287 
[3] Ngah, W.S., and Hanafiah, M.A.K.M. 2008. Removal of heavy metal from wastewater by chemically 

modified plant wastes as adsorbents: A review. Bioresource Technology. 99, 3935 – 3948. 
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รูปที่7 แสดงถึงค่าแรงอัดที่สูงที่สุดในแต่ละสูตรที่บ่มไว้ 28 วัน พบว่าในชุดที่ 2 มีค่าการรับแรงอัดที่ลดลง เมื่อปริมาณ
ไดอะตอมไมท์เพิ่มขึ้น เนื่องจากในไดอะตอมมีความละเอียดและเล็ก มีความพรุนสูง ท าให้ความต้องการน้ าเพ่ิงขึ้นตามปริมาณ
ไดอะตอมไมท์ ส่งผลท าให้ระยะเวลาก่อตัวนานขึ้น ซึ่งเป็นเหตุให้มีความหนาแน่นที่ลดลง เกิดรูพรุนในโครงสร้างซีเมนต์เพสต์
ผสมไดอะตอมไมท์ได้ เป็นเหตุท าให้การรับแรงอัดลดลงได้ ส่วนชุดที่ 4 มีค่าการรับแรงอัดที่ต่ ากว่าชุดที่ 1 และ 2 เนื่องจากใน
ชุดที่ 4 มีส่วนผสมของไดอะตอมไมท์ ขี้เลื่อย และน้ ายางพารา ซ่ึงไดอะตอมไมท์และขี้เลื่อยมีความพรุนสูง ท าให้เกิดการดูดซึม
น้ าได้ดี เป็นเหตุให้น้ าที่เหลือจากการดูดซึมท าปฏิกิริยาไฮเดรชันได้น้อย และขี้เลื่อยสามารถอุ้มน้ าได้ดี ส่งผลท าให้ระยะเวลา
การก่อตัวสุดท้ายนาน เป็นเหตุท าให้มีค่าความหนาแน่นต่ า เกิดรูพรุนในโครงสร้างซีเมนต์เพสต์ผสมขี้เลื่อยได้ ส่วนน้ ายางพารา
มีน้ าเป็นองค์ประกอบหลัก เมื่อผสมกับซีเมนต์เพสต์จะเกิดการเยิ่มขึ้น ท าให้เกิดรูพรุนภายในโครงสร้างซีเมนต์เพสต์ผสมทั้งได
อะตอมไมท์ ขี้เลื่อย และน้ ายางพาราได้ และยังเกิดจากสารลดแรงตึงผิว เนื่องจากว่าเมื่อผสมสารลดแรงตึงผิวกับน้ ายางพารา
จะท าให้เกิดฟองขึ้น ซึ้งฟองนั้นท าให้เกิดความพรุนภายในโครงสร้างซีเมนต์เพสต์ผสมทั้งไดอะตอมไมท์ ขี้เลื่อย และน้ ายางพารา
ได้ เป็นเหตุท าให้การรับแรงอัดลดลงได้ 

 
รูปที่ 7 แสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบแรงอัดของซีเมนต์เพสต์ ซีเมนต์เพสต์ผสมไดอะตอมไมท์ และซีเมนต์เพสต์ผสมทั้ง

ไดอะตอมไมท์ ขี้เลื่อย และน้ ายางพารา ทีเ่วลาบ่ม 28 วัน 

สรุปผลการวิจยั 
 

จากผลการทดสอบสรุปได้ว่า สามารถใช้ไดอะตอมไมท์ท่ีร้อยละ 5 โดยน้ าหนักของปูนซีเมนต์ แทนที่บางส่วนใน
ปูนซีเมนต์ได้ดีที่สุด และในซีเมนต์เพสต์ผสมทั้งไดอะตอมไมท์ ขี้เลื่อย และน้ ายางพารามีน้ าหนักเบา แต่มีค่าแรงอัดที่ต่ า 
เนื่องจากมีความต้องการน้ าน้อย ท าให้มีการเซตตัวอย่างรวดเร็วในช่วงแรก หลังจากระยะเวลาการก่อตัวเริ่มต้นจะเซตตัวช้าลง 
มีเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ า และมีความหนาแน่นที่ลดลง ซึ่งอาจจะส่งผลต่อค่าแรงอัดได้ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

โครงการวิจัย ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ผู้วิจัยขอขอบคุณ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่อนุเคราะห์สถานที่ และ
อุปกรณ์ในการด าเนินการวิจัย 
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[3] Ngah, W.S., and Hanafiah, M.A.K.M. 2008. Removal of heavy metal from wastewater by chemically 

modified plant wastes as adsorbents: A review. Bioresource Technology. 99, 3935 – 3948. 

0

10

20

30

40

50

PC 5CD 10CD 15CD COMค่า
ก้า

ลัง
รับ

แร
งอ

ัด (
N/

mm
2 )

อัตราส่วนแต่ละสูตร (%)

[4] ดร. อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์, เมษายน 2011, ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับน้ ายาง และองค์ประกอบต่างๆในน้ ายาง, ภาควิชา
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 

[5] เอกชัย พฤกษ์อ าไพ, 2547, คู่มือยางพารา, เพ็ทแพล้น พับลิชชิ่ง, กรุงเทพฯ, หน้า 352. 
[6] ประชุม ค าพุฒ, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2550, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี. 
[7] Ohama, Y., 1987, “Principle of Latex Modification and Some Typical Properties of Latex-Modified 

Mortars and Concretes”, ACI Materials Journal, Title No. 84-M45, pp. 511-518. 
[8]  D. Kastis, G. Kakali, S. Tsivilis, M.G. Stamatakis, Cement and Concrete Research, 36 (2006) 1821–

1826. 
[9]  Patcharapol Posi, Surasit Lertnimoolchai, Vanchai Sata, Prinya Chindaprasirt, Construction and 

Building Materials, 47 (2013) 896–901. 
[10]  Almir Sales, Francis Rodrigues de Souza, Wilson Nunes dos Santos, Alexsandro Mendes Zimer, 

Fernando do Couto Rosa Almeida, Construction and Building Materials, 24 (2010) 2446–2453. 
[11]  Almir Sales, Francis Rodrigues de Souza, Fernando do Couto Rosa Almeida, Construction and 

Building Materials, 25 (2011) 2793–2798. 
 



1308

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ระบบตรวจวัดอำกำศขนำดย่อมส�ำหรับใช้ในพื้นที่เกษตรจ�ำเพำะขนำดเล็ก

นิสากร แก้วใหม่1 และอนุรักษ์ อุดมเวช2,* 

บทคัดย่อ

บทน�ำ : จากอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศรวมไปถึงความผันผวนรุนแรงของเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเป็นปัจจัย

ส�าคัญที่มีผลกระทบกับภาคเกษตรกรรมในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เปิดโล่งทางการเกษตรกรรม (เช่น แปลงนา

ข้าว) เทคโนโลยีที่ก่อความผันผวนเอง เช่น อินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง (Internet of Things หรือ IoT) และเซ็นเซอร์ฝังตัวสามารถใช้ช่วย

ในการตัดสินใจประเมินความเป็นไปได้ของช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการเพาะปลูกข้าวในฤดูท�านาและแก้ปัญหาบางประการในช่วง

ระหว่างการเพาะปลูกได้

วัตถุประสงค์ : สร้าง ออกแบบ และพัฒนาระบบตรวจวัดสภาพอากาศขนาดเล็กซึ่งเชื่อมต่อผ่าน IoT ส�าหรับการวัดตัวแปรทาง

กายภาพของสภาพสิ่งแวดล้อมแบบเปิดและแสดงผลบนระบบคลาวด์

วธิกีำรศกึษำ : ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ซึง่เป็นอปุกรณ์ควบคมุขนาดเล็ก โดยออกแบบให้วดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น อุณหภมูิ

โดยรอบ ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ ระดับน�้า และความชื้นในดิน ข้อมูลทางกายภาพถูกจัดการด้วยโค้ดคอมพิวเตอร์ซึ่งออกแบบ

โดยใช้โปรแกรม Arduino IDE แสดงผลผ่านระบบคลาวด์ ThingSpeak และแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk

ผลกำรศกึษำ : ระบบตรวจจบัสภาพอากาศขนาดเลก็ท�างานในพืน้ทีน่าข้าวในรศัม ี20 เมตรร่วมกบั IoT โดยแสดงผลบน ThingSpeak 

และแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk บนสมาร์ทโฟนด้วยข้อมูลของสภาพแวดล้อมทางกายภาพตามเวลาจริง

สรุป : ระบบตรวจวัดสภาพอากาศขนาดเล็กถูกออกแบบเพื่อใช้ในพื้นที่จ�ากัดซึ่งเปิดโล่ง เช่น แปลงนาข้าว ส�าหรับใช้ประเมินความ

เป็นไปได้ในการตัดสินใจเพาะปลูกซ่ึงสามารถน�าไปใช้ได้ทั้งก่อนและระหว่างการเพาะปลูกพืช ผลการทดสอบเบื้องต้นพบว่าระบบ

สามารถท�างานได้ตามเวลาจริงผ่านระบบคลาวด์ Thing Speak และแจ้งเตือนผู้ใช้ผ่านแอปพลิเคชั่น Blynk

ค�ำส�ำคัญ : อินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoT), ไมโครคอนโทรลเลอร์ , เซนเซอร์ , ThingSpeak , Blynk
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The Mini Weather System for Using in a Specific Small Agricultural Area

Nisakorn Kaewmai1 and Anurak Udomvech2,*

Abstract

Introduction : With the influents of the climate change which including economy and technology disruptions, 

there are potentially crucial factors that affects to, particularly, the agricultures for nowadays and beyond. 

Especially for a specific local area open system (such as the paddy field), the disruptive technologies itself, such 

as the Internet of Everything (IoE) and their embedded sensors can be uses to help the estimating the possi-

bility for proper time period of farming season and fixes some other problems in between cultivation.

Objective : We built, designed, and developed the mini-weather sensory system in conjunction with the Inter-

net of Things for measuring few physical parameters of local climate of a specific local area open system and 

demonstrates on the Cloud system.

Method : A microcontroller which is a small controller device unit has been employed. The physically envi-

ronmental measurably sensors, such as an ambient temperature, relative air humidity, water leveling and soil 

moisture, have been integrated. The detected physically environmental data signals were operated by coded 

with using Arduino IDE program and demonstrates online   through the ThingSpeak Cloud and alerts via the Blynk 

application.

Results : The mini-weather system can working in a specific area of a specific local area open system by radius 

of 20 meters incorporates with the applications of the Internet of Things to display results via the ThingSpeak 

Cloud and notify user via the Blynk App on Smartphone. The data showcase illustrates measured signals of few 

physically environment parameters in real time.

Conclusion : The mini-weather system has been built and preliminary tested. It has been designed for using in 

locally area such as a specific local area open system for deployment of estimation the possibility of cultivation 

processes, which are both before and in between. The tested result demonstrates that a system can be works 

by real time displays via the ThingSpeak Cloud system and notify user via the Blynk application.

Keywords : Internet of Things (IoT), Microcontroller, Sensors, ThingSpeak, Blynk, Paddy Field
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บทน า 

        สังคมไทยมีรากฐานมาจากสังคมแห่งเกษตรกรรม [1] ท าให้ประชากรส่วนใหญ่ท าอาชีพทางการเกษตรมาตั้งแต่ใน
อดีตด้วยวิธีการดั้งเดิมและอาศัยการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล แต่ส าหรับปัจจุบันการท าการเกษตรด้วยแนวคิด
การพึ่งพาอาศัยธรรมชาติแบบเดิมอาจมีความเสี่ยงที่สูงมากขึ้น เนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate change) ที่นับวันจะทวีความรุนแรงและเด่นชัดมากขึ้น [2] ซึ่งกลายเป็นตัวแปรที่ส าคัญต่อการตัดสินใจเพาะปลูก
และต่อผลผลิตที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการท าสวนยาง ท าสวนผลไม้ ท าสวนปาล์มน้ ามัน หรือการปลูกข้าว โดยเฉพาะการปลูก
ข้าวซึ่งไทยติดเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศส่งออกข้าวของโลก รวมถึงมีวิถีการปริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก การเพาะปลูกข้าวจึง
เป็นสิ่งส าคัญเพราะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้ได้ผลผลิต ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงในการผลิต เมื่อต้องเจอกับ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีไม่อาจคาดเดาและควบคุมได้ด้วยแล้วก็ยิ่งท าให้ความเสี่ยงในการผลิตเพิ่มสูง
มากขึ้นตามล าดับ โดยเฉพาะกับข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง ตัวอย่างเช่นข้าวสังข์หยดพัทลุง ซึ่งต้องการสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
ชีวภาพที่เหมาะสมอย่างค่อนข้างจ าเพาะเจาะจง และยิ่งท าการเพาะปลูกด้วยวิธีการแบบเกษตรอินทรีย์ด้วยแล้วการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ย่อมส่งผลกระทบที่อ่อนไหวมากขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อข้าวพื้นเมือง [3] ที่เห็นได้ชัด เช่น 
ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของข้าว ท าให้เกษตรกรต้องเพิ่มเติมการระวังดูแลมากขึ้นเพื่อประคับประคองไม่ให้นาข้าวล่ม 
เป็นต้น  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก าลังด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง [1,4] เช่น ฝนตกไม่สม่ าเสมอในฤดูกาลเพาะปลูก ฝน
ตกผิดฤดูกาล น้ าท่วม ความแห้งแล้ง ซึ่งไม่เพียงส่งผลต่อการเพาะปลูก ยังส่งผลไปสู่การเกิดโรคและแมลงศัตรูพืชทั้งเก่าและ
ใหม่ เป็นปัจจัยส าคัญที่สร้างความเสียหายต่อภาคการเกษตร ความเสี่ยงเหล่านี้กลายเป็นตัวแปรต่อการตัดสินใจของเกษตรกร
ในการเพาะปลูกว่าจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไร  แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันได้มีการคิดค้นสร้าง
เทคโนโลยียุคใหม่มาเป็นปัจจัยเสริมในการจะช่วยอ านวยความสะดวกและแก้ปัญหาของมนุษย์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยีทีส่ามารถช่วยคาดเดาและท านายสภาพภูมิอากาศและสภาวการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ของสิ่งแวดล้อมระดับมหภาค 
(Macroscopic) ได้ล่วงหน้า แต่ถึงกระนั้นในระดับจุลภาค (Microscopic) หรือระดับท้องถิ่น (Local) เช่น ในแปลงนาหรือ
สวนผลไม้ก็ควรมีการตรวจวัดตัวแปรทางกายภาพเพื่อเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพอากาศในพื้นที่เล็กๆ  (Microclimate) [5] 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจด าเนินการกับพ้ืนท่ีเกษตรนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของท้องถิ่น 
อีกทั้งยังช่วยให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีซึ่งจะท าให้ลดความสูญเสียทางการ
เกษตรลงได้มากข้ึน 

       จากอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศรวมไปถึงความผันผวนรุนแรงของเทคโนโลยี ยุคใหม่ซึ่งมี
ความสามารถในการตรวจวัดตัวแปรทางกายภาพที่หลากหลาย เช่น อินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง (Internet of Everything หรือ IoE) 
[6] และเซ็นเซอร์ฝังตัว (Embedded sensors) [7] ซึ่งช่วยในการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเชิงกายภาพและ
รายงานผลได้แบบ real time โดยในปัจจุบันได้มีการน ามาใช้งานมากขึ้นในฟาร์มเกษตรยุคใหม่ โดยเฉพาะฟาร์มเกษตรแบบ
ปิดหรือในโรงเรือนรูปแบบต่างๆ [8] หรือแม้กระทั่งในโรงงานปลูกพืช [9] จึงน่าจะเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบกับภาคเกษตรกรรม
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งนาข้าวซึ่งเป็นระบบสิ่งแวดล้อมแบบเปิด เทคโนโลยีที่ก่อความผันผวนน่าจะ
สามารถใช้ช่วยในการตัดสินใจประเมินความเป็นไปได้ของช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการเพาะปลูกข้าวในฤดูท านาและแก้ปัญหา
บางประการในช่วงระหว่างการเพาะปลูกได้  ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีการสร้าง ทดลองใช้งาน และจ าหน่ายระบบตรวจวัด
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บทน า 

        สังคมไทยมีรากฐานมาจากสังคมแห่งเกษตรกรรม [1] ท าให้ประชากรส่วนใหญ่ท าอาชีพทางการเกษตรมาตั้งแต่ใน
อดีตด้วยวิธีการดั้งเดิมและอาศัยการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล แต่ส าหรับปัจจุบันการท าการเกษตรด้วยแนวคิด
การพึ่งพาอาศัยธรรมชาติแบบเดิมอาจมีความเสี่ยงที่สูงมากขึ้น เนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate change) ที่นับวันจะทวีความรุนแรงและเด่นชัดมากขึ้น [2] ซึ่งกลายเป็นตัวแปรที่ส าคัญต่อการตัดสินใจเพาะปลูก
และต่อผลผลิตที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการท าสวนยาง ท าสวนผลไม้ ท าสวนปาล์มน้ ามัน หรือการปลูกข้าว โดยเฉพาะการปลูก
ข้าวซึ่งไทยติดเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศส่งออกข้าวของโลก รวมถึงมีวิถีการปริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก การเพาะปลูกข้าวจึง
เป็นสิ่งส าคัญเพราะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้ได้ผลผลิต ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงในการผลิต เมื่อต้องเจอกับ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีไม่อาจคาดเดาและควบคุมได้ด้วยแล้วก็ยิ่งท าให้ความเสี่ยงในการผลิตเพิ่มสูง
มากขึ้นตามล าดับ โดยเฉพาะกับข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง ตัวอย่างเช่นข้าวสังข์หยดพัทลุง ซึ่งต้องการสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
ชีวภาพที่เหมาะสมอย่างค่อนข้างจ าเพาะเจาะจง และยิ่งท าการเพาะปลูกด้วยวิธีการแบบเกษตรอินทรีย์ด้วยแล้วการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ย่อมส่งผลกระทบที่อ่อนไหวมากขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อข้าวพื้นเมือง [3] ที่เห็นได้ชัด เช่น 
ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของข้าว ท าให้เกษตรกรต้องเพิ่มเติมการระวังดูแลมากขึ้นเพื่อประคับประคองไม่ให้นาข้าวล่ม 
เป็นต้น  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก าลังด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง [1,4] เช่น ฝนตกไม่สม่ าเสมอในฤดูกาลเพาะปลูก ฝน
ตกผิดฤดูกาล น้ าท่วม ความแห้งแล้ง ซึ่งไม่เพียงส่งผลต่อการเพาะปลูก ยังส่งผลไปสู่การเกิดโรคและแมลงศัตรูพืชทั้งเก่าและ
ใหม่ เป็นปัจจัยส าคัญที่สร้างความเสียหายต่อภาคการเกษตร ความเสี่ยงเหล่านี้กลายเป็นตัวแปรต่อการตัดสินใจของเกษตรกร
ในการเพาะปลูกว่าจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไร  แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันได้มีการคิดค้นสร้าง
เทคโนโลยียุคใหม่มาเป็นปัจจัยเสริมในการจะช่วยอ านวยความสะดวกและแก้ปัญหาของมนุษย์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยีทีส่ามารถช่วยคาดเดาและท านายสภาพภูมิอากาศและสภาวการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ของสิ่งแวดล้อมระดับมหภาค 
(Macroscopic) ได้ล่วงหน้า แต่ถึงกระนั้นในระดับจุลภาค (Microscopic) หรือระดับท้องถิ่น (Local) เช่น ในแปลงนาหรือ
สวนผลไม้ก็ควรมีการตรวจวัดตัวแปรทางกายภาพเพื่อเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพอากาศในพื้นที่เล็กๆ  (Microclimate) [5] 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจด าเนินการกับพ้ืนท่ีเกษตรนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของท้องถิ่น 
อีกทั้งยังช่วยให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีซึ่งจะท าให้ลดความสูญเสียทางการ
เกษตรลงได้มากข้ึน 

       จากอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศรวมไปถึงความผันผวนรุนแรงของเทคโนโลยี ยุคใหม่ซึ่งมี
ความสามารถในการตรวจวัดตัวแปรทางกายภาพที่หลากหลาย เช่น อินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง (Internet of Everything หรือ IoE) 
[6] และเซ็นเซอร์ฝังตัว (Embedded sensors) [7] ซึ่งช่วยในการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเชิงกายภาพและ
รายงานผลได้แบบ real time โดยในปัจจุบันได้มีการน ามาใช้งานมากขึ้นในฟาร์มเกษตรยุคใหม่ โดยเฉพาะฟาร์มเกษตรแบบ
ปิดหรือในโรงเรือนรูปแบบต่างๆ [8] หรือแม้กระทั่งในโรงงานปลูกพืช [9] จึงน่าจะเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบกับภาคเกษตรกรรม
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งนาข้าวซึ่งเป็นระบบสิ่งแวดล้อมแบบเปิด เทคโนโลยีที่ก่อความผันผวนน่าจะ
สามารถใช้ช่วยในการตัดสินใจประเมินความเป็นไปได้ของช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูกข้าวในฤดูท านาและแก้ปัญหา
บางประการในช่วงระหว่างการเพาะปลูกได้  ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีการสร้าง ทดลองใช้งาน และจ าหน่ายระบบตรวจวัด

สภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพอย่างแพร่หลายแต่ก็ยังคงมีราคาที่สูง [10] จึงเป็นเรื่องที่ยากส าหรับเกษตรกรที่มีแปลงนาไม่
มากที่จะเข้าถึงได้ การมีระบบตรวจวัดอากาศขนาดเล็กท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยราคาไม่สูงมากนักจึงน่าจะเป็นทางออกท่ีดีได้ 
 งานวิจัยนี้จึงได้ใช้เทคโนโลยีก่อความผันผวน เช่น อินเตอร์เน็ตสรรพสิ่งและเซ็นเซอร์ฝังตัวมาออกแบบและสร้าง
ระบบตรวจวัดอากาศขนาดเล็ก (Mini-weather system) ส าหรับใช้ในแปลงนาข้าวพันธุ์พื้นเมือง เช่น ข้าวสังข์หยดพัทลุงซึ่งมี
ขนาดแปลงนาไม่กว้างจนเกินไป (ประมาณ 1-2 ไร่) เพื่อตรวจวัดค่าตัวแปรทางกายภาพของสิ่งแวดล้อมในแปลงนาข้าว เช่น  
อุณหภูมิอากาศในแปลงนา ความช้ืนสัมพัทธ์ ความช้ืนในดิน และระดับน้ าในแปลงนา เป็นต้น โดยรายงานผลการตรวจวดัแบบ 
real time เข้าสู่ Smartphone และระบบ cloud เพื่อแสดงผลการวัด 24 ช่ัวโมง และเน้นทีร่ะบบตรวจวัดอากาศขนาดเล็กมี
ราคาที่ไม่สูงมากนัก เพื่อในเกษตรกรสามารถเข้าถึงและน ามาใช้งานและซ่อมแซมได้ง่าย 

วิธีด าเนินการ 

ในการออกแบบและสร้างระบบตรวจวัดอากาศขนาดเล็กส าหรับใช้ในพื้นท่ีเปิด เช่น แปลงนาข้าว ได้ออกแบบและ
เลือกอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจวัดและอุปกรณ์เช่ือมต่อที่จ าเป็นดังรูปที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยเซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าอุณหภูมิ 
(Temperature) และความช้ืนสัมพัทธ์ (Humidity) ของอากาศแบบ DHT22 [11-13] เซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าความช้ืนในดิน 
(Soil moisture sensor) [14] และเซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าระดับน้ าในแปลงนา (Water sensor) [15] ซึ่งเซ็นเซอร์ทั้งสามชนิดจะ
เช่ือมต่อกับหน่วยประมวลผลขนาดเล็กไมโครคอลโทรลเลอร์ NodeMCU V2 [16] และสร้างระบบการท างานให้อุปกรณ์
เซ็นเซอร์ทั้งสามสามารถท างานร่วมกันผ่านหน่วยประมวลผล NodeMCU ด้วยล าดับขั้นตอนวิธี (Algorithm) ดังรูปที่ 2(a) บน
โปรแกรม Arduino IDE โดยได้ออกแบบให้ระบบรับพลังงานหล่อเลี้ยงจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar photovoltaic 
cell) ขนาด 2 วัตต์ในตอนกลางวันซึ่งพลังงานบางส่วนจะถูกกักเก็บไว้ในแบตเตอรี่ขนาด 1.3 แอมแปร์ ผ่าน PWM solar 
charge controller ซึ่งเป็นอุปกรณ์ส่งผ่านแรงดันไฟฟ้าระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ และไมโครคอลโทรลเลอร์ เพื่อไว้
ใช้หล่อเลี้ยงระบบตรวจวัดอากาศขนาดเล็กในเวลากลางคืน ซึ่งจะท าให้ระบบสามารถท างานได้ตลอด 24 ช่ัวโมง และข้อมูล
จากการตรวจวัดด้วยเซ็นเซอร์ทั้งสามชนิดจะถูกส่งไปแสดงผลยังระบบ Cloud สาธารณะของเว็บไซต์ ThingSpeak [17] และ
แจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk [18] มายังผู้ใช้งานโดยตรง 

ส าหรับเซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ของอากาศแบบ DHT22 เป็นเซ็นเซอร์ที่มีจ าหน่ายทั่วไป
และถูกออกแบบให้ท างานบริเวณภายในอาคาร แต่เนื่องจากต้องการให้ระบบตรวจวัดอากาศขนาดเล็กมีราคาที่ไม่สูงมากนักจึง
ได้ท าการออกแบบและสร้างกล่องบรรจุ (Household) (ดังรูปที่ 2(b)) ส าหรับปกป้องเซ็นเซอร์ DHT22 ให้เสมือนอยู่ใน
สภาพแวดล้อมปิดเมื่อท างานจริงในสภาพแวดล้อมแบบเปิด  โดยใช้กระบวนการพิมพ์แบบ 3 มิติ (3D printing process) [19] 
มาช่วยในการออกแบบและสร้างกล่องบรรจุที่มีรูปทรงลักษณะเง่ือนไขที่เหมาะสม (optimization) กับเซ็นเซอร์ DHT22 
เพื่อให้เซ็นเซอร์ดังกล่าวสามารถท างานในสภาพแวดล้อมเปิดได้ยาวนานมากที่สุด ซึ่งในการวิจัยนี้เป็นเพียงการทดสอบ
สมมติฐานเบื้องต้น โดยใช้เป็นกล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมลกูบาศก์ (รูปที่ 2(b)) จึงยังไม่มีการทดสอบและออกแบบรูปทรงของกล่องที่
เหมาะสมที่สุดส าหรับใส่เซ็นเซอร์ DHT22 อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ซึ่งจะได้ด าเนินการศึกษาในโอกาสต่อไป 

ส าหรับส่วนควบคุมและประมวลผลของไมโครคอนโทลเลอร์ NodeMCU V2 และแบตเตอรี่จะเก็บไว้ในกล่องที่
ออกแบบและสร้างด้วยกระบวนการ 3D printing ให้มีขนาดกะทัดรัดเหมาะสมน าไปประกอบติดต้ังและใช้งานได้ง่าย โดย
เซ็นเซอร์ทั้งสามชนิดจะแยกออกมาจากส่วนควบคุมเพื่อสะดวกในการใช้งาน โดยแฝงเซลล์แสงอาทิตย์จะแยกออกไปต่างหาก
เช่นกัน 
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รูปที่ 1 หลักการท างานของระบบตรวจวัดอากาศขนาดเล็กส าหรับใช้ในพื้นที่แปลงนาข้าว 

 

   
                                         (a)                                                   (b) 

รูปที่ 2 (a) ตัวอย่างโค้ดบางส่วนท่ีใช้ในการสร้างระบบการท างานของระบบตรวจวัดอากาศขนาดเล็ก 
ส าหรับใช้ในพื้นที่แปลงนาข้าว และ (b) กล่อง (Household) ส าหรบัใส่เซ็นเซอร์ DHT22 

 ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
หลังจากได้ออกแบบและสร้างระบบตรวจวัดอากาศขนาดเล็กส าหรับใช้ในพื้นที่ เปิดแล้วเสร็จ จึงน ามาทดสอบ

เบื้องต้น แต่เนื่องจากความล่าช้าของการสร้างและพัฒนาจึงท าให้ไม่สามารถน าระบบตรวจวัดอากาศขนาดเล็กดังกล่าวไปใช้
ทดสอบกับสถานที่แบบเปิด เช่น แปลงนาข้าวจริงได้ เพราะได้พ้นระยะการเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้ว จึงมีสภาพแวดล้อมไม่
เหมาะสม คือควรมีต้นข้าวอยู่ในแปลงนา จึงได้เลือกท าการทดสอบในบริเวณสิ่งแวดล้อมแบบเปิดจริง ณ บริเวณด้านข้าง
โรงเรือนเพาะช า (ดังรูปที่ 3) ของสาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งมีการลักษณะเปิดโล่งคล้ายกับแปลง
นาข้าว แต่มีหลังคาปกคลุมบางส่วนและได้ท าการปลูกพืชอยู่ในบริเวณดังกล่าว 

ผลของการทดสอบระบบตรวจวัดอากาศขนาดเล็กด้วยการตรวจวัดและเก็บข้อมูลสภาพสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ในช่วงเวลา 16.13 น. ถึงเวลา 15.07 น. พบว่าระบบตรวจวัดอากาศขนาดเล็กวัดอุณหภูมิอากาศอยู่ในช่วง 32.8 – 33.9 องศา



1313

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 

 
รูปที่ 1 หลักการท างานของระบบตรวจวัดอากาศขนาดเล็กส าหรับใช้ในพื้นที่แปลงนาข้าว 

 

   
                                         (a)                                                   (b) 

รูปที่ 2 (a) ตัวอย่างโค้ดบางส่วนท่ีใช้ในการสร้างระบบการท างานของระบบตรวจวัดอากาศขนาดเล็ก 
ส าหรับใช้ในพื้นที่แปลงนาข้าว และ (b) กล่อง (Household) ส าหรบัใส่เซ็นเซอร์ DHT22 

 ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
หลังจากได้ออกแบบและสร้างระบบตรวจวัดอากาศขนาดเล็กส าหรับใช้ในพื้นที่ เปิดแล้วเสร็จ จึงน ามาทดสอบ

เบื้องต้น แต่เนื่องจากความล่าช้าของการสร้างและพัฒนาจึงท าให้ไม่สามารถน าระบบตรวจวัดอากาศขนาดเล็กดังกล่าวไปใช้
ทดสอบกับสถานที่แบบเปิด เช่น แปลงนาข้าวจริงได้ เพราะได้พ้นระยะการเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้ว จึงมีสภาพแวดล้อมไม่
เหมาะสม คือควรมีต้นข้าวอยู่ในแปลงนา จึงได้เลือกท าการทดสอบในบริเวณสิ่งแวดล้อมแบบเปิดจริง ณ บริเวณด้านข้าง
โรงเรือนเพาะช า (ดังรูปที่ 3) ของสาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งมีการลักษณะเปิดโล่งคล้ายกับแปลง
นาข้าว แต่มีหลังคาปกคลุมบางส่วนและได้ท าการปลูกพืชอยู่ในบริเวณดังกล่าว 

ผลของการทดสอบระบบตรวจวัดอากาศขนาดเล็กด้วยการตรวจวัดและเก็บข้อมูลสภาพสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ในช่วงเวลา 16.13 น. ถึงเวลา 15.07 น. พบว่าระบบตรวจวัดอากาศขนาดเล็กวัดอุณหภูมิอากาศอยู่ในช่วง 32.8 – 33.9 องศา

เซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศอยู่ในช่วง 36.7% – 48.5% โดยท าการบันทึกข้อมูล (Sampling) ทุกๆ 15 วินาที ดัง
รูปที่ 21(a) และ 21(b) ส่วนค่าความช้ืนในดินอยู่ในช่วง 97% - 99% โดยท าการบันทึกข้อมูล (Sampling) ทุกๆ 15 วินาท ี
เช่นกัน ดังรูปที่ 5 และส าหรับการวัดระดับน้ าเนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่มีการขังของน้ าจึงท าการทดสอบโดยการวัดระดับน้ า
ในภาชนะอื่นเพื่อแสดงการแจ้งเตือนเมื่อระดับน้ ามากกว่าที่ก าหนด ดังรูปที่ 6 ซึ่งมีการแจ้งเตือนเข้าไปยังแอพพลิเคช่ัน Blynk 
ใน Smartphone แบบ real time 

 

 
รูปที่ 3 สิ่งแวดล้อมบริเวณด้านข้างโรงเรือนเพาะช า 

 
(a)                                                            (b) 

รูปที่ 4 การแสดงข้อมลู (a) อุณหภูมิ และ (b) ความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศ ผ่านเว็บไซต์ ThingSpeak 
ณ โรงเรือนเพาะช า มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

 
รูปที่ 5 การแสดงข้อมลูความช้ืนในดินผ่านเว็บไซต์ Thing Speak ณ โรงเรือนเพาะช า มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
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รูปที่ 6 การแจ้งเตือนเมื่อระดับน้ าเกินระดบัที่ก าหนดผ่านแอพพลิเคช่ัน Blynk 

สรุปผลการวิจัย 
       จากการศึกษาเพื่อออกแบบ สร้าง และพัฒนาระบบตรวจวัดสภาพอากาศขนาดเล็กซึ่งเชื่อมต่อผ่าน IoT ส าหรับการวัดตัว
แปรทางกายภาพของสภาพสิ่งแวดล้อมแบบเปิดและแสดงผลบนระบบคลาวด์ โดยใช้ DHT22 วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
ในอากาศ วัดความช้ืนในดิน และวัดระดับน้ า ท าการประมวลผลโดยไมโครคอลโทรลเลอร์ NoteMCU V2 ผลการทดสอบ
เบื้องต้นพบว่าระบบสามารถท างานได้ตามเวลาจริงผ่านระบบคลาวด์ ThingSpeak และแจ้งเตือนผู้ใช้ผ่านแอปพลิเคช่ัน Blynk 
แต่ระบบยังต้องได้รับการทดสอบ ปรับปรุง และพฒันาให้มีความแม่นย าน่าเชื่อถือมากขึ้นในโอกาสต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ 
         งานวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ์ลุล่วงด้วยดีจากความอนุเคราะห์ช่วยเหลือของคุณไชยวัฒน์ วัชชวัลคุ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
สาขาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่คอยให้ค าแนะน าและช้ีแนะเกี่ยวกับอุปกรณ์และข้อมูลด้านอิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 
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ควำมเป็นจริงเสริม (AR) ส�ำหรับฟำร์มแม่นย�ำสูง: กำรยกระดับขั้นต้นส�ำหรับนำข้ำวยุคใหม่

วีรภัทร นาคสีทอง1 เปลื้อง สุวรรณมณี2 และอนุรักษ์ อุดมเวช3,*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality หรือ AR) เป็นเทคโนโลยีก�าเนิดใหม่และก่อให้เกิดความปั้นป่วนซึ่ง

เข้าไปหลอมรวมพร้อมทั้งขยายมุมมองของผู้คนที่มีต่อโลกกายภาพจริงโดยการเพิ่มวัตถุดิจิทัลเสมือนเข้ากับโลกจริงผ่านอุปกรณ์

ฮาร์ดแวร์อจัฉรยิะน�าไปสูค่วามเข้าใจโลกจรงิทีม่องไม่เหน็ได้ลกึซึง้ชดัเจนมากขึน้ ในเกษตรความแม่นย�าสงู AR สามารถใช้ในกระบวน

ท�าฟาร์มได้หลากหลาย เช่น ใช้ช่วยน�าทางผู ้บังคับ Drone ไปยังจุดสุ่มตัวอย่างดินในแปลงที่ต้องการได้แบบเรียลไทม์  

เป็นต้น

วัตถุประสงค์ : ได้ออกแบบและสร้างแอปพลิเคชั่น AR ซึ่งท�างานบน Android OS ส�าหรับแสดงมุมมองพื้นที่นาข้าวแบบ 360 องศา 

รวมถึงแสดงพารามิเตอร์ทางกายภาพบางอย่างของนาข้าวในเวลาเดียวกัน

วธิกีำรศกึษำ : ใช้วธิกีารมาร์กเกอร์แบบไม่ใช้เครือ่งหมายบอกต�าแหน่งเพือ่ควบคมุวตัถ ุ3 มติเิสมอืนจรงิรปูสีเ่หลีย่มผนืผ้าแบบดจิติอล

ที่ตอบสนองและซ้อนทับกับขอบเขตนาข้าวโดยใช้ค่าต�าแหน่ง GPS ผู้ใช้สามารถมองผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนเพื่อรับรู้ทั้งโลกจริงและ

โลกเสมือนแบบ 360 องศาผ่านแกน x และ y ด้วยเซ็นเซอร์วัดความเร่ง (Accelerometer sensor) และเซ็นเซอร์วัดสนามแม่เหล็ก

โลก (Geomagnetic Sensor or Digital Compass) แอปปลิเคชั่น AR ดังกล่าวสร้างโดยใช้ซอฟต์แวร์ Unity3D และใช้ซอฟต์แวร์ 

Sketch Up สร้างวัตถุ 3 มิติ

ผลกำรศึกษำ : แอปปลิเคชั่น AR ที่สร้างขึ้นได้รับการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นโดยใช้วิธีการมาร์กเกอร์แบบไม่ใช้เครื่องหมายใน

ทุง่ข้าวจรงิ แอปปลเิคชัน่ดงักล่าวแสดงความแม่นย�าในการท�าเครือ่งหมายสามมติลิกัษณะเสาลกูบาศก์ตามต�าแหน่ง GPS ซึง่อยูที่ม่มุ

ทั้งสี่ของรูปทรงส่ีเหลี่ยม สามารถแสดงให้เห็นถึงพ้ืนที่ผิวส่ีเหล่ียมผืนผ้าที่พอดีกับนาข้าวรวมถึงพารามิเตอร์ด้านสภาพแวดล้อมซ่ึง

แสดงได้ในมุมมอง 360 องศา

ค�ำส�ำคัญ : ความเป็นจริงเสริม, เซ็นเซอร์วัดความเร่ง, เซ็นเซอร์วัดสนามแม่เหล็กโลก, Precision Farming, Unity3D
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Augmented Reality (AR) for Precision Farming: A Preliminary Enhancements  

to Modern Paddy Field

Veerapat Nakseethong1 Pluang Suwanmanee2 and Anurak Udomvech3,*

Abstract

Introduction: Augmented Reality (or AR) is the emerging and disruptive technologies that combined and ex-

tended the perspective of people into real physical world. There is enhancing the digitally virtual world objects 

through smart hardware devices to more realize evidently the hidden reality. In precision agriculture, there can 

be uses with various farming activities, such as deploys the real-time guidance user to the generated soil sampling 

points by drone etc.

Objective: An Augmented Reality Application operates on an Android OS to display 360 degree viewpoint of a 

paddy field location including simultaneously illustrating of some physically environmental parameters have 

been designed and established.

Method: The markerless methods of AR have been employed to precisely control the digital rectangular vir-

tual 3D objects that responded and matched with a paddy field boundary by GPS data positioning. The user 

can looks through smartphone’s monitor for recognizes both the real physical world in 360 degree and aug-

menting virtual objects via both the x and y axes with the accelerometer sensor and geomagnetic sensor 

(digital compass). The AR app was done by using the Unity3D and Sketch Up softwares to create the 3D objects.

Results: The built AR App has been tested preliminary performance in real paddy field. The App shows precision 

marking virtual cubic pillar 3D objects of GPS positioning located at four corners of rectangular shape. It can be 

demonstrates rectangle surface area that properly fitted with a paddy field. The App clearly displays 360 degree 

viewpoint including some physically environmental parameters.

Conclusion: The Augmented Reality app were preliminary designed and generated for displays 360-degree 

viewpoint for a paddy field. The GPS positioning for specifying paddy field area have been applied. The geo-

metric shapes and some physically environmental parameters of paddy field can be illustrated as the virtual 

3D digital objects for consuming farming users.

Keyword : Augmented Reality, Accelerometer Sensor, Geomagnetic Sensor, Digital Compass, Precision Farming, 

Unity3D

บทน า 

ทุกวันนี้กิจกรรมทางการเกษตรได้เริ่มมีการน าเทคโนโลยียุคใหม่ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโลก (Disruptive 
technologies) [1] มาใช้ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality หรือ AR) [2] ก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ได้มีการ
น ามาใช้ในแปลงเกษตรส าหรับท าให้เกิดการพัฒนาเกษตรแม่นย าสูง (Precision agricultures) [3] ซึ่งเป็นความพยายามในการ
ปรับความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพในพื้นที่เกษตรเดียวกันให้มาส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อให้การเพาะปลูกมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและจะช่วยลดต้นทุนและปรมิาณในการใช้ปุ๋ยหรือสารก าจดัศัตรพูืชและไดผ้ลผลติที่มีคุณภาพ โดยเทคโนโลยี AR 
จะเข้าไปขยายมุมมองของเกษตรกรที่มีต่อโลกกายภาพจริงโดยการหลอมรวมวัตถุดิจิทัลเสมือนเข้ากับโลกจริงผ่านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
อัจฉริยะน าไปสู่ความเข้าใจโลกจริงที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าลึกซึ้งชัดเจนมากขึ้น ในเกษตรความแม่นย าสูง AR สามารถใช้ใน
กระบวนท าฟาร์มได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ใช้ช่วยน าทางผู้บังคับ Drone ไปยังจุดสุ่มตัวอย่างดินในแปลงที่ต้องการได้แบบ
เรียลไทม์ [4] เป็นต้น 

ส าหรับ “นาข้าว” ซึ่งเป็นแปลงเกษตรของพืชที่เป็นอาหารหลักของคนไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลก และส าหรับ
ประเทศไทยโดยเฉพาะในท้องถิ่นได้มีการหันมาให้ความส าคัญกับข้าวพันธุ์พื้นเมือง ตัวอย่างเช่น “ข้าวสังข์หยด” ของจังหวัดพัทลุง
ซึ่งเป็นข้าวท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีความเฉพาะเจาะจงของพันธุ์ข้าวกับพ้ืนที่ปลูกทางภูมิศาสตร์เนื่องมาจากดินในพื้นที่จังหวัด
พัทลุงเป็นที่ลุ่มทะเลสาบสงขลาจึงมีสภาพดินและแร่ธาตุอาหารในดินที่มีลักษณะจ าเพาะเหมาะสมกับพันธุ์ข้าวสังข์หยด จึงท าให้มี
ลักษณะไม่เหมือนข้าวพันธุ์อ่ืนๆ ทั่วไปท่ีมีการปลูกขายกันอยู่ รวมไปถึงรูปแบบลักษณะการเพาะปลูกที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ตน และได้มีการพัฒนาวิธีการเพาะปลูกให้เป็นแบบอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมีในทุกขั้นตอนตามแบบกระบวนการเพาะปลูกของ
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จึงท าให้เกษตรกรและผู้บริโภคมั่นใจใน
ความสะอาดและปลอดภัยของผลผลิตข้าวสังข์หยดของกลุ่มเกษตรกรที่ใช้กระบวนการดังกล่าว ตัวอย่างเช่น กลุ่มเกษตรกรแห่ง อ.
ตะโหมด และ ต.ดอนประดู่ ณ ต.บ้านกล้วยเภา เป็นต้น โดยเฉพาะ ณ ต.บ้านกล้วยเภา โดยการชักชวนของสถาบันปฏิบัติการชุมชน
เพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (ICOFIS) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้มีการพยายามสร้างการส่งเสริมการมีส่วนรวมของ
ผู้บริโภคโดยเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถเข้ามาลงทุนในการท านาข้าวโดยมีเกษตรกรชาวนาเป็นผู้เพาะปลูกให้ตามความต้องการ
ของผู้ลงทุน ซึ่งจะท าให้ได้ข้าวท่ีมีคุณภาพและปริมาณตามที่ต้องการได้ และจะได้มีการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยี AR ส าหรับอ านวย
ความสะดวกแก่เกษตรกรและผู้ลงทุนได้สามารถตรวจสอบและมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของข้าว สภาพอากาศและปริมาณทาง
กายภาพของสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นในนาข้าวที่ตนเองลงทุนได้แบบ  real time ผ่านระบบ cloud เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการช่วยให้
เกษตรกรสามารถปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลผลิตตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างยั่งยืน 

งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยี AR ต้นแบบขั้นแรกส าหรับการน าวัตถุเสมือนดิจิตัล 3 มิติที่จ าเป็นเข้าไปผสานรวมกับ
โลกจริงในแปลงนาข้าวเพื่อระบุให้เห็นขอบเขตแปลงนาข้าวที่ชัดเจนผ่านกล้องของ smartphone และแสดงผลข้อมูลสิ่งแวดล้อม
เชิงกายภาพของแปลงนาข้าวบนหน้าเจอ smartphone แบบ real time ส าหรับน าไปใช้ช่วยในการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลง
ของแปลงนา รวมถึงการทดสอบและเก็บข้อมูลส าหรับน าไปใช้พัฒนาเทคโนโลยี AR ดังกล่าว ซึ่งใช้ช่วยตัดสินใจในการท ากิจกรรม
ต่างๆ ในการเพาะปลูกข้าวและการลงทุนต่อไป 
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บทน า 

ทุกวันนี้กิจกรรมทางการเกษตรได้เริ่มมีการน าเทคโนโลยียุคใหม่ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโลก (Disruptive 
technologies) [1] มาใช้ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality หรือ AR) [2] ก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ได้มีการ
น ามาใช้ในแปลงเกษตรส าหรับท าให้เกิดการพัฒนาเกษตรแม่นย าสูง (Precision agricultures) [3] ซึ่งเป็นความพยายามในการ
ปรับความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพในพื้นที่เกษตรเดียวกันให้มาส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อให้การเพาะปลูกมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและจะช่วยลดต้นทุนและปรมิาณในการใช้ปุ๋ยหรือสารก าจดัศัตรพูืชและไดผ้ลผลติที่มีคุณภาพ โดยเทคโนโลยี AR 
จะเข้าไปขยายมุมมองของเกษตรกรที่มีต่อโลกกายภาพจริงโดยการหลอมรวมวัตถุดิจิทัลเสมือนเข้ากับโลกจริงผ่านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
อัจฉริยะน าไปสู่ความเข้าใจโลกจริงที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าลึกซึ้งชัดเจนมากขึ้น ในเกษตรความแม่นย าสูง AR สามารถใช้ใน
กระบวนท าฟาร์มได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ใช้ช่วยน าทางผู้บังคับ Drone ไปยังจุดสุ่มตัวอย่างดินในแปลงที่ต้องการได้แบบ
เรียลไทม์ [4] เป็นต้น 

ส าหรับ “นาข้าว” ซึ่งเป็นแปลงเกษตรของพืชที่เป็นอาหารหลักของคนไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลก และส าหรับ
ประเทศไทยโดยเฉพาะในท้องถิ่นได้มีการหันมาให้ความส าคัญกับข้าวพันธุ์พื้นเมือง ตัวอย่างเช่น “ข้าวสังข์หยด” ของจังหวัดพัทลุง
ซึ่งเป็นข้าวท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีความเฉพาะเจาะจงของพันธุ์ข้าวกับพ้ืนที่ปลูกทางภูมิศาสตร์เนื่องมาจากดินในพื้นที่จังหวัด
พัทลุงเป็นที่ลุ่มทะเลสาบสงขลาจึงมีสภาพดินและแร่ธาตุอาหารในดินที่มีลักษณะจ าเพาะเหมาะสมกับพันธุ์ข้าวสังข์หยด จึงท าให้มี
ลักษณะไม่เหมือนข้าวพันธุ์อ่ืนๆ ทั่วไปท่ีมีการปลูกขายกันอยู่ รวมไปถึงรูปแบบลักษณะการเพาะปลูกที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ตน และได้มีการพัฒนาวิธีการเพาะปลูกให้เป็นแบบอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมีในทุกขั้นตอนตามแบบกระบวนการเพาะปลูกของ
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จึงท าให้เกษตรกรและผู้บริโภคมั่นใจใน
ความสะอาดและปลอดภัยของผลผลิตข้าวสังข์หยดของกลุ่มเกษตรกรที่ใช้กระบวนการดังกล่าว ตัวอย่างเช่น กลุ่มเกษตรกรแห่ง อ.
ตะโหมด และ ต.ดอนประดู่ ณ ต.บ้านกล้วยเภา เป็นต้น โดยเฉพาะ ณ ต.บ้านกล้วยเภา โดยการชักชวนของสถาบันปฏิบัติการชุมชน
เพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ (ICOFIS) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้มีการพยายามสร้างการส่งเสริมการมีส่วนรวมของ
ผู้บริโภคโดยเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถเข้ามาลงทุนในการท านาข้าวโดยมีเกษตรกรชาวนาเป็นผู้เพาะปลูกให้ตามความต้องการ
ของผู้ลงทุน ซึ่งจะท าให้ได้ข้าวท่ีมีคุณภาพและปริมาณตามที่ต้องการได้ และจะได้มีการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยี AR ส าหรับอ านวย
ความสะดวกแก่เกษตรกรและผู้ลงทุนได้สามารถตรวจสอบและมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของข้าว สภาพอากาศและปริมาณทาง
กายภาพของสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นในนาข้าวที่ตนเองลงทุนได้แบบ  real time ผ่านระบบ cloud เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการช่วยให้
เกษตรกรสามารถปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลผลิตตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างยั่งยืน 

งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยี AR ต้นแบบขั้นแรกส าหรับการน าวัตถุเสมือนดิจิตัล 3 มิติที่จ าเป็นเข้าไปผสานรวมกับ
โลกจริงในแปลงนาข้าวเพื่อระบุให้เห็นขอบเขตแปลงนาข้าวที่ชัดเจนผ่านกล้องของ smartphone และแสดงผลข้อมูลสิ่งแวดล้อม
เชิงกายภาพของแปลงนาข้าวบนหน้าเจอ smartphone แบบ real time ส าหรับน าไปใช้ช่วยในการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลง
ของแปลงนา รวมถึงการทดสอบและเก็บข้อมูลส าหรับน าไปใช้พัฒนาเทคโนโลยี AR ดังกล่าว ซึ่งใช้ช่วยตัดสินใจในการท ากิจกรรม
ต่างๆ ในการเพาะปลูกข้าวและการลงทุนต่อไป 
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ทฤษฏีและวิธีด าเนินการ 

เทคโนโลยี AR หรือเทคโนโลยีความเป็นจรงิเสรมิมีหลักการเชิงทฤษฏีที่เช่ือมโยงโลกของสิ่งแวดลอ้มจริงเข้ากับสิง่แวดลอ้ม
เสมือน [5] ดังรูปที่ 1 โดยความจริงเสมือน (Virtual Reality หรือ VR) ท าให้ผู้ใช้รับรู้เสมือนว่าได้รู้สึกถึงโลกแห่งความจริงซึ่งแท้จริง
ก าลังถูกแทนท่ีด้วยโลกเสมือนจริงท่ีจ าลองสภาพแวดล้อมของโลกจริงโดยสมบูรณ์ เช่น ถนน เป็นต้น เรียกว่า “ความเป็นจริงแบบ 

 
รูปที่ 1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ AR ความต่อเนื่องเสมือนจริงซึ่งแสดงให้เห็นว่า AR อยู่ระหวา่งสภาพแวดล้อมจริงและเสมือน 

(ภาพจากอ้างอิง [5]) 
 

ผสม (Mixed Reality หรือ MR)” ในรูปที่ 1 จะเห็นว่าความเป็นจริงเสริม (AR) เป็นส่วนหนึ่งของ MR ที่ผนวกรวมกับขั้นต่อไปคือ 
Augmented Virtuality ในที่นี้ AR จะเช่ือมต่อเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับโลกความจริง เนื้อหา
ดังกล่าวอาจจะเป็นเสียง วิดีโอกราฟิก ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์และข้อมูลอื่นๆ ได้หลากหลาย Smartphone สามารถใช้สร้าง MR 
โดยอาศัยอุปกรณ์เซ็นเซอร ์เช่น กล้อง accelerometer GPS การเชื่อมต่อไร้สายและซอฟต์แวร์ใน Smartphone มาท างานร่วมกัน 

 

เทคโนโลยี AR ส าหรับใช้ในแปลงนาข้าวได้รับการออกแบบให้ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Android ในรูปแบบแอพพลิเค
ชันแบบเปิด (Open source code) เพื่อให้สามารถใช้งานได้กับ Smartphone ทั่วไปที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android โดยได้
ออกแบบให้สามารถใช้งานกล้อง เซ็นเซอร์ระบุต าแหน่ง GPS เซ็นเซอร์วัดความเร่ง (Accelerometer sensor) และเซ็นเซอร์วัด
สนามแม่เหล็กโลก (Geomagnetic Sensor or Digital Compass) ที่มีอยู่ใน Smartphone โดยใช้โปรแกรม Unity3D [6] เป็น
หลักส าหรับการออกแบบและพัฒนาร่วมกับโปรแกรม Sketch Up [7] ซึ่งใช้ส าหรับสร้างวัตถุเสมือนดิจิทัลทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 
มิติและ library ของ Vuforia [8-9] และอาศัยหลักการวิธีการระบุต าแหน่งบนแปลงนาแบบไม่ใช้เครื่องหมายบอกต าแหน่ง 
(Markrerless tracking method) [10] เพื่อควบคุมวัตถุเสมือนจริงดิจิทัล 3 มิติรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าที่ตอบสนองและซ้อนทับ
กับขอบเขตของแปลงนาข้าวโดยใช้ค่าต าแหน่ง GPS ผู้ใช้สามารถมองผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนเพื่อรับรู้ทั้งโลกจริงที่มีองค์ประกอบ
ของวัตถุเสมือนดิจิทัลแบบ 360 องศาทั้งในแกน x และ y ด้วยเซ็นเซอร์วัดความเร่งซึ่งใช้ส าหรับจับการเคลื่อนไหวของ 
smartphone ในทุกๆ แนวแกนเพื่อรับค่าและแสดงผลผ่านแอพพลิเคชัน  และเซ็นเซอร์วัดสนามแม่เหล็กโลกซึ่งใช้ส าหรับจับ
สนามแม่เหล็กโลกเพื่อวางวัตถุเสมือน 3 มิติให้ตรงตามต าแหน่งจริงบนโลกจริง  

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

แอพพลิเคชั่น AR ยังอยู่ในข้ันต้นแบบและเป็นเพียงส าหรับใช้ระบุต าแหน่งของแปลงนาข้าวผ่านหน้าจอ smartphone ใช้
วิธีการ markrerless tracking ในการตรวจจับต าแหน่งทางกายภาพจริง ซึ่งแปลงนาข้าวส่วนใหญ่จะมีลักษณะสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า 
จึงเลือกใช้มุมของสี่เหลี่ยมดังกล่าวโดยก าหนดต าแหน่งจากค่าพิกัดของ GPS ซึ่งสามารถอ่านค่าได้จากเซ็นเซอร์ของ Smartphone 

ผ่านระบบสื่อสารไร้สาย ค่าพิกัด GPS ทั้งสี่ต าแหน่งของมุมของแปลงนาข้าวจะถูกใช้ส าหรับเป็นข้อมูลก าหนดพิกัดในโลกเสมือนจริง
บน Smartphone ซึ่งควรจะสมมูลกับพิกัดทางกายภาพจริงบนแปลงนาข้าว โดยสร้างวัตถุเสมือนดิจิทัลรูปกรอบสี่เหลี่ยมรวมถึง
วัตถุเสมือนอื่นๆ เช่น รูปเสา 3 มิติสี่ช้ินส าหรับใช้แสดงต าแหน่งมุมของแปลงนาข้าวให้ชัดเจน เข็มทิศระบุทิศทาง และยานบิน
จ าลองเพื่อใช้วางแนวบอกทิศทางของทิศท้ัง 4 ทิศเป็นแนวยาว ด้วยโปรแกรม Sketch Up เพื่อน ามาใช้สร้างเป็นสิ่งแวดล้อมเสมือน
ในโปรแกรม Unity3D ซึ่งมีหลักส าคัญคือต้องเข้ากันได้กับสิ่งแวดล้อมจริงของแปลงนาข้าวในพ้ืนที่หมู่ที่ 5 ต.บ้านกล้วยเภา อ.ดอน
ประดู่ จ.พัทลุง  

การท างานของแอพพลิเคช่ัน AR ส าหรับใช้ระบุต าแหน่งของแปลงนาข้าวก าหนดให้วัตถุเสมือนดิจิทัลรูปกรอบสี่เหลี่ยม
สามารถหดหรือขยายขนาดได้ตามการประมวลผลของแอพพลิเคชั่น AR หลังจากได้ค่าพิกัด GPS ของแต่ละมุมของแปลงนาข้าวจริง
แล้ว ซึ่งได้สร้างเสารูปลูกบาศก์ (3 มิติ) 4 ช้ินเพื่อใช้ระบุต าแหน่งที่ชัดเจน ดังรูปที่ 2 ซึ่งในรูป 2(b) เป็นการทดสอบความถูกต้อง
แม่นย าของการวางวัตถุเสมือนรูปกรอบสี่เหลี่ยมบนต าแหน่งพิกัด GPS พบว่าวัตถุเสมือนดิจิทัลกรอบสี่เหลี่ยมวางลงในพื้นที่แปลง 

  
 

 
 
 
 
 

(a)                                                                    (b) 
รูปที่ 2 แสดง (a) สิ่งแวดล้อมเสมอืนซึ่งออกแบบในโปรแกรม Unity3D และ  

 (b) สิ่งแวดล้อมจริงท่ีมีวตัถุเสมือนดิจิทัลเสรมิเข้าไป 
 

นาข้าวจริงได้ตรงตามต าแหน่งท่ีค่า GPS ระบุ และให้มุมมอง 360 องศาบนหน้าจอ Smartphone กับผู้ใช้งาน มุมกล้องสามารถวาง
วัตถุ 3 มิติเสมือนดิจิทัลตามทิศทางที่ก าหนดไว้ในโปรแกรม Unity3D (เปรียบเทียบรูปที่ 2(a) และ 2(b)) แอพพลิเคชันดังกล่าวยัง
สามารถแสดงขนาดพื้นที่ของแปลงนาข้าวด้วยการค านวณพื้นผิวของกรอบสี่เหลี่ยมซึ่งท าให้ผู้ใช้รู้ถึงขนาดจริงของแปลงนารวมถึง
พารามิเตอร์ด้านสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ซึ่งแสดงในมุมมอง 360 องศา (ไม่ได้แสดงไว้ ณ ที่น้ี) 

รูปที่ 3 เป็นการทดสอบการใช้งานแอพพลิเคช่ัน AR ในส่วนการระบุทิศจากการตรวจวัดสนามแม่เหล็กโลกโดยเซ็นเซอร์
วัดสนามแม่เหล็กโลกใน Smartphone ซึ่งแสดงวัตถุเสมือนดิจิทัลระบุทิศตรงกับสภาพแวดล้อมจริงของแปลนาข้าว จากรูป 3(b) 
จะเห็นว่าทิศตะวันตก (ตัวอักษร W) ตรงกับดวงอาทิตย์ในช่วงเย็น และ 3(c) แสดงทิศใต้และการวางแนวของยานจ าลอง ในรูปที่ 4 
เป็น Animation ของวัตถุ 3 มิติเสมือนดิจิทัลรูปยานบินเพื่อใช้แสดงทิศทางตามแนวลึกของหน้าจอ Smartphone ส าหรับผู้ใช้มอง
ระยะในแนวลึกได้จริง และวัตถุ 3 มิติเสมือนดิจิทัลสามารถเคลื่อนที่ได้จริงในแปลงนาข้าว แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการวางต าแหน่ง  
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ทฤษฏีและวิธีด าเนินการ 

เทคโนโลยี AR หรือเทคโนโลยีความเป็นจรงิเสรมิมีหลักการเชิงทฤษฏีที่เช่ือมโยงโลกของสิ่งแวดลอ้มจริงเข้ากับสิง่แวดลอ้ม
เสมือน [5] ดังรูปที่ 1 โดยความจริงเสมือน (Virtual Reality หรือ VR) ท าให้ผู้ใช้รับรู้เสมือนว่าได้รู้สึกถึงโลกแห่งความจริงซึ่งแท้จริง
ก าลังถูกแทนท่ีด้วยโลกเสมือนจริงท่ีจ าลองสภาพแวดล้อมของโลกจริงโดยสมบูรณ์ เช่น ถนน เป็นต้น เรียกว่า “ความเป็นจริงแบบ 

 
รูปที่ 1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ AR ความต่อเนื่องเสมือนจริงซึ่งแสดงให้เห็นว่า AR อยู่ระหวา่งสภาพแวดล้อมจริงและเสมือน 

(ภาพจากอ้างอิง [5]) 
 

ผสม (Mixed Reality หรือ MR)” ในรูปที่ 1 จะเห็นว่าความเป็นจริงเสริม (AR) เป็นส่วนหน่ึงของ MR ที่ผนวกรวมกับขั้นต่อไปคือ 
Augmented Virtuality ในที่นี้ AR จะเช่ือมต่อเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับโลกความจริง เนื้อหา
ดังกล่าวอาจจะเป็นเสียง วิดีโอกราฟิก ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์และข้อมูลอื่นๆ ได้หลากหลาย Smartphone สามารถใช้สร้าง MR 
โดยอาศัยอุปกรณ์เซ็นเซอร ์เช่น กล้อง accelerometer GPS การเชื่อมต่อไร้สายและซอฟต์แวร์ใน Smartphone มาท างานร่วมกัน 

 

เทคโนโลยี AR ส าหรับใช้ในแปลงนาข้าวได้รับการออกแบบให้ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Android ในรูปแบบแอพพลิเค
ชันแบบเปิด (Open source code) เพื่อให้สามารถใช้งานได้กับ Smartphone ทั่วไปที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android โดยได้
ออกแบบให้สามารถใช้งานกล้อง เซ็นเซอร์ระบุต าแหน่ง GPS เซ็นเซอร์วัดความเร่ง (Accelerometer sensor) และเซ็นเซอร์วัด
สนามแม่เหล็กโลก (Geomagnetic Sensor or Digital Compass) ที่มีอยู่ใน Smartphone โดยใช้โปรแกรม Unity3D [6] เป็น
หลักส าหรับการออกแบบและพัฒนาร่วมกับโปรแกรม Sketch Up [7] ซึ่งใช้ส าหรับสร้างวัตถุเสมือนดิจิทัลทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 
มิติและ library ของ Vuforia [8-9] และอาศัยหลักการวิธีการระบุต าแหน่งบนแปลงนาแบบไม่ใช้เครื่องหมายบอกต าแหน่ง 
(Markrerless tracking method) [10] เพื่อควบคุมวัตถุเสมือนจริงดิจิทัล 3 มิติรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าที่ตอบสนองและซ้อนทับ
กับขอบเขตของแปลงนาข้าวโดยใช้ค่าต าแหน่ง GPS ผู้ใช้สามารถมองผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนเพื่อรับรู้ทั้งโลกจริงที่มีองค์ประกอบ
ของวัตถุเสมือนดิจิทัลแบบ 360 องศาทั้งในแกน x และ y ด้วยเซ็นเซอร์วัดความเร่งซึ่งใช้ส าหรับจับการเคลื่อนไหวของ 
smartphone ในทุกๆ แนวแกนเพื่อรับค่าและแสดงผลผ่านแอพพลิเคชัน  และเซ็นเซอร์วัดสนามแม่เหล็กโลกซึ่งใช้ส าหรับจับ
สนามแม่เหล็กโลกเพื่อวางวัตถุเสมือน 3 มิติให้ตรงตามต าแหน่งจริงบนโลกจริง  

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

แอพพลิเคชั่น AR ยังอยู่ในข้ันต้นแบบและเป็นเพียงส าหรับใช้ระบุต าแหน่งของแปลงนาข้าวผ่านหน้าจอ smartphone ใช้
วิธีการ markrerless tracking ในการตรวจจับต าแหน่งทางกายภาพจริง ซึ่งแปลงนาข้าวส่วนใหญ่จะมีลักษณะสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า 
จึงเลือกใช้มุมของสี่เหลี่ยมดังกล่าวโดยก าหนดต าแหน่งจากค่าพิกัดของ GPS ซึ่งสามารถอ่านค่าได้จากเซ็นเซอร์ของ Smartphone 

ผ่านระบบสื่อสารไร้สาย ค่าพิกัด GPS ทั้งสี่ต าแหน่งของมุมของแปลงนาข้าวจะถูกใช้ส าหรับเป็นข้อมูลก าหนดพิกัดในโลกเสมือนจริง
บน Smartphone ซึ่งควรจะสมมูลกับพิกัดทางกายภาพจริงบนแปลงนาข้าว โดยสร้างวัตถุเสมือนดิจิทัลรูปกรอบสี่เหลี่ยมรวมถึง
วัตถุเสมือนอื่นๆ เช่น รูปเสา 3 มิติสี่ช้ินส าหรับใช้แสดงต าแหน่งมุมของแปลงนาข้าวให้ชัดเจน เข็มทิศระบุทิศทาง และยานบิน
จ าลองเพื่อใช้วางแนวบอกทิศทางของทิศท้ัง 4 ทิศเป็นแนวยาว ด้วยโปรแกรม Sketch Up เพื่อน ามาใช้สร้างเป็นสิ่งแวดล้อมเสมือน
ในโปรแกรม Unity3D ซึ่งมีหลักส าคัญคือต้องเข้ากันได้กับสิ่งแวดล้อมจริงของแปลงนาข้าวในพ้ืนที่หมู่ที่ 5 ต.บ้านกล้วยเภา อ.ดอน
ประดู่ จ.พัทลุง  

การท างานของแอพพลิเคช่ัน AR ส าหรับใช้ระบุต าแหน่งของแปลงนาข้าวก าหนดให้วัตถุเสมือนดิจิทัลรูปกรอบสี่เหลี่ยม
สามารถหดหรือขยายขนาดได้ตามการประมวลผลของแอพพลิเคชั่น AR หลังจากได้ค่าพิกัด GPS ของแต่ละมุมของแปลงนาข้าวจริง
แล้ว ซึ่งได้สร้างเสารูปลูกบาศก์ (3 มิติ) 4 ช้ินเพื่อใช้ระบุต าแหน่งที่ชัดเจน ดังรูปที่ 2 ซึ่งในรูป 2(b) เป็นการทดสอบความถูกต้อง
แม่นย าของการวางวัตถุเสมือนรูปกรอบสี่เหลี่ยมบนต าแหน่งพิกัด GPS พบว่าวัตถุเสมือนดิจิทัลกรอบสี่เหลี่ยมวางลงในพื้นที่แปลง 

  
 

 
 
 
 
 

(a)                                                                    (b) 
รูปที่ 2 แสดง (a) สิ่งแวดล้อมเสมอืนซึ่งออกแบบในโปรแกรม Unity3D และ  

 (b) สิ่งแวดล้อมจริงท่ีมีวตัถุเสมือนดิจิทัลเสรมิเข้าไป 
 

นาข้าวจริงได้ตรงตามต าแหน่งท่ีค่า GPS ระบุ และให้มุมมอง 360 องศาบนหน้าจอ Smartphone กับผู้ใช้งาน มุมกล้องสามารถวาง
วัตถุ 3 มิติเสมือนดิจิทัลตามทิศทางที่ก าหนดไว้ในโปรแกรม Unity3D (เปรียบเทียบรูปที่ 2(a) และ 2(b)) แอพพลิเคชันดังกล่าวยัง
สามารถแสดงขนาดพื้นที่ของแปลงนาข้าวด้วยการค านวณพื้นผิวของกรอบสี่เหลี่ยมซึ่งท าให้ผู้ใช้รู้ถึงขนาดจริงของแปลงนารวมถึง
พารามิเตอร์ด้านสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ซึ่งแสดงในมุมมอง 360 องศา (ไม่ได้แสดงไว้ ณ ที่น้ี) 

รูปที่ 3 เป็นการทดสอบการใช้งานแอพพลิเคช่ัน AR ในส่วนการระบุทิศจากการตรวจวัดสนามแม่เหล็กโลกโดยเซ็นเซอร์
วัดสนามแม่เหล็กโลกใน Smartphone ซึ่งแสดงวัตถุเสมือนดิจิทัลระบุทิศตรงกับสภาพแวดล้อมจริงของแปลนาข้าว จากรูป 3(b) 
จะเห็นว่าทิศตะวันตก (ตัวอักษร W) ตรงกับดวงอาทิตย์ในช่วงเย็น และ 3(c) แสดงทิศใต้และการวางแนวของยานจ าลอง ในรูปที่ 4 
เป็น Animation ของวัตถุ 3 มิติเสมือนดิจิทัลรูปยานบินเพื่อใช้แสดงทิศทางตามแนวลึกของหน้าจอ Smartphone ส าหรับผู้ใช้มอง
ระยะในแนวลึกได้จริง และวัตถุ 3 มิติเสมือนดิจิทัลสามารถเคลื่อนที่ได้จริงในแปลงนาข้าว แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการวางต าแหน่ง  
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                      (a)                                                                           (b) 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                  (c) 
รูปที่ 3 แสดงผลการใช้งานเซ็นเซอร์วัดสนามแม่เหล็กโลก (a) สภาพแวดล้อมเสมือนและวัตถุเสมือนในโปรแกรม 

Unity3D (b) และ (c) ) แสดงทิศใต้และการวางแนวของยานจ าลอง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                            (a)                                                                                                 (b) 
รูปที่ 4 แสดงวัตถุเสมือนท่ีเป็นแบบ Animation รูปยานบินส าหรับระบุทิศทางในแนวลึกของหน้าจอ Smartphone 

(a) สภาพแวดล้อมเสมือนและวัตถเุสมือนในโปรแกรม Unity3D และ (b) ทดสอบสภาพแวดล้อมเสมอืนในแปลนาข้างจริง 
 

ของวัตถุ 3 มิติเสมือนดิจิทัลรูปเสาร์ลูกบาศก์มีความคลาดเคลื่อนไปจากต าแหน่งจริงคือมุมของกรอบสี่เหลี่ยมของแปลงนาข้าว (รูป
ที่ 4(b)) ซึ่งอาจเกิดจากสัดส่วนของความลึกกับหน้าจอของ Smartphone ยังไม่เหมาะสมสอดคล้องกันอันเนื่องมาจากสมรรถนะ
ของกล้องที่ใช้เป็นเพียงกล้องของ Smartphone ที่มีความสามารถเพียงจับภาพในระนาบ xy ยังไม่สามารถวัดระดับความลึกของ
ภาพที่แท้จริงเหมือนในกล้องของ Smartphone รุ่นใหม่บางรุ่นที่มีกล้องส าหรับใช้กับระบบ AR โดยเฉพาะ ซึ่งปัจจุบันยังมีราคาแพง
อยู่มาก และจะได้ท าการแก้ไขให้มีความถูกต้องแม่นย าในโอกาสต่อไป 
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                                                                                  (c) 
รูปที่ 3 แสดงผลการใช้งานเซ็นเซอร์วัดสนามแม่เหล็กโลก (a) สภาพแวดล้อมเสมือนและวัตถุเสมือนในโปรแกรม 

Unity3D (b) และ (c) ) แสดงทิศใต้และการวางแนวของยานจ าลอง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                            (a)                                                                                                 (b) 
รูปที่ 4 แสดงวัตถุเสมือนท่ีเป็นแบบ Animation รูปยานบินส าหรับระบุทิศทางในแนวลึกของหน้าจอ Smartphone 

(a) สภาพแวดล้อมเสมือนและวัตถเุสมือนในโปรแกรม Unity3D และ (b) ทดสอบสภาพแวดล้อมเสมอืนในแปลนาข้างจริง 
 

ของวัตถุ 3 มิติเสมือนดิจิทัลรูปเสาร์ลูกบาศก์มีความคลาดเคลื่อนไปจากต าแหน่งจริงคือมุมของกรอบสี่เหลี่ยมของแปลงนาข้าว (รูป
ที่ 4(b)) ซึ่งอาจเกิดจากสัดส่วนของความลึกกับหน้าจอของ Smartphone ยังไม่เหมาะสมสอดคล้องกันอันเนื่องมาจากสมรรถนะ
ของกล้องที่ใช้เป็นเพียงกล้องของ Smartphone ท่ีมีความสามารถเพียงจับภาพในระนาบ xy ยังไม่สามารถวัดระดับความลึกของ
ภาพที่แท้จริงเหมือนในกล้องของ Smartphone รุ่นใหม่บางรุ่นที่มีกล้องส าหรับใช้กับระบบ AR โดยเฉพาะ ซึ่งปัจจุบันยังมีราคาแพง
อยู่มาก และจะได้ท าการแก้ไขให้มีความถูกต้องแม่นย าในโอกาสต่อไป 

 

สรุปผลการวิจัย 

แอพพลิเคช่ัน Augmented Reality ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นในเบื้องต้นโดยใช้วิธีการระบุต าแหน่งบนแปลงนา
แบบไม่ ใช้เครื่องหมายบอกต าแหน่ง (Markrerless tracking method) เพื่อใช้ทดสอบความเป็นไปได้ของการแสดงบน 
Smartphone ด้วยมุมมองแบบ 360 องศาส าหรับแปลงนาข้าว มีการใช้ต าแหน่งพิกัด GPS เพื่อระบุพื้นที่แปลงนาข้าวที่มีความ
สมมูลกับวัตถุ 3 มิติเสมือนจริงดิจิตอลของเส้นขอบรูปทรงเรขาคณิตรวมถึงการแสดงตัวแปรสภาพแวดล้อมทางกายภาพบาง
ประการในเชิงตัวเลขของแปลงนา ซึ่งจะสามารถน าไปใช้เสริมกิจกรรมในแปลงนายุคใหม่ในหลากหลายรูปแบบได้ต่อไป 
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เครื่องมือตรวจวัดควำมชื้นไม้ยำงพำรำ

ศุภกร กตาธิการกุล1* อนุชตรา ปาโต2 สุเจนต์ พรหมเหมือน3 และมารีนา มะหนิ4 

บทคัดย่อ 

บทน�า : ไม้ยางพารานี้เป็นไม้เชิงพาณิชย์ที่ส�าคัญแต่ในการน�ามาใช้งานนั้นจะต้องมีการแปรรูปไม้ยางพาราดิบเสียก่อน เพื่อให้เนื้อไม้

ที่จะน�าไปใช้งานนั้น มีความชื้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด 

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดความชื้นไม้ยางพาราโดยใช้เทคนิคการวัดความจุไฟฟ้าโดยการประยุกต์ใช้วงจรบริดจ์ที่

ปรับปรุงขึ้น

วิธีการศึกษา : ศึกษาเทคนิคส�าหรับตรวจวัดความชื้นในไม้ยางพารา โดยการออกแบบเครื่องมือวัดค่าความชื้นด้วยการอาศัยเทคนิค

ของการวดัค่าความจไุฟฟ้าแบบลายซีห่วี ่โดยใช้คณุสมบตัขิองไดอเิลก็ตรกิจากค่าความชืน้ทีอ่ยูใ่นเนือ้ไม้ยางพาราแล้วน�ามาประมวล

ผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ผลการศึกษา : พบว่า หัววัดท�าจากแผ่นวงจรพิมพ์(PCB) เป็นแบบอิเล็กโทรดลายซี่หวีได้ค่าแรงดันไฟฟ้าจะแปรผันตรงกับความชื้น

ไม้ยางพาราและอยู่ในช่วงโวลต์(V) ได้ค่าความไม่เป็นเชิงเส้น 3.40 %FSO ค่าความสามารถในการท�าซ�้า 1.98 %FSO

วิจารณ์และสรุป : จากการศึกษาเครื่องมือตรวจวัดความชื้นไม้ยางพาราสามารถน�าไปใช้ตรวจสอบการเปล่ียนแปลงระดับความชื้น

ในไม้ยางพาราได้ทันที อีกทั้งได้เครื่องมือที่มีการใช้งานง่าย พกพาสะดวก แต่มีประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการใช้งาน
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Moisture Content Monitoring in Rubber Wood

Supagorn Katathikankul1*, Anuchatra Prato1, Sujane Promeaun2 and Marina Mani1

Abstract 

Introduction : This rubber wood is an important commercial wood, but it must be processed raw rubber wood 

first. To allow the wood to be used With humidity within the specified standard.

Objective : The development of an automatic moisture content monitoring in Rubber Wood using a capacitance 

measurement technique by applying an improved bridge circuit.

Methods : Study techniques for measuring moisture in rubber wood By capacitance probe was designed in 

interdigital form. The modified bridge circuit is applied to measure capacitance value proportion to moisture 

content. Using the properties of dielectric from the moisture content in the rubber wood and then processing 

it with a microcontroller.

Results : The experiments were show that the measured voltage is proportional to the variation in moisture 

rubber wood with 3.40% FSO non-linear error and 1.98%FSO.

Conclusion : From the study of the rubber wood moisture meter can be used to monitor the moisture level 

changes in rubber wood immediately. This technique efficiently can be used in real-time moisture rubber wood 

monitoring. In addition, it’s easy to use, and portable.

Keywords: Moisture Rubber Wood, Capacitance, Bridge Circuit 
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                                                           ค าน า  

 
ปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไม้ยางพาราเป็นที่ต้องการของท้องตลาด ทั้งตลาดภายในประเทศเองและตลาด

ต่างประเทศยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญในประเทศไทย ที่ เช่น ในงานอุตสาหกรรมท าเฟอร์นิเจอร์และอุตสาหกรรมอื่น 
ๆ อีกทั้งน าไปก่อสร้างอาคาร บ้านเรือนต่างๆ เนื่องจากไม้ยางพาราเป็นไม้ที่มีเนื้อค่อนข้างแข็ง น้ าหนักเบา เนื้อไม้มีสีขาวนวล 
มีลวดลายที่สวยงาม อีกท้ังไม้ยางพาราเป็นไม้ที่มีปริมาณมาก และหาได้ง่ายในท้องถิ่น ไม้ยางพารานี้เป็นไม้เชิงพาณิชย์ที่ส าคัญ
แต่ในการน ามาใช้งานนั้นจะต้องมีการแปรรูปไม้ยางพาราดิบเสียก่อน เนื่องจากไม้ยางพาราเป็นไม้เนื้ออ่อน มีการผ่านกรรมวิธี
ต่างๆหลายขั้นตอน ซึ่งหนึ่งในกรรมวิธีข้ันตอนการผลิต ก็จะมีขั้นตอนของการอบไม้ยางพารา เพื่อให้เนื้อไม้ที่จะน าไปใช้งานนั้น 
มีความชื้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด เนื่องจากความช้ืนท่ีอยู่ในเนื้อไม้นี่เองที่จะเป็นตัวการที่ท าให้เกิดปัญหาเช้ือราในเนื้อ
ไม้ ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้อายุการใช้งานของไม้สั้นลง ดังนั้นในการอบไม้ จึงต้องค านึงถึงค่าความช้ืนในเนื้อไม้ ว่าจะต้องอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดเป็นหลัก แต่โดยทั่วไปการอบไม้ที่นิยมท าอยู่ในปัจจุบันนั้นในโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการวัดค่า
ความช้ืนของเนื้อไม้ แต่พบปัญหาว่าเครื่องมือจะต้องซื้อเครื่องมือวัดค่าความช้ืนที่มีราคาแพงและน าเข้าจากต่างประเทศมาใช้
งาน  

 ส่วนใหญ่จะมีวิธีวัดความช้ืนในเนื้อไม้มีทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ อาทิเช่น วิธีการวัดน้ าหนัก( Gravimetric 
method) โดยใช้หลักการน าดินไปอบตู้อบแบบธรรมดาและแบบไมโครเวฟ  การวัดความต้านทานไฟฟ้า(electrical 
resistance block) ใช้หลักของความผันแปรของการน าไฟฟ้า (electrical conductivity) หรือความต้านทานไฟฟ้า
(electrical resistance)  ใช้หลักการเกี่ยวกับคุณสมบัติทางด้านไฟฟ้าของไม้แปรผันไปตามปริมาณความช้ืนในไม้ ขึ้นอยู่กับ
คุณสมบัติการเป็นฉนวนไฟฟ้าของไม้ หรือคุณสมบัติการมีค่า Dielectric constant ของไม้  ซึ่งโดยทั่วไปแล้ววิธีแบบนี้จะวัดได้
กับไม้ที่มีการไสให้เรียบแล้วโดย การวางอิเล็กโทรดหรือโพรบวัดลงบนผิวหน้าไม้ที่จะวัดและกดให้แนบสนิทกับไม้ค่าความช้ืนที่
แสดงออกมาจะเป็นค่าความช้ืนเฉลี่ยของไม้จากที่กล่าวมาข้างต้นพบว่าการใช้เทคนิคด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้จะมีข้อจ ากัด
บางอย่างในการวัด   เทคนิคการสร้างการวัดที่ยุ่งยาก    และยังมีราคาสูง     

งานวิจัยนี้จึงเป็นการน าเสนอเทคนิคส าหรับตรวจวัดความช้ืนในไม้ยางพารา โดยการออกแบบเครื่องมือวัดค่า
ความช้ืนด้วยการอาศัยเทคนิคของการวัดค่าความจุไฟฟ้าแบบลายซี่หวี่  โดยใช้คุณสมบัติของไดอิเล็กตริกจากค่าความช้ืนที่อยู่
ในเนื้อไม้ยางพาราแล้วน ามาประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อหาค่าความช้ืนที่มีอยู่ในเนื้อไม้ยางพารา จากนั้นจะท า
การแสดงผลบนจอแสดงผลและสามารถประยุกต์ส่งค่าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้   ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการอบไม้ดังที่กล่าว
มาข้างต้น และเป็นการลดการน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศอีกทางหนึ่ง 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 

หลักการพ้ืนฐานการหาค่าความจุไฟฟ้า 
ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก (dielectric constant,  )  เป็นสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความมีขั้ว 

(polarity) ของวัสดุที่อุณหภูมิใดๆ การทดสอบค่าคงท่ีไดอิเล็กตริกของวัสดุใดๆ ท าโดยน าวัสดุนั้นไปวางไว้ในสนามไฟฟ้า วัสดุ
ใดมีค่าคงท่ีไดอิเล็กตริกสูงจะกักเก็บพลังงานไฟฟ้าได้มาก ค่าคงท่ีไดอิเล็กตริกของวัสดุ มีค่าเท่ากับอัตราส่วนระหว่างค่าความจุ
ไฟฟ้า (capacitance) ของวัสดุต่อค่าความจุไฟฟ้าของสุญญากาศ(  ) มีค่าคงที่เท่ากับ  8.85x10-12 F/m   ค่าความจุของตัว
เก็บประจุเป็นค่าวัดความสามารถในการเก็บประจุทางไฟฟ้า กล่าวคือ ถ้าค่าความจุมีค่าสูง ประจุที่ถูกเก็บไว้ในแผ่นโลหะก็จะ
มากด้วย ค่าความจุ    จะมีความสัมพันธ์กับพ้ืนท่ีของแผ่นโลหะและ ระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะ ดังสมการที่ (1)   

      
                       (1) 

 ถ้าช่องว่างระหว่างแผ่นโลหะถูกใส่ด้วยวัสดุ dielectric ค่าความจุของตัวเก็บประจุจะมีค่าเพิ่มขึ้นด้วยตัวคูณ ซึ่ง
เรียกว่า ค่าคงท่ีไดอิเล็กตริก (dielectric constant) ของวัสดุ ดังสมการที่ (2)   
                                         

                               (2) 
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รูปแบบของหัววัดความจุไฟฟ้า 
 ลักษณะของหัววัดส าหรับใช้วัดความช้ืนไม้ยางพาราที่อาศัยเทคนิคของการวัดค่าความจุไฟฟ้าด้วยหลักการของ 
Capacitive Interdigital แบบลายซี่หวี  ดังรูปที่ 1  โดยรูปแบบของหัววัดได้เดินลายเซนเซอร์ลงบนแผ่น PCB ทองแดง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  ลักษณะของหัววัดอาศัยเทคนิคของการวัดค่าความจไุฟฟ้า 
 
การออกแบบวงจรส าหรับหัววัด 
 ส าหรับการออกแบบวงจรปรับแต่งสัญญาณได้ประยุกต์ใช้วงจร De sauty's bridge [6] มาใช้ในการวัดความจุไฟฟ้า
เพื่อแปลงเป็นค่าแรงดัน โดยป้อนแรงดันไฟฟ้ารูปคลื่นสัญญาณสี่เหลี่ยมด้วยความถี่คงที่ สัญญาณขาออกของวงจรที่ได้จะถูก
ขยายด้วยออปแอมป์ และจะแปลงไปเป็นสัญญาณกระแสตรงด้วยวงจรกรองเรียงกระแส จากน้ันระดบัสัญญาณไฟฟ้าตรงจะถูก
ส่งเข้าไปยัง ช่องสัญญาณอนาลอกขาเข้าของไมโครคอนโทรลเลอร์ ท าการประมวลระดับสัญญาณออกมาเป็นค่าความช้ืนไม้
ยางพารา   เมื่อน าวงจร De sauty's bridge มาประยุกต์ใช้ในการวัดค่าความจุไฟฟ้าเพื่อน าไปวัดค่าความช้ืนไม้ยางพารา ดังรูป
ที่    โดยกรณีที่วงจรบริดจ์ไม่สมดุล จะสามารถวัดค่าแรงดันไฟฟ้าที่จุด    ได้ และสามารถเขียนสมการหาแรงดันที่จุด    
ได้ดังสมการที่ (3)  
                    ⌈    

  
   ⌉       

  
                      (3) 

ส าหรับท่ีวงจรบริดจ์สมดุลจะหาค่าความจุไฟฟ้าน้อยที่สุดได้จากสมการที่ (4) 
                                 

  
   

  
                                           (4)          

เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าท่ีจ่ายให้วงจรบริดจ์เป็น รูปคลื่นสี่เหลี่ยมซึ่งมีผลของแรงดันฮาร์มอนิกส์ที่ 0 ปนอยู่ด้วย ดังนั้น 
สามารถเขียนแรงดันที่จุด    ส าหรับฮาร์มอนิกที่ 0 เมื่อใช้วงจรสมมูลของเซนเซอร์เป็นความจุไฟฟ้าขนานกับความต้านทาน
ได้ดังสมการที่ (5) 

                   
              

  
   

                                               (5)
         

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2 วงจร De sauty's bridge ที่ประยุกต์ใช้กับหัววัดความจุไฟฟ้า 
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รูปแบบของหัววัดความจุไฟฟ้า 
 ลักษณะของหัววัดส าหรับใช้วัดความช้ืนไม้ยางพาราที่อาศัยเทคนิคของการวัดค่าความจุไฟฟ้าด้วยหลักการของ 
Capacitive Interdigital แบบลายซี่หวี  ดังรูปที่ 1  โดยรูปแบบของหัววัดได้เดินลายเซนเซอร์ลงบนแผ่น PCB ทองแดง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  ลักษณะของหัววัดอาศัยเทคนิคของการวัดค่าความจไุฟฟ้า 
 
การออกแบบวงจรส าหรับหัววัด 
 ส าหรับการออกแบบวงจรปรับแต่งสัญญาณได้ประยุกต์ใช้วงจร De sauty's bridge [6] มาใช้ในการวัดความจุไฟฟ้า
เพื่อแปลงเป็นค่าแรงดัน โดยป้อนแรงดันไฟฟ้ารูปคลื่นสัญญาณสี่เหลี่ยมด้วยความถี่คงที่ สัญญาณขาออกของวงจรที่ได้จะถูก
ขยายด้วยออปแอมป์ และจะแปลงไปเป็นสัญญาณกระแสตรงด้วยวงจรกรองเรียงกระแส จากน้ันระดบัสัญญาณไฟฟ้าตรงจะถูก
ส่งเข้าไปยัง ช่องสัญญาณอนาลอกขาเข้าของไมโครคอนโทรลเลอร์ ท าการประมวลระดับสัญญาณออกมาเป็นค่าความช้ืนไม้
ยางพารา   เมื่อน าวงจร De sauty's bridge มาประยุกต์ใช้ในการวัดค่าความจุไฟฟ้าเพื่อน าไปวัดค่าความช้ืนไม้ยางพารา ดังรูป
ที่    โดยกรณีที่วงจรบริดจ์ไม่สมดุล จะสามารถวัดค่าแรงดันไฟฟ้าที่จุด    ได้ และสามารถเขียนสมการหาแรงดันท่ีจุด    
ได้ดังสมการที่ (3)  
                    ⌈    

  
   ⌉       

  
                      (3) 

ส าหรับท่ีวงจรบริดจ์สมดุลจะหาค่าความจุไฟฟ้าน้อยที่สุดได้จากสมการที่ (4) 
                                 

  
   

  
                                           (4)          

เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าท่ีจ่ายให้วงจรบริดจ์เป็น รูปคลื่นสี่เหลี่ยมซึ่งมีผลของแรงดันฮาร์มอนิกส์ที่ 0 ปนอยู่ด้วย ดังนั้น 
สามารถเขียนแรงดันที่จุด    ส าหรับฮาร์มอนิกที่ 0 เมื่อใช้วงจรสมมูลของเซนเซอร์เป็นความจุไฟฟ้าขนานกับความต้านทาน
ได้ดังสมการที่ (5) 

                   
              

  
   

                                               (5)
         

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2 วงจร De sauty's bridge ที่ประยุกต์ใช้กับหัววัดความจุไฟฟ้า 
 
 

 

ผลการวิจัย 

     การออกแบบเครื่องวัดความช้ืนไม้ยางพาราจะมีส่วนท าการวัดด้วยหัววัดความจุไฟฟ้าแบบซี่หวี่และน าวงจร De sauty's 
bridge มาประยุกต์ใช้ในการวัดค่าความจุไฟฟ้าแปลงออกมาเป็นแรงงดันไฟฟ้า  ท าการประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
Wemos D1 โดยสามารถส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์แบบพกพาด้วยสัญญาณ WIFI  พร้อมทั้งส่วนแสดงผลเป็นจอ 
OLEDไดอะแกรมแสดงดังรูปที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 ไดอะแกรมแสดงการออกแบบเครื่องวัดความชื้นไม้ยางพารา 

 
หัววัดตรวจวัดความช้ืนไม้ยางพาราที่ได้ออกแบบไว้ คือ อิเล็กโทรดลายซี่หวี ที่ท าจากแผ่น PCB(Print Circuit 

Board)  โดยมีขนาดความกว้างของซี่หวี 4 มิลลิเมตร ความยาวของซี่หวี 54  มิลลิเมตร ความกว้างของช่องว่าง 1  มิลลิเมตร 
และมีจ านวนซี่หวี 20 ซี ่ แสดงดังรูปที่ 4  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 4  หัววัดตรวจวัดความชื้นไมย้างพารา 
 

น าหัววัดตรวจวัดความช้ืนไม้ยางพาราที่ได้ออกแบบเป็นอิเล็กโทรดแบบซี่หวีต่อเข้ากับวงจร De sauty's bridge ใช้
วงจรออสซิลเลเตอร์สัญญาณสี่เหลี่ยมจ่ายค่าความถี่ 1  KHz   แล้วท าการประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Wemos D1  
แสดงบนจอOLED ปุ่มส าหรับการเปิด ปิดเครื่องและที่ชาร์จแบตเตอรี่   แสดงดังรูปที่ 5   น าไม้ยางพาราท่ีพร้อมส าหรับการ
ทดสอบวัดความชื้นเพื่อการแปรรูปจากโรงงานมาตัดออกเป็นท่อนๆที่มีขนาดเท่ากัน  ขนาดความยาว 14.5 เซนติเมตร  กว้าง 
6 เซนติเมตร และหนา 3.5 เซนติเมตร ท าการวัดความชื้นของไม้ยางพาราด้วยเครื่องวัด ยี่ห้อ OME รุ่น VA8040   แสดงดังรูป
ที่ 6  ท าการเปรียบเทียบกับเครื่องวัดไม้ยางพาราที่สร้างขึ้นน าตัวเครื่องวัดทาบลงบนเนื้อไม้ยางพารา รอจนค่าน่ิงแล้วบันทึกค่า
เป็นค่าแรงดันไฟฟ้าที่ได้จากความช้ืนไม้ยางพารา   
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y = 0.0048x + 0.0691 
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รูปที่ 5 เครื่องวัดความชื้นไม้ยางพารา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6  วิธีการวัดเครื่องวัดความช้ืนไม้ด้วยเครื่องยี่ห้อ OME รุ่น VA8040 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7  เปรียบเทียบความชื้นของไม้ยางพาราด้วยเครื่องยี่ห้อ OMEกับแรงดันไฟฟ้าที่ได้จากเครื่องวัดที่สร้างขึ้น 
 

จากนั้นบันทึกค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าเปอร์เซ็นต์ความช้ืนของไม้ยางพาราที่วัดโดยเครื่องยี่ห้อOME รุ่น VA8040 
กับค่า แรงดันไฟฟ้าที่ได้จากเครื่องวัดที่สร้างขึ้น เพื่อหาความสัมพันธ์ของสมการที่เหมาะสมส าหรับแปลงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์
ความช้ืนในเครื่องวัดที่สร้างขึ้น แสดงดังรูปที่ 7  พบว่าค่าแรงดันไฟฟ้าจะแปรผันตรงกับเปอร์เซนต์ความช้ืนไม้ยางพาราและ
แรงดันท่ีวัดได้อยู่ในช่วงโวลต์   ได้ค่าความไม่เป็นเชิงเส้น 3.40 %FSO และมีค่าความสามารถในการท าซ้ า 1.98 %FSO  น าค่า
สมการท่ีได้จากกราฟมาท าการประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Wemos D1 ซึ่งสามารถส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์หรือ
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รูปที่ 5 เครื่องวัดความชื้นไม้ยางพารา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6  วิธีการวัดเครื่องวัดความช้ืนไม้ด้วยเครื่องยี่ห้อ OME รุ่น VA8040 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7  เปรียบเทียบความชื้นของไม้ยางพาราด้วยเครื่องยี่ห้อ OMEกับแรงดันไฟฟ้าที่ได้จากเครื่องวัดที่สร้างขึ้น 
 

จากนั้นบันทึกค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าเปอร์เซ็นต์ความช้ืนของไม้ยางพาราที่วัดโดยเครื่องยี่ห้อOME รุ่น VA8040 
กับค่า แรงดันไฟฟ้าที่ได้จากเครื่องวัดที่สร้างขึ้น เพื่อหาความสัมพันธ์ของสมการที่เหมาะสมส าหรับแปลงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์
ความช้ืนในเครื่องวัดที่สร้างขึ้น แสดงดังรูปที่ 7  พบว่าค่าแรงดันไฟฟ้าจะแปรผันตรงกับเปอร์เซนต์ความช้ืนไม้ยางพาราและ
แรงดันท่ีวัดได้อยู่ในช่วงโวลต์   ได้ค่าความไม่เป็นเชิงเส้น 3.40 %FSO และมีค่าความสามารถในการท าซ้ า 1.98 %FSO  น าค่า
สมการที่ได้จากกราฟมาท าการประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Wemos D1 ซึ่งสามารถส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์หรือ

 

โทรศัพท์แบบพกพาด้วยสัญญาณ WIFI  พร้อมทั้งส่วนแสดงผลเป็นจอ OLED  เมื่อน าเครื่องวัดไม้ความช้ืนไม้ยางพาราไปวาง
ทาบบนไม้ที่ต้องการจะวัด  หน้าจอแสดงผลของเครื่องมือจะแสดงค่าท่ีอ่านได้ เมื่อค่าที่อ่านได้เป็นค่าที่มีความช้ืนน้อยจะแสดง
ดังรูปที่ 8  โดยมีข้อความ LOW ก ากับเสมอ  ส่วนหากอ่านค่าความช้ืนได้ค่ามาก   ข้อความ HIGH ปรากฏขึ้น  ส าหรับ
ความช้ืนท่ีใช้กันในโรงงานเมื่อมีค่ามากกว่า 14 %  จะเป็นค่าความช้ืนท่ีมาก ต้องท าการอบใหม่เพื่อที่จะสามารถน าไปใช้งานได้
เมื่อท าการส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเข้าเวปไซต์   https://thingspeak.com/channels/212757/ โดยสามารถดูจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์   แสดงดังรูปที่ 9    
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9  ข้อมูลที่ดูผ่านเวปไซต์ https://thingspeak.com/channels/212757 
 
                                                     สรุปผลการวิจัย  

บทความนี้ท าเป็นการพัฒนาเครื่องเฝ้าตรวจวัดความช้ืนไม้ยางพาราใช้หลักการวัดความจุไฟฟ้าด้วยการประยุกต์ใช้
วงจรบริดจ์   แปลงเป็นค่าแรงดันไฟฟ้า  หัววัดตรวจวัดความช้ืนไม้ยางพาราที่ได้ออกแบบไว้ คือ อิเล็กโทรดลายซี่หวีท าจาก
แผ่น PCB(Print Circuit Board)  มีขนาดความกว้างของซี่หวี 4  มิลลิเมตร ความยาวของซี่หวี 54  มิลลิเมตร ความกว้างของ
ช่องว่าง 1  มิลลิเมตร และมีจ านวนซี่หวี 20 ซี่วัดแรงดันไฟฟ้าบนไม้ยางพารา และวัดซ้ า 10 ครั้งในแต่ละครั้งทดลอง   
เปรียบเทียบเครื่องวัดความช้ืนไม้ด้วยเครื่องยี่ห้อ OME รุ่น VA8040  พบว่าค่าแรงดันไฟฟ้าจะแปรผันตรงกับเปอร์เซ็นต์
ความช้ืนไม้ยางพารา และแรงดันท่ีวัดได้อยู่ในช่วงโวลต์  ได้ค่าความไม่เป็นเชิงเส้น  3.40 %FSO  และมีค่าความสามารถในการ
ท าซ้ า 1.98 %FSO โดยเครื่องวัดความช้ืนไม้ยางพาราอัตโนมัติได้ให้ความส าคัญกับต้นทุนการผลิตและความสามารถในการ
ผลิตได้ภายในประเทศ ท าให้ประกอบได้ง่าย มีต้นทุนต่ า มีกลไกทางกลที่ไม่ซับซ้อนยากต่อการใช้งาน สามารถประดิษฐ์ขึ้นได้
โดยการใช้เทคโนโลยีที่ไม่สูง    ซึ่งจะเป็นการลดการน าเข้าเครื่องมือที่มีราคาแพงจากต่างประเทศได้อีกทางหนึ่งตามนโยบาย
Thailand 4.0 

                                                   กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณที่ให้การ
สนับสนุนพื้นทีใ่นการท าวิจัย 
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บทคัดย่อ

บทน�ำ : ปัจจุบันปัญหาปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากการลืมเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทิ้งไว้ ดังนั้นการประหยัด

พลังงานจึงเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

วิธีกำรศึกษำ : การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาท่ีต้องการให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ โดยสั่ง

การท�างานผ่านโปรแกรมเพื่อสั่งการควบคุมการเปิด/ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบปกติโดยไม่จ�ากัดระบบปฏิบัติการ เน่ืองจากสามารถสั่ง

การผ่านเว็บบราวเซอร์ได้เลย

ผลกำรศกึษำ : พบว่าระบบควบคมุอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบอนิเทอร์เนต็สามารถสัง่งานเปิด/ปิด เกบ็บนัทกึข้อมลูการใช้งาน ตัง้เวลา

เปิด/ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าและสามารถควบคุมผู้ใช้งานผ่านระบบรักษาความปลอดภัยได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม  

วจิำรณ์และสรปุผล : จากการศกึษาครัง้นีพ้บว่าระบบควบคมุอปุกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบอนิเทอร์เนต็สามารถแก้ไขปัญหาทีเ่กิดการสิน้

เปลืองพลังงาน ซึ่งสามารถสั่งควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ท�าให้การสิ้นเปลืองพลังงานลด

น้อยลง และใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ค�ำส�ำคัญ : ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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Electrical Devices Control Via An Internet

Thikhamporn Khemwong1* Thradon Wattananavin2 Sakrapee Khunpetch3 and Prapatsorn Kulthong4

Abstract

Introduction : Problems arising from forgetting to turn on the electrical equipment for energy saving are ex-

tremely important.

Objective : To conduct a research on electrical control systems via the Internet.

Methods : This is an experimental study that aims to provide electrical control systems to be used by partici-

pants. The systems are able to control electrical devices, and were designed to be cross-platform running via 

Internet browsers. 

Results : The results from the study indicate that by electrical control systems installed with useful function-

alities such as log-files, a timer, and a log-in system allow users to fully control electricity and electrical devic-

es without causing problems to existing electricity systems.

Discussion and Conclusion: According to the results, it can be summarised that electrical control systems can 

be used as one of methods to solve electric energy consumption. They are able to fully control electricity and 

electrical devices both indoors and outdoors; therefore, electric energy can be conserved and utilised efficiently.

 

Keywords : control electrical devices, electrical control systems, computer network
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บทน า 
พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการด าเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศ ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของ

ประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในบ้านเรือน อาคาร รวมไปถึงโรงงานต่างๆ ด้วยประชากรที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
ทุกปี ท าให้การใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นปริมาณมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จึงต้องมีการผลิตพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อ
การใช้งานของผู้บริโภค การผลิตพลังงานไฟฟ้าจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลักในการผลิตคือ ทรัพยากรทางธรรมชาติ เมื่อมีการใช้
พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น จึงจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นด้วย  จึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความเสียหายมากข้ึนกว่าเดิม และเนื่องด้วยปัจจุบันมนุษย์มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตอย่างเร่งรีบ ซึ่ง
บางครั้งความเร่งรีบอาจก่อให้เกิดความประมาท พลั้งเผลอเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าท้ิงไว้ ส่งผลให้เกิดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง 
และอาจก่อให้เกิดอัคคีภัย การระเบิด หรืออุบัติเหตุได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และอาจเกิดการสูญเสียถึง
แก่ชีวิตได้ 

ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ ได้เกิดขึ้นและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว รวมทั้งได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้วิจัยได้น าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดการสิ้นเปลืองพลังงาน โดยมี
แนวคิดออกแบบระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถสั่งควบคุมการเปิด -ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานท่ี ท าให้การสิ้นเปลืองพลังงานลดน้อยลง และใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

วิธีด าเนินการ 
 การออกแบบระบบโดยรวมของระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่ต้องการให้ผู้ใช้สามารถควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ โดยใช้ภาษาพเีอชพเีพื่อสั่งการท างานผ่านโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์ลูกข่าย ข้อมูลจะถูก
ส่งผ่านเครือข่ายไปยังคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และจะส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไปยังอุปกรณ์จัดเส้นทางแบบไร้สาย โดยใช้ภาษาไพ
ทอนเพื่อสั่งการควบคุมการเปิด/ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบปกติ โดยไม่จ ากัดระบบปฏิบัติการ เนื่องจากสามารถสั่งการผ่านเว็บ
บราวเซอร์ได้เลย 
 1. การออกแบบโปรแกรมส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน ต้องค านึงถึงการใช้งานท่ีสะดวกเข้าใจง่าย ซึ่ง ก่อนที่จะเข้าไปใช้งาน
ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จะต้องผ่านระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ หากผู้ใดต้องการใช้งาน
ระบบต้องสมัครเป็นสมาชิกและตอ้งได้รบัอนุญาต จากผู้ดูแลระบบจึงจะสามารถใช้งานระบบได้ เมื่อผู้ใช้เข้าใช้งานระบบได้ก็จะ
สามารถท าการควบคุมการเปิด/ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า และตรวจสอบข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ โดยที่ผู้ใช้งานจะสั่งการ
ท างานต่าง ๆ ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ 

2. การออกแบบระบบราสเบอรี่พาย (Raspberry pi) เป็นส่วนที่ท าการประมวลผลค าสั่งเพื่อควบคุมการเปิด/ปิด
อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งจะท าการรับค าสั่งมาจากอุปกรณ์จัดเส้นทางแบบไร้สายมาประมวลผลเปรียบเทียบข้อมูล และท าการสั่งวงจร 
ขับโหลดให้ท าการขับสวิตซ์แม่เหล็กเพื่อเปิด/ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการ 
 3. การออกแบบรูปแบบการสื่อสารข้อมูล หรือโพรโทคอลเป็นรูปแบบท่ีก าหนดขึ้นมาเอง ซึ่งรูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบ
ที่ก าหนดไว้คงที่ ถ้าไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนดไว้นี้ โปรแกรมก็จะไม่สามารถท างานได้   

การส่งข้อมูลจาก Raspberry Pi Server ไปยัง Raspberry Pi Control ข้อมูลที่ส่งมานั้นจะเป็นข้อมูลอักขระ 
(String) ควบคุม Raspberry Pi Control จะท าการส่งข้อมูลไปประมวลผลและเปิด/ปิดอุปกรณ์ต่อไป โดยมีข้อมูลข้อมูล
อักขระ ดังนี ้
  1) Address_ID เป็นอักขระที่ก าหนดรหัสที่อยู่ของห้อง  
  2) Address_IC เป็นอักขระที่ก าหนดรหัสไอซี 
  3) Device_Number เป็นอักขระที่ก าหนด รหัสที่อยู่ของอุปกรณ์ 
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  4) Status เป็นอักขระที่ก าหนดรหัสสถานะ การท างานของอุปกรณ์ จ านวน 1 ไบต์ ได้ถูกก าหนดไว้เป็น
อักขระจ านวน 1 หลักที่แสดงถึง สถานะของอุปกรณ์โดยถ้าอุปกรณ์ไม่ท างานจะให้มีค่าสถานะเป็น “0” ถ้าอุปกรณ์ท างานจะมี
ค่าสถานะเป็น “1” 
 4. จากการออกแบบได้สร้างระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยอุปกรณ์จะอยู่ภายในกล่อง
ควบคุมทั้งหมด  

5. ท าการทดสอบโดยการสั่งงานผ่านเว็บบราวเซอร์ เพื่อท าการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยก่อนเข้าใช้งานระบบ 
   ผลการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยก่อนเข้าใช้งานระบบ ทดสอบโดยการใส่ช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่าน หากใส่
ข้อมูลถูกต้องระบบจะอนุญาตให้เข้าไปใช้งานได้ แต่หากใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องระบบก็จะไม่อนุญาตให้เข้าไปใช้งาน แสดงดังตาราง
ที่ 1 
ตารางที่ 1  ผลการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัย 

การทดสอบระบบ 

ผลการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัย
เมื่อใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง 

ผลการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยเมื่อ
ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง 

เข้าใช้งานระบบได ้ เข้าใช้งานระบบไมไ่ด ้ เข้าใช้งานระบบได ้ เข้าใช้งานระบบไมไ่ด ้
ทดสอบครั้งท่ี 1     
ทดสอบครั้งท่ี 2     
ทดสอบครั้งท่ี 3     
ทดสอบครั้งท่ี 4     
ทดสอบครั้งท่ี 5     

 
2. ผลการทดสอบการเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า 
   ผลการทดสอบสั่งเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า ผู้ใช้งานสามารถเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเว็บบราวเซอร์ได้ตามความ
ต้องการ แสดงดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  ผลการทดสอบเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า 

 

การทดสอบระบบ 

ผลการทดสอบระบบ 
ทดสอบเปิดอุปกรณไ์ฟฟ้า ทดสอบปิดอุปกรณไ์ฟฟ้า 

ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ 
ติด ดับ ท างาน ไม่ท างาน ติด ดับ ท างาน ไม่ท างาน 

การทดสอบครั้งท่ี 1         
การทดสอบครั้งท่ี 2         
การทดสอบครั้งท่ี 3         
การทดสอบครั้งท่ี 4         
การทดสอบครั้งท่ี 5          
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  4) Status เป็นอักขระที่ก าหนดรหัสสถานะ การท างานของอุปกรณ์ จ านวน 1 ไบต์ ได้ถูกก าหนดไว้เป็น
อักขระจ านวน 1 หลักที่แสดงถึง สถานะของอุปกรณ์โดยถ้าอุปกรณ์ไม่ท างานจะให้มีค่าสถานะเป็น “0” ถ้าอุปกรณ์ท างานจะมี
ค่าสถานะเป็น “1” 
 4. จากการออกแบบได้สร้างระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยอุปกรณ์จะอยู่ภายในกล่อง
ควบคุมทั้งหมด  

5. ท าการทดสอบโดยการสั่งงานผ่านเว็บบราวเซอร์ เพื่อท าการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยก่อนเข้าใช้งานระบบ 
   ผลการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยก่อนเข้าใช้งานระบบ ทดสอบโดยการใส่ช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่าน หากใส่
ข้อมูลถูกต้องระบบจะอนุญาตให้เข้าไปใช้งานได้ แต่หากใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องระบบก็จะไม่อนุญาตให้เข้าไปใช้งาน แสดงดังตาราง
ที่ 1 
ตารางที่ 1  ผลการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัย 

การทดสอบระบบ 

ผลการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัย
เมื่อใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง 

ผลการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยเมื่อ
ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง 

เข้าใช้งานระบบได ้ เข้าใช้งานระบบไมไ่ด ้ เข้าใช้งานระบบได ้ เข้าใช้งานระบบไมไ่ด ้
ทดสอบครั้งท่ี 1     
ทดสอบครั้งท่ี 2     
ทดสอบครั้งท่ี 3     
ทดสอบครั้งท่ี 4     
ทดสอบครั้งท่ี 5     

 
2. ผลการทดสอบการเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า 
   ผลการทดสอบสั่งเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า ผู้ใช้งานสามารถเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเว็บบราวเซอร์ได้ตามความ
ต้องการ แสดงดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  ผลการทดสอบเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า 

 

การทดสอบระบบ 

ผลการทดสอบระบบ 
ทดสอบเปิดอุปกรณไ์ฟฟ้า ทดสอบปิดอุปกรณไ์ฟฟ้า 

ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ 
ติด ดับ ท างาน ไม่ท างาน ติด ดับ ท างาน ไม่ท างาน 

การทดสอบครั้งท่ี 1         
การทดสอบครั้งท่ี 2         
การทดสอบครั้งท่ี 3         
การทดสอบครั้งท่ี 4         
การทดสอบครั้งท่ี 5          

 

 
 

3. ผลการทดสอบการตั้งเวลาเปิด/ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า 
  ผลการทดสอบการตั้งเวลาเปิด/ปิดระบบแสงสว่างและระบบปรับอากาศสามารถท าได้โดย ผู้ใช้งานจะต้องเลือกการตั้ง
เวลาเปิด/ปิดอุปกรณ์ที่ต้องการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ใช้งานต้องท าการเลือก วัน เวลา และสถานะของอุปกรณ์ว่าจะให้
เปิดหรือปิด แสดงดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3  ผลการทดสอบตั้งเวลาการเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า 

อุปกรณ์ไฟฟ้า วันที่ เวลา  สถานะ 
ผลการทดสอบระบบต้ังเวลาเปิด-ปิด 

ติด ดับ 
LAMP 1 09/01/2562 09.00 น. เปิด   
LAMP 1 09/01/2562 09.05 น. ปิด   
LAMP 2 09/01/2562 09.10 น. เปิด   
LAMP 2 09/01/2562 09.15 น. ปิด   
LAMP 3 09/01/2562 09.20 น. เปิด   
LAMP 3 09/01/2562 09.25 น. ปิด   
LAMP 4 09/01/2562 09.30 น. เปิด   
LAMP 4 09/01/2562 09.35 น. ปิด   
AIR 1 09/01/2562 09.40 น. เปิด   
AIR 1 09/01/2562 09.45 น. ปิด   
AIR 2 09/01/2562 09.50 น. เปิด   
AIR 2 09/01/2562 09.55 น. ปิด   

 
4. ผลการทดสอบการเก็บบันทึกข้อมูลการใช้งานอุปกรณไ์ฟฟ้า 
  ผลการทดสอบการเก็บบันทึกข้อมูลการใช้งาน สามารถท าได้โดยเมื่อผู้ใช้งานท าการใช้งานระบบควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จะท าการเก็บข้อมูลของผู้ใช้งาน วัน และเวลา ซึ่งเก็บข้อมูลการใช้งานในระบบฐานข้อมูลบน
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แสดงดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบการเก็บบันทึกข้อมูลการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า   

การทดสอบระบบ 
ผลการทดสอบระบบการเก็บบันทึกข้อมลูการใช้งาน 
บันทึกข้อมูลได ้ บันทึกข้อมูลไมไ่ด ้

ทดสอบครั้งท่ี 1   
ทดสอบครั้งท่ี 2   

ทดสอบครั้งท่ี 3   
ทดสอบครั้งท่ี 4   

ทดสอบครั้งท่ี 5   
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สรุปผลการวิจัย 
  จากการศึกษา ออกแบบ สร้างและพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ใช้งานและ
ผู้ดูแลระบบมีความสะดวก สามารถควบคุม ดูแล วิเคราะห์ระบบและบริหารจัดการอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างได้มากยิ่งขึ้นนั้น จาก
ทดสอบการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจากการทดสอบการท างานและการใช้งานระบบสามารถสรุปได้
ดังนี ้
  1. สามารถควบคุมและอนุญาตผู้ใช้งานผ่านระบบรักษาความปลอดภัยได้ 
  2. ระบบสามารถสั่งงานเปิด/ปิดระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ 
  3. สามารถตั้งเวลาเปิด/ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ 
  4. สามารถเก็บบันทึกข้อมูลการใช้งานของเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้  
   โดยระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สามารถท างานได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าและ
เครื่องปรับอากาศท่ีมีอยู่เดิม     

กิตติกรรมประกาศ 
  งานวิจัยนี้สามารถส าเร็จได้ด้วยดี   ซึ่งผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายฝ่าย โดยเฉพาะผู้ช่วย นักวิจัยทุก
ท่าน ที่ได้ช่วยในการเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ ข้อมูล และการเรียบเรียงรูปเล่มรายงานการวิจัย การจัดท างานวิจัยคงจะสมบูรณ์
และถูกต้องไม่ได้หากไม่ได้รับการความอนุเคราะห์จากอาจารย์ทุกท่านประจ าหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ที่ให้ 
ข้อแนะน าและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่านของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ท่ีช่วยเหลือในการจัดท างานวิจัยครั้งนี ้

เอกสารอ้างอิง 
[1]  Imayavaramban. M. (2015). Energy Management System for Home Appliance and Theft Control System.  
   International Journal of Digital Communication and Networks (IJDCN), (pp.12- 15). . 
[2] Kanma, H., Wakabayashi, N., Kanazawa, R., Ito, H., (2003)“Home appliance control system over  
   Bluetooth with a  cellular phone”, IEEE Transection  on  Consumer Electronics, Vol. 49, No. 4,  
   2003, pp. 1049-1053. 
[3] Rajeev Piyare and Seong Ro Lee. (2017). “INTERNET OF THINGS BASED OFFICE AUTOMATION SYSTEM   
    USING ANDROID”, AIDS  Rev. 1322-1326 
[4] S. Panth, M. Jivani. (2014)  “Home  Automation  System(HAS) using  Android  for  Mobile  Phone”  
   ,International Journal of Electronics and ComputerScience Engineering, ISSN 2277-1956, vol-3, no- 
   1,2014 
[5] Seong Ro Lee, dkk. (2013). “Smart Home Control and Monitoring System Using Smart Phone.”  
   Proceedings, The 1st  International Conference on Convergence and it’s Application. ICCA 2013,  
   ASTL Vol. 24, pp. 83-86, 2013. 
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สรุปผลการวิจัย 
  จากการศึกษา ออกแบบ สร้างและพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ใช้งานและ
ผู้ดูแลระบบมีความสะดวก สามารถควบคุม ดูแล วิเคราะห์ระบบและบริหารจัดการอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างได้มากยิ่งขึ้นนั้น จาก
ทดสอบการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจากการทดสอบการท างานและการใช้งานระบบสามารถสรุปได้
ดังนี ้
  1. สามารถควบคุมและอนุญาตผู้ใช้งานผ่านระบบรักษาความปลอดภัยได้ 
  2. ระบบสามารถสั่งงานเปิด/ปิดระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ 
  3. สามารถตั้งเวลาเปิด/ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ 
  4. สามารถเก็บบันทึกข้อมูลการใช้งานของเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้  
   โดยระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สามารถท างานได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าและ
เครื่องปรับอากาศท่ีมีอยู่เดิม     

กิตติกรรมประกาศ 
  งานวิจัยนี้สามารถส าเร็จได้ด้วยดี   ซึ่งผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายฝ่าย โดยเฉพาะผู้ช่วย นักวิจัยทุก
ท่าน ที่ได้ช่วยในการเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ ข้อมูล และการเรียบเรียงรูปเล่มรายงานการวิจัย การจัดท างานวิจัยคงจะสมบูรณ์
และถูกต้องไม่ได้หากไม่ได้รับการความอนุเคราะห์จากอาจารย์ทุกท่านประจ าหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ที่ให้ 
ข้อแนะน าและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่านของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ท่ีช่วยเหลือในการจัดท างานวิจัยครั้งนี ้

เอกสารอ้างอิง 
[1]  Imayavaramban. M. (2015). Energy Management System for Home Appliance and Theft Control System.  
   International Journal of Digital Communication and Networks (IJDCN), (pp.12- 15). . 
[2] Kanma, H., Wakabayashi, N., Kanazawa, R., Ito, H., (2003)“Home appliance control system over  
   Bluetooth with a  cellular phone”, IEEE Transection  on  Consumer Electronics, Vol. 49, No. 4,  
   2003, pp. 1049-1053. 
[3] Rajeev Piyare and Seong Ro Lee. (2017). “INTERNET OF THINGS BASED OFFICE AUTOMATION SYSTEM   
    USING ANDROID”, AIDS  Rev. 1322-1326 
[4] S. Panth, M. Jivani. (2014)  “Home  Automation  System(HAS) using  Android  for  Mobile  Phone”  
   ,International Journal of Electronics and ComputerScience Engineering, ISSN 2277-1956, vol-3, no- 
   1,2014 
[5] Seong Ro Lee, dkk. (2013). “Smart Home Control and Monitoring System Using Smart Phone.”  
   Proceedings, The 1st  International Conference on Convergence and it’s Application. ICCA 2013,  
   ASTL Vol. 24, pp. 83-86, 2013. 
 

ศึกษำสภำวะที่เหมำะสมส�ำหรับกำรอบแห้งหมำกสดโดยใช้ตู้อบไฟฟ้ำลมร้อน 

ชุติมา วงษ์เสนา1* สุวิทย์ เพชรห้วยลึก2 และสุเจนต์ พรมเหมือน3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การทราบปัจจยัทีส่�าคญัของการอบแห้งจะช่วยให้ได้ผลติภณัฑ์ทีม่ปีรมิาณและคณุภาพด ีประหยดัทัง้พลงังานและเวลา และ

ส่งผลประสิทธิภาพการอบแห้งมีค่าสูงด้วย

วัตถุประสงค์ : เพื่อหาเงื่อนไขที่เหมาะสมส�าหรับการอบแห้งหมากสดด้วยตู้อบไฟฟ้าลมร้อน

วิธีกำรศึกษำ : ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสภาวะที่เหมาะสมส�าหรับการอบหมากสดโดยใช้ตู้อบไฟฟ้าลมร้อน ยี่ห้อ 

BINDER รุ่น ED56 โดยก�าหนดที่อุณหภูมิ 140 , 120 , 100 และ 80 oC และก�าหนดจ�านวนหมากสดที่ใช้ในการอบแต่ละครั้งจ�านวน 

120 , 60 ,40 และ 30 ผล ท�าการอบทั้งหมด 16 ครั้ง 

ผลกำรศึกษำ : พบว่า สภาวะที่อบแห้งหมากสดให้ได้ความชื้นสุดท้ายที่ 10%wb ที่เหมาะสมที่สุด คือ ที่อุณหภูมิ 120oC ด้วยหมาก

สด 120 ผล ด้วยพลังงานจ�าเพาะ 2.50 MJ/kgw และรองลงมาที่อุณหภูมิที่ 100oc ด้วยหมากสด 120 ผล ด้วยพลังงานจ�าเพาะ

เท่ากับ 3.26 MJ/kg

วิจำรณ์และสรุป : สภาวะที่เหมาะสมส�าหรับการอบหมากสดโดยใช้ตู้อบไฟฟ้าลมร้อนอยู่ที่อุณหภูมิ 120oC ด้วยปริมาณวัตถุดิบ

ประมาณ 20% ของความจุตู้อบ และใช้เวลาอบประมาณ 20 ชั่วโมง
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The optimum conditions study for drying fresh mulch by using hot air oven

Chutima Wongsena1*, Suwit Phethuayluk2 and Sujane Promeaun3

Abstract

Introduction : The important factor acknowledge of drying are conditioning to high quantity and quality prod-

ucts, saving to energy and time, and impacting to high drying efficiency.

Objective : To investigate the optimum conditions drying for fresh betel nuts by hot air oven.

Methods : In this study, was investigated the optimum conditions for fresh betel nuts by using the BINDER ED56 

model of hot air oven, at temperatures of 140, 120, 100 and 80oC, which each batch of 120, 60, 40 and 30 

fruits.

Results : The optimum drying, for 10%wb of the final moisture, was found that at 120oC, 120 fruits with specific 

energy consumption equal 2.50 MJ/kgw, and then at 100oC, 120 fruits with specific energy consumption equal 

3.26 MJ/kgw. 

Conclusion : The optimum conditions drying for fresh betel nuts by hot air oven are the temperature 

at 120oC witch the fresh material equal to 20% of dryer capacity, and the drying time equal to 20 hours.

Keywords : Hot Air Oven, Fresh Betel Nuts, specific energy consumption
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บทน า 
ในอดีตหมากเป็นที่นิยมมากในการรับประทาน และสมัยต่อมาเริ่มทานน้อยลง และในปัจจุบันหมากสามารถน ามา

แปรรูปใช้ได้หลายด้าน  ในด้านอุตสาหกรรมอย่างเช่นการใช้ท าสีย้อม ฟอกเส้นใย ฟอกหนังย้อมแหอวนเพื่อให้มีความอ่อนตัว 
ส่วนด้านเภสัชกรใช้สกัดท ายารักษาโรคได้ แต่ประเทศไทยมีการส่งออกหมากสดและหมากแห้ง คิดเป็นมูลค่าหลายล้านต่อปี 
จึงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีน่าสนใจ  

ซึ่งหมากจะปลูกง่าย และดูแลไม่ยุ่งยาก แต่ในยุคแรกเริ่มการท าแห้งหมาก โดยการตากแดดโดยตรง แต่ระยะเวลาใน
การตากแห้งหมากนานประมาณ 10 -15 วัน ท าให้ยุ่งยากต่อการผลิต และการตากแดดโดยตรงต้องมีการผ่าซีกหมาก เพื่อให้
รับรังสีอาทิตย์ได้ดีขึ้น แต่วิธีนี้ท าให้เนื้อของหมากแห้งไม่สม่ าเสมอ จึงได้มีการคิดค้นวิธีที่จะพัฒนาให้ออกแบบการอบให้มี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และใช้เวลาในการอบแห้งที่น้อยลงเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน จึงคิดค้นวางแผนด าเนินการอบแห้ง 
พิจารณาชนิดของพลังงานที่ใช้ในการอบแห้งเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นกัน โดยกระบวนการจะใช้พลังงานค่อนข้างสูง ซึ่งพลังงานที่ใช้
เป็นพลังงานความร้อน โดยใช้ความร้อนจากตู้อบไฟฟ้าลมร้อน ยี่ห้อ BINDER รุ่น ED56 เพื่อที่จะก าหนดอุณหภูมิ จ านวน
ปริมาตรของหมากสดที่ใช้ในการอบ และค่าพลังงานท่ีใช้ในการอบท้ังหมด 

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีด าเนินการ 

ในวิจัยนี้ท าการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการท าหมาแห้งโดยใช้หมาก ในพ้ืนท่ี อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
จะใช้วัสดุและอุปกรณ์ดังต่อไปนี ้

 
 

 

 

ภาพที ่1 แสดงผลหมากสดที่ใช้ทดลอง 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัย ดังภาพท่ี 2 

 

 
 

 

                   

ภาพที่ 2  แสดงตู้อบไฟฟ้า ยี่ห้อ BINDER รุ่น ED56 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการเก็บผลการทดลองโดยการชั่งน้ าหนักก่อนและหลังการอบเพื่อท าการหาความช้ืนที่เหมาะสมที่สุด โดยท าการ
อบต้องมีการช่ังทุกๆ 3 ช่ัวโมง โดยท าการอบท่ีอุณหภูมิ 140 , 120 , 100 และ 80 องศาเซลเซียส จ านวนหมากที่ใช้ในการอบ
แต่ละครั้ง 120 , 60 , 40 และ 30 ผล ตามล าดับ อบทั้งหมด 16 ครั้ง  
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ศึกษาค่าความชื้นของหมาก ตามมาตรฐานของ AOAC 
      น าตัวอย่างทั้งหมดที่ผ่านการอบแห้งแล้ว น ามาอบด้วยตู้อบไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 105 OC เป็นเวลา 72 ช่ัวโมง
เพื่อให้ตัวอย่างแห้งสนิท จะได้มวลแห้ง ( )dm  ตามมาตรฐานของ AOAC ดังภาพท่ี 3 
 

 
(a) (b) 

 ภาพที่ 3 (a)น ามาอบด้วยตู้อบไฟฟ้าท่ีอุณหภูมิ 105 OC เป็นเวลา 72 ช่ัวโมง ตามมาตรฐาน AOAC  (b)ลักษณะ          
ของหมากที่ผ่านการอบมาตรฐาน AOAC เพื่อหามวลแห้งสนิท 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลที่ได้สามารถน าไปวิเคราะห์หาค่าต่างๆได้ดังสมการ ดังต่อไปนี้ 
ความชื้นมาตรฐานเปียก  Wet Basis 

  (%) 100w dMw
w


     (1)    

ความชื้นมาตรฐานแห้ง Dry Basis 

  (%) 100w dMd
d


     (2)   

เมื่อ  Md  =  ความช้ืนมาตรฐานแห้ง  (% wb) 
Mw  =  ความช้ืนมาตรฐานเปียก  (% db) 
w  =  มวลของวัสดุ  (kg) 
d  =  มวลแห้งของวัสดุ  (kg) 

 
อัตราส่วนความชื้น (Moisture ratio, MR) 
 คือปริมาณของ น้ าที่เหลืออยู่ภายในวัสดุที่ก าลังอบแห้งเทียบกับปรมิาณน้ าท้ังหมดที่อยู่ภายในวัสดุซึ่ง สามารถ

ระเหยไดภ้ายใตส้ภาวะการอบ แหง้หนึ่ง ๆ โดยค านวณไดด้ังนี ้

  t e

o e

M MMR
M M





    (3)   

เมื่อ tM   =   ปริมาณความช้ืนของวัสดุที่เวลาใดๆ (% db) 
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(a) (b) 
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  (%) 100w dMw
w


     (1)    

ความชื้นมาตรฐานแห้ง Dry Basis 

  (%) 100w dMd
d


     (2)   

เมื่อ  Md  =  ความช้ืนมาตรฐานแห้ง  (% wb) 
Mw  =  ความช้ืนมาตรฐานเปียก  (% db) 
w  =  มวลของวัสดุ  (kg) 
d  =  มวลแห้งของวัสดุ  (kg) 

 
อัตราส่วนความชื้น (Moisture ratio, MR) 
 คือปริมาณของ น้ าที่เหลืออยู่ภายในวัสดุที่ก าลังอบแห้งเทียบกับปรมิาณน้ าท้ังหมดที่อยู่ภายในวัสดุซึ่ง สามารถ

ระเหยไดภ้ายใตส้ภาวะการอบ แหง้หนึ่ง ๆ โดยค านวณไดด้ังนี ้

  t e

o e

M MMR
M M





    (3)   

เมื่อ tM   =   ปริมาณความช้ืนของวัสดุที่เวลาใดๆ (% db) 

eM   =    ความช้ืนสมดลุ (% db) 
oM   =    ปริมาณความช้ืนเริม่ต้นของวัสด ุ(% db) 

 
 ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC) 
  ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะต่อหน่วยผลผลติ เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพพลังงานในระดับผลผลิต โดยวัดปริ
มารพลังงานท่ีใช้เทียบกับหน่วยนบัของผลผลิตทางกายภาพ สามารถค านวณให้อยู่ในหน่วยของกิโลจลูต่อกิโลกรัมของน้ าท่ี
ระเหย ไดด้ังนี ้    
    

    sec s b

w

E E
m


     (4) 

 
 เมื่อ  SEC คือ  การสิ้นเปลืองพลังงานจ าเพาะ ( . 1

waterMJ kg  ) 
   sE  คือ   พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ( MJ ) 
   bE  คือ   พลังงานความร้อนจากชีวมวล ( MJ ) 

 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาน้ าหนักของหมากกอ่นอบและน้ าหนักของหมากหลังอบ 

ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาน้ าหนักของหมากก่อนอบและน้ าหนักของหมากหลังอบ 
อุณหภูมิ (oc) น้ าหนักก่อนอบ (kg) น้ าหนักหลังอบ (kg) จ านวนลกู 

140 6.11 1.99 120 
 2.89 0.85 60 
 1.81 0.61 40 
 1.45 0.48 30 

120 8.53 2.46 120 
 2.65 0.85 60 
 1.82 0.61 40 
 1.5 0.52 30 

100 5.3 1.74 120 
 2.69 0.9 60 
 1.83 0.6 40 
 1.1 0.34 30 

80 6.23 1.34 120 
 2.6 0.88 60 
 1.3 0.54 40 
 1.2 0.44 30 

 
ผลการศึกษาการเปรียบเทียบค่าความชื้นมาตรฐานเปียกกับเวลาที่ใช้ในการอบ 

ผลการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความช้ืนมาตรฐานเปียกและเวลาท่ีใช้ในการอบหมากสุก  ณ อุณหภูมิ 140oc  
พบว่าความช้ืนมาตรฐานเปียกเริ่มต้นเท่ากับ 67.42%wb , 70.09%wb , 65.97%wb  และ 66.55%wb ที่จ านวนลูกหมากเท่ากับ 
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120 , 60 , 40 และ 30 ลูก ตามล าดับ และความช้ืนมาตรฐานเปียก ที่หมากแห้งได้เหมาะสมที่สุด เท่ากับ 10%wb และเวลาที่
ใช้ในการอบท่ีเหมาะสมที่สุด 15.35 , 9.64 , 8.06 และ 6.78 ช่ัวโมง ตามล าดับ ดังภาพท่ี 4 

 

ภาพที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความช้ืนมาตรฐานเปียกกบัเวลาที่ใช้ในการอบท่ี อุณหภูมิ 140oc 

ผลการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความช้ืนมาตรฐานเปียกและเวลาท่ีใช้ในการอบหมากสุก ณ อุณหภูมิ 120oc  
พบว่าความช้ืนมาตรฐานเปียกเริ่มต้นเท่ากับ 71.06%wb , 67.66%wb , 66.10%wb  และ 65.27%wb ที่จ านวนลูกหมากเท่ากับ 
120 , 60 , 40 และ 30 ลูก ตามล าดับ และความช้ืนมาตรฐานเปียก ที่หมากแห้งได้เหมาะสมที่สุด เท่ากับ 10%wb และเวลาที่
ใช้ในการอบท่ีเหมาะสมที่สุด 20.29 , 13.03 , 11.93 และ 11.63 ช่ัวโมง ดังภาพท่ี 5 

 

ภาพที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความช้ืนมาตรฐานเปียกกบัเวลาที่ใช้ในการอบท่ี อุณหภูมิ 120oc 

ผลการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความช้ืนมาตรฐานเปียกและเวลาท่ีใช้ในการอบหมากสุก ณ อุณหภูมิ 100oc  
พบว่าความช้ืนมาตรฐานเปียกเริ่มต้นเท่ากับ 67.08%wb , 66.25%wb , 66.94%wb  และ 68.36%wb ที่จ านวนลูกหมากเท่ากับ 
120 , 60 , 40 และ 30 ลูก ตามล าดับ และความช้ืนมาตรฐานเปียก ที่หมากแห้งได้เหมาะสมที่สุด เท่ากับ 10%wb และเวลาที่
ใช้ในการอบท่ีเหมาะสมที่สุด 29.78 , 20.66 , 18.22 และ 12.88 ช่ัวโมง ดังภาพท่ี 6 
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ภาพที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความช้ืนมาตรฐานเปียกกบัเวลาที่ใช้ในการอบท่ี อุณหภูมิ 140oc 

ผลการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความช้ืนมาตรฐานเปียกและเวลาที่ใช้ในการอบหมากสุก ณ อุณหภูมิ 120oc  
พบว่าความช้ืนมาตรฐานเปียกเริ่มต้นเท่ากับ 71.06%wb , 67.66%wb , 66.10%wb  และ 65.27%wb ที่จ านวนลูกหมากเท่ากับ 
120 , 60 , 40 และ 30 ลูก ตามล าดับ และความช้ืนมาตรฐานเปียก ที่หมากแห้งได้เหมาะสมที่สุด เท่ากับ 10%wb และเวลาที่
ใช้ในการอบท่ีเหมาะสมที่สุด 20.29 , 13.03 , 11.93 และ 11.63 ช่ัวโมง ดังภาพท่ี 5 

 

ภาพที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความช้ืนมาตรฐานเปียกกบัเวลาที่ใช้ในการอบท่ี อุณหภูมิ 120oc 

ผลการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความช้ืนมาตรฐานเปียกและเวลาที่ใช้ในการอบหมากสุก ณ อุณหภูมิ 100oc  
พบว่าความช้ืนมาตรฐานเปียกเริ่มต้นเท่ากับ 67.08%wb , 66.25%wb , 66.94%wb  และ 68.36%wb ที่จ านวนลูกหมากเท่ากับ 
120 , 60 , 40 และ 30 ลูก ตามล าดับ และความช้ืนมาตรฐานเปียก ที่หมากแห้งได้เหมาะสมที่สุด เท่ากับ 10%wb และเวลาที่
ใช้ในการอบท่ีเหมาะสมที่สุด 29.78 , 20.66 , 18.22 และ 12.88 ช่ัวโมง ดังภาพท่ี 6 

 

ภาพที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความช้ืนมาตรฐานเปียกกบัเวลาที่ใช้ในการอบท่ี อุณหภูมิ 100oc 

ผลการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความช้ืนมาตรฐานเปียกและเวลาที่ใช้ในการอบหมากสุก ณ อุณหภูมิ 80oc  
พบว่าความช้ืนมาตรฐานเปียกเริ่มต้นเท่ากับ 68.76%wb , 65.86%wb , 58.26%wb  และ 62.92%wb ที่จ านวนลูกหมากเท่ากับ 
120 , 60 , 40 และ 30 ลูก ตามล าดับ และความช้ืนมาตรฐานเปียก ที่หมากแห้งได้เหมาะสมที่สุด เท่ากับ 10%wb และเวลาที่
ใช้ในการอบท่ีเหมาะสมที่สุด 54.79 , 31.81 , 33.56 และ 33.27 ช่ัวโมง ดังภาพท่ี 7 

 

ภาพที่ 7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความช้ืนมาตรฐานเปียกกบัเวลาที่ใช้ในการอบท่ี อุณหภูมิ 80oc 

 

4.3 ผลการศึกษาค่าพลังงานสิ้นเปลืองที่ใช้ในการอบหมาก 

 การศึกษาค่าความสิ้นเปลืองของพลังงาน (SEC)  ของการอบแห้งหมากที่อุณหภูมิ 140 , 120 , 100 และ 80oc พบ
ค่าความสิ้นเปลืองของพลังงานเท่ากับ 7.45 , 2.5 , 3.26 และ 5.21 MJ/kg ตามล าดับ ซึ่งค่าท่ีมีค่าความสิ้นเปลืองของ
พลังงานน้อยที่สุดเท่ากับ 2.5 MJ/kg ใช้อุณหภูมิที่ 120oc จ านวนหมาก 120 ลูก และอันดับสองเท่ากับ 3.26 MJ/kg ใช้
อุณหภูมิที่ 100oc จ านวนลูกท่ีใช้ 120 ลูก ดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาค่าพลังงานสิ้นเปลืองท่ีใช้ในการอบหมาก 

จ านวนลกู อุณหภูมิ (oc) พลังงานรวม (kWh) มวลน้ าท่ีระเหย(kg) พลังงานสิ้นเปลอืง  (MJ/kg) 
120 140 9 4.05 8.00 
60  4 1.86 7.45 
40  3.4 1.53 10.62 
30  2.9 0.91 11.51 
120 120 4.2 6.10 2.50 
60  2.7 1.6 6.07 
40  2.4 1.11 7.88 
30  2.4 0.93 9.25 
120 100 2.96 3.26 3.26 
60  2.05 1.63 4.54 
40  1.85 1.12 5.96 
30  1.25 0.66 6.78 
120 80 5.55 3.83 5.21 
60  3.25 1.56 7.49 
40  3.45 0.67 18.46 
30  3.35 0.71 17.06 

 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์สภาวะที่เหมาะสมส าหรับการอบแห้งโดยใช้ตู้อบลมร้อน เพื่อให้ได้ความช้ืนที่เหมาะสมอุณหภูมิที่
เหมาะสม และค่าพลังงานที่ใช้มีค่าน้อยที่สุด คือ ซึ่งค่าที่มีค่าความสิ้นเปลืองของพลังงานน้อยท่ีสุดเท่ากับ 2.5 (MJ/kg) ใช้
อุณหภูมิที่ 120oc จ านวนหมาก 120 ผล และอันดับสองเท่ากับ 3.26 (MJ/kg) ใช้อุณหภูมิที่ 100oc จ านวนลูกท่ีใช้ 120 ผล 

 

เอกสารอ้างอิง 
[1] อีลีหย๊ะ สนิโซ และ ฟามีรา สะอุดี สัมประสิทธิ์การแพร่ความชื้น ความสิ้นเปลืองพลังงาน และอัตราการ

ระเหยน้ าจ าเพาะ ของการอบแห้งผลหมากด้วยพลังงานความร้อนร่วม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
http://science.buu.ac.th/ojs246/index.php/sci/article/viewFile/768/710 

[2] เทวรัตน์  ทิพวยวิมล และสมยศ  เชิญอักษร. (2550). การอบแห้งพริกชี้ฟ้าด้วยลมร้อนร่วมกับไมโครเวฟ. 
วารสารวิชาการเกษตร, 25(1), 46 -57 

[3] นิรนาม. อนาคตหมากไทยจะเป็นอย่างไร [ออนไลน์]. [2 มกราคม  2553]. URL http : //www. 
Positioningmag  .com/prnews/prnews.aspx?id=49268. 

[4] Jena, S. and Das, H. (2007). Modelling for vacuum drying characteristics coconut                       
presscake. Journal of Food Engineering, 79, 92-99. 
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จ านวนลกู อุณหภูมิ (oc) พลังงานรวม (kWh) มวลน้ าท่ีระเหย(kg) พลังงานสิ้นเปลอืง  (MJ/kg) 
120 140 9 4.05 8.00 
60  4 1.86 7.45 
40  3.4 1.53 10.62 
30  2.9 0.91 11.51 
120 120 4.2 6.10 2.50 
60  2.7 1.6 6.07 
40  2.4 1.11 7.88 
30  2.4 0.93 9.25 
120 100 2.96 3.26 3.26 
60  2.05 1.63 4.54 
40  1.85 1.12 5.96 
30  1.25 0.66 6.78 
120 80 5.55 3.83 5.21 
60  3.25 1.56 7.49 
40  3.45 0.67 18.46 
30  3.35 0.71 17.06 

 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์สภาวะที่เหมาะสมส าหรับการอบแห้งโดยใช้ตู้อบลมร้อน เพื่อให้ได้ความช้ืนที่เหมาะสมอุณหภูมิที่
เหมาะสม และค่าพลังงานท่ีใช้มีค่าน้อยท่ีสุด คือ ซึ่งค่าที่มีค่าความสิ้นเปลืองของพลังงานน้อยที่สุดเท่ากับ 2.5 (MJ/kg) ใช้
อุณหภูมิที่ 120oc จ านวนหมาก 120 ผล และอันดับสองเท่ากับ 3.26 (MJ/kg) ใช้อุณหภูมิที่ 100oc จ านวนลูกท่ีใช้ 120 ผล 
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ระเหยน้ าจ าเพาะ ของการอบแห้งผลหมากด้วยพลังงานความร้อนร่วม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานชีวมวลส าหรับอบแห้งผลหมากสด 

ทัศนีม รอดเนียม1*  สุวิทย์ เพชรหว้ยลึก2 และธีรเดช ใหญ่บก3 
 

บทคัดย่อ 
บทน า : ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ไม่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องในตอนกลางคืนหรือวันที่ฝนตก การน าพลังงานชีวมวล
มาร่วมด้วยจึงเป็นทางออกหนึ่งส าหรับการน ามาใช้อบแห้งหมากสดทั้งกลางวันและกลางคืน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อหาประสิทธิภาพและค่าพลังงานจ าเพาะที่ใช้ของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานชีวมวล
ส าหรับการอบแห้งหมากสด 
วิธีการศึกษา : ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานชีวมวลส าหรับอบแห้งผลหมาก
สด โดยที่ตู้อบมีพื้นที่รับรังแสงอาทิตย์โดยตรง 1.7     และมีห้องอบแห้งขนาด 1.36     และท าการอบแห้งหมากสดที่
อุณหภูมิคงท่ี 80 ℃, 140℃ และ 140℃  ด้วยมวลเริ่มต้นเท่ากับ 29.5 kg, 29.33 kg และ 50.046 kg  โดยใช้เวลาในการอบ 
33 ช่ัวโมง 22 ช่ัวโมง และ 24 ช่ัวโมงตามล าดับ 
ผลการศึกษา : พบว่ามีค่ารังสีอาทิตย์ที่ใช้อบแห้งเฉลี่ย 289.929     , 441.235      และ 555.64       และใช้
ถ่านไม้ยางพารา 28.43 kg, 25.31 kg, และ 32.32 kg ตามล าดับ ได้มวลสุดท้ายเท่ากับ 9.991 kg, 10.077 kg, และ 16.21 
kg ตามล าดับ คิดเป็นค่าพลังงานที่ใช้รวมเท่ากับ 898.188 MJ, 797.655 MJ และ 1018.905 MJ ตามล าดับ  ซึ่งมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 5.588%, 5.450% และ 5.505% และค่าพลังงานจ าเพาะที่ใช้เท่ากับ 45.986       , 41.437 
       และ 30.113        ตามล าดับ 
วิจารณ์และสรุป : ตู้อบแห้งที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้มีความเหมาะสมกับกับการอบแห้งหมากสดที่ประมาณ 30 kg เพราะว่ามีค่า
ประสิทธิภาพสูงและใช้พลังงานน้อยกว่าตู้อบแห้งที่มีการพัฒนามาในอดีต 

 

ค าส าคัญ:    ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมชีวมวล ประสิทธิภาพของตู้อบแห้ง  ค่าพลังงานจ าเพาะที่ใช้ 
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บทคัดย่อ 
บทน า : ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ไม่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องในตอนกลางคืนหรือวันที่ฝนตก การน าพลังงานชีวมวล
มาร่วมด้วยจึงเป็นทางออกหนึ่งส าหรับการน ามาใช้อบแห้งหมากสดทั้งกลางวันและกลางคืน 
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สด โดยที่ตู้อบมีพื้นที่รับรังแสงอาทิตย์โดยตรง 1.7     และมีห้องอบแห้งขนาด 1.36     และท าการอบแห้งหมากสดที่
อุณหภูมิคงท่ี 80 ℃, 140℃ และ 140℃  ด้วยมวลเริ่มต้นเท่ากับ 29.5 kg, 29.33 kg และ 50.046 kg  โดยใช้เวลาในการอบ 
33 ช่ัวโมง 22 ช่ัวโมง และ 24 ช่ัวโมงตามล าดับ 
ผลการศึกษา : พบว่ามีค่ารังสีอาทิตย์ที่ใช้อบแห้งเฉลี่ย 289.929     , 441.235      และ 555.64       และใช้
ถ่านไม้ยางพารา 28.43 kg, 25.31 kg, และ 32.32 kg ตามล าดับ ได้มวลสุดท้ายเท่ากับ 9.991 kg, 10.077 kg, และ 16.21 
kg ตามล าดับ คิดเป็นค่าพลังงานที่ใช้รวมเท่ากับ 898.188 MJ, 797.655 MJ และ 1018.905 MJ ตามล าดับ  ซึ่งมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 5.588%, 5.450% และ 5.505% และค่าพลังงานจ าเพาะที่ใช้เท่ากับ 45.986       , 41.437 
       และ 30.113        ตามล าดับ 
วิจารณ์และสรุป : ตู้อบแห้งที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้มีความเหมาะสมกับกับการอบแห้งหมากสดที่ประมาณ 30 kg เพราะว่ามีค่า
ประสิทธิภาพสูงและใช้พลังงานน้อยกว่าตู้อบแห้งที่มีการพัฒนามาในอดีต 

 

ค าส าคัญ:    ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมชีวมวล ประสิทธิภาพของตู้อบแห้ง  ค่าพลังงานจ าเพาะที่ใช้ 
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Solar-Biomass Energy Dryer for Fresh Betel Nuts Drying 

Tassneem Rodneom1*,  Suwit Phethuayluk2 and Theeradech Yaibok3   
 

Abstract 
 
Introduction : The solar dryers are cannot continuously usage on the night time.  So that, the biomass 
energy combined is the solution for fresh Betel Nuts drying on the full time. 
Objective : To investigate the efficiency and the specific energy consumption of the solar-biomass dryer 
for fresh Betel Nuts drying. 
Methods : In this study, the solar-biomass energy dryer was developed for betel nuts drying.  The dryer 
was constructed with the direct solar collector area of 1.7    and the drying chamber of 1.36   .  The 
experiment were dried the fresh betel nut at 80℃, 140℃ and 140℃, with initial mass of 29.5 kg, 29.33 kg, 
and 50.046 kg, and the used time of 33 hours, 22 hours and 24 hours respectively. 
Results : The results found that the mean solar radiation intensity of 289.929     , 441.235     , 
and 555.64     ,  and the biomass fuel from the Para rubber coal consumption of 28.43 kg, 25.31 kg 
and 32.32 kg respectively.  The final dried mass are 9.991 kg, 10.077 kg and 16.21 kg respectively.  The 
total energy consumption are 898.188 MJ, 797.655 MJ and 1018.905 MJ with dryer efficiency equal to 
5.588%, 5.45% and 5.505%, and specific energy consumption of 45.986       , 41.437       , and  
30.113       , respectively. 
Conclusion : This solar dryer was appropriated for 30 kg of fresh betel nut drying, because the efficiency 
specific energy consumption are more than the developed solar dryer in the past. 
 
Keywords : Solar-Biomass Energy Dryer,  Dryer Efficiency, specific energy consumption 
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บทน า 
ประเทศไทยมีฐานการผลิตการเกษตรที่เข้มแข็ง มีท่ีตั้งทางภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสม มีภูมิปัญญาด้านผลิต 

การประยุกต์ดัดแปลง และวัฒนธรรมอาหารที่เข้มแข็ง และหลากหลาย ท าให้ไทยส่วนใหญ่ของโลก โดยมีพื้นที่ท าเกษตรร้อย
ละ 40 ขอพื้นที่ประเทศไทย สามารถท าการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมง ส่วนใหญ่มีปริมาณผลผลิต
พอเพียงกับความต้องการในประเทศ และมีเหลือส่งออกสร้างรายได้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศต้อง
ประสบปัญหาด้านต่างๆ หลายด้านมากมาย เช่นผลผลิตได้รับความเสียหาย เนื่ องจากสภาพดิน ฟ้า อากาศไม่เอื้ออ านวย 
ปัญหาด้านโรคและแมลงรบกวนปัญหาต้นทุนในการผลิตสูง  ปัญหาเรื่องผลผลิต ท าให้เกษตรกรหมดก าลังใจต้องละทิ้งอาชีพ
ของตนเองไปท าอาชีพอื่น วิธีการที่สามารถแก้ปัญหาที่ดี วิธีการหนึ่งคือการแนะน าส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักการแปรรูปและ
ถนอมผลผลิต การอบแห้งจึงเป็นกระบวนการหนึ่งในงานด้านเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว และการแปรสภาพที่มีความส าคัญยิ่งต่อ
การเพิ่มคุณภาพ ลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มระยะเวลาการเก็บรักษา เทคโนโลยีการอบแห้งเป็นสิ่งที่ไม่สลับซับซ้อน 
แต่การวางแผนการอบแห้งเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องศึกษาภายใต้สภาวะการอบแห้งต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ได้วิธีการวางแผน
ด าเนินงานท่ีเหมาะสมที่สุด [4] 
 นอกการการศึกษาด้านการวางแผนด าเนินการอบแห้งแล้วในการพิจารณาชนิดของพลังงานที่ใช้ในการอบแห้งก็เป็น
สิ่งจ าเป็นเช่นกัน ซึ่งถือได้ว่ากระบวนการอบแห้งจะใช้พลังงานค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการอื่นๆในเทคโนโลยี
หลังเก็บเกี่ยว พลังงานที่ใช้พลังงานที่ใช้แบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ ความร้อนมี่ใช้ท าให้อากาศร้อน และพลังงานกลที่ใช้ในการขับ
พัดลม ซึ่งส่วนมากจะเป็นไฟฟ้า ความร้อนที่อาจใช้ได้จากไฟฟ้า น้ ามันเช้ือเพลิงชนิดต่างๆ ก๊าซจากการของเหลือใช้ทาง
การเกษตร และพลังงานงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ส าหรับประเทศไทยต้องพึ่งพาการน าเข้าพลังงานจ านวนมาก การศึกษาการ
เผาไหม้ของเหลือใช้ทางการเกษตร และการน าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานมาใช้ในรูปของความร้อน จะสามารถช่วยลด
การน าเข้าพลังงานได้ การอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานท่ีสะอาดปราศจากมลภาวะในอุตสาหกรรมการอบแห้ง
มีการสร้างเครื่องอบแห้งที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องอบแห้งนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นแผงรับรังสีดวง
อาทิตย์เพื่อท าให้อากาศร้อน และส่วนท่ีเป็นห้องอบแห้ง ซึ่งใช่ใส่ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอบแห้ง เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็น
พลังงานที่มีข้อจ ากัดทางด้านสภาวะอากาศ เวลา และฤดูกาล ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนในบริเวณเส้นศูนย์สูตรท าให้มี 
แสงแดดตลอดปี ปริมาณความเข้มของแสงเฉลี่ยทั้งปีอยู่ในช่วง 18-19      เป็นพลังงานที่มากพอส าหรับน ามาใช้
ประโยชน์การอบแห้ง [4] 
 กระบวนการทางการเกษตรจะเกิดของเหลือทิ้ง ซึ่งเป็นอินทรีย์สารหรือชีวภาพใยหมากหรือเปลือกหมากสามารถ
น ามาใช้เป็นเช้ือเพลิงเพื่อให้ความร้อนในกระบวนการอบแห้งได้จากผลการทดสอบหาค่าพลังงานความร้อนของใยหมากใน
ห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมีโดยใช้เครื่องทดสอบ Bomb Calorimeter มีค่าพลังงานความร้อนเท่ากับ 17 MJ/kg ที่
ความช้ืน 11% (w.b) และโดยเฉลี่ยหมากสุก 1 kg จะมีใยหมากแห้งประมาณ 0.15 kg ที่น ามาเป็นเช้ือเพลิงในการอบแห้ง 
นอกจากน้ีฟืนจากไม้ยางพารา เป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งสามารถหาได้ในชุมชนสามรถใช้เป็นเช้ือเพลิงในการอบแห้ง
ได้อีกหนึ่ง ดังนั้นในงานวิจัยนี้มีแนวคิดพัฒนาเครื่องอบแห้งหมากสดโดยใช้พลังงานร่วมระหว่างแสงอาทิตย์และชีวมวล[1] 

 

วิธีการวิจัย  

1. แผงรับรังสีอาทิตย์ (Solar collector) ท าหน้าที่ดูดกลืนความร้อนจากแผงรับรังสีอาทิตย์ จะรับรังสีโดยตรง มี
ขนาด 1 m   1.7 m อยู่ด้านบนสุดของตัวเครื่องอบแห้งโดยวางท ามมุ 8 องศากับแนวระดับ     มีกระจกใสที่มีความหนา 0.5 
mm เพื่อให้มีการแผ่รังสีความร้อนจากตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย์ ดังภาพท่ี 1  
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บทน า 
ประเทศไทยมีฐานการผลิตการเกษตรที่เข้มแข็ง มีท่ีตั้งทางภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสม มีภูมิปัญญาด้านผลิต 

การประยุกต์ดัดแปลง และวัฒนธรรมอาหารที่เข้มแข็ง และหลากหลาย ท าให้ไทยส่วนใหญ่ของโลก โดยมีพื้นที่ท าเกษตรร้อย
ละ 40 ขอพื้นที่ประเทศไทย สามารถท าการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมง ส่วนใหญ่มีปริมาณผลผลิต
พอเพียงกับความต้องการในประเทศ และมีเหลือส่งออกสร้างรายได้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ในประเทศต้อง
ประสบปัญหาด้านต่างๆ หลายด้านมากมาย เช่นผลผลิตได้รับความเสียหาย เนื่ องจากสภาพดิน ฟ้า อากาศไม่เอื้ออ านวย 
ปัญหาด้านโรคและแมลงรบกวนปัญหาต้นทุนในการผลิตสูง  ปัญหาเรื่องผลผลิต ท าให้เกษตรกรหมดก าลังใจต้องละทิ้งอาชีพ
ของตนเองไปท าอาชีพอื่น วิธีการที่สามารถแก้ปัญหาที่ดี วิธีการหนึ่งคือการแนะน าส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักการแปรรูปและ
ถนอมผลผลิต การอบแห้งจึงเป็นกระบวนการหนึ่งในงานด้านเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว และการแปรสภาพที่มีความส าคัญยิ่งต่อ
การเพิ่มคุณภาพ ลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มระยะเวลาการเก็บรักษา เทคโนโลยีการอบแห้งเป็นสิ่งที่ไม่สลับซับซ้อน 
แต่การวางแผนการอบแห้งเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องศึกษาภายใต้สภาวะการอบแห้งต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ได้วิธีการวางแผน
ด าเนินงานท่ีเหมาะสมที่สุด [4] 
 นอกการการศึกษาด้านการวางแผนด าเนินการอบแห้งแล้วในการพิจารณาชนิดของพลังงานที่ใช้ในการอบแห้งก็เป็น
สิ่งจ าเป็นเช่นกัน ซึ่งถือได้ว่ากระบวนการอบแห้งจะใช้พลังงานค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการอื่นๆในเทคโนโลยี
หลังเก็บเกี่ยว พลังงานที่ใช้พลังงานที่ใช้แบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ ความร้อนมี่ใช้ท าให้อากาศร้อน และพลังงานกลที่ใช้ในการขับ
พัดลม ซึ่งส่วนมากจะเป็นไฟฟ้า ความร้อนที่อาจใช้ได้จากไฟฟ้า น้ ามันเช้ือเพลิงชนิดต่างๆ ก๊าซจากการของเหลือใช้ทาง
การเกษตร และพลังงานงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ส าหรับประเทศไทยต้องพึ่งพาการน าเข้าพลังงานจ านวนมาก การศึกษาการ
เผาไหม้ของเหลือใช้ทางการเกษตร และการน าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานมาใช้ในรูปของความร้อน จะสามารถช่วยลด
การน าเข้าพลังงานได้ การอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานท่ีสะอาดปราศจากมลภาวะในอุตสาหกรรมการอบแห้ง
มีการสร้างเครื่องอบแห้งที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องอบแห้งนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นแผงรับรังสีดวง
อาทิตย์เพื่อท าให้อากาศร้อน และส่วนท่ีเป็นห้องอบแห้ง ซึ่งใช่ใส่ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอบแห้ง เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็น
พลังงานที่มีข้อจ ากัดทางด้านสภาวะอากาศ เวลา และฤดูกาล ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนในบริเวณเส้นศูนย์สูตรท าให้มี 
แสงแดดตลอดปี ปริมาณความเข้มของแสงเฉลี่ยทั้งปีอยู่ในช่วง 18-19      เป็นพลังงานที่มากพอส าหรับน ามาใช้
ประโยชน์การอบแห้ง [4] 
 กระบวนการทางการเกษตรจะเกิดของเหลือทิ้ง ซึ่งเป็นอินทรีย์สารหรือชีวภาพใยหมากหรือเปลือกหมากสามารถ
น ามาใช้เป็นเช้ือเพลิงเพื่อให้ความร้อนในกระบวนการอบแห้งได้จากผลการทดสอบหาค่าพลังงานความร้อนของใยหมากใน
ห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมีโดยใช้เครื่องทดสอบ Bomb Calorimeter มีค่าพลังงานความร้อนเท่ากับ 17 MJ/kg ที่
ความช้ืน 11% (w.b) และโดยเฉลี่ยหมากสุก 1 kg จะมีใยหมากแห้งประมาณ 0.15 kg ที่น ามาเป็นเช้ือเพลิงในการอบแห้ง 
นอกจากน้ีฟืนจากไม้ยางพารา เป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งสามารถหาได้ในชุมชนสามรถใช้เป็นเช้ือเพลิงในการอบแห้ง
ได้อีกหนึ่ง ดังนั้นในงานวิจัยนี้มีแนวคิดพัฒนาเครื่องอบแห้งหมากสดโดยใช้พลังงานร่วมระหว่างแสงอาทิตย์และชีวมวล[1] 

 

วิธีการวิจัย  

1. แผงรับรังสีอาทิตย์ (Solar collector) ท าหน้าที่ดูดกลืนความร้อนจากแผงรับรังสีอาทิตย์ จะรับรังสีโดยตรง มี
ขนาด 1 m   1.7 m อยู่ด้านบนสุดของตัวเครื่องอบแห้งโดยวางท ามมุ 8 องศากับแนวระดับ     มีกระจกใสที่มีความหนา 0.5 
mm เพื่อให้มีการแผ่รังสีความร้อนจากตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย์ ดังภาพท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 แผงรับรังสีอาทิตย์ (Solar collector) 

2. ตู้อบแห้งมีโครงสร้างที่ท าด้วยเหล็กนิ้ว มีขนาด 1.70 m   1.20 m (ด้านหน้า) 1.70 m   1.34 m (ด้านหลัง) 
1/2  (1.2 m +1.34 m)1 m (ด้านข้าง) แบ่งออกเป็นสองช้ัน  

ช้ันแรกจะเป็นห้องอบแห้งที่มีด้านหน้าและด้านหลังภายในตู้อบจะปิดข้างด้วยสังกะสีแผ่นเรียบ  มีด้านหน้าและ
ด้านหลังภายนอกตู้อบจะปิดข้างด้วยอลมูิเนียมแผ่นเรียบ และด้านข้างของตู้อบจะปิดด้วยอลูมิเนียมและมช้ัีนวางข้างละสองช้ัน 
และช้ันวางก็จะท าด้วยเหล็กฉากและตะแกรง มีขนาด 0.431 m มีสองช้ัน 4 ตะแกรง  

 ส่วนช้ันท่ีสองจะเป็นช่องเตาเผาชีวมวล (Heat exchanger) ซึ่งปิดด้วยเหล็กและช่วงรอยต่อระหว่างตู้อบจะกั้งด้วย
แผ่นเหล็กมีความหนา 0.2 mm จะใช้หลักการแผ่รังสีความร้อนเข้าไปในตู้อบแห้งโดยใช้เหล็กเป็นตัวกลางในการแผ่ความร้อน 
ภายในมีอิฐมวลเบาวางข้างๆรอบๆเพื่อกักเก็บความร้อนได้นาน ประตูช่องเตาเผามีขนาด 0.19 m0.28 m  จะเจาะท่อ
ระบายควันท่ีตรงกลางของตู้อบ เพื่อจะระบายควันออกจากช่องเตาเผา ดังภาพที่ 2 

3.พัดลมเป่าอากาศ (Blower) ที่ใช้ในการทดลอง ท าหน้าที่ดูดอากาศจากเตาเผาชีวมวล เพื่อแลกเปลี่ยนอากาศเข้า
ตู้อบแห้ง มี 2 ต าแหน่ง อยู่หน้าตู้อบแห้ง 

4.สายวัดอุณหภูมิและอุปกรณ์แสดงผล (Temperature and Display device) ที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย 
เทอร์โมคัปเปิลใช้วัดอุณหภูมิตรงกลางตู้ของตู้อบหมากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานชีวมวลแบบอัตโนมัติโดยจะติดตั้ง 2 
ต าแหน่งในตู้อบแห้ง และแสดงผลไปยังหน้าจอ จอ LED โดยใช้กระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ และรีเลย์เปลี่ยนกระแสจะท า
หน้าท่ีเปลี่ยนทิศทางมอเตอร์  

5.โซล่าเซลล์ (Solar cell) ที่ใช้ในการทดลอง ท าหน้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าในอุปกรณ์ของเครื่องตู้อบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานชีวมวล และจะส่งกระแสไฟฟ้าไปท่ีตัว Solar Charge Controller เพื่อน าไปเก็บไว้ในแบตเตอร์รี่ 

6.ระบบการท างานของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานชีวมวลแบบอัตโนมัติส าหรับอบแห้งหมาก
สดการอบแห้งใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงเวลากลางวันแสงอาทิตย์จะเข้าผ่านแผงรับรังสีโดยตรง ซึ่งแผงรับรังสีอาทิตย์ ท า
หน้าท่ีดูดกลืนรังสีอาทิตย์ แผ่นกระจกใสซึ่งอยู่ด้านบนของแผ่รังสี ท าหน้าท่ีลดการสูญเสียรังสีความร้อนของช้ันอากาศนิ่ง โดย
ป้องกันความร้อนด้วยการพาความร้อน จากนั้นพัดลมที่ติดด้านหน้าตู้อบ จะท าหน้าที่ระบายอากาศร้อนในห้องอบ และการ
อบแห้งพลังงานชีวมวลตอนกลางคืน หรือตอนไม่มีแสงอาทิตย์ จะใช้ไม้ฟื้นจากไม้ยาพาราเป็นเช้ือเพลิงโดยจะให้ควันออกทาง
ท่องปล่อยควันท่ีอยู่ตรงกลางของตู้อบแห้ง 

ในกรณีที่ความร้อนภายในเครื่องอบมีอุณหภูมิของอากาศร้อนต่ าหรือสภาพแวดล้อมไม่ดีเท่าที่ควรเช่น ในวันที่ฝนตก 
ก็สามารถให้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานชีวมวลแบบอัตโนมัติส าหรับอบแห้งหมากสดได้ โดยใช้ชีวมวลเป็น
เชื้อเพลิงในการอบแห้งแทนแสงอาทิตย์และจะท างานแบบระบบอัตโนมัติ 
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ภาพที่ 2 โครงสร้างของตู้อบแห้ง ด้านหน้าตู้อบแห้ง (ภาพบน) และด้านหลังของตู้อบ (ภาพล่าง) 

7. ค านวณหาประสิทธิภาพของเครื่องตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานชีวมวลแบบอัตโนมัติส าหรับ
อบแห้งหมากสด 

   100w fg
all

t c f f

m h
G A q m

  


     (1) 

โดยที ่ all   คือ ประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งโดยใช้พลังงานร่วมแสงอาทิตย์และชีวมวล (%) 

 wm   คือ ปริมาณน้ าท่ีระเหยออกจากผลิตภณัฑ์ (kg) 

 fgh   คือ ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของน้ า มีค่าเท่ากับ 2,260 (kJ/kg) 

 fm   คือ ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ (kg) 

 fq   คือ พลังงานความร้อนของเชื้อเพลิงไม้ฟื้น (kJ/ kg) 

8.การค านวณหาค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (Specific Energy Consumpion : SEC) 

     (kJ/ kg) t c f f

w

G A q m
SEC

m


       (2) 
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ภาพที่ 2 โครงสร้างของตู้อบแห้ง ด้านหน้าตู้อบแห้ง (ภาพบน) และด้านหลังของตู้อบ (ภาพล่าง) 

7. ค านวณหาประสิทธิภาพของเครื่องตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานชีวมวลแบบอัตโนมัติส าหรับ
อบแห้งหมากสด 

   100w fg
all

t c f f

m h
G A q m

  


     (1) 

โดยที ่ all   คือ ประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งโดยใช้พลังงานร่วมแสงอาทิตย์และชีวมวล (%) 

 wm   คือ ปริมาณน้ าท่ีระเหยออกจากผลิตภณัฑ์ (kg) 

 fgh   คือ ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของน้ า มีค่าเท่ากับ 2,260 (kJ/kg) 

 fm   คือ ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ (kg) 

 fq   คือ พลังงานความร้อนของเชื้อเพลิงไม้ฟื้น (kJ/ kg) 

8.การค านวณหาค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (Specific Energy Consumpion : SEC) 

     (kJ/ kg) t c f f

w

G A q m
SEC

m


       (2) 

  

ผลการวิจัยและอภิปราบผลการวิจัย 

ผลการศึกษาการเปรียบเทียบค่าอณุหภมูิในตู้อบเฉลี่ยและเวลาที่ใช้ในการอบโดยใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมชีว
มวลแบบอัตโนมัตสิ าหรับอบหมากสด 

ผลการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบอุณหภูมิในตู้อบและเวลาท่ีใช้ในการอบหมากสุก 600 ผล ณ อุณหภูมิ 80 ℃ 
พบว่าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 89 ℃ อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ที่ 70 ℃ และอุณหภูมิในตู้อบเฉลี่ยอยู่ที่ 79.22 ℃ มีค่า SD เท่ากับ     
1.944 ℃ เป็นเวลา 33 ช่ัวโมง ดังภาพท่ี 3 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงความสมัพันธ์ระหวา่งอุณหภูมิในตู้อบกับเวลาที่ใช้ในการอบท่ีอุณหภมูิ 80 ℃ จ านวน 600 ผล 

ผลการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบอุณหภูมิในตู้อบและเวลาท่ีใช้ในการอบหมากสุก 600 ผล ณ อุณหภูมิ 140 ℃ 
พบว่าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 143 ℃ อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ที่ 136 ℃ และอุณหภูมิในตู้อบเฉลี่ยอยู่ที่ 139.2 ℃ มีค่า SD เท่ากับ 
1.361 ℃ เป็นเวลา 22 ช่ัวโมง ดังภาพท่ี 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4 แสดงความสมัพันธ์ระหวา่งอุณหภูมิในตู้อบกับเวลาที่ใช้ในการอบท่ีอุณหภมูิ 140℃ จ านวน 600 ผล 

 
ผลการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบอุณหภูมิในตู้อบและเวลาที่ใช้ในการอบหมากสุก 1,000 ผล ณ อุณหภูมิ 140 ℃ 

พบว่าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 142 ℃ อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ที่ 136 ℃ และอุณหภูมิในตู้อบเฉลี่ยอยู่ที่ 139.1 ℃ มีค่า SD เท่ากับ 
1.303℃ เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ดังภาพท่ี 5 
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ภาพที่ 5 แสดงความสมัพันธ์ระหวา่งอุณหภูมิในตู้อบกับเวลาที่ใช้ในการอบท่ี อุณหภูมิ 140℃ จ านวน 1,000 ผล 

 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาการใช้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานชีวมวล ซึ่งท าการทดลองดังนั้น การศึกษาวิเคราะห์

เปรียบเทียบอุณหภูมิในตู้อบและเวลาที่ใช้ในการอบหมากสุก 600 ผล ณ อุณหภูมิ 80 ℃ พบว่าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 89 ℃ 
อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ที่ 70 ℃ และอุณหภูมิในตู้อบเฉลี่ยอยู่ที่ 79.22 ℃ มีค่า SD เท่ากับ   1.944 ℃ เป็นเวลา 33 ช่ัวโมง 
การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบอุณหภูมิในตู้อบและเวลาที่ใช้ในการอบหมากสุก 600 ผล ณ อุณหภูมิ 140 ℃ พบว่าอุณหภูมิ
สูงสุดอยู่ที่ 143 ℃ อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ที่ 136 ℃ และอุณหภูมิในตู้อบเฉลี่ยอยู่ที่ 139.2 ℃ มีค่า SD เท่ากับ 1.361 ℃ เป็น
เวลา 22 ช่ัวโมง และ การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบอุณหภูมิในตู้อบและเวลาที่ใช้ในการอบหมากสุก 1,000 ผล ณ อุณหภูมิ 
140 ℃ พบว่าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 142 ℃ อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ที่ 136 ℃ และอุณหภูมิในตู้อบเฉลี่ยอยู่ที่ 139.1 ℃ มีค่า SD 
เท่ากับ 1.303℃ เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง  พบว่า การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบอุณหภูมิในตู้อบและเวลาที่ใช้ในการอบหมาก
สุก 1,000 ผล ณ อุณหภูมิ 140 ℃ พบว่าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 142 ℃ อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ที่ 136 ℃ และอุณหภูมิในตู้อบเฉลี่ย
อยู่ท่ี 139.1 ℃ มีค่า SD เท่ากับ 1.303℃ เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง  จะใช้ระยะเวลาในการอบแห้งที่น้อยที่สุด และได้ผลิตภัณฑ์
ที่มากกว่า คุ้มค่ากับพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้  
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ภาพที่ 5 แสดงความสมัพันธ์ระหวา่งอุณหภูมิในตู้อบกับเวลาที่ใช้ในการอบท่ี อุณหภูมิ 140℃ จ านวน 1,000 ผล 

 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาการใช้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานชีวมวล ซึ่งท าการทดลองดังนั้น การศึกษาวิเคราะห์

เปรียบเทียบอุณหภูมิในตู้อบและเวลาที่ใช้ในการอบหมากสุก 600 ผล ณ อุณหภูมิ 80 ℃ พบว่าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 89 ℃ 
อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ที่ 70 ℃ และอุณหภูมิในตู้อบเฉลี่ยอยู่ที่ 79.22 ℃ มีค่า SD เท่ากับ   1.944 ℃ เป็นเวลา 33 ช่ัวโมง 
การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบอุณหภูมิในตู้อบและเวลาที่ใช้ในการอบหมากสุก 600 ผล ณ อุณหภูมิ 140 ℃ พบว่าอุณหภูมิ
สูงสุดอยู่ที่ 143 ℃ อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ที่ 136 ℃ และอุณหภูมิในตู้อบเฉลี่ยอยู่ที่ 139.2 ℃ มีค่า SD เท่ากับ 1.361 ℃ เป็น
เวลา 22 ช่ัวโมง และ การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบอุณหภูมิในตู้อบและเวลาที่ใช้ในการอบหมากสุก 1,000 ผล ณ อุณหภูมิ 
140 ℃ พบว่าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 142 ℃ อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ที่ 136 ℃ และอุณหภูมิในตู้อบเฉลี่ยอยู่ที่ 139.1 ℃ มีค่า SD 
เท่ากับ 1.303℃ เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง  พบว่า การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบอุณหภูมิในตู้อบและเวลาที่ใช้ในการอบหมาก
สุก 1,000 ผล ณ อุณหภูมิ 140 ℃ พบว่าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 142 ℃ อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ที่ 136 ℃ และอุณหภูมิในตู้อบเฉลี่ย
อยู่ท่ี 139.1 ℃ มีค่า SD เท่ากับ 1.303℃ เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง  จะใช้ระยะเวลาในการอบแห้งที่น้อยที่สุด และได้ผลิตภัณฑ์
ที่มากกว่า คุ้มค่ากับพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้  
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ควำมร้อนแฝงของกำรระเหยน�้ำของลูกหยี

มารีนา มะหนิ1* และซีตีเราะห์มะห์ กอและ2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ความรู้พื้นฐานส�าคัญในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร คือ ข้อมูลความร้อนแฝงของการระเหยน�้าออกจากผลิตภัณฑ์

ทางการเกษตร นั่นคือ ค่าพลังงานความร้อนที่ใช้ในการระเหยน�้า 1 กิโลกรัมในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาหาค่าความร้อนแฝงของการระเหยน�้าของลูกหยี

วิธีกำรศึกษำ : การศึกษาในครั้งน้ีจะใช้ข้อมูลซอฟชันไอโซเทอม (sorption isotherm) ของลูกหยีที่ได้จากการวิเคราะห์รูปแบบ

สมการความชื้นสมดุลของ Halsey (1952) โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างความดันไอน�้าในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกับความร้อนแฝง

ของน�้าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งในกรณีของลูกหยีความดันไอน�้าจะหาจากของมูลซอฟชันไอโซเทอมของลูกหยี

ผลกำรศึกษำ : พบว่าค่าความร้อนแฝงของการระเหยน�้าของลูกหยีที่ได้มีค่าขึ้นอยู่กับความชื้น และอุณหภูมิของอากาศที่ใช้ในการ

อบแห้ง

วจิำรณ์และสรปุ : ความร้อนแฝงของการระเหยน�า้ของลูกหยจีะมค่ีาลดลงเมือ่ความชืน้ของลูกหยเีพิม่ขึน้ และถ้าอณุหภูมขิองอากาศ

ที่ใช้ในการอบแห้งเพิ่มขึ้นค่าความร้อนแฝงของการระเหยน�้าจะมีค่าลดลง 
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Latent Heat of Vaporization of Dialium indum linn.

Marina Mani1* and Sitirohmah Kolaeh2

Abstract 

Introduction : Basic knowledge in drying agricultural products is data of latent heat of vaporization of agricultural 

products. That is heat energy used in evaporation of 1 kg of water in agricultural products.

Objective : To study the latent heat of vaporization of Dialium indum linn.

Methods : This study by using its moisture sorption isotherm data of Dialium indum linn. from equation of 

equilibrium moisture content of Halsey (1952) model, the relation between vapor pressure in agricultural products 

and the latent heat of agricultural products. In case of Dialium indum linn., vapor pressure was derived from 

sorption isotherm data of Dialium indum linn.

Results : It was found that the latent heat of vaporization of Dialium indum linn. varied with moisture content 

of Dialium indum linn. and temperature of drying air.

Conclusion : The latent heat of vaporization of Dialium indum linn. will decrease when the moisture content 

of Dialium indum linn. increases and the temperature of the air used for drying increases the latent heat of 

vaporization will decrease.

Keywords latent heat of vaporization, Dialium indum linn. 
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บทนํา 
 ลูกหยีเปนผลไมพ้ืนเมืองภาคใตชนิดหน่ึง ในภาคอีสานก็พอมีใหเห็นบาง เรียกวา บักเค็ง โดยมีช่ือทางพฤกษศาสตรวา 
Dialium indum linn อยูในวงศ LEGUMINOSAE  สามารถรับประทานไดเมื่อสุก ลักษณะผลเปนพวง ผลดิบมสีีเขียว เมื่อสุก
เปลือกจะมีสีคล้ํา เน้ือในเปนสีนํ้าตาล รสหวานอมเปรีย้ว นิยมเอามาอบแหงและปรุงรสมากกวารับประมานสด ๆ ซึ่งทําไดหลาย
อยาง เชน กวน ฉาบนํ้าตาล หรือทรงเครื่อง  ซึ่งกระบวนการแปรรูปลูกหยีน้ันจะตองผานกระบวนการอบแหงกอนจะทําให
สามารถรักษาคณุภาพของเน้ือลูกหยีไดด ี
 การอบแหงน้ันมีพารามิเตอรท่ีจําเปนในการอบแหง ไดแก ความช้ืนสมดลุ   ความรอนแฝงของการระเหยนํ้าออกจาก
ลูกหยี ความรอนจําเพาะ และความหนาแนน    ซึ่งขอมูลความรอนแฝงของการระเหยนํ้าออกจากลกูหยีน้ันมีความสําคญัอยาง
มาก  เพราะตองใชในการคํานวณหาปริมาณพลังงานความรอน  และนําไปหาสภาวะการอบแหงตลอดจนถึงการออกแบบเครื่อง 
อบแหงซึ่งจะนําไปสูการใชพลังงานในการอบแหงอยางมีประสิทธิภาพตอไป [1] 
 ความรอนแฝงของการระเหยนํ้าออกจากวัสดุ (Latent Heat of Vaporization for Material, hfg) คือ คาพลังงาน
ความรอนท่ีใชในการระเหยนํ้า 1 กิโลกรมัในวัสดุ สามารถคํานวณไดจากแบบจําลองความช้ืนสมดุลโดยการหาความรอนแฝงใน
ผลิตภณัฑทางการเกษตรตามวิธีการของ Othmer [2] โดยมีงานวิจยัของ Billis et.al. [3] ไดทําการศึกษาหาคาความรอนแฝง
ของการระเหยนําออกจากขาว โดยใชวิธีการคํานวณดังกลาวในขางตน พบวาขาวท่ีมีความช้ืนต่ําจะมีคาความรอนแฝงของการ
ระเหยนํ้าออกจากขาวสูงกวาขาวท่ีมีความช้ืนสูง และธนิดา และคณะ [4] ไดศึกษาหาคาความรอนแฝงของการระเหยนํ้าออก
จากพลับตามวิธีการของ Othmer [2] เชนกัน   พบวาเมื่อความช้ืนของพลับต่ําลงคาความรอนแฝงของการระเหยนํ้าออกจาก
พลับจะมีคาสูงข้ึน ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือหาคาความรอนแฝงของการระเหยนํ้าของลูกหยีเพ่ือนําไปเปนขอมลู 
พ้ืนฐานของพารามิตอรในการอบแหงลูกหยีตอไป 
 

วิธีดําเนินการ 
 ในการหาคาความรอนแฝงของลูกหยี จะใชหลักการท่ีเสนอโดย Othmer [2] ซึ่งกลาววา ในสภาวะสมดุลความดันไอ
นํ้า (vapor pressure) ในผลิตภณัฑช้ืนจะมคีวามสมัพันธกับความรอนแฝงในการระเหยนํ้าของผลิตภัณฑน้ัน ตามสมการ 

fg
V VS

fg

h
ln P ln P c

h
= +

′
                  (1) 

เมื่อ VP     คือ  ความดันไอนํ้าในผลิตภัณฑ (Pa) 

 VSP    คือ  ความดันไอนํ้าอ่ิมตัว (saturated vapor pressure) (Pa) 

 fgh     คือ  ความรอนแฝงของการระเหยนํ้าของผลิตภณัฑ (J/kg)  

 fgh′     คือ  ความรอนแฝงของการระเหยนํ้าอิสระ (free water) (J/kg) 

 c        คือ  คาคงท่ี 
 ในการศึกษาครั้งน้ีจะใชสมการท่ี (1) เขากับกรณีของขอมูลซอฟชันไอโซเทอม (sorption isotherm) ของลูกหยีท่ีได
วิเคราะหตามรูปแบบสมการความช้ืนสมดุลของ Halsey (1952) [5] ซึ่งมีความสัมพันธของสมการความช้ืนสมดลุ คือ 
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เมื่อ RH     คือ  ความช้ืนสัมพัทธ (decimal) 

 eqM    คือ  ความช้ืนสมดุล (db.) 

 R       คือ  คาคงท่ีของกาซ มีคาเทากับ 8.314 kJ/kmol K 

 absT     คือ  อุณหภูมิสมบูรณ (K) 
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วิเคราะหตามรูปแบบสมการความช้ืนสมดุลของ Halsey (1952) [5] ซึ่งมีความสัมพันธของสมการความช้ืนสมดลุ คือ 

    

5.3159
eq

abs

( 6.37536179 * M )
RH exp

RT

−

=
 −
 
 

      (2) 

เมื่อ RH     คือ  ความช้ืนสัมพัทธ (decimal) 

 eqM    คือ  ความช้ืนสมดุล (db.) 

 R       คือ  คาคงท่ีของกาซ มีคาเทากับ 8.314 kJ/kmol K 

 absT     คือ  อุณหภูมิสมบูรณ (K) 

 การคํานวณหาคาความรอนแฝงของการระเหยของนํ้าของลูกหยี ไดกําหนดความช้ืนของลูกหยีอยูในชวง 0.3 – 0.7 
เศษสวนมาตรฐานแหง และท่ีอุณหภูมิ 50 60 และ 70 องศาเซลเซยีส ทําการคํานวณหาคาความช้ืนสัมพัทธ (RH) จากสมการ
ท่ี (2)  จากน้ันคํานวณคาความดันไอนํ้า (PV) ท่ีคาความช้ืนสัมพัทธท่ีไดจากสมการท่ี (2) โดยใชสมการ [6] 
    V VSP RH.P=                      (3) 

เมื่อ VP     คือ  ความดันไอนํ้า (Pa) 

 VSP    คือ  ความดันไอนํ้าอ่ิมตัว (Pa) 

 RH    คือ  ความช้ืนสัมพัทธ (decimal)   
 
และสามารถคํานวณคาความดันไอนํ้าอ่ิมตัวไดจากคาอุณหภูมิ (T) โดยใชสมการ [6] 

    
49.20 6643/(T 273.15) 4.522 ln(T 273.15)

P evs
 − + − + =      (4) 

 จากน้ันนําคา Vln(P )และ VSln(P )มาเขียนกราฟซึ่งจะไดเปนกราฟเสนตรงท่ีมีคาความชัน (slope) ของเสนตรง  

เทากับ fg fgh h′ ของสมการท่ี (1) น่ันเอง ในข้ันตอนสุดทายคาํนวณหาคาความรอนแฝงของการระเหยนํ้าของลูกหยี fg(h )  

จากคาความชันและคาความรอนแฝงของนํ้าอิสระ fg(h )′ ซึ่งทราบคา [7] จากความสมัพันธ 

    fgh 2502 2.386T=′ −         (5) 

เมื่อ fgh′     คือ  ความรอนแฝงของการระเหยนํ้าอิสระ (free water) (kJ/kg) 

T       คือ  อุณหภูมิอากาศ (oC) 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการใชวิธีการตามรายละเอียดในหัวขอวิธีดําเนินการ จะไดคาความรอนแฝงท่ีคาความช้ืนของลูกหยีและอุณหภมูิ
ท่ีใชในการอบแหงตาง ๆ  ผลท่ีไดแสดงในตารางท่ี 1 และแสดงตัวอยางของความสัมพันธตามกราฟในรูปท่ี 1 และ 2  
 
ตารางท่ี 1 คาความรอนแฝงของลูกหยีท่ีอุณหภมูิและความช้ืนตาง ๆ 

T (oC) Latent Heat of Vaporization for Dialium indum linn., hfg (kJ/kg) 

 M = 30 % db. M = 40 % db. M = 50 % db. M = 60 % db. M = 70 % db. 
50 5442.80 2942.16 2513.03 2412.96 2385.80 
60 5388.30 2912.70 2487.87 2388.80 2361.91 
70 5333.79 2883.23 2462.70 2364.63 2338.03 

 
 จากขอมูลในตารางท่ี 1 พบวาคาความรอนแฝงของการระเหยนํ้าของลูกหยีมีคาเฉลี่ยเทากับ 3107.91 กิโลจูลตอ
กิโลกรมั ซึ่งมากกวาคาของความรอนแฝงของนํ้าซึ่งมีคาเทากับ 2257 กิโลจลูตอกิโลกรัม [7]  เพราะนํ้าในผลิตภัณฑจะมีแรงยึด
เกาะกับโครงสรางของผลิตภัณฑท่ีทําใหตองใชพลังงานในการระเหยนํ้าในผลิตภัณฑมากกวาการระเหยนํ้าอิสระ  
 จากรูปท่ี 1 จะพบวาคาความรอนแฝงของการระเหยนํ้าของลูกหยมีคีาลดลงเมื่อความช้ืนของลูกหยีคาเพ่ิมข้ึน เพราะ  
เมื่อความช้ืนเพ่ิมข้ึนปริมาณนํ้าในลูกหยีเพ่ิมข้ึนดวย ทําใหนํ้าท่ีอยูในลูกหยีจะมีปรมิาณนํ้าอิสระ (free water) เพ่ิมข้ึนดวย และ
แรงยึดเหน่ียวของนํ้าอิสระจะมีคานอยลง ดังน้ันพลังงานท่ีใชในการระเหยนํ้าหรือคาความรอนแฝงของการระเหยนํ้าจึงมีคานอย 
ลงดวย 
 จากรูปท่ี 2 จะพบวา  เมื่ออุณหภูมิในการอบแหงเพ่ิมข้ึนคาความรอนแฝงของการระเหยนํ้าของลกูหยีจะมีคาลดลง 
เพราะนํ้าท่ีมีอุณหภมูิสูงข้ีน พลังงานจลนของการเคลื่อนท่ีของโมเลกุลของนํ้าจะเพ่ิมข้ึนทําใหแรงยดึเหน่ีนวของนํ้ากับโครงสราง
ของของแข็งซึ่งคือเน้ือของลูกหยีมีคาลดลง ดังน้ันคาความรอนแฝงของการระเหยนํ้าจึงมีคาลดลงดวย 
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รูปท่ี 1 ความสัมพันธของคาความรอนแฝงของการระเหยนํ้าของลูกหยี fg(h )  
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ท่ีความรอนแฝงของการระเหยนํ้าของลูกหยีจะมีคาลดลงเมื่อความช้ืนของลูกหยีเพ่ิมข้ึน   และถาอุณหภูมิของอากาศท่ีใชในการ 
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การประมาณค่ารังสีอาทิตย์ส าหรับการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรในอ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
 

ยูวายรียะ สะมะแอ1*  และ สุวิทย ์เพชรห้วยลึก2 
 

บทคัดย่อ 
บทน า : ความสัมพันธ์ของข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาและค่าปริมาณรงัสีอาทิตย์ทีว่ัดได้ สามารถน ามาสร้างสมการแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์เพื่อประมาณการค่ารังสีอาทิตย์ได้ในพ้ืนท่ีที่ไม่มีเครื่องมือวัดโดยตรง 
วัตถุประสงค์ : เพื่อหาสมการความสัมพันธ์ของความยาวนานแดดกับลักษณะทางอุตุนิยมวิทยา และสมการความสัมพันธ์ของ
ปริมาณรังสีอาทิตย์กับความยาวนานแสงแดด 
วิธีการศึกษา : งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการประมาณค่ารังสีอาทิตย์ส าหรับการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อ าเภอป่า
พะยอม จังหวัดพัทลุง โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มรังสีอาทิตย์และความยาวนานแดด กับลักษณะทางอุตุนิยมวิทยา
เฉลี่ยรายเดือน ในช่วงปี ค.ศ. 2005-2017 ได้แก่ อุณหภูมิ ความกดอากาศท่ีระดับน้ าทะเล ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม และ
ปริมาณน้ าฝน โดยอาศัยขั้นตอนการวิเคราะห์ Multiple  Regression และน ามาทดสอบเปรียบเทียบกับข้อมูลพื้นที่อ าเภอป่า
พะยอม จังหวัดพัทลุง ในปี ค.ศ. 2018   
ผลการศึกษา : พบว่าได้สมการถดถอยของความยาวนานแดดและค่ารังสีอาทิตย์ เป็น 
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 ตามล าดับ  ด้วยค่า RMSE เท่ากับ 0.08 และ 0.05  ค่า MBE เท่ากับ 0.04 และ 0.003  และค่า 

MPE มีค่าเท่ากับ -11.45 % และ -0.01% ตามล าดับ 
วิจารณ์และสรุป : ค่าความยาวนานแดดและค่ารังสีอาทิตย์ที่ใช้ส าหรับการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อ าเภอป่า
พะยอมสามารถประมาณได้จากค่าสภาพอากาศแวดล้อมท่ีวัดได้รายวัน 
 
ค าส าคัญ : รังสีอาทิตย์ ความยาวนานแดด ข้อมูลลักษณะทางอุตุนิยมวิทยา 
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Estimation of Global Solar Radiation for Drying Agricultural Product in Pa Phayom 
District, Phatthalung 

 
Yuwaireeya Samaae1*, and Suwit Phethuayluk2 

 
Abstract 

Introduction : The correlation of meteorological and solar radiation measured data was estimated with 
the mathematic equation models of solar radiation for non-instruments area. 
Objective : To investigate the correlation equation of the sunshine hour with meteorological data, and 
the correlation equation of the solar radiation intensity and the sunshine hours. 
Methods : This research is to study the estimation of global solar radiation for drying agricultural product 
in Pa Phayom district, Phatthalung.  The estimation of global solar radiation was calculated the 
relationship between the solar radiation intensity and the sunshine hours, with the average monthly 
meteorological of the year 2005-2017, include temperature, air pressure, relative humidity, wind speed 
and rainfall.  The procedure were analyzed multiple regression analysis and compared with the measured 
data  of Pa Phayom District Phatthalung in 2018. 
Results : The regression equation of sunshine hour and solar radiation were showed as 
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 with the RMSE as 0.08 and 0.05, respectively, MBE as 0.04 and 0.003 respectively, 

and MPE as -11.45% and -0.01% respectively 
Conclusion : The sunshine hour and global solar radiation for drying agricultural product were estimated 
from the climate measured daily data of Pa Phayom district. 
 
Keywords : Global solar radiation, sunshine hour, meteorological data. 
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บทน า 
ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ (solar system) มวลของดวงอาทิตย์มีค่าประมาณ 

1.989x1030 กิโลกรัม หรือประมาณ 3 แสนเท่าของมวลโลก ดวงอาทิตย์ถือเป็นแหล่งพลังงานที่ส าคัญต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิต
บนโลกของเรา พลังงานท่ีแผ่ออกมาจากดวงอาทิตย์จะอยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีความยาวคลื่นต่างๆ ตั้งแต่รังสีแกมม่า
ไปจนถึงคลื่นวิทยุ ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า รังสีอาทิตย์ (solar radiation) รังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกเป็นปริมาณที่เรา
สามารถหาได้อย่างแม่นย าโดยอาศัยการตรวจวัดด้วยดาวเทียม หรือค านวณทางทฤษฎี ทั้งนี้ปริมาณของรังสีอาทิตย์ที่ตก
กระทบ ณ ต าแหน่งใดๆ ที่ส่วนบนของช้ันบรรยากาศ (top of atmosphere, TOA) จะมีค่ามากหรือน้อยก็ข้ึนอยู่กับระยะทาง
ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ และมุมตกกระทบ ซึ่งเราสามารถค านวณตัวแปรต่างๆ ดังกล่าวนี้ได้อย่างแม่นย าโดยอาศัยทฤษฎี
ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ข้อมูลรังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกมีความส าคัญต่อการออกแบบอุปกรณ์ที่ ใช้งานในอวกาศต่างๆ อาทิ
เช่น เซลล์สุริยะของดาวเทียมหรือยานอวกาศต่างๆ ในอดีตที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้ท าการวัดและศึกษาความเข้มรังสีดวง
อาทิตย์นอกบรรยากาศโลกกันมาอย่างต่อเนื่อง หากพิจารณาพลังงานแสงอาทิตย์รวมทุกความยาวคลื่นที่เดินทางจากดวง
อาทิตย์มาตกกระทบตั้งฉากบนพื้นที่ 1 ตารางเมตร จากระยะทางเฉลี่ย 1 AU จะมีความเข้มของรังสีประมาณ 1,367 W/m2 

เรียกว่า ค่าคงที่สุริยะ (solar constant) โดยในปี ค.ศ.1999 เอเอสทีเอ็ม (ASTM International) ซึ่งเป็นสมาคมที่เป็นผู้
ก าหนดและจัดท ามาตรฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก าหนดค่าคงท่ีสุริยะค่าใหม่ โดยมีเท่ากับ 1,366.1 W/m2  

รังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลก เมื่อเดินทางผ่านช้ันบรรยากาศลงมายังพื้นโลกของเรา จะถูกลดทอนความเข้ม ในรูป
ของการกระเจิงและดูดกลืนโดยเมฆและองค์ประกอบต่างๆในบรรยากาศ เช่น ฝุ่นละออง โอโซน ไอน้ า และโมเลกุลก๊าซต่างๆ
ของอากาศ ทั้งนี้เราสามารถจ าแนกส่วนของรังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบพื้นโลกได้เป็น 2 ส่วน คือ รังสีตรง (direct radiation) 
และ รังสีกระจาย (diffuse radiation) ซึ่งผลรวมของรังสีทั้ง 2 ส่วนนี้ เรียกว่า รังสีรวม (global radiation) ดังนั้นการวัดรังสี
อาทิตย์บนพ้ืนโลกสามารถกระท าได้หลากหลายวิธีการ โดยทั่วไปเครื่องมือวัดที่ใช้ส าหรับวัดความเข้มรังสรีวม จะเรียกว่า ไพรา
โนมิเตอร์ (Pyranometer) และเครื่องวัดรังสีตรง จะเรียกว่า ไพเฮลิโอมิเตอร์ (Pyrheliometer) ส าหรับการวัดรังสีกระจาย
โดยทั่วไปมักจะใช้อุปกรณ์ซึ่งมีลักษณะเป็นวงแหวนหรือลูกบอล มาติดตั้งบนเครื่องไพราโนมิเตอร์ เพื่อท าการปิดกั้นส่วนของ
รังสีตรงจากดวงอาทิตย์ ให้เครื่องวัดได้รับเฉพาะรังสีที่กระจายมาจากท้องฟ้าเท่าน้ัน  

ทั้งนี้พืชแต่ละชนิดมีความต้องการรังสีอาทิตย์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจจ าแนก
ชนิดพืชตามความต้องการปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ได้เป็น 2 ชนิดคือ ชนิดแรกเป็นพืชที่ต้องการรังสีอาทิตย์มากและชนิดที่สอง
เป็นพืชที่ต้องการรังสีอาทิตย์น้อยกว่าหรือต้องการร่มเงามากกว่า ส าหรับอิทธิ พลโดยทั่วไปของรังสีอาทิตย์ที่มีผลต่อ
กระบวนการต่าง ๆ ที่ส าคัญของพืชกล่าวคือค่าอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตของพืชที่อุณหภูมิของอากาศและดินต่างก็เป็นผล
อันเนื่องจากปริมาณรังสีอาทิตย์  นอกจากน้ีการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรจะขึ้นอยู่กับค่าลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาและค่า
ความยาวนานแสงแดด นั่นแสดง ปริมาณรังสีอาทิตย์และความยาวนานแสงแดดมีผลต่อการเจริญเติมโตของพืชและการ
อบแห้งผลผลิตทางการเกษตร 

ทฤษฎี 
 การศึกษาการประมาณค่ารังสีอาทิตย์จะประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ ค่าคงที่แสงอาทิตย์ การ
แปรเปลี่ยนของรังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบเหนือบรรยากาศ ประเภทของรังสีที่ผิวโลกและมวลอากาศ ความสัมพันธ์ระหว่างโลก
กับดวงอาทิตย์ การประมาณค่ารังสีอาทิตย์และความสัมพันธ์ของสมการถดถอยเชิงเส้น ดังนี้ 

             ln (1)maxmin        
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 S  คือ ความยาวนานแสงแดดรายวันเฉลี่ยรายเดือน  hr   
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บทน า 
ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ (solar system) มวลของดวงอาทิตย์มีค่าประมาณ 

1.989x1030 กิโลกรัม หรือประมาณ 3 แสนเท่าของมวลโลก ดวงอาทิตย์ถือเป็นแหล่งพลังงานที่ส าคัญต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิต
บนโลกของเรา พลังงานท่ีแผ่ออกมาจากดวงอาทิตย์จะอยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีความยาวคลื่นต่างๆ ตั้งแต่รังสีแกมม่า
ไปจนถึงคลื่นวิทยุ ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า รังสีอาทิตย์ (solar radiation) รังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกเป็นปริมาณท่ีเรา
สามารถหาได้อย่างแม่นย าโดยอาศัยการตรวจวัดด้วยดาวเทียม หรือค านวณทางทฤษฎี ทั้งนี้ปริมาณของรังสีอาทิตย์ที่ตก
กระทบ ณ ต าแหน่งใดๆ ที่ส่วนบนของช้ันบรรยากาศ (top of atmosphere, TOA) จะมีค่ามากหรือน้อยก็ข้ึนอยู่กับระยะทาง
ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ และมุมตกกระทบ ซึ่งเราสามารถค านวณตัวแปรต่างๆ ดังกล่าวนี้ได้อย่างแม่นย าโดยอาศัยทฤษฎี
ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ข้อมูลรังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกมีความส าคัญต่อการออกแบบอุปกรณ์ที่ ใช้งานในอวกาศต่างๆ อาทิ
เช่น เซลล์สุริยะของดาวเทียมหรือยานอวกาศต่างๆ ในอดีตที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้ท าการวัดและศึกษาความเข้มรังสีดวง
อาทิตย์นอกบรรยากาศโลกกันมาอย่างต่อเนื่อง หากพิจารณาพลังงานแสงอาทิตย์รวมทุกความยาวคลื่นที่เดินทางจากดวง
อาทิตย์มาตกกระทบตั้งฉากบนพื้นที่ 1 ตารางเมตร จากระยะทางเฉลี่ย 1 AU จะมีความเข้มของรังสีประมาณ 1,367 W/m2 

เรียกว่า ค่าคงที่สุริยะ (solar constant) โดยในปี ค.ศ.1999 เอเอสทีเอ็ม (ASTM International) ซึ่งเป็นสมาคมที่เป็นผู้
ก าหนดและจัดท ามาตรฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก าหนดค่าคงท่ีสุริยะค่าใหม่ โดยมีเท่ากับ 1,366.1 W/m2  

รังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลก เมื่อเดินทางผ่านช้ันบรรยากาศลงมายังพื้นโลกของเรา จะถูกลดทอนความเข้ม ในรูป
ของการกระเจิงและดูดกลืนโดยเมฆและองค์ประกอบต่างๆในบรรยากาศ เช่น ฝุ่นละออง โอโซน ไอน้ า และโมเลกุลก๊าซต่างๆ
ของอากาศ ทั้งนี้เราสามารถจ าแนกส่วนของรังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบพื้นโลกได้เป็น 2 ส่วน คือ รังสีตรง (direct radiation) 
และ รังสีกระจาย (diffuse radiation) ซึ่งผลรวมของรังสีทั้ง 2 ส่วนนี้ เรียกว่า รังสีรวม (global radiation) ดังนั้นการวัดรังสี
อาทิตย์บนพ้ืนโลกสามารถกระท าได้หลากหลายวิธีการ โดยทั่วไปเครื่องมือวัดที่ใช้ส าหรับวัดความเข้มรังสรีวม จะเรียกว่า ไพรา
โนมิเตอร์ (Pyranometer) และเครื่องวัดรังสีตรง จะเรียกว่า ไพเฮลิโอมิเตอร์ (Pyrheliometer) ส าหรับการวัดรังสีกระจาย
โดยทั่วไปมักจะใช้อุปกรณ์ซึ่งมีลักษณะเป็นวงแหวนหรือลูกบอล มาติดตั้งบนเครื่องไพราโนมิเตอร์ เพื่อท าการปิดกั้นส่วนของ
รังสีตรงจากดวงอาทิตย์ ให้เครื่องวัดได้รับเฉพาะรังสีที่กระจายมาจากท้องฟ้าเท่าน้ัน  

ทั้งนี้พืชแต่ละชนิดมีความต้องการรังสีอาทิตย์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจจ าแนก
ชนิดพืชตามความต้องการปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ได้เป็น 2 ชนิดคือ ชนิดแรกเป็นพืชที่ต้องการรังสีอาทิตย์มากและชนิดที่สอง
เป็นพืชที่ต้องการรังสีอาทิตย์น้อยกว่าหรือต้องการร่มเงามากกว่า ส าหรับอิทธิ พลโดยทั่วไปของรังสีอาทิตย์ที่มีผลต่อ
กระบวนการต่าง ๆ ที่ส าคัญของพืชกล่าวคือค่าอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตของพืชที่อุณหภูมิของอากาศและดินต่างก็เป็นผล
อันเนื่องจากปริมาณรังสีอาทิตย์  นอกจากน้ีการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรจะขึ้นอยู่กับค่าลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาและค่า
ความยาวนานแสงแดด นั่นแสดง ปริมาณรังสีอาทิตย์และความยาวนานแสงแดดมีผลต่อการเจริญเติมโตของพืชและการ
อบแห้งผลผลิตทางการเกษตร 

ทฤษฎี 
 การศึกษาการประมาณค่ารังสีอาทิตย์จะประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ ค่าคงที่แสงอาทิตย์ การ
แปรเปลี่ยนของรังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบเหนือบรรยากาศ ประเภทของรังสีที่ผิวโลกและมวลอากาศ ความสัมพันธ์ระหว่างโลก
กับดวงอาทิตย์ การประมาณค่ารังสีอาทิตย์และความสัมพันธ์ของสมการถดถอยเชิงเส้น ดังนี้ 
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 CH  คือ ค่ารังสีอาทิตย์รวมรายวันเฉลี่ยรายเดือนที่ได้จากการค านวณ  2MJ m -day   

 oH  คือ ค่ารังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลก  2MJ m -day  

 S  คือ ความยาวนานแสงแดดรายวันเฉลี่ยรายเดือน  hr   
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 oS  คือ ความยาวนานวันเฉลี่ยรายเดือนที่ได้จากการค านวณ   hr  
โดยทีค่ารังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลก oH  สามารถหาได้จากสมการดังนี้

 24
sin sin cos cos sin  (2)0 0 180

H I E s ssc


     


 
 
  

 

เมื่อ  ISC  คือค่าคงท่ีแสงอาทิตย์ (Solar Constant)  จะมีค่าเท่ากับ
 
2

1367 3.6 MWh4.192 (3)
1000 mscI 

   

 0E  คือการแปรเปลี่ยนของรังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบเหนือบรรยากาศ ค านวณได้จากสมการ
 3601 0.33cos (4)0 365

NE    

 s  คือมุมชั่วโมงของดวงอาทิตย์ (hour angle) ค านวณได้จากสมการ
 1cos ( tan tan ) (5)s     

  คือมุมเดคลิเนชัน (Solar declination) ค านวณได้จากสมการ
 360( 284)

23.45 (6)
365
N





 
    

oS  คือความยาวนานวัน (sunshine hours) ค านวณได้จากสมการ 
 2 21cos ( tan tan ) (7)

15 15
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การวิเคราะห์เชิงสถิติ 
Root mean square error คือ การวัดความแตกต่างระหว่างค่าจริงและค่าที่ประมาณได้จากแบบจ าลอง

 
  

1 22
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Mean bias error คือ ค่าที่อยู่ในช่วงบวกลบสิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่าแบบจ าลองมีความถูกต้องอยู่ในระดับที่สามารถ
น ามาใช้งานได้ 

  (9)1
nMBE H H nm c  

   

Mean percentage error คือ เปอร์เซ็นต์ของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยเป็นการวัดความแม่นย าจากค่าความ
คลาดเคลื่อนของการเทียบกับค่าจริงของข้อมูล ค่า   เป็นการวัดความแม่นย าที่ไม่มีหน่วย 
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H c


 
 
 
  

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการประมาณค่ารังสีอาทิตย์ส าหรับการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ตั้งอยู่ที่ละติจูด 7.80 º ลองติจูด 99.93 º ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาของปี ค.ศ. 2005 ถึง ค.ศ. 2017 
และน ามาทดสอบเปรียบเทียบกับข้อมูลพื้นท่ีอ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ในปี ค.ศ. 2018 ของเดือนกรกฎาคม สิงหาคม 
กันยายน และตุลาคม เพื่อน ามาวิเคราะห์หาแบบจ าลองส าหรับการประมาณค่ารังสีอาทิตย์ 
อุปกรณ์ 
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 1. เครื่องวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ (Weather Station with PC interface) 

 
(a)      (b) 

ภาพที่ 1 (a) เครื่องวัดสภาพภูมิอากาศอัตโนมตัิ  (b) หน้าจอแสดงผล 

 2. โปรแกรม Easy weather 

 
(a)      (b) 

ภาพที่ 2 (a-b) โปรแกรม Easy weather 

 3. เครื่องวัดความเข้มรังสีอาทิตย์ 

 
(a)        (b)        (c) 

ภาพที่ 3 (a) เครื่องวัดความเข้มรงัสีอาทิตย ์(b) แผ่นรองเครื่องวัดรงัสีอาทิตย ์และ (c) แผ่นรองวัดความยาวนานแสงแดด 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการเก็บข้อมูล 
 การเก็บข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์หาแบบจ าลองส าหรับการประมาณค่ารังสีอาทิตย์นั้น ได้ท าการเก็บข้อมูลลักษณะ
ทางอุตุนิยมวิทยา เช่น อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ ความกดอากาศ ความเร็วลม ปริมาณน้ าฝน ด้วยเครื่องวัดสภาพอากาศ
อัตโนมัติ ความเข้มรังสีอาทิตย์และความยาวนานแสงแดด วัดด้วยเครื่องวัดความเข้มรังสีอาทิตย์ โดยเก็บข้อมูลลักษณะทาง
อุตุนิยมวิทยา ทกุ ๆ 5 นาที ตั้งแต่เวลา 07:00 นาที ของวันนี้ ถึงเวลา 07:00 นาทีของวันพรุ่งนี้ สอดคล้องกับรายงานผลการ
ตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเวลา 7 นาฬิกา (ส านักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา) ความเข้มรังสีอาทิตย์
และความยาวนานแสงแดดเก็บทุก ๆ 15 นาที ตั้งแต่เวลา 5:45-19:00 นาที 
2. ขั้นตอนการค านวณ 
 1. ค านวณมุมเดคลิเนช่ัน    การค านวณมุมเดคลิเนช่ัน ที่ขึ้นอยู่กับล าดับวันในรอบปีโดยก าหนดให้ วันที่ 1 
มกราคม มี N = 1 และวันท่ี 31 ธันวาคม มี N = 365  
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ทางอุตุนิยมวิทยา เช่น อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ ความกดอากาศ ความเร็วลม ปริมาณน้ าฝน ด้วยเครื่องวัดสภาพอากาศ
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 1. ค านวณมุมเดคลิเนช่ัน    การค านวณมุมเดคลิเนช่ัน ที่ขึ้นอยู่กับล าดับวันในรอบปีโดยก าหนดให้ วันที่ 1 
มกราคม มี N = 1 และวันท่ี 31 ธันวาคม มี N = 365  
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 2. ค านวณมุมชั่วโมงของดวงอาทิตย์  s การค านวณมุมช่ัวโมงของดวงอาทิตย์ ที่ข้ึนอยู่กับมุมละติจูด มุมเดคลิเนชัน  

 3. ค านวณรังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลก  oH   การค านวณหาค่ารังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลก ที่ข้ึนอยู่กับมุม
ละติจูด มุมเดคลิเนชัน มุมช่ัวโมงของดวงอาทิตย์และล าดับวันในรอบปี  
 4. ค านวณอัตราส่วนของรังสีอาทิตย์รวมต่อรังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลก  oH H  การค านวณค่ารังสีอาทิตย์
รวมที่ได้จากข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาหารด้วยค่ารังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลก  
 5. ค านวณความยาวนานของวัน  oS การค านวณค่าความยาวนานของวัน ที่ข้ึนอยู่กับมุมละติจูด และมุมเดคลิเนชัน 

 6. ค านวณอัตราส่วนของความยาวนานแสงแดดต่อความยาวนานของวัน  0S S การค านวณความยาวนาน
แสงแดดที่ได้จากข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาหารด้วยค่าความยาวนานของวัน  
3. ขั้นตอนการวิเคราะห ์
 1. สร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนของรังสีอาทิตย์รวมต่อรังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลก 
 oH H  กับค่าดัชนีเมฆ  C  จะได้สมการดังนี้ 

 

1 1
o

H a C b
H

   

 2.สร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนของความยาวนานแสงแดดต่อความยาวนานของวัน  0S S กับ

ค่าดัชนีเมฆ  C  จะได้สมการดังนี้
 

2 2
o

S a C b
S

   

 3. น าค่าท่ีได้จากการสร้างกราฟข้อ 1 และ 2 มาค านวณหาค่ารังสีอาทิตย์รวม  H  และค่าความยาวนานแสงแดด

 S ของสถานอีุตุนิยมวิทยาที่ไม่มีข้อมูล 

 4. สร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนของรังสีอาทิตย์รวมต่อรังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลก 
 oH H  กับอัตราส่วนของความยาวนานแสงแดดต่อความยาวนานของวัน  0S S  ของแต่ละสถานีทั้ง 8 สถานีภาคใต้ฝั่ง
อ่าวไทย จะได้สมการ 4 4y a x b   , เมื่อ x คือค่าละติจูด 

5. น าค่าสมการที่ได้จากข้อ 4 มาแทนค่าละติจูดของแต่ละสถานีทั้ง 8 สถานีภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เพื่อน ามาสร้างกราฟหา
ค่าคงท่ี 4a  และ 4b  จะได้ค่าคงท่ี a และ b ดังนี ้

4 0.0401( ) 0.7602a Lat    

     4b  คือค่าเฉลี่ยทั้ง 8 สถานี 

 6. น าค่าละติจูดของพื้นที่อ าเภอป่าพะยอม มาแทนค่าลงในสมการที่ได้จากข้อ 5  

 7. ค านวณค่าอัตราส่วนของความยาวนานแสงแดดต่อความยาวนานของวัน  0S S กับค่าลักษณะทาง
อุตุนิยมวิทยาเฉลี่ยรายเดือนได้จาก 8 สถานีภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยอาศัยขั้นตอนการวิเคราะห์ Multiple  Regression จะได้
สมการดังนี ้

             lnmaxmin       
S

a b T c T d T e P f RH g W h RnavgSo
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8. น าสมการที่ได้จากข้อที่ 7 มาแทนค่าลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาของพื้นที่อ าเภอป่าพะยอม จะได้ค่าอัตราส่วนของ
ความยาวนานแสงแดดต่อความยาวนานของวัน  0cS S  

9. ค านวณค่าอัตราส่วนของความยาวนานแสงแดดที่ได้จากการวัดต่อความยาวนานของวัน  0mS S การค านวณ

ค่าความยาวนานแสงแดดทีไ่ด้จากการวัด  mS หารด้วยค่าความยาวนานของวัน  oS  ที่ได้จากข้อ 5 
10. น าค่าอัตราส่วนของความยาวนานแสงแดดที่ได้จากการค านวณต่อความยาวนานของวัน  0CS S  มา

เปรียบเทียบระหว่างค่าอัตราส่วนของความยาวนานแสงแดดที่ได้จากการวัดต่อความยาวนานของวัน  0mS S  

11. ค านวณค่าอัตราส่วนของความยาวนานแสงแดดต่อความยาวนานของวัน  0S S  กับค่าอัตราส่วนของรังสี

อาทิตย์รวมต่อรังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลก  oH H  เฉลี่ยรายเดือนได้จาก 8 สถานีภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยอาศัยการ 
Regression จะได้สมการดังนี ้

0 0

H Sa b
H S

 
   

 
 

12. น าสมการที่ได้จากข้อที่ 3.2.4.11 มาแทนอัตราส่วนของความยาวนานแสงแดดที่ได้จากการวัดต่อความยาวนาน
ของวัน  0mS S ของพื้นที่อ าเภอป่าพะยอมจะได้ค่าอัตราส่วนของรังสีอาทิตย์รวมที่ได้จากการค านวณต่อรังสีอาทิตย์นอก

บรรยากาศโลก  C oH H  

13. ค านวณอัตราส่วนของรังสีอาทิตย์รวมที่ได้จากการวัดต่อรังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลก  m oH H การ

ค านวณค่ารังสีอาทิตย์รวมที่ได้จากการวัด  mH  หารด้วยค่ารังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลก  oH ที่ได้จากข้อ 3 

14. น าค่าอัตราส่วนของรังสีอาทิตย์รวมที่ได้จากการค านวณต่อรังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลก  C oH H  มา

เปรียบเทียบระหว่างค่า อัตราส่วนของรังสีอาทิตย์รวมที่ได้จากการวัดต่อรังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลก  m oH H  
15. น าข้อมูลที่ได้จากข้อที่10 และ 14 มาเปรียบเทียบเพื่อหาค่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูล โดยใช้การเปรียบเทียบเชิง

สถิติในรูปแบบของ Root mean square error, Mean bias error, Mean percentage error 
 

ผลและอภิปรายผลการทดลอง 
1. ผลการค านวณข้อมูลลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาของภาคใต้ฝ่ังตะวันออก 

จากการศึกษา พบว่า โดยส่วนใหญ่แล้วอัตราส่วนของความยาวนานแสงแดดต่อความยาวนานของวันมีแนวโน้ม
ใกล้เคียงกันคือ อัตราส่วนของความยาวนานแสงแดดต่อความยาวนานของวันค่อนข้างสูงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงเดือน
เมษายนอยู่ในช่วง 0.641-0.577  จากน้ันจะค่อย ๆ ลดลงจนถึงเดือนพฤศจิกายนอยู่ในช่วง 0.422 -0.333  แล้วจะค่อย ๆ 
เพิ่มขึ้นอีกครั้งจนถึงเดือนมกราคม 0.358-0.496 ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว สามารถอธิบายได้ว่า อัตราส่วนของความยาวนาน
แสงแดดจะมีค่าขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของรังสีอาทิตย์รวมต่อรังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกและลักษณะทางอุตุนิยมวิทยา 
กล่าวคือ ตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงฤดูร้อน สภาพท้องฟ้าส่วนใหญ่มีลักษณะแจ่มใส และในช่วงเดือน
พฤษภาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงฤดูฝน ท้องฟ้าส่วนใหญ่มักมีเมฆปกคลุม 
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ตารางที ่1 แสดงข้อมูลลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาเฉลี่ยรายเดือนท่ีค านวณไดจ้าก 8 สถานีในคาบปี ค.ศ.2005- 2017 

2. ผลการวัดและวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาของพ้ืนที่อ าเภอป่าพะยอม 

 จากการศึกษา พบว่า อัตราส่วนของความยาวนานแสงแดดต่อความยาวนานของวันตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมจนถึง
เดือนตุลาคมมีค่าอยู่ในช่วง 0.44-0.45  ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่า อัตราส่วนของความยาวนานแสงแดดต่อ
ความยาวนานของวันจะมีค่าขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของรังสีอาทิตย์รวมต่อรังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกและลักษณะทาง
อุตุนิยมวิทยา กล่าวคือ อัตราส่วนของความยาวนานแสงแดดต่อความยาวนานของวันมีความแปรปรวนเนื่องจากอิทธิพลของ
เมฆและลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาแต่ละเดือนมีความแตกต่างกัน  

ตารางที ่2 แสดงข้อมูลลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาเฉลี่ยรายเดือนที่ค านวณได้จากพื้นท่ีอ าเภอป่าพะยอม ในปี ค.ศ. 2018 

  

3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราส่วนของความยาวนานแสงแดดต่อความยาวนานของวันกับลักษณะทาง
อุตุนิยมวิทยา 

 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราส่วนของความยาวนานแสงแดดต่อความยาวนานของวันกับลักษณะทาง
อุตุนิยมวิทยาเฉลี่ยรายเดือนในรอบ 12 ปี คือตั้งแต่ปี ค.ศ.2005 -2017 ของทั้ง 8 สถานีอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ได้แก่ สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรสุราษฎร์ธานี สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรนครศรีธรรมราช สถานี
อุตุนิยมวิทยาเกษตรพัทลุง สถานีอุตุนิยมวิทยาอากาศยานหาดใหญ่ สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี สถานีอุตุนิยมวิทยายะลา และ
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส ท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางอุตุนิยมวิทยา เมื่อน ามาทดสอบเปรียบเทียบกับข้อมูลพื้นที่
อ าเภอปา่พะยอม จังหวัดพัทลุง ในปี ค.ศ. 2018 ของเดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน และตุลาคม  โดยอาศัยขั้นตอนการ
วิเคราะห์ Multiple  Regression พบว่าจะได้สมการดังนี้ 

Months H Ho H/Ho S So S/So Tmin Tmax Tavg PP RH W Rn
(MJ/m2-day) (MJ/m2-day) - (hr) (hr) - (ºC) (ºC) (ºC) (hpa) (%) (knot) (mm)

Jan 17.07 32.99 0.517 5.70 11.60 0.496 22.6 32.1 26.1 1011.9 83.0 2.0 153.8
Feb 20.63 35.20 0.586 7.81 11.75 0.641 22.6 33.5 26.8 1011.4 79.4 2.1 50.5
Mar 21.93 37.20 0.589 7.54 11.96 0.644 23.2 35.2 27.6 1010.7 79.0 1.9 134.3
Apr 21.19 37.73 0.561 7.11 12.18 0.577 24.2 35.9 28.4 1009.6 79.4 1.7 112.3
May 18.19 36.98 0.492 5.56 12.36 0.422 24.5 35.7 28.2 1008.8 81.1 1.7 163.3
Jun 17.52 36.27 0.483 5.32 12.44 0.409 24.3 35.2 28.0 1008.6 80.3 1.9 125.4
Jul 16.70 36.44 0.458 4.70 12.40 0.350 24.1 35.0 27.7 1008.9 80.5 2.0 119.8
Aug 17.81 37.21 0.479 5.04 12.25 0.381 23.9 35.1 27.6 1009.1 80.1 2.2 148.5
Sep 17.17 37.19 0.462 4.51 12.04 0.345 23.9 34.7 27.4 1009.6 81.6 2.0 143.4
Oct 16.18 35.67 0.454 4.23 11.82 0.336 23.8 34.1 27.0 1010.1 84.3 1.6 261.0
Nov 14.84 33.41 0.444 4.03 11.64 0.333 23.6 33.0 26.5 1009.9 87.0 1.5 453.4
Dec 14.41 32.12 0.449 3.99 11.55 0.358 23.1 32.1 26.1 1010.8 85.6 1.9 399.9

H Ho H/Ho S So S/So Tmin Tmax Tavg PP RH W Rn
(MJ/m2-day) (MJ/m2-day) - (hr) (hr) - (ºC) (ºC) (ºC) (hpa) (%) (knot) (mm)

Jul 14.61 36.46 0.401 5.44 12.45 0.44 25.0 32.3 28.5 1006.0 74 3.3 50.75
Aug 17.17 37.22 0.461 6.62 12.40 0.53 24.4 35.3 29.0 1006.2 72 3.0 7.46
Sep 14.65 37.20 0.394 5.91 12.25 0.48 24.4 31.4 28.2 1007.3 75 2.6 33.04
Oct 13.78 35.67 0.386 5.49 12.04 0.45 24.2 32.6 27.6 1008.3 82 2.1 93.21
Avg 15.05 36.64 0.411 5.865 12.28 0.47 24.5 32.9 28.3 1006.9 76 2.7 46.11

Months
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ตารางที ่1 แสดงข้อมูลลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาเฉลี่ยรายเดือนท่ีค านวณไดจ้าก 8 สถานีในคาบปี ค.ศ.2005- 2017 

2. ผลการวัดและวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาของพ้ืนที่อ าเภอป่าพะยอม 

 จากการศึกษา พบว่า อัตราส่วนของความยาวนานแสงแดดต่อความยาวนานของวันตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมจนถึง
เดือนตุลาคมมีค่าอยู่ในช่วง 0.44-0.45  ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่า อัตราส่วนของความยาวนานแสงแดดต่อ
ความยาวนานของวันจะมีค่าขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของรังสีอาทิต ย์รวมต่อรังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกและลักษณะทาง
อุตุนิยมวิทยา กล่าวคือ อัตราส่วนของความยาวนานแสงแดดต่อความยาวนานของวันมีความแปรปรวนเนื่องจากอิทธิพลของ
เมฆและลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาแต่ละเดือนมีความแตกต่างกัน  

ตารางที ่2 แสดงข้อมูลลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาเฉลี่ยรายเดือนที่ค านวณได้จากพื้นท่ีอ าเภอป่าพะยอม ในปี ค.ศ. 2018 

  

3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราส่วนของความยาวนานแสงแดดต่อความยาวนานของวันกับลักษณะทาง
อุตุนิยมวิทยา 

 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราส่วนของความยาวนานแสงแดดต่อความยาวนานของวันกับลักษณะทาง
อุตุนิยมวิทยาเฉลี่ยรายเดือนในรอบ 12 ปี คือตั้งแต่ปี ค.ศ.2005 -2017 ของทั้ง 8 สถานีอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ได้แก่ สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรสุราษฎร์ธานี สถานีอุตุนิยมวิทยาเกษตรนครศรีธรรมราช สถานี
อุตุนิยมวิทยาเกษตรพัทลุง สถานีอุตุนิยมวิทยาอากาศยานหาดใหญ่ สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี สถานีอุตุนิยมวิทยายะลา และ
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส ท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางอุตุนิยมวิทยา เมื่อน ามาทดสอบเปรียบเทียบกับข้อมูลพื้นที่
อ าเภอปา่พะยอม จังหวัดพัทลุง ในปี ค.ศ. 2018 ของเดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน และตุลาคม  โดยอาศัยขั้นตอนการ
วิเคราะห์ Multiple  Regression พบว่าจะได้สมการดังนี ้

Months H Ho H/Ho S So S/So Tmin Tmax Tavg PP RH W Rn
(MJ/m2-day) (MJ/m2-day) - (hr) (hr) - (ºC) (ºC) (ºC) (hpa) (%) (knot) (mm)

Jan 17.07 32.99 0.517 5.70 11.60 0.496 22.6 32.1 26.1 1011.9 83.0 2.0 153.8
Feb 20.63 35.20 0.586 7.81 11.75 0.641 22.6 33.5 26.8 1011.4 79.4 2.1 50.5
Mar 21.93 37.20 0.589 7.54 11.96 0.644 23.2 35.2 27.6 1010.7 79.0 1.9 134.3
Apr 21.19 37.73 0.561 7.11 12.18 0.577 24.2 35.9 28.4 1009.6 79.4 1.7 112.3
May 18.19 36.98 0.492 5.56 12.36 0.422 24.5 35.7 28.2 1008.8 81.1 1.7 163.3
Jun 17.52 36.27 0.483 5.32 12.44 0.409 24.3 35.2 28.0 1008.6 80.3 1.9 125.4
Jul 16.70 36.44 0.458 4.70 12.40 0.350 24.1 35.0 27.7 1008.9 80.5 2.0 119.8
Aug 17.81 37.21 0.479 5.04 12.25 0.381 23.9 35.1 27.6 1009.1 80.1 2.2 148.5
Sep 17.17 37.19 0.462 4.51 12.04 0.345 23.9 34.7 27.4 1009.6 81.6 2.0 143.4
Oct 16.18 35.67 0.454 4.23 11.82 0.336 23.8 34.1 27.0 1010.1 84.3 1.6 261.0
Nov 14.84 33.41 0.444 4.03 11.64 0.333 23.6 33.0 26.5 1009.9 87.0 1.5 453.4
Dec 14.41 32.12 0.449 3.99 11.55 0.358 23.1 32.1 26.1 1010.8 85.6 1.9 399.9

H Ho H/Ho S So S/So Tmin Tmax Tavg PP RH W Rn
(MJ/m2-day) (MJ/m2-day) - (hr) (hr) - (ºC) (ºC) (ºC) (hpa) (%) (knot) (mm)

Jul 14.61 36.46 0.401 5.44 12.45 0.44 25.0 32.3 28.5 1006.0 74 3.3 50.75
Aug 17.17 37.22 0.461 6.62 12.40 0.53 24.4 35.3 29.0 1006.2 72 3.0 7.46
Sep 14.65 37.20 0.394 5.91 12.25 0.48 24.4 31.4 28.2 1007.3 75 2.6 33.04
Oct 13.78 35.67 0.386 5.49 12.04 0.45 24.2 32.6 27.6 1008.3 82 2.1 93.21
Avg 15.05 36.64 0.411 5.865 12.28 0.47 24.5 32.9 28.3 1006.9 76 2.7 46.11

Months
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ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างค่าอัตราส่วนของความยาวนานแสงแดดทีไ่ด้จากการวัดต่อความยาวนานของวัน 
 0mS S กับค่าอัตราส่วนของความยาวนานแสงแดดที่ได้จากการค านวณต่อความยาวนานของวัน  0CS S  

 
จากผลการศึกษาเปรียบเทียบพบว่าในเดือนสิงหาคมค่าอัตราส่วนของความยาวนานแสงแดดท่ีได้จากการวัดต่อ

ความยาวนานของวันมีค่าสูงกว่าอัตราส่วนของความยาวนานแสงแดดท่ีได้จากการค านวณต่อความยาวนานของวันท่ี 0.532 
และ 0.514 ตามล าดับ และค่าต่ าสุดจะอยู่ในเดือนกรกฎาคมที่ 0.437 และ 0.316 ตามล าดับ เมื่อพิจารณา ค่าอัตราส่วนของ
ความยาวนานแสงแดดที่ได้จากการวัดต่อความยาวนานของวันกับค่าอัตราส่วนของความยาวนานแสงแดดที่ได้จากการค านวณ
ต่อความยาวนานของวันเฉลี่ยทั้ง 4 เดือนแล้วมีค่าไม่แตกต่างกันมากคือ 0.473 และ 0.436 ตามล าดับ  

นอกจากน้ีผลจากการวิเคราะห์หาค่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูลค่าอัตราส่วนของความยาวนานแสงแดดท่ีได้จาก
การวัดต่อความยาวนานของวันกับค่าอัตราส่วนของความยาวนานแสงแดดที่ได้จากการค านวณต่อความยาวนานของวัน โดยใช้
การเปรียบเทียบเชิงสถิติในรูปแบบของ Root mean square error, Mean bias error, Mean percentage error พบว่าค่า 
RMSE , MBE และค่า MPE  มีค่าเท่ากับ 0.08, 0.04 และ -11.45% ตามล าดับ 

 
4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราส่วนของรังสีอาทิตย์รวมต่อรังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกกับค่าอัตราส่วน

ของความยาวนานแสงแดดต่อความยาวนานของวัน 

 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราส่วนของรังสีอาทิตย์รวมต่อรังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกกับค่า
อัตราส่วนของความยาวนานแสงแดดต่อความยาวนานของวันในรอบ 12 ปีทั้ง 8 สถานีอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ที่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราส่วนของความยาวนานแสงแดดต่อความยาวนานของวัน น ามาทดสอบเปรียบเทียบกับข้อมูล
พื้นที่อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ในปี ค.ศ. 2018 ของเดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน และตุลาคม ที่ละติจูด 7.80 º 
ลองติจูด 99.93 º ดังนั้นจะได้ความสัมพันธ์ของระหว่างค่าอัตราส่วนของรังสีอาทิตย์รวมต่อรังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกกับ
ค่าอัตราส่วนของความยาวนานแสงแดดต่อความยาวนานของวัน โดยอาศัยขั้นตอนการวิเคราะห์ Multiple  Regression 
พบว่าจะได้สมการดังนี ้

0 0
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จากผลการศึกษาเปรียบเทียบพบว่าในเดือนสิงหาคมค่าอัตราส่วนของรังสีอาทิตย์รวมที่ได้จากการวัดต่อรังสีอาทิตย์นอก
บรรยากาศโลกกับค่าอัตราส่วนของรังสีอาทิตย์รวมที่ได้จากการค านวณต่อรังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกมีค่าสูงสุดที่ 0.461 
และ 0.453 ตามล าดับ และค่าต่ าสุดจะอยู่ในเดือนตุลาคมที่ 0.386 และ 0.392 ตามล าดับ เมื่อพิจารณา ค่าอัตราส่วนของรังสี
อาทิตย์รวมที่ได้จากการวัดต่อรังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกกับค่าอัตราส่วนของรังสีอาทิตย์รวมที่ได้จากการค านวณต่อรังสี
อาทิตย์นอกบรรยากาศโลกเฉลี่ยทั้ง 4 เดือนมีค่าเท่ากันคือ 0.411  



1371
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ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างค่าอัตราส่วนของรังสีอาทิตย์รวมที่ได้ จากการวัดต่อรังสีอาทิตย์นอก บรรยากาศโลก 
 m oH H กับ อัตราส่วนของรังสีอาทิตย์รวมทีไ่ดจ้ากการค านวณต่อรังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลก 

 C oH H   

 
นอกจากน้ีผลจากการวิเคราะห์หาค่าความคลาดเคลื่อนของข้อมูลค่าอัตราส่วนของรังสีอาทิตย์รวมที่ได้จากการวัดต่อ

รังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกกับค่าอัตราส่วนของรังสีอาทิตย์รวมที่ได้จากการค านวณต่อรังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลก  
โดยใช้การเปรยีบเทียบเชิงสถิตใินรปูแบบของ Root mean square error, Mean bias error, Mean percentage error พบว่า
ค่า RMSE , MBE และค่า MPE  มีค่าเท่ากับ 0.05, 0.003 และ -0.01% ตามล าดับ 

 
สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาการประมาณค่ารังสีอาทิตย์ส าหรับการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อ าเภอป่าพะยอม จังหวัด
พัทลุง โดยใช้ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาจากสถานีอุตุนิยมวิทยา 8 สถานี ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในช่วงปี ค.ศ. 2005 -
2017 ซึ่งการประมาณค่ารังสีอาทิตย์ค านวณได้จากความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มรังสีอาทิตย์และลักษณะทางอุตุนิยมวิทยา
เฉลี่ยรายเดือนได้แก่ อุณหภูมิ ความกดอากาศที่ระดับน้ าทะเล ความช้ืนสัมพัทธ์ ความเร็วลม และปริมาณน้ าฝน จากการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราส่วนของความยาวนานแสงแดดต่อความยาวนานของวันกับลักษณะทางอุตุนิยมวิทยา
เฉลี่ยรายเดือน ที่น ามาทดสอบเปรียบเทียบกับข้อมูลพื้นที่อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ในปี ค.ศ. 2018 ของเดือน
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน และตุลาคม โดยอาศัยขั้นตอนการวิเคราะห์ Multiple  Regression พบว่าสมการถดถอยเชิง
เส้นท่ีใช้ในการประมาณค่ารังสีอาทิตย์ที่ดีที่สุด คือ 
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และจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราส่วนของรังสีอาทิตย์รวมต่อรังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกกับค่าอัตราส่วน
ของความยาวนานแสงแดดต่อความยาวนานของวัน ที่น ามาทดสอบเปรียบเทียบกับข้อมูลพื้นท่ีอ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
ในปี ค.ศ. 2018 ของเดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน และตุลาคม โดยอาศัยขั้นตอนการวิเคราะห์ Multiple  Regression 
พบว่าจะได้สมการดังนี ้
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อย่างไรก็ตามการเปรียบเทียบเชิงสถิติระหว่างค่าอัตราส่วนของความยาวนานแสงแดดต่อความยาวนานของวัน
และค่าอตัราส่วนของรังสีอาทิตย์รวมต่อรังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลก เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ค่า RMSE มีค่าเท่ากับ 0.08 
และ 0.05 ตามล าดับ, ค่า MBE มีค่าเท่ากับ 0.04 และ 0.003 ตามล าดับ, และค่า MPE มีค่าเท่ากับ -11.45 % และ -0.01% 
ตามล าดับ  
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-11- 
 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเราสามารถประมาณค่ารังสีอาทิตย์ส าหรับการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อ าเภอป่า
พะยอม จังหวัดพัทลุงได้จากข้อมูลลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาได้ ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับค่าสภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก 
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กำรศึกษำประสิทธิภำพกำรป้องกันรังสีแกมมำของอิฐดินเหนียว

ผสมเถ้ำจำกฟืนไม้ยำงพำรำ โดยใช้หัววัด NaI(Tl)

มูรณี ดาโอะ1* ยามีละ หมัดชูดชู2 และอารียา ตามาต3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติแพร่กระจายอยู่ทั่วไปตามสภาพแวดล้อมของโลก โดยมนุษย์สามารถป้องกันอันตรายจากรังสี

ได้เมื่ออยู่ภายในอาคาร ดังนั้นวัสดุก่อสร้างจะต้องมีประสิทธิภาพในการก�าบังรังสีที่เพียงพอ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการป้องกันรังสีแกมมาของอิฐดินเหนียวผสมเถ้าจากฟืนไม้ยางพารา เพื่อศึกษาและค�านวณค่าสัมประสิทธิ์

การดูดกลืนเชิงเส้นและเชิงมวล และค�านวณค่า (Half – Value Layer, HVL)

วิธีกำรศึกษำ : เก็บดินเหนียวจากบริเวณล�าคลองในพื้นที่หมู่บ้านน�้าหรา ต�าบลทุ่งนุ้ย อ�าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล น�าดินเหนียว

มาผสมกบัเถ้าจากฟืนไม้ยางพาราในอตัราส่วนทีต่่างกันท�าการบดอดั จากนัน้หาประสทิธภิาพในการป้องกนัรงัสแีกมมา โดยใช้หัววดั 

NaI(Tl) และใช้แหล่งก�าเนิดรังสีแกมมามาตรฐาน 137 Cs  ซึ่งใช้เวลาในการวัด 300 วินาที 

ผลกำรศึกษำ : พบว่า เมื่อเพิ่มความหนาของตัวอย่าง ท�าให้ความเข้มรังสีผ่านแผ่นก�าบังมีค่าลดลงและมีประสิทธิภาพการป้องกัน

รังสีแกมมาได้ดีกว่าตัวอย่างท่ีมีความหนาน้อยเม่ือน�าค่าที่ได้มาค�านวณค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนเชิงเส้นและเชิงมวลมีค่าใกล้เคียง

กัน และหาค่า HVL จากค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนเชิงเส้น มีค่าใกล้เคียงกัน

วิจำรณ์และสรุป : จากการศึกษา พบว่า อิฐดินเหนียวผสมเถ้าจากฟืนไม้ยางพารา 50% โดยน�้าหนัก มีประสิทธิภาพการป้องกันรังสี

แกมมาได้ดีที่สุด เนื่องจากมีปริมาณเถ้ามาก ท�าให้ลดรูพรุนของอิฐดินเหนียวจึงป้องกันรังสีแกมมาได้ดีที่สุด

ค�ำส�ำคัญ : รังสีแกมมา สัมประสิทธิ์การดูดกลืนเชิงเส้น สัมประสิทธิ์การดูดกลืนเชิงมวล และดินเหนียว

1* อาจารย์, สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 90000
2 นิสิตปริญญาตรี, สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 90000
3 นักวิจัย, สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 90000
* Corresponding author: Tel.: 087-3939033. E-mail address: murnee.daoh@gmail.com
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Performance of Gamma Radiation Proection of Clay Brick Mixed with Firewood Ash from 

Rubber Tree Using NaI(Tl)-Probe

Murnee Daoh1* YameelahMadchudchu2 and Areeya Tamat3

Abstract

Introduction : Natural radioactivity spread in the general environment of the world. Which humans can prevent 

radiation hazards when inside the building Therefore, building materials must be effective in radiation protection.

Objective : To study gamma radiation protection of clay bricks mixed with ash from rubber wood firewood. To 

study and calculate linear and mass absorption coefficients. And calculate (Half-Value Layer, HVL)

Methods : Collect clay from the canal area in the village of Namhra, Thung Nui district, Khuan Kalong District, 

Satun Province. Bringing clay to be mixed with ash from firewood, rubber wood in different ratios.

Compaction, then measured with NaI(Tl) probe. Then find the effectiveness of gamma radiation protection by 

using the NaI(Tl) probe and using the standard gamma ray source. Which takes 300 seconds to measure.

Results : Found that when increasing the sample thickness Causes the radiation intensity through the masking 

sheet to decrease and has better protection against gamma radiation than the sample with less thickness. When 

applying the calculated values of linear and mass absorption coefficients with similar values and HVL values 

based on linear absorption coefficients With similar values.

Conclusion : From the study, it was found that clay bricks mixed with ash from firewood, rubber wood 50% 

by weight, had the best protection against gamma radiation. Due to the large amount of ash Thus reducing the 

porosity of clay bricks, thus preventing gamma rays to be the best.

Keywords : Gamma Rays, Linear Absorption Coefficient, Mass Absorption Coefficient and Clay 
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บทน า 
มนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอาศัยอยู่บนโลกที่มีกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมอยู่ทั่วไป โดยส่วนใหญ่เป็นรังสีที่มีอยู่

ตามธรรมชาติ (natural radiation) และบางส่วนเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ (man made radiation) โดยแหล่งที่
ก่อให้เกิดรังสีมากที่สุด ได้แก่ รังสีจากธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วไปในสิ่งแวดล้อม เช่น ในอาหาร ดิน น้ า อากาศ วัสดุก่อสร้าง รวมทั้ง
ที่มีอยู่ภายในร่างกายของมนุษย์เราเอง ซึ่งในแต่ละวันมนุษย์ได้สัมผัสกับกัมมันตภาพรังสีจากธรรมชาติที่มีอยู่ภายในและ
ภายนอกร่างกาย การได้รับสัมผัสรังสีจากภายนอก (External Exposure) มาจากแหล่งก าเนิดที่มีอยู่ในธรรมชาติทั้งในดิน หิน 
และจากรังสีคอสมิกจากนอกโลกที่แผ่เข้ามายังช้ันบรรยากาศของโลก ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากัมมันตรังสีจะอยู่รอบๆตัวเรา
ตลอดเวลา โดยเฉพาะกัมมันตภาพรังสีที่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ทั้งนี้เพราะกัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ
แพร่กระจายอยู่ท่ัวไปตามสภาพแวดล้อมของโลก และมักจะมีอยู่ท่ัวไปในรูปแบบต่าง ๆ ทางธรณีวิทยา ได้แก่ หิน ดิน น้ า และ
อากาศ จึงสามารถถูกดูดซับโดยพืชและเข้าสู่ร่างกายได้ ซึ่งถ้าในธรรมชาติมีกัมมันตรังสีอยู่มาก จะท าให้ร่างกายของเราได้รับ
กัมมันตรังสีมากขึ้นไปด้วยและถ้าได้รบักัมมันตรังสีในปรมิาณท่ีมากจนเกินไปจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ โดยที่มนุษย์สามารถ
ป้องกันอันตรายจากรังสีได้เมื่ออยู่ภายในอาคาร ดังนั้นวัสดุก่อสร้างจะต้องมีประสิทธิภาพในการก าบังรังสีที่เพียงพอ  

การก าบังรังสีมีความส าคัญในการศึกษาถึงผลกระทบทางชีวภาพ ดังนั้นจึงได้มีคุณสมบัติการป้องกันของวัสดุต่าง ๆ 
เมื่อพิจารณาจากวัสดุที่แตกต่างกัน ดินเหนียวเป็นวัสดุที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรังสีแกมมา เพื่อลด
ปัญหาทางชีววิทยา เนื่องจากดินเหนียวมีความหนาแน่นมากกว่าดิน ทราย มีความแข็งแรงสูงและมีต้นทุนต่ า 

ในการท าโครงงานฟิสิกส์ ผู้ท าโครงงานมีความสนใจในการก าบังรังสีโดยใช้ตัวอย่างอิฐดินเหนียวผสมเถ้าจากฟืนไม้
ยางพาราในอัตราส่วนท่ีต่างกันโดยน้ าหนักเพื่อเป็นตวัก าบังรังสีที่มีประสทิธิภาพในการก าบังที่ดีที่สดุ โดยจะใช้ดินเหนียวจากล า
คลองหมู่บ้านน้ าหราและเถ้าจากฟืนไม้ยางพาราจากโรงงานยางแผ่นรมควันหมู่บ้านทุ่งพัก เพื่อให้อิฐดินเหนียวมีน้ าหนักเบา
และมีความพรุนลดลง และยังสามารถน าไปใช้งานในสภาวะจริงไดดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งอิฐดินเหนียวแต่ละตัวอย่าง
อาจจะมีประสิทธิภาพในการก าบังรังสีที่แตกต่างกัน จึงท าการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนเชิงเส้นและเชิงมวลของอิฐดิน
เหนียว โดยใช้หัววัด NaI(Tl) 

 
วัตถุประสงค์ของโครงงานฟิสิกส์ 

1. เพื่อศึกษาการดูดกลืนรังสีแกมมาของอิฐดินเหนียวผสมเถ้าจากฟืนไม้ยางพาราทั้ง 5 อัตราส่วน โดยใช้หัววัด 
NaI(Tl) 

2. ศึกษาและค านวณค่าสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนเชิงเส้นและเชิงมวลของตัวอย่าง 
 3. เพื่อทดลองหาค่า (Half – Value Layer,HVL) 

 
วิธีการวิจัย 

 ในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นที่จะศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันรังสีแกมมาของตัวอย่างอิฐดินเหนียวผสมเถ้าจากฟืนไม้
ยางพาราในอัตราส่วนต่างกันโดยน้ าหนักตัวอย่างดินเหนียวที่ใช้ในการศึกษาเป็นดินเหนียวจากบริเวณล าคลองในพื้นที่     
หมู่บ้านน้ าหรา ต าบลทุ่งนุ้ย อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  
ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างดินเหนียว 

ศึกษาบริเวณและสถานที่ที่ต้องการเก็บตัวอย่างดินเหนียวจากบริเวณล าคลองหมู่บ้านน้ าหรา ต าบลทุ่งนุ้ย       
อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยศึกษาจากบริเวณที่มีดินเหนียวและยังไม่มีการส ารวจมาท าการวิจัย  วางแผนการเก็บ
ตัวอย่างดินเหนียว เก็บตัวอย่างดินเหนียวโดยการขุดดินเหนียวแล้วน ามาใส่ในถุงพลาสติก 
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ขั้นตอนการเก็บเถ้าจากฟืนไม้ยางพารา  
 ศึกษาสถานที่ที่ต้องการเก็บเถ้าจากฟืนไม้ยางพาราจากโรงงานยางแผ่นรมควัน หมู่บ้านทุ่งพัก ต าบลทุ่งนุ้ย      

อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จากนั้นเก็บเถ้าจากฟืนไม้ยางพาราโดยการตักเถ้า แล้วน ามาใส่ในถุงพลาสติก 
ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างดินเหนียวและเถ้าจากฟืนไม้ยางพารา  

1. ดินเหนียว 
    1.1. น าดินเหนียวไปตากแดดเพื่อขับไล่ความช้ืนเป็นเวลา 2 วัน เมื่อไล่ความช้ืนเสร็จแล้วน ามาบดให้ละเอียด แล้ว

น าไปร่อนด้วยตะแกรงขนาด 1.18 มม. เพื่อคัดสิ่งแปลกปลอมออกจากเม็ดดินในส่วนที่บดละเอียด จากนั้นบรรจุเก็บไว้ใน
ภาชนะท่ีป้องกันความชื้นให้มิดชิด 

2. เถ้า 
    น าเถ้าไปร่อนด้วยตะแกรงขนาด 1.18 มม. เพื่อคัดสิ่งแปลกปลอมออกจากเถ้า 

ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างอิฐดินเหนียวผสมเถ้าจากฟืนไม้ยางพารา 
เตรียมส่วนผสมส าหรับท าตัวอย่างอิฐดินเหนียว คือ ดินเหนียวบดละเอียด เถ้าจากฟืนไม้ยางพาราตามสัดส่วนที่

ต้องการมี 5 อัตราส่วน คือ 1,080 : 120, 960 : 240, 840 : 360, 720 : 480 และ 600 : 600 เมื่ออัตราส่วนของน้ าคงที่ คือ 
255 ส่วนตามล าดับ น าดินเหนียวบดละเอียด เถ้าจากฟืนไม้ยางพารา ใส่ในถังที่เตรียมไว้แล้วใช้เกรียงเหล็กคนส่วนผสมทั้งหมด
ให้เข้ากัน เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้ว ใส่ปริมาณน้ าที่ได้เตรียมไว้ลงในส่วนผสม ในช่วงระหว่างเติมน้ าลงไปในส่วนผสมให้คน
ตามปกติ เพื่อส่วนผสมกับน้ าที่เติมลงไปให้เข้ากันดี เมื่อน้ ากับส่วนผสมเข้ากันดีและเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว จึงท าการหยุดคน 
แล้วน าส่วนผสมของดินเหนียวท่ีคนเข้ากันดีแล้วอัดลงในบล็อกตัวอย่างที่เตรียมไว้ จากนั้นน าไปตากแดดจนแห้งจึงท าการถอด
บล็อกออก แล้วน าตัวอย่างไปท าการบ่มโดยบ่มตัวอย่างท่ีอุณหภูมิห้อง 
ขั้นตอนการทดลอง 
 น าตัวอย่างอิฐดินเหนียวผสมเถ้าจากฟืนไม้ยางพาราทั้ง 5 อัตราส่วน มาวัดด้วยหัววัด NaI(Tl) โดยใช้แหล่งก าเนิดรังสี
แกมมามาตรฐาน 137 Cs  ซึ่งใช้เวลาในการวัด 300 วินาที เพื่อใช้ในการหาประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีแกมมา 
 

 
ภาพที่ 1 การวัดตัวอย่างอิฐดินเหนียวผสมเถ้าจากฟืนไม้ยางพาราโดยหัววัดNaI(Tl) 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาประสิทธิภาพการปอ้งกันรังสีแกมมาของอิฐดินเหนียวผสมเถ้าจากฟืนไม้ยางพาราทั้ง 5 อัตราส่วน โดย

ใช้เถ้าจากฟืนไม้ยางพาราจากโรงงานยางแผ่นรมควันหมู่บ้านทุ่งพัก ต าบลทุ่งนุ้ย อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตลู โดยใช้หัววัด
NaI(Tl) ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกสน์ิวเคลียร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตสงขลา หลังจากตรวจวัดและวิเคราะหผ์ลการทดลอง 
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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ขั้นตอนการเก็บเถ้าจากฟืนไม้ยางพารา  
 ศึกษาสถานที่ที่ต้องการเก็บเถ้าจากฟืนไม้ยางพาราจากโรงงานยางแผ่นรมควัน หมู่บ้านทุ่งพัก ต าบลทุ่งนุ้ย      

อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จากนั้นเก็บเถ้าจากฟืนไม้ยางพาราโดยการตักเถ้า แล้วน ามาใส่ในถุงพลาสติก 
ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างดินเหนียวและเถ้าจากฟืนไม้ยางพารา  

1. ดินเหนียว 
    1.1. น าดินเหนียวไปตากแดดเพื่อขับไล่ความช้ืนเป็นเวลา 2 วัน เมื่อไล่ความช้ืนเสร็จแล้วน ามาบดให้ละเอียด แล้ว

น าไปร่อนด้วยตะแกรงขนาด 1.18 มม. เพื่อคัดสิ่งแปลกปลอมออกจากเม็ดดินในส่วนที่บดละเอียด จากนั้นบรรจุเก็บไว้ใน
ภาชนะท่ีป้องกันความชื้นให้มิดชิด 

2. เถ้า 
    น าเถ้าไปร่อนด้วยตะแกรงขนาด 1.18 มม. เพื่อคัดสิ่งแปลกปลอมออกจากเถ้า 

ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างอิฐดินเหนียวผสมเถ้าจากฟืนไม้ยางพารา 
เตรียมส่วนผสมส าหรับท าตัวอย่างอิฐดินเหนียว คือ ดินเหนียวบดละเอียด เถ้าจากฟืนไม้ยางพาราตามสัดส่วนที่

ต้องการมี 5 อัตราส่วน คือ 1,080 : 120, 960 : 240, 840 : 360, 720 : 480 และ 600 : 600 เมื่ออัตราส่วนของน้ าคงที่ คือ 
255 ส่วนตามล าดับ น าดินเหนียวบดละเอียด เถ้าจากฟืนไม้ยางพารา ใส่ในถังที่เตรียมไว้แล้วใช้เกรียงเหล็กคนส่วนผสมทั้งหมด
ให้เข้ากัน เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้ว ใส่ปริมาณน้ าที่ได้เตรียมไว้ลงในส่วนผสม ในช่วงระหว่างเติมน้ าลงไปในส่วนผสมให้คน
ตามปกติ เพื่อส่วนผสมกับน้ าที่เติมลงไปให้เข้ากันดี เมื่อน้ ากับส่วนผสมเข้ากันดีและเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว จึงท าการหยุดคน 
แล้วน าส่วนผสมของดินเหนียวท่ีคนเข้ากันดีแล้วอัดลงในบล็อกตัวอย่างที่เตรียมไว้ จากนั้นน าไปตากแดดจนแห้งจึงท าการถอด
บล็อกออก แล้วน าตัวอย่างไปท าการบ่มโดยบ่มตัวอย่างท่ีอุณหภูมิห้อง 
ขั้นตอนการทดลอง 
 น าตัวอย่างอิฐดินเหนียวผสมเถ้าจากฟืนไม้ยางพาราทั้ง 5 อัตราส่วน มาวัดด้วยหัววัด NaI(Tl) โดยใช้แหล่งก าเนิดรังสี
แกมมามาตรฐาน 137 Cs  ซึ่งใช้เวลาในการวัด 300 วินาที เพื่อใช้ในการหาประสิทธิภาพในการป้องกันรังสีแกมมา 
 

 
ภาพที่ 1 การวัดตัวอย่างอิฐดินเหนียวผสมเถ้าจากฟืนไม้ยางพาราโดยหัววัดNaI(Tl) 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาประสิทธิภาพการปอ้งกันรังสีแกมมาของอิฐดินเหนียวผสมเถ้าจากฟืนไม้ยางพาราทั้ง 5 อัตราส่วน โดย

ใช้เถ้าจากฟืนไม้ยางพาราจากโรงงานยางแผ่นรมควันหมู่บ้านทุ่งพัก ต าบลทุ่งนุ้ย อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตลู โดยใช้หัววัด
NaI(Tl) ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกสน์ิวเคลียร์ มหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตสงขลา หลังจากตรวจวัดและวิเคราะหผ์ลการทดลอง 
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

 1. การหาค่าความหนาแน่นและความหนาแน่น-ความหนา 

*หมายเหตุ B1 คือ วางก้อนอิฐ 1 ก้อน, B2 คือ วางก้อนอิฐ 2 ก้อน, B3 คือ วางก้อนอิฐ 3 ก้อน 

อิฐดินเหนียวผสมเถ้าจากฟืนไม้ยางพารา 10% โดยน้ าหนัก 

ตัวอย่างอิฐ ความหนา
(cm)  

มวล 
(g)  

ปริมาตร 
3(cm )  

ความหนาแน่น
3(g/cm )  

ความหนาแน่น-ความหนา
3(g/cm )  

B1 
B2 
B3 

6.18 
2.38 
8.51 

1,188 
2,386 
3,567 

605.70 
1,207.22 
1,808.02 

1.961 
1.976 
1.973 

12.12 
24.47 
36.52 

อิฐดินเหนียวผสมเถ้าจากฟืนไม้ยางพารา 20% โดยน้ าหนัก 

ตัวอย่างอิฐ ความหนา
(cm)  

มวล 
(g)  

ปริมาตร 
3(cm )  

ความหนาแน่น 
3(g/cm )  

ความหนาแน่น-ความหนา
3(g/cm )  

B1 
B2 
B3 

6.18 
2.48 
8.76 

1,205 
2,408 
3,616 

611.70 
1,241.7 
1,875.98 

1.970 
1.939 
1.928 

12.18 
24.20 
36.17 

อิฐดินเหนียวผสมเถ้าจากฟืนไม้ยางพารา 30% โดยน้ าหนัก 

ตัวอย่างอิฐ ความหนา
(cm)  

มวล 
(g)  

ปริมาตร 
3(cm )  

ความหนาแน่น 
3(g/cm )  

ความหนาแน่น-ความหนา
3(g/cm )  

B1 
B2 
B3 

6.38 
12.76 
19.16 

1,234 
2,452 
3,680 

644.38 
1,301.65 
1,960.98 

1.915 
1.884 
1.877 

12.22 
24.04 
35.96 

อิฐดินเหนียวผสมเถ้าจากฟืนไม้ยางพารา 40% โดยน้ าหนัก 
ตัวอย่างอิฐ ความหนา 

(cm)  

มวล 
(g)  

ปริมาตร 
3(cm )  

ความหนาแน่น 
3(g/cm )  

ความหนาแน่น-ความหนา
3(g/cm )  

B1 
B2 
B3 

6.45 
12.83 
19.23 

1,295 
2,579 
3,867 

684.28 
1,348.06 
2,027.04 

1.892 
1.913 
1.908 

12.20 
24.54 
36.69 

อิฐดินเหนียวผสมเถ้าจากฟืนไม้ยางพารา 50% โดยน้ าหนัก 
ตัวอย่างอิฐ ความหนา 

(cm)  

มวล 
(g)  

ปริมาตร 
3(cm )  

ความหนาแน่น 
3(g/cm )  

ความหนาแน่น-ความหนา
3(g/cm )  

B1 
B2 
B3 

6.43 
12.93 
19.11 

1,308 
2,633 
3,938 

682.16 
1,365.05 
2,020.62 

1.917 
1.929 
1.949 

12.33 
24.94 
37.25 
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 2. การหาค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนเชิงเส้นและหาค่าครึ่งความหนา (Half- Value Layer, HVL) ที่ได้จากการ
ค านวณและจากกราฟ 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนา (x) กับค่าความเข้มรังสีหลังผ่านแผ่นก าบัง 
( I )ต่อความเข้มรังสีก่อนผ่านแผ่นก าบัง ( 0I ) ของตัวอย่างอิฐดินเหนียวผสมเถ้าจากฟืนไม้ยางพาราทั้ง 5 อัตราส่วน 

 
 3. ตารางแสดงค่าสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนเชิงเส้น ค่าครึ่งความหนา ที่ได้จากการค านวณและจากกราฟ ของอิฐดิน
เหนียวผสมเถ้าจากฟืนไมย้างพาราที่อัตราส่วนผสมต่างกัน 

ตัวอย่างอิฐ จากการค านวณ จากกราฟ 
  HVL    HVL  

B10% 
B20% 
B30% 
B40% 
B50% 

0.383 
0.375 
0.362 
0.360 
0.368 

1.809 
1.848 
1.914 
1.925 
1.883 

0.300 
0.301 
0.290 
0.280 
0.300 

2.310 
2.302 
2.390 
2.475 
2.310 
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 4. ตารางแสดงค่าสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนเชิงมวล ที่ได้จากการค านวณและจากกราฟ ของอิฐดินเหนยีวผสมเถ้าจาก
ฟืนไม้ยางพาราที่อัตราส่วนผสมต่างกัน 

ตัวอย่างอิฐ จากการค านวณ จากกราฟ 

    
B10% 
B20% 
B30% 
B40% 
B50% 

0.194 
0.195 
0.193 
0.189 
0.189 

0.15 
0.15 
0.15 
0.15 
0.15 

 
จากการทดลองศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันรังสีแกมมาของอิฐดินเหนียวผสมเถ้าจากฟืนไม้ยางพาราโดยใช้

แหล่งก าเนิดรังสีแกมมามาตรฐาน 137 Cs  มีความแรง 1.0 Ci
2
1t = 30.2 Y โดยใช้หัววัด NaI(Tl) เพื่อศึกษาค่าสัมประสิทธิ์

การดูดกลืนเชิงเส้นและเชิงมวล และค่าครึ่งความหนาโดยการวิเคราะห์จากกราฟก่ึงล็อก พบว่า อิฐดินเหนียวผสมเถ้าจากฟืนไม้
ยางพารา 50% โดยน้ าหนัก มีประสิทธิภาพการป้องกันรังสีแกมมาได้ดีที่สุด เนื่องจากมีปริมาณเถ้าจากฟืนไม้ยางพารามาก ท า
ให้ลดรูพรุนของอิฐดินเหนียวจึงป้องกันรังสีแกมมาได้ดีที่สุด 

 
สรุปผลการทดลอง 

 จากการทดลองในแต่ละตัวอย่างนั้นจะมีประสิทธิภาพการป้องกันรังสีแกมมา ขึ้นอยู่กับความหนาของตัวอย่าง ซึ่งจาก
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 2. จากการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนเชิงเส้นและค่าสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนเชิงมวลมีค่าใกล้เคียงกัน 
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กิตติกรรมประกาศ 

ในการจัดท าโครงงานวิจัยทางฟิสิกส์ครั้งนี้ ท าให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้ต่าง ๆ มากมายเกี่ยวกับการศึกษาค่า
สัมประสิทธ์ิการดูดกลืนรังสีแกมมาของอิฐดินเหนียวผสมขี้เถ้าจากฟืน โดยใช้เทคนิคการก าบังทางรังสี รวมไปถึง รายละเอียด
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีแกมมา ซึ่ งเป็น
เครื่องมือท่ีใช้ในปัจจุบันอย่างกว้างขวาง 

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์แก่ข้าพเจ้า ท าให้การจัดท าโครงงานวิจัย
ทางฟิสิกส์ในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ดังน้ี 
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ขอขอบคุณ อาจารย์มูรณี ดาโอะ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยทางฟิสิกส์อย่างยิ่ง ที่ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าใน
ด้านวิชาการ แนวคิดในการศึกษา การวางแผน การท างาน ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ จนกระทั่งโครงงานวิจัยทาง
ฟิสิกส์นี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบคุณ ดร.ยุทธนา ตุ้มน้อย ท่ีให้ค าปรึกษา แนะแนวคิดในการท าโครงงานวิจัยทางฟิสิกส์เป็นอย่างยิ่ง 
ขอขอบคุณ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้รับประสบการณ์ 

ในการจัดท าโครงงานวิจัยทางฟิสิกส์  
ขอขอบคุณ คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ทุกท่าน ท่ีให้วิชาความรู้ด้านต่าง ๆ ให้กับข้าพเจ้า ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสังกัด

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทุกคนที่มีส่วนท าให้การจัดท าโครงงานวิจัยทางฟิสิกส์ครั้งนี้
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบคุณ แหล่งข้อมูลทุกแหล่งที่ข้าพเจ้าใช้อ้างอิงในการจัดท าโครงงานวิจัยทางฟิสิกส์ในครั้งนี้  
ขอขอบคุณบิดา มารดา ที่คอยสนับสนุนในการศึกษาและคอยเป็นก าลังใจ 
ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ท่ีคอยให้ก าลังใจ 
ขอขอบคุณ บุคคลท่านอื่น ๆ ที่ได้กล่าวนามทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยในการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ตลอดจนให้ความ

อนุเคราะห์ในด้านอื่น ๆ ข้าพเจ้าขอขอบคุณไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย 
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เชิงมวลตัวอย่างน้ าทะเล 6 อ าเภอ ของจังหวัดสงขลา โดยใช้หัววัด NaI(Tl). สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา. 
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กำรแจกแจงควำมถี่ของค่ำกัมมันตภำพจ�ำเพำะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชำติและค่ำดัชนี 

ควำมเป็นอันตรำยทำงรังสีในตัวอย่ำงทรำยชำยหำด บริเวณหำดแม่ร�ำพึง จังหวัดระยอง ประเทศไทย

ธนารักษ์ ล�าล่อง1 ฤทัยรัตน์ บุญครองชีพ2 ประสงค์ เกษราธิคุณ3* และสิทธิพงษ์ พลธรรม4

บทคัดย่อ

บทน�ำ : จงัหวดัระยองมกีารส่งเสรมิและพฒันาด้านอตุสาหกรรมมากทีสุ่ดในประเทศไทย อาจจะท�าให้การสะสมของสารกมัมนัตรงัสี

ธรรมชาติ (40K, 226Ra และ 232Th) จากอุตสาหกรรมการผลิตแก๊สและการกลั่นน�้ามันที่มีอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมของจังหวัด

วตัถปุระสงค์ : เพือ่ศกึษาการแจกแจงความถีข่องค่ากมัมนัตภาพจ�าเพาะของนวิไคลด์กมัมนัตรงัสธีรรมชาตแิละประเมนิค่าดชันคีวาม

เป็นอันตรายทางรังสีทั้ง 4 ค่า ในตัวอย่างทรายชายหาดที่เก็บจากบริเวณหาดแม่ร�าพึง จังหวัดระยอง

วิธีกำรศึกษำ : ท�าการศึกษา ตรวจวัดและวิเคราะห์การแจกแจงความถี่ของค่ากัมมันตภาพจ�าเพาะของ 40K, 226Ra และ 232Th ใน

ตัวอย่างทรายชายหาดที่เก็บจากบริเวณหาดแม่ร�าพึงจ�านวน 30 ตัวอย่าง และประเมินค่าดัชนีความเป็นอันตรายทางรังสีจ�านวน 4 

ค่าในบริเวณหาดแม่ร�าพึง นอกจากนี้ได้เปรียบเทียบผลการวิจัยที่ได้กับค่ามาตรฐานที่ก�าหนดไว้โดย UNSCEAR และค่าที่ตรวจวัดได้

โดยส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ผลกำรศกึษำ : พบว่า การแจกแจงความถีข่องค่ากมัมนัตภาพจ�าเพาะของ 40K, 226Ra และ 232Th เป็นแบบไม่สมมาตร โดยมค่ีามธัยฐาน

เป็น 85.50, 10.55 และ 3.46 Bq/kg ตามล�าดับ และได้ใช้ค่ามัธยฐานที่ค�านวณได้นี้ในการประเมินค่าดัชนีความเป็นอันตรายทาง

รังสีทั้ง 4 ค่า ของบริเวณดังกล่าว

วิจำรณ์และสรุป : ค่าดัชนีความเป็นอันตรายทางรังสีทั้ง 4 ค่า มีค่าน้อยกว่าค่ามาตรฐานที่ก�าหนดไว้โดย UNSCEAR และค่าที่ตรวจ

วดัได้โดยส�านกังานปรมาณเูพือ่สันติ ดังนัน้ บรเิวณชายหาดแม่ร�าพงึ จงัหวดัระยองจงึเป็นแหล่งท่องงเทีย่วทีม่คีวามปลอดภยัส�าหรบั

คนไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่หรือเดินทางมาท่องเที่ยวกับครอบครัว เนื่องจากปริมาณของกัมมันตภาพรังสีที่มีอยู่ในธรรมชาติ

บริเวณดังกล่าวนี้มีค่าที่ต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย

ค�ำส�ำคัญ : การแจกแจงความถี่ กัมมันตภาพจ�าเพาะ ทรายชายหาด ค่าดัชนีความเป็นอันตรายทางรังสี
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Frequency distribution of specific activities of natural radionuclides and radiological 

hazard indices in beach sand samples from Mae Rumphueng beach in Rayong province, 

Thailand

TanarakLamlong1 Ruthairat Boonkrongcheep2 Prasong Kessaratikoon3* and Sittipong Polthum4

Abstract

Introduction : Rayong province is the most promoted and developed province for industry in Thailand. The 

accumulation of some natural radionuclides (40K, 226Ra and 232Th) concentrations which were originated from gas 

and oil production of many industrial estates in Rayong province, might occur in this area.

Objectives : To study the frequency distribution of specific activities of natural radionuclides and evaluate four 

radiological hazard indices in beach sand samples collected from Mae Rumphueng beach in Rayong province.

Methods : The frequency distribution of specific activities of 40K, 226Ra and 232Th in 30 beach sand samples col-

lected from Mae Rumphueng beach, have been studied, measured and analyzed. Furthermore, four radiolog-

ical hazard indices were evaluated for this area. Moreover, the results were also compared with UNSCEAR 

recommended values and the Office of Atoms for Peace (OAP) annual report data.

Results : It was found that the frequency distribution of specific activities of 40K, 226Ra and 232Th were asymmet-

rical distribution with the median values of 85.50, 10.55 and 3.46 Bq/kg, respectively. Furthermore, four radio-

logical hazard indices for the investigated area were evaluated by using these median values.

Conclusion : All values of four radiological hazard indices were lower than the UNSCEAR recommended values 

and the Office of Atoms for Peace (OAP) annual report data. According to a low concentration of natural radio-

activity in Mae Rumphueng beach, this area should be the safe place for Thai people and foreign tourists who 

would like to visit or spend time with their families.

Keywords : Frequency distribution, specific activity, beach sand, radiological hazard index
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บทน า 
ในปัจจุบันมีนักวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศได้ให้ความสนใจในการตรวจวัดและวิเคราะห์ปริมาณรังสีที่มีอยู่ใน

ธรรมชาติอยู่มากมายหลายท่านด้วยกัน  ผลการตรวจวัดปริมาณรังสีในธรรมชาติหรือผลการวิจัยที่ได้นี้สามารถน าไปใช้ในการ
เป็นค่าอ้างอิงพื้นฐานของระดับรังสีพื้นในธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการเสี่ยงต่อการสะสมของนิวไคลด์
กัมมันตรังสีที่รั่วไหลสู่ธรรมชาติ ในการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นหรือค่ากัมมันตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีบาง
ชนิด เช่น 40K, 226Ra, 232Th และ 238U ในทรายจากชายหาดที่มีค่าระดับรังสีสูงๆ เช่น ในประเทศบราซิล[1-2] ส่วนการ
ตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของนิวไคลด์กัมมันตรังสีบางชนิด เช่น 40K, 232Th และ 238U ในทรายจากชายหาดที่มีค่าระดับรังสี
สูงๆในประเทศอินเดียเพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปค านวณเพื่อประเมินหาค่าระดับรังสีดูดกลืน (absorbed dose rate) และระดับรังสี
ยังผล (effective dose rate) ของบริเวณชายหาดที่ท าการเก็บตัวอย่างต่อไป[3] นอกจากนี้ ยังได้มีการให้ความสนใจในการ
ตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในธรรมชาติในตัวอย่างทรายตามชายฝั่งทะเลแดงในประเทศอียิปต์ เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการด้านท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (medical tourism)[4] การตรวจวัดค่ากัมมันตภาพรังสีในทรายชายหาด
บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศศรลีังกา [5] ค่ากัมมันตภาพจ าเพาะและแผนภาพทางรังสีของนิวไคลด์รังสี
ธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นในตัวอย่างทรายชายหาดหลังจากการเกิดสึนามิในจังหวัดภูเก็ต[6] การประเมินความเป็น
อันตรายทางรังสีในตัวอย่างทรายชายหาดบริเวณอ่าวพร้าวและหาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง[7-8] และการประเมิน
ความเป็นอันตรายทางรังสีในทรายชายหาดบริเวณหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย[9] เป็นต้น  

ส าหรับในประเทศไทยนั้นก็มีหน่วยงานของรัฐ คือ ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เป็นหน่วยงานในก ากับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้แยกออกจากส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งมีภารกิจหลักในการศึกษาวิจัยและพัฒนา 
ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ และสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ ในส่วนของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ มีหน้าที่
ในการเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ตามมาตรฐานสากลเพื่อการ
พัฒนาประเทศ อีกทัง้ได้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์ปริมาณรังสีที่มีอยู่ในธรรมชาติในตัวอย่างจากธรรมชาติไว้ด้วยเช่นกันโดย
ส่วนใหญ่แล้วการด าเนินการของหน่วยงานจะเป็นการด าเนินการแบบสุ่ม คือ จะด าเนินการสุ่มเลือกบริเวณเก็บตัวอย่างเฉพาะ
บางบริเวณ บางอ าเภอ และบางจังหวัด เพื่อท าการตรวจวัดและวิเคราะห์เท่าน้ันทั้งนี้ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีมี
จ านวนจ ากัดและจ านวนของเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานยังมีจ านวนค่อนข้างน้อย ด้วยเหตุนี้ จึงยังท าให้ขาดข้อมูลของปริมาณรังสี
ที่มีอยู่ในธรรมชาติ ในหลายๆ บริเวณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณจังหวัดทางภาคตะวันออกของประเทศไทย เนื่องด้วย 
ท าเลและที่ตั้งของพื้นที่ท่ีอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงของประเทศ สามารถเช่ือมต่อกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นแหล่งงาน
และวัตถุดิบ รวมไปถึงการอยู่ติดกับอ่าวไทยซึ่งเป็นช่องทางเข้าออกส าคัญในการส่งสินค้าทางทะเลท าให้ “ภาคตะวันออก”เป็น
พื้นทีท่ี่มีศักยภาพในเรื่องของความเหมาะสมที่จะพัฒนาอุตสาหกรรม 

โดยจังหวัดระยองเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับบทบาทให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออกหรือ Eastern Seaboard Development Program (ESB) และถูกก าหนดแนวทางการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง
ความเจริญแห่งใหม่เป็นศูนย์บริการมาตรฐานการศึกษาและวิจัยด้านเทคโนโลยีและก าหนดให้ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเป็น
ประตูทางออกให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการส่งสินค้าออกไปจ าหน่ายต่างประเทศโดยไม่ต้องผ่านกรุงเทพฯโดยอ าเภอที่
มีจ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมมากที่สุด คือ อ าเภอเมืองระยอง เป็นที่ตั้งอุตสาหกรรมที่ส าคัญๆ คือ โรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี แต่เมื่อพิจารณาข้อมูลที่รอบด้านจะพบว่า อัตราการเพ่ิมขึ้น
ของโรงงานในพื้นที่จังหวัดระยอง มีความสัมพันธ์กับการเพ่ิมของอุบัติภัยการปนเปื้อนของสารเคมี แก๊สและน้ ามันร่ัวไหล 
หรือการระเบิดของสารเคมีในจังหวัดระยองด้วยเช่นกันซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามมาอย่างหลีกเลี่ยง
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ไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสะสมของสารกัมมันตรังสีที่เกิดมาจากอุตสาหกรรมการผลิตแก๊สและการกลั่นน้ ามันที่มีอยู่
ภายในนิคมอุตสาหกรรมของจังหวัด 

ดังนั้น ทางผู้วิจัยจึงเห็นว่า ควรมีการตรวจวัดและวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสี
ธรรมชาติ (40K, 226Ra และ 232Th) ในตัวอย่างทรายชายหาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหาดแม่ร าพึง อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยองซึ่งเป็นหาดที่มีชื่อเสียงมีวิวทิวทัศน์สวยงาม มีแนวทิวสนร่มรื่นตลอดแนวหาด ทรายละเอียด หาดมีความลาดชันน้อยและ
เรียบเป็นแนวทอดยาว 12 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวนิยมมานั่งพักผ่อน เล่นน้ าทะเล และปิกนิกบริเวณชายหาด บริเวณนี้มี
ร้านอาหารร้านค้าให้บริการอยู่หลายแห่ง จึงเป็นหาดที่ค่อนข้างคึกคักตลอดแทบทั้งปีและที่ส าคัญ คือ ในบริเวณดังกล่าวนี้ยัง
ไม่มีข้อมูลที่เป็นระบบและมีมาตรฐานสากลของค่ากมัมันตภาพรังสีในตัวอย่างทรายชายหาดด้วยเหตุนี้ ทางคณะผู้วิจัยจึงได้
สนใจท าการตรวจวัดและวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติ ( 40K, 226Ra และ 232Th)ใน
ตัวอย่างทรายชายหาดที่เก็บจากบริเวณหาดแม่ร าพึงเพื่อเป็นการประเมินความเป็นอันตรายทางรังสีที่มีอยู่ในตัวอย่างทราย
ชายหาด ส าหรับประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีและนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับความ
ปลอดภัยทางรังสีและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวนี้ต่อไปในอนาคต 
 

วิธีด าเนินการ 
1. วิธีการด าเนินการเก็บและเตรียมตัวอย่างทรายชายหาด 

เก็บตัวอย่างทรายชายหาดบริเวณหาดแม่ร าพึง ต าบลเพ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง จ านวน 30 ตัวอย่าง โดยเลือก
บริเวณที่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวใช้ในการเดินเที่ยวชมชายหาดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณกลาง
ชายหาดพร้อมท้ังบันทึกต าแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยเครื่องมือ GPS ของจุดที่เก็บตัวอย่างทรายชายหาดทุกจุด น าตัวอย่าง
ทรายชายหาดที่เก็บมาทั้งหมดมาใส่ภาชนะถาดแบนเกลี่ยให้กระจายทั่วท้ังถาดแล้วตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเพื่อให้ตัวอย่างทราย
แห้งในระดับหนึ่ง หลังจากนั้นน าตัวอย่างทรายชายหาดไปอบไล่ความช้ืนท่ีเหลืออยู่ที่อุณหภูมิ 1000C เป็นเวลา 10 ช่ัวโมง ตั้ง
ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วท าการร่อนตัวอย่างด้วยตะแกรงขนาด 325 mesh เพื่อเอาเศษไม้ ใบหญ้า ออกให้หมด และเพื่อท าให้ตัวอย่าง
ทรายชายหาดที่ได้ มีขนาดที่สม่ าเสมอและใกล้เคียงกัน น าตัวอย่างทรายชายหาดบรรจุลงในภาชนะพลาสติก ซึ่งมีขนาด
เช่นเดียวกับสารมาตรฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพจ าเพาะ ท าการปิดภาชนะพลาสติกให้สนิท และปิดผนึก
ภาชนะพลาสติกด้วยเทปกาว เพื่อป้องกันการปลดปล่อยแก๊สเรดอน-ทอรอน แล้วน าไปเก็บไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน 
ก่อนท าการตรวจวัดทั้งนี้เพื่อให้เกิดสภาวะสมดุลทางกัมมันตรังสีในตัวอย่างทรายชายหาด 
2. วิธีด าเนินการทดลองเพ่ือตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสี 

น าตัวอย่างทรายชายหาดทั้งหมดที่เตรียมได้ไปท าการตรวจวัดค่ากัมมันตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสี
ธรรมชาติ (40K, 226Ra และ 232Th) โดยใช้หัววัดรังสีชนิดเจอร์มาเนียมบริสุทธ์ิสูง (HPGe) และระบบวิเคราะห์แบบแกมมาสเปก
โตรเมตรี ณ ห้องปฏิบัติงานนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ หน่วยความปลอดภัย อาคาร 11  ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯท าการวิเคราะห์และค านวณหาค่ากัมมันตภาพจ าเพาะของ 40K, 226Ra และ 232Th ของ
ตัวอย่างทรายชายหาดทั้งหมดนี้แล้วท าการศึกษา สร้างกราฟแท่งของการแจกแจงความถี่และค านวณหาค่ากลางของ 
ข้อมูลค่ากัมมันตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติ (40K, 226Ra และ 232Th) ที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ได้ทั้งหมดนี้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แล้วใช้ข้อมูลที่เป็นค่ากลางของข้อมูลค่ากัมมันตภาพจ าเพาะของ
นิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติตามที่ต้องการที่วิเคราะห์ได้นี้ไปค านวณหาค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน (gamma 
absorbed dose rate : D) ค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูลของเรเดียม (radium equivalent activity : Raeq) ค่าดัชนีวัดความ
เสี่ยงรังสีที่ได้รับจากภายนอกร่างกาย (external hazard index : Hex) และค่าปริมาณรังสียังผลที่ได้รับจากภายนอกร่างกาย
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ระยองซึ่งเป็นหาดที่มีชื่อเสียงมีวิวทิวทัศน์สวยงาม มีแนวทิวสนร่มรื่นตลอดแนวหาด ทรายละเอียด หาดมีความลาดชันน้อยและ
เรียบเป็นแนวทอดยาว 12 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวนิยมมานั่งพักผ่อน เล่นน้ าทะเล และปิกนิกบริเวณชายหาด บริเวณนี้มี
ร้านอาหารร้านค้าให้บริการอยู่หลายแห่ง จึงเป็นหาดที่ค่อนข้างคึกคักตลอดแทบทั้งปีและที่ส าคัญ คือ ในบริเวณดังกล่าวนี้ยัง
ไม่มีข้อมูลที่เป็นระบบและมีมาตรฐานสากลของค่ากมัมันตภาพรังสีในตัวอย่างทรายชายหาดด้วยเหตุนี้ ทางคณะผู้วิจัยจึงได้
สนใจท าการตรวจวัดและวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติ ( 40K, 226Ra และ 232Th)ใน
ตัวอย่างทรายชายหาดที่เก็บจากบริเวณหาดแม่ร าพึงเพื่อเป็นการประเมินความเป็นอันตรายทางรังสีที่มีอยู่ในตัวอย่างทราย
ชายหาด ส าหรับประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีและนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับความ
ปลอดภัยทางรังสีและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวนี้ต่อไปในอนาคต 
 

วิธีด าเนินการ 
1. วิธีการด าเนินการเก็บและเตรียมตัวอย่างทรายชายหาด 
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ชายหาดพร้อมท้ังบันทึกต าแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยเครื่องมือ GPS ของจุดที่เก็บตัวอย่างทรายชายหาดทุกจุด น าตัวอย่าง
ทรายชายหาดที่เก็บมาทั้งหมดมาใส่ภาชนะถาดแบนเกลี่ยให้กระจายทั่วท้ังถาดแล้วตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเพื่อให้ตัวอย่างทราย
แห้งในระดับหนึ่ง หลังจากนั้นน าตัวอย่างทรายชายหาดไปอบไล่ความช้ืนท่ีเหลืออยู่ที่อุณหภูมิ 1000C เป็นเวลา 10 ช่ัวโมง ตั้ง
ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วท าการร่อนตัวอย่างด้วยตะแกรงขนาด 325 mesh เพื่อเอาเศษไม้ ใบหญ้า ออกให้หมด และเพื่อท าให้ตัวอย่าง
ทรายชายหาดที่ได้ มีขนาดที่สม่ าเสมอและใกล้เคียงกัน น าตัวอย่างทรายชายหาดบรรจุลงในภาชนะพลาสติก ซึ่งมีขนาด
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ภาชนะพลาสติกด้วยเทปกาว เพื่อป้องกันการปลดปล่อยแก๊สเรดอน-ทอรอน แล้วน าไปเก็บไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน 
ก่อนท าการตรวจวัดทั้งนี้เพื่อให้เกิดสภาวะสมดุลทางกัมมันตรังสีในตัวอย่างทรายชายหาด 
2. วิธีด าเนินการทดลองเพ่ือตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสี 

น าตัวอย่างทรายชายหาดทั้งหมดที่เตรียมได้ไปท าการตรวจวัดค่ากัมมันตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสี
ธรรมชาติ (40K, 226Ra และ 232Th) โดยใช้หัววัดรังสีชนิดเจอร์มาเนียมบริสุทธ์ิสูง (HPGe) และระบบวิเคราะห์แบบแกมมาสเปก
โตรเมตรี ณ ห้องปฏิบัติงานนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ หน่วยความปลอดภัย อาคาร 11  ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯท าการวิเคราะห์และค านวณหาค่ากัมมันตภาพจ าเพาะของ 40K, 226Ra และ 232Th ของ
ตัวอย่างทรายชายหาดทั้งหมดนี้แล้วท าการศึกษา สร้างกราฟแท่งของการแจกแจงความถี่และค านวณหาค่ากลางของ 
ข้อมูลค่ากัมมันตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติ (40K, 226Ra และ 232Th) ที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ได้ทั้งหมดนี้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แล้วใช้ข้อมูลที่เป็นค่ากลางของข้อมูลค่ากัมมันตภาพจ าเพาะของ
นิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติตามที่ต้องการที่วิเคราะห์ได้นี้ไปค านวณหาค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน (gamma 
absorbed dose rate : D) ค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูลของเรเดียม (radium equivalent activity : Raeq) ค่าดัชนีวัดความ
เสี่ยงรังสีที่ได้รับจากภายนอกร่างกาย (external hazard index : Hex) และค่าปริมาณรังสียังผลที่ได้รับจากภายนอกร่างกาย

ประจ าปี (annual external effective dose rate : AEDout) ของหาดแม่ร าพึง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยใช้สมการ
ดังต่อไปนี้ [2, 10] 
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เมื่อ  CK , CRaและ  CThคือ ค่ากัมมันตภาพจ าเพาะของ 40K, 226Ra และ 232Th ตามล าดับ 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
1. การแจกแจงความถี่ของค่ากัมมันตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติ (40K, 226Ra และ 232Th) 

สร้างกราฟแท่งของการแจกแจงความถ่ีและค านวณหาค่ากลางของข้อมูลค่ากัมมันตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์
กัมมันตรังสีธรรมชาติ (40K, 226Ra และ 232Th) ที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ได้ในตัวอย่างทรายชายหาดจ านวน 30 ตัวอย่างที่เก็บ
จากบริเวณหาดแม่ร าพึง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ทั้งหมดนี้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดัง
แสดงในภาพที่ 1 
 

     
(ก)    (ข)    (ค) 

ภาพที่ 1 กราฟแท่งของการแจกแจงความถี่ของค่ากมัมันตภาพจ าเพาะของ (ก) 40K  (ข) 226Ra  และ (ค) 232Th ในตัวอย่าง
ทรายชายหาด ท่ีเก็บจากบริเวณหาดแม่ร าพึง ต าบลเพ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 

2. ข้อมูลเชิงสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์การแจกแจงความถี่ของค่ากัมมันตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติ 
(40K, 226Ra และ 232Th) 

ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติของการแจกแจงความถี่ของค่ากัมมันตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสี
ธรรมชาติ (40K, 226Ra และ 232Th) ที่ตรวจวัดได้ในตัวอย่างทรายชายหาด จ านวน 30 ตัวอย่าง ที่เก็บจากบริเวณหาดแม่ร าพึง 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยองทั้งหมด เช่น ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม เป็นต้น ดังแสดงไว้ในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลเชิงสถิติของการแจกแจงความถี่ของค่ากัมมันตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติ  (40K, 226Ra 
และ 232Th) ในตัวอย่างทรายชายหาดบริเวณหาดแม่ร าพึง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง จ านวน 30 ตัวอย่าง 

ข้อมูลเชิงสถิติ 
ค่าที่วิเคราะห์ได้ 

40K 226Ra 232Th 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Bq/kg) 113.42 ± 3.29 11.73 ± 0.47 3.92 ± 0.23 
ค่ามัธยฐาน (Bq/kg) 85.50 ± 2.76 10.55 ± 0.44 3.46 ± 0.22 
ค่าฐานนิยม(Bq/kg) 57.93 10.55 2.01 
ความเบ้ (skewness) 1.47 4.25 4.37 
ความโด่ง (kurtosis) 1.07 20.87 21.63 
ค่าน้อยที่สุด(Bq/kg) 57.93 7.25 2.01 
ค่ามากที่สุด(Bq/kg) 262.66 42.68 16.70 

 

3. ผลการค านวณหาค่าดัชนีความเป็นอันตรายทางรังสีในบริเวณหาดแม่ร าพึง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ใช้ข้อมูลที่เป็นค่ากลางที่เหมาะสม คือ ค่ามัธยฐานของข้อมูลค่ากัมมันตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสี

ธรรมชาติที่วิเคราะห์ได้แล้วน าไปค านวณหาค่าดัชนีความเป็นอันตรายทางรังสีทั้ง 4 ค่า ในบริเวณหาดแม่ร าพึง อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง โดยใช้สมการที่ (1) (2) (3) และ (4) ตามล าดับ นอกจากนี้ ยังได้เปรียบเทียบผลที่ได้นี้กับข้อมูลของส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ข้อมูลของนักวิจัยในประเทศไทยและต่างประเทศอีกด้วย ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ค่าของ  D  Raeq Hexและ AEDout ในตัวอย่างทรายชายหาด จ านวน 30 ตัวอย่าง ที่เก็บจากบริเวณหาดแม่ร าพึง 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง เปรียบเทียบกับข้อมูลของนักวิจัยในประเทศไทยและต่างประเทศ 

สถานที ่ D(nGy/h) Raeq(Bq/kg) Hex AEDout(mSv/y) 
หาดป่าตอง (จังหวัดภเูก็ต) [6] 180.56 ± 49.70 348.93 ± 96.11 0.94 ± 0.26 0.22 ± 0.06 
หาดในยาง (จังหวัดภูเกต็) [6] 86.25 ± 34.75 167.42 ± 66.70 0.45 ± 0.18 0.11 ± 0.04 
หาดชลาทัศน ์(จังหวัดสงขลา) [11] 52.14 ± 7.41 109.21 ± 14.89 0.29 ± 0.04 0.06 ± 0.01 
หาดสมิหลา (จังหวัดสงขลา) [11] 64.54 ± 8.23 130.71 ± 16.51 0.35 ± 0.04 0.08 ± 0.01 
อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด (จังหวัดระยอง) [7] 16.10 ± 4.03 33.20 ± 7.94 0.09 ± 0.02 0.02 ± 0.005 
หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด (จังหวัดระยอง) [8] 62.90 ± 5.19 119.90 ± 10.09 0.32 ± 0.03 0.08 ± 0.01 
หาดบางแสน (จังหวัดชลบรุี) [9] 34.94 ± 1.46 68.43 ± 3.04 0.18 ± 0.01 0.04 ± 0.01 
หาดแม่ร าพึง (จังหวัดระยอง) 10.56 ± 0.45 22.08 ± 0.96 0.06 ± 0.003 0.01 ± 0.001 
ส านักงาน ปส. (เฉพาะภาคใต)้ [12] 231.81 ± 2.97 512.90 ± 6.30 1.39 ± 0.02 0.28 ± 0.004 
UNSCEAR [13-15] 55 370 1 0.48 

 

จากภาพที่ 1 (ก) - (ค) จะเห็นได้ว่ากราฟแท่งของการแจกแจงความถี่ของค่ากัมมันตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์
กัมมันตรังสีธรรมชาติ (40K, 226Ra และ 232Th) ที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ได้ในตัวอย่างทรายชายหาดจ านวน 30 ตัวอย่างที่เก็บ
จากบริเวณหาดแม่ร าพึง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง มีลักษณะเป็นแบบไม่สมมาตรโดยมีค่าความเบ้เท่ากับ 1.47, 4.25 และ 
4.37 ดังนั้น ค่ามัธยฐานจึงเป็นค่ากลางของข้อมูลที่มีความเหมาะสมในการน าไปใช้ค านวณค่าดัชนีความเป็นอันตรายทางรังสีใน
บริเวณหาดแม่ร าพึงเมื่อพิจารณาจากตารางที่ 1 จะได้ว่าค่ามัธยฐานของ 40K, 226Ra และ 232Th มีค่าเท่ากับ 85.50 ± 2.76, 
10.55 ± 0.44 และ 3.46 ± 0.22 Bq/kg ตามล าดับ ดังนั้น เมื่อน าค่ามัธยฐานท้ังหมดนี้ไปค านวณหาค่าดัชนีความเป็นอันตราย
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ตารางที่ 1 ข้อมูลเชิงสถิติของการแจกแจงความถี่ของค่ากัมมันตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติ  (40K, 226Ra 
และ 232Th) ในตัวอย่างทรายชายหาดบริเวณหาดแม่ร าพึง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง จ านวน 30 ตัวอย่าง 

ข้อมูลเชิงสถิติ 
ค่าที่วิเคราะห์ได้ 

40K 226Ra 232Th 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Bq/kg) 113.42 ± 3.29 11.73 ± 0.47 3.92 ± 0.23 
ค่ามัธยฐาน (Bq/kg) 85.50 ± 2.76 10.55 ± 0.44 3.46 ± 0.22 
ค่าฐานนิยม(Bq/kg) 57.93 10.55 2.01 
ความเบ้ (skewness) 1.47 4.25 4.37 
ความโด่ง (kurtosis) 1.07 20.87 21.63 
ค่าน้อยที่สุด(Bq/kg) 57.93 7.25 2.01 
ค่ามากที่สุด(Bq/kg) 262.66 42.68 16.70 

 

3. ผลการค านวณหาค่าดัชนีความเป็นอันตรายทางรังสีในบริเวณหาดแม่ร าพึง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ใช้ข้อมูลที่เป็นค่ากลางที่เหมาะสม คือ ค่ามัธยฐานของข้อมูลค่ากัมมันตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสี

ธรรมชาติที่วิเคราะห์ได้แล้วน าไปค านวณหาค่าดัชนีความเป็นอันตรายทางรังสีทั้ง 4 ค่า ในบริเวณหาดแม่ร าพึง อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง โดยใช้สมการที่ (1) (2) (3) และ (4) ตามล าดับ นอกจากนี้ ยังได้เปรียบเทียบผลที่ได้นี้กับข้อมูลของส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ข้อมูลของนักวิจัยในประเทศไทยและต่างประเทศอีกด้วย ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ค่าของ  D  Raeq Hexและ AEDout ในตัวอย่างทรายชายหาด จ านวน 30 ตัวอย่าง ที่เก็บจากบริเวณหาดแม่ร าพึง 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง เปรียบเทียบกับข้อมูลของนักวิจัยในประเทศไทยและต่างประเทศ 

สถานที ่ D(nGy/h) Raeq(Bq/kg) Hex AEDout(mSv/y) 
หาดป่าตอง (จังหวัดภเูก็ต) [6] 180.56 ± 49.70 348.93 ± 96.11 0.94 ± 0.26 0.22 ± 0.06 
หาดในยาง (จังหวัดภูเกต็) [6] 86.25 ± 34.75 167.42 ± 66.70 0.45 ± 0.18 0.11 ± 0.04 
หาดชลาทัศน ์(จังหวัดสงขลา) [11] 52.14 ± 7.41 109.21 ± 14.89 0.29 ± 0.04 0.06 ± 0.01 
หาดสมิหลา (จังหวัดสงขลา) [11] 64.54 ± 8.23 130.71 ± 16.51 0.35 ± 0.04 0.08 ± 0.01 
อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด (จังหวัดระยอง) [7] 16.10 ± 4.03 33.20 ± 7.94 0.09 ± 0.02 0.02 ± 0.005 
หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด (จังหวัดระยอง) [8] 62.90 ± 5.19 119.90 ± 10.09 0.32 ± 0.03 0.08 ± 0.01 
หาดบางแสน (จังหวัดชลบรุี) [9] 34.94 ± 1.46 68.43 ± 3.04 0.18 ± 0.01 0.04 ± 0.01 
หาดแม่ร าพึง (จังหวัดระยอง) 10.56 ± 0.45 22.08 ± 0.96 0.06 ± 0.003 0.01 ± 0.001 
ส านักงาน ปส. (เฉพาะภาคใต)้ [12] 231.81 ± 2.97 512.90 ± 6.30 1.39 ± 0.02 0.28 ± 0.004 
UNSCEAR [13-15] 55 370 1 0.48 

 

จากภาพที่ 1 (ก) - (ค) จะเห็นได้ว่ากราฟแท่งของการแจกแจงความถี่ของค่ากัมมันตภาพจ าเพาะของนิวไคลด์
กัมมันตรังสีธรรมชาติ (40K, 226Ra และ 232Th) ที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ได้ในตัวอย่างทรายชายหาดจ านวน 30 ตัวอย่างที่เก็บ
จากบริเวณหาดแม่ร าพึง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง มีลักษณะเป็นแบบไม่สมมาตรโดยมีค่าความเบ้เท่ากับ 1.47, 4.25 และ 
4.37 ดังนั้น ค่ามัธยฐานจึงเป็นค่ากลางของข้อมูลที่มีความเหมาะสมในการน าไปใช้ค านวณค่าดัชนีความเป็นอันตรายทางรังสีใน
บริเวณหาดแม่ร าพึงเมื่อพิจารณาจากตารางท่ี 1 จะได้ว่าค่ามัธยฐานของ 40K, 226Ra และ 232Th มีค่าเท่ากับ 85.50 ± 2.76, 
10.55 ± 0.44 และ 3.46 ± 0.22 Bq/kg ตามล าดับ ดังนั้น เมื่อน าค่ามัธยฐานท้ังหมดนี้ไปค านวณหาค่าดัชนีความเป็นอันตราย

ทางรังสีของประชาชนและนักท่องเที่ยวท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณหาดแม่ร าพึง จ านวน 4 ค่า ได้แก่ อัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน 
(D) ค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูลของเรเดียม (Raeq) ค่าดัชนีความเสี่ยงรังสีท่ีได้รับจากภายนอกร่างกาย (Hex) และค่าปริมาณรังสี
ยังผลที่ได้รับจากภายนอกร่างกายประจ าปี (AEDout) พบว่า มีค่า 10.56 ± 0.45 nGy/h 22.08 ± 0.96 Bq/kg 0.06 ± 0.003 
และ 0.01 ± 0.001 mSv/y ตามล าดับ ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2 และเมื่อน าค่าดัชนีความเป็นอันตรายทางรังสีทั้ง 4 ค่าที่ได้นี้ไป
เปรียบเทียบกับข้อมูลวิจัยที่ตรวจวัดไว้ในบางจังหวัดทางภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศไทย พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่
ใกล้เคียงกัน และมีค่าค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลของชายหาดบริเวณจังหวัดภูเก็ตและค่าที่ตรวจวัดได้ในเฉพาะ
บริเวณภาคใต้ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติทั้ง 4 ค่า นอกจากนี้ ยังได้น าข้อมูลที่ได้นี้ไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่ก าหนด
ไว้โดย UNSCEAR พบว่า ค่าที่ตรวจวัดได้ในชายหาดแม่ร าพึงมีค่าน้อยกว่าค่าที่ก าหนดไว้ทั้ง 4 ค่า 
 

สรุปผลการวิจัย 
โดยสรุปแล้ว เมื่อพิจารณาข้อมูลของค่าดัชนีความเป็นอันตรายทางรังสีทั้ง 4 ค่าที่ประเมินได้ในบริเวณหาดแม่ร าพึง 

อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง จะเห็นว่า ค่าดัชนีความเป็นอันตรายทางรังสีทั้ง 4 ค่า มีค่าน้อยกว่าค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้โดย 
UNSCEAR และค่าที่ตรวจวัดได้เฉพาะบริเวณภาคใต้ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ดังนั้น สามารถกล่าวได้ว่า ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวท่ีอาศัยอยู่หรือเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในบริเวณหาดแม่ร าพึง จะได้รับปริมาณของกัมมันตภาพรังสีที่มีอยู่ในทราย
ชายหาด อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย นอกจากนี้ ยังสามารถน าข้อมูลที่ตรวจวัดได้นี้เป็นข้อมูลอ้างอิงพื้นฐานส าหรับบริเวณอื่นๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศไทยได้ในอนาคต 
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กำรศึกษำกำรเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB 

ปพาวดี ขาวช�านาญ1 และประสงค์ เกษราธิคุณ2* 

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ได้ท�าการศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (Projectile Motion) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB 

วตัถปุระสงค์ : จดัท�ารปูกราฟของการเคลือ่นทีแ่บบโพรเจกไทล์ในการเรยีนการสอนของชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายและรายวชิาฟิสกิส์

พื้นฐานระดับปริญญาตรีในหลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งได้ทดลองเขียนกราฟของการเคล่ือนที่แบบโพรเจกไทล์จากโจทย์ปัญหาที่

ซับซ้อนและยากต่อการท�าความเข้าใจ 

วิธีกำรศึกษำ : น�ารูปกราฟของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ที่ได้ไปจัดท�าเป็นใบงานและแบบทดสอบส�าหรับการเรียนการสอนวิชา

ฟิสกิส์กลศาสตร์อกีด้วย นอกจากนีย้งัได้ตรวจสอบประสทิธภิาพของแบบทดสอบโดยใช้แบบทดสอบกบันสิติชัน้ปีที ่4 หลกัสตูร กศ.บ. 

วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ�านวน 5 คน 

ผลกำรศึกษำ : พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและค�านวณค่าดัชนีประสิทธิผล ( E.I. ) ของแบบทดสอบ

ได้ร้อยละ 84 

วิจำรณ์และสรุป : จะเห็นได้ว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB มีความเหมาะสมและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

ของรายวิชาฟิสิกส์ด้านกลศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
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A study on projectile motion by using SCILAB computer program 

Papawadee Kaochamnan1 and Prasong Kessaratikoon2*

Abstract

Introduction : Projectile motion in Physics teaching has been studied by using the SCILAB computer program. 

Objectives : Many graphs of projectile motion of instruction of fundamental physics in high school and in 

bachelor degree level were created and shown in this study. Not only some simple pictures of projectile motion 

but also many complicate and hard to understand pictures of this motion were studied, evaluated and pre-

sented. 

Methods : Some of these graphs were used to make the working sheet and some tests for physics major stu-

dents. Moreover, the efficiency of the tests were also examined by using with 5 students who were the senior 

of bachelor degree in Science - Physics major students Faculty of Education Thaksin University. 

Results : It was found that score of the posttest was higher than the pretest. 

Conclusion : We can conclude that the SCILAB computer program was suitable and could be used to apply in 

the instruction of Physics especially in Mechanics.

Keywords : Projectile motion, SCILAB computer program 
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บทน า 

การจัดการเรียนรู้ของรายวิชาฟิสิกส์ในช้ันเรียนเป็นเรื่องที่ท้าทายและยุ่งยากมากพอสมควรส าหรับครูผู้สอน เนื่องจาก
เนื้อหาส่วนใหญ่ในรายวิชาฟิสิกส์ล้วนแต่ต้องใช้สูตรการค านวณต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยเป็นจ านวนมาก [1-2]  เช่น  
สมการการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ  ทั้งในแนวเส้นตรง 1 มิติ  ในแนวเส้นโค้งแบบ 2 มิติ การเคลื่อนที่แบบคลื่น  หรือ แม้แต่การ
สลายตัวของนิวเคลียสกัมมันตรังสีแบบต่อเนื่อง เป็นต้น [3-5]  ค าตอบที่ได้จากการแก้สมการคณิตศาสตร์เหล่านั้นอาจจะท า
ให้ผู้เรียนเข้าใจบ้างในเบื้องต้น  แต่ผู้เรียนอาจจะไม่สามารถอธิบายถึงเหตุและผลของค าตอบนั้นได้อย่างละเอียด ลึกซึ้ง และ
ชัดเจนเท่าที่ควร  ดังนั้น ถ้าหากเราสามารถน าค าตอบหรือข้อมูลที่ได้มาจากสมการคณิตศาสตร์เหล่านั้นมาท าให้อยู่ในรูปของ
เส้นกราฟที่แสดงข้อมูลที่ได้จากการค านวณอย่างเป็นรูปธรรม อาจจะท าให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้น  และยัง
สามารถอธิบายได้ถึงเหตุและผลของค าตอบนั้น ๆ เป็นอย่างดีอีกด้วย ดังนั้น จึงได้มีนักวิจัยและผู้ที่ให้ความสนใจในการน าเอา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาฟิสิกส์อยู่พอสมควร [6-9] จากการศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดใช้ได้ฟรี (ไม่เสียเงินค่าลิขสิทธิ์ของ
ซอฟต์แวร์) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีอ่อกแบบและพัฒนาโดยกลุ่มของนักวิจัย INRIA และ ENPC ในประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี 
ค.ศ. 1990 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ค านวณเชิงตัวเลขและแสดงผลเชิงกราฟิกที่ซับซ้อนเช่นเดียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
MATLAB ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้อย่างเสรี  เป็นโปรแกรมที่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MATLAB ในหลาย ๆ ด้าน โปรแกรมคอมพิวเตอร์  SCILAB มีความสามารถท่ีหลากหลาย ใช้ส าหรับ
การค านวณทางคณิตแบบง่าย ๆ  ไปจนถึงการประมวลภาพและสัญญาณ หรือใช้ในการออกแบบการควบคุมและสร้างแบบ 
จ าลองการท างานของกลไกพร้อมภาพเคลื่อนไหวได้ [10 -12]  ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้น าเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  SCILAB  
เข้ามามีส่วนช่วยในการจัดท าสื่อการเรียนการสอนของรายวิชาฟิสิกส์ในส่วนของเนื้อหาที่มีความซับซ้อนและเข้าใจได้ยาก
โดยเฉพาะ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่แบบ 2 มิติภายใต้ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในวิชาฟิสิกส์ตลอดจนเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพอีกด้วย 

วิธีด ำเนินกำร 

ส าหรับรายละเอียดและขั้นตอนในการเพื่อศึกษาลักษณะของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ SCILAB จะด าเนินการดังต่อไปนี ้

1. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์จากพ้ืนสู่พื้น 
2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ของวัตถุที่มีความเร็วต้นท ามุมกับ

แนวระดับ ในกรณีต่างๆ ต่อไปนี้ คือ 
 2.1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ของวัตถุท่ีมีความเร็วต้นในแนวระดับบนพื้นที่สูง 
 2.2 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ของวัตถุที่มีความเร็วต้นท ามุมกับแนวระดับเมื่อความเร็วต้นต่างกันและมุม

เท่ากันบนพ้ืนท่ีสูงและตกลงมาสู่พื้น 
 2.3 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ของวัตถุที่มีความเร็วต้นท ามุมกับแนวระดับที่มุม 30° 45° และ 60° และมี

ความเร็วต้นเท่ากันบนพ้ืนที่สูงและตกลงมาสู่พื้น 
3. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB เพื่อศึกษาการแก้โจทย์ปัญหา (ค านวณ) เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

ในกรณีต่าง ๆ  
ส าหรับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะแสดงอยู่ในรูปแบบของกราฟที่มีลักษณะต่างๆกัน  ซึ่งกราฟที่ได้สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอน โดยอาจจะน าไปเป็นส่วนหนึ่งในใบความรู้ ใบงานหรือสื่ออื่นๆ ซึ่งผู้วิจัยได้น ากราฟท่ีได้มา
ใช้ในการท าใบความรู้และใบงาน และได้ทดลองน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย(นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์–ฟิสิกส์ 
ช้ันปีท่ี 4) จ านวน 5 คน และได้แสดงผลที่ได้รวมทั้งการอภิปรายผลการวิจัยในหัวข้อถัดไป 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผลกำรวิจัย 

จากการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB ในการอธิบายลักษณะการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แล้วสร้างเป็นกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดกับเวลาของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ในกรณีต่างๆ  โดยจะเขียนให้โปรแกรมท าการ
ค านวณค่าจากสมการใช้ในการอธิบายการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์ โดยการน าเข้า (Input)ปริมาณที่ทราบค่า แล้วป้อนค าสั่ง
ให้แสดงผลในรูปของกราฟตามที่ต้องการ โดยผลการวิจัยที่ได้มีดังต่อไปนี ้

1. ลักษณะของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดกับเวลาของการเคลื่อนทีแ่บบโพรเจกไทล์จากพ้ืนสู่พื้น 
 

        
 
 
 
 
2. ลักษณะของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดทั้งแนบราบและแนวดิ่งกับเวลาของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์จากพ้ืน
สู่พื้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา (วินาที) เวลา (วินาที) 

การกระจัดในแนวด่ิง (เมตร) การกระจัดในแนวราบ (เมตร) 

รูปที่ 1 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดในแนวดิ่ง (h) กับ
เวลา (t) ของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ด้วยความเร็วต้นท ามุม 
30 องศาจากพื้นถึงพื้น 
 

รูปที่ 2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดในแนวราบ (s) กับ
เวลา (t) ของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ด้วยความเร็วต้นท ามุม 
30 องศาจากพื้นถึงพื้น 
 

รูปที่ 3 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดในแนวราบ (s) แลในแนวดิ่ง (h) กับเวลา 
(t) ของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ด้วยความเร็วต้นท ามุม 30 องศาจากพื้นถึงพื้น 
 

การกระจัด (เมตร) 

เวลา (วินาที) 
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ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผลกำรวิจัย 

จากการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB ในการอธิบายลักษณะการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แล้วสร้างเป็นกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดกับเวลาของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ในกรณีต่างๆ  โดยจะเขียนให้โปรแกรมท าการ
ค านวณค่าจากสมการใช้ในการอธิบายการเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์ โดยการน าเข้า (Input)ปริมาณที่ทราบค่า แล้วป้อนค าสั่ง
ให้แสดงผลในรูปของกราฟตามที่ต้องการ โดยผลการวิจัยที่ได้มีดังต่อไปนี ้

1. ลักษณะของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดกับเวลาของการเคลื่อนทีแ่บบโพรเจกไทล์จากพ้ืนสู่พื้น 
 

        
 
 
 
 
2. ลักษณะของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดทั้งแนบราบและแนวดิ่งกับเวลาของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์จากพ้ืน
สู่พื้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา (วินาที) เวลา (วินาที) 

การกระจัดในแนวด่ิง (เมตร) การกระจัดในแนวราบ (เมตร) 

รูปที่ 1 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดในแนวดิ่ง (h) กับ
เวลา (t) ของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ด้วยความเร็วต้นท ามุม 
30 องศาจากพื้นถึงพื้น 
 

รูปที่ 2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดในแนวราบ (s) กับ
เวลา (t) ของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ด้วยความเร็วต้นท ามุม 
30 องศาจากพื้นถึงพื้น 
 

รูปที่ 3 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดในแนวราบ (s) แลในแนวดิ่ง (h) กับเวลา 
(t) ของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ด้วยความเร็วต้นท ามุม 30 องศาจากพื้นถึงพื้น 
 

การกระจัด (เมตร) 

เวลา (วินาที) 

3. ลักษณะของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดทั้งแนบราบและแนวดิ่งกับเวลาของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ที่มี
ความเร็วต้นเท่ากันแต่ท ามุมต่างกันและเป็นการเคลื่อนที่จากพ้ืนสู่พื้น 
 

 
 
 

 

4. ลักษณะของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดทั้งแนบราบและแนวดิ่งกับเวลาของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ด้วย 
ความเร็วต้นเท่ากัน แต่ท ามุมต่างกัน จากพ้ืนถึงพื้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

30  
45  60  

30  
45  

60  

รูปที่ 4 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดในแนวดิ่ง (h) กับ
เวลา (t) ของวัตถุที่ เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ด้วยความเร็วต้น
เท่ากัน แต่ท ามุมต่างกันจากพื้นถึงพื้น 
 

รูปที่ 5 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดในแนวราบ(s) กับ
เวลา (t) ของวัตถุที่ เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ด้วยความเร็วต้น
เท่ากัน แต่ท ามุมต่างกันจากพื้นถึงพื้น 
 

45  
30  

60  

เวลา (วินาที) 

เวลา (วินาที) เวลา (วินาที) 

การกระจัดในแนวราบ (เมตร) การกระจัดในแนวด่ิง (เมตร) 

รูปที่ 6 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดในแนวราบ (s) และในแนวดิ่ง (h) กับเวลา 
(t) ของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ด้วยความเร็วต้นความเร็วต้นเท่ากัน แต่ท ามุมต่างกัน
จากพื้นถึงพื้น 
 
 

การกระจัด (เมตร) 

30  

45  

60  
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5. ลักษณะของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดกับเวลาของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ของวัตถุที่มีความเร็วต้นท ามุม
กับแนวระดับเมื่อความเร็วต้นต่างกันและมุมเท่ากันบนพ้ืนท่ีสูงและตกลงมาสู่พื้น 

 

 
 

 
 
 
6. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB เพื่อศึกษาการแก้โจทย์ปัญหา (ค านวณ) จากโจทย์ตัวอย่างต่อไปนี้   
ตัวอย่างที่ 1 ขว้างวัตถุจากตึกสูง 40 เมตร จากพื้นในแนวท ามุม 30 องศากับแนวระดับด้วยความเร็ว 20 เมตรต่อวินาที ถาม
ว่าวัตถุตกถึงพื้นห่างจากจุดขว้างในแนวระดับกี่เมตร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ux = 80 m/s 

ux= 40 m/s 

ux= 120 m/s 
รูปที่ 7 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดในแนวดิ่ง (h) กับ
เวลา (t) ของวัตถุ 3 ก้อนที่ถูกขว้างด้วยความเร็วต้นต่างกัน (40 
80 และ 120 m/s) ท ามุม 30 องศากับแนวระดับจากที่สูง 
 

เวลา (วินาที) 

การกระจัดในแนวด่ิง (เมตร) 

เวลา (วินาที) 

การกระจัดในแนวด่ิง (เมตร) 

รูปที่ 8 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดในแนวราบ (s) กับ
เวลา (t) ของวัตถุ 3 ก้อนที่ถูกขว้างด้วยความเร็วต้นต่างกัน (40 
80 และ 120 m/s) ท ามุม 30 องศากับแนวระดับจากที่สูง 
 

40  m/s 

80 m/s 

120 m/s 120 m/s 

80 m/s 

40  m/s 

รูปที่ 9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดในแนวราบ (s) และในแนวดิ่ง (h) กับเวลา (t)  
ของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ตามโจทย์ตัวอย่างที่ 1 

เวลา (วินาที) 

การกระจัด (เมตร) 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5. ลักษณะของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดกับเวลาของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ของวัตถุที่มีความเร็วต้นท ามุม
กับแนวระดับเมื่อความเร็วต้นต่างกันและมุมเท่ากันบนพ้ืนท่ีสูงและตกลงมาสู่พื้น 

 

 
 

 
 
 
6. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB เพื่อศึกษาการแก้โจทย์ปัญหา (ค านวณ) จากโจทย์ตัวอย่างต่อไปนี้   
ตัวอย่างที่ 1 ขว้างวัตถุจากตึกสูง 40 เมตร จากพื้นในแนวท ามุม 30 องศากับแนวระดับด้วยความเร็ว 20 เมตรต่อวินาที ถาม
ว่าวัตถุตกถึงพื้นห่างจากจุดขว้างในแนวระดับกี่เมตร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ux = 80 m/s 

ux= 40 m/s 

ux= 120 m/s 
รูปที่ 7 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดในแนวดิ่ง (h) กับ
เวลา (t) ของวัตถุ 3 ก้อนที่ถูกขว้างด้วยความเร็วต้นต่างกัน (40 
80 และ 120 m/s) ท ามุม 30 องศากับแนวระดับจากที่สูง 
 

เวลา (วินาที) 

การกระจัดในแนวด่ิง (เมตร) 

เวลา (วินาที) 

การกระจัดในแนวด่ิง (เมตร) 

รูปที่ 8 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดในแนวราบ (s) กับ
เวลา (t) ของวัตถุ 3 ก้อนที่ถูกขว้างด้วยความเร็วต้นต่างกัน (40 
80 และ 120 m/s) ท ามุม 30 องศากับแนวระดับจากที่สูง 
 

40  m/s 

80 m/s 

120 m/s 120 m/s 

80 m/s 

40  m/s 

รูปที่ 9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดในแนวราบ (s) และในแนวดิ่ง (h) กับเวลา (t)  
ของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ตามโจทย์ตัวอย่างที่ 1 

เวลา (วินาที) 

การกระจัด (เมตร) 

7. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB เพื่อศึกษาการแก้โจทย์ปัญหา (ค านวณ) จากโจทย์ตัวอย่างต่อไปนี้   
ตัวอย่างที่ 2 ก้อนหินก้อนหนึ่งถูกปาออกไปด้วยความเร็ว 80 เมตรต่อวินาท ีในทิศท ามุมเงย 30 องศาบนหน้าผาสูง 100 เมตร 
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จากการศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SCILAB เพื่อใช้ในการสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดใน

แนวดิ่ง (h) และในแนวราบ (s) กับเวลา (t) ของวัตถุที่มีการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ข้างต้น ผู้วิจัยได้จัดท าชุดการเรียนการ
สอนในรูปแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน จ านวน 5 ข้อ รวมทั้งหมด 20 คะแนน และได้ทดสอบใช้แบบทดสอบฉบับน้ีกับ
นิสิตหลักสูตร กศ.บ.วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ ช้ันปีที่ 4 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จ านวน 5 คน โดยใช้วิธีการเลือก
แบบสุ่ม  ในตอนแรกจะให้นิสิตท าข้อสอบก่อนเรียนโดยใช้ความรู้เดิมที่ผู้สอบมีอยู่  และเมื่อท าข้อสอบก่อนเรียนเสร็จแล้วก็จะ
สอนเนื้อหา เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ในลักษณะต่างๆ อย่างคร่าว ๆ พร้อมทั้งสอนการวิเคราะห์ความหมายของ
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คะแนนรวมก่อนเรียน แสดงว่าผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของชุดการทดลอง เท่ากับ 
0.84 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 84 จะเห็นได้ว่าผู้เรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ดังนั้น สามารถกล่าวได้ว่า 
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สรุปผลกำรวิจัย 
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ให้โจทย์แบบมีเฉพาะเนื้อหาและไม่มีรูปภาพแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ ให้พิจารณามากนัก ซึ่งผู้วิจัยคิดว่า ถ้ามีการ
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ความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ อาจท าให้ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจโจทย์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกราฟท่ีสร้างขึ้นมานี้
สามารถน ามาวิเคราะห์และแปลความหมายได้เป็นอย่างดีโดยที่ไม่ต้องใช้สูตรและสมการในการค านวณที่ยุ่งยาก เช่น กราฟ

การกระจัด (เมตร) 

เวลา (วินาที) 

รูปที่ 10 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดในแนวดิ่ง (h) กับเวลา (t) ของวัตถุที่
เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ตามโจทย์ตัวอย่างที่ 2 
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ระหว่างการกระจัดในแนวดิ่ง (h) กับเวลา (s) สามารถบอกได้ว่าท่ีวินาทีใด ๆ วัตถุมีระยะการกระจัดในแนวดิ่งเท่าไร และวัตถุ
เคลื่อนที่อยู่ต าแหน่งสูงสุด เมื่อเวลาใด เป็นต้น  จากการทดสอบผลปรากฏว่าคะแนนรวมหลังเรียนสูงกว่าคะแนนรวมก่อน
เรียน มีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของชุดการทดลอง เท่ากับ 0.84 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 84 ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ผู้เรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้ดีขึ้น นอกจากนี้ จากการศึกษาข้อมูลและเทคนิคโปรแกรมคอมพิวเตอร์  SCILAB พบว่า 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์SCILAB สามารถน ำมำช่วยสร้างกราฟของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์โดยใช้สมการทางฟิสิกส์ได้
ดีมาก  นอกจำกนี้ยังสามารถสร้างกราฟการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ที่มีสเกลละเอียดตามที่เรำต้องการได้อย่ำงถูกต้อง 
เมื่อผู้เรียนดูแล้วเข้าใจได้ง่าย สำมำรถตอบค าถามได้ถูกต้อง และมีความชัดเจนมำกกว่าการวาดกรำฟด้วยตนเอง 
 

กิตติกรรมประกำศ 
ทางคณะผู้วิจัยขอขอบคุณสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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กำรศึกษำกำรก�ำทอนในท่อปลำยเปิดและปลำยปิดของขลุ่ยเพียงออโดยใช้ Smart phone

รัชนก บัวอ่อน1* ดวงสุดา ประมวลศิลป์1 และสุวิทย์ คงภักดี2 

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ชุดทดลองที่ใช้ศึกษาปรากฏการณ์การก�าทอนในท่อปลายเปิดและปลายปิดน้ันมีขนาดใหญ่และราคาค่อนข้างแพง ท�าให้

อปุกรณ์มจี�านวนไม่เพยีงพอกบันกัเรยีน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาการก�าทอนจากขลุย่เพยีงออโดยใช้โทรศพัท์ในการวดัความถี่

เสียงที่เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการก�าทอนของเสียงในท่อปลายเปิดและท่อปลายปิดจากขลุ่ยเพียงออด้วยสมาร์ทโฟน

วิธีกำรศึกษำ : ใช้นิ้วอุดรูของขลุ่ยเพียงออ จากนั้นใช้ปากเป่าให้เกิดเสียง โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด′ ตามล�าดับ แล้วใช้แอพพลิเคชั่น 

Frequency Counter ในโทรศัพท์วัดความถี่เสียงที่เกิดขึ้น ส�าหรับท่อปลายปิดนั้นใช้ลูกยางเป็นลูกสูบ

ผลกำรศึกษำ : พบว่าความถี่ของเสียงในท่อปลายเปิดมีค่า 458.67, 521.00, 572.33, 625.67, 685.00, 745.67, 829.67 และ 

961.67 เฮิร์ต มีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.51, 4.83, 4.77, 2.02, 5.64, 7.98, 8.79 และ 1.91 ตามล�าดับ และในท่อปลายปิดที่

ใช้นิ้วปิดรูที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 สามารถวัดความถี่ของเสียงได้ดังนี้ 330.67, 362.33, 417.67, 468.00, 534.33 เฮิร์ต มีความคลาด

เคลื่อนร้อยละ 8.30, 3.56, 3.61, 0.14 และ 0.26 ตามล�าดับ 

วิจำรณ์และสรุป : การก�าทอนในท่อปลายเปิดและปลายปิดจากขลุ่ยเพียงออมีค่าสอดคล้องกับทฤษฎี ดังนั้นจึงสามารถใช้ขลุ่ยเพียง

ออเป็นอปุกรณ์ทดลองเรือ่งการก�าทอนในท่อปลายเปิดและปลายปิดได้ ถงึแม้จะมคีวามคลาดเคลือ่นอยูบ้่างจากแรงเป่าทีไ่ม่สม�า่เสมอ

ค�ำส�ำคัญ : การก�าทอน Smart phone ขลุ่ยเพียงออ
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Study of Resonance in Open Ended Pipes and Closed Ended of Phiang Aw Flutes

by Using Smart Phone

Ratchanok Buaoon1* Duangsuda Pramuansin1 and Suwit Khongpakdee2

Abstract

Introduction : The experimental set used to study the resonance phenomenon in the open and closed ended 

pipes is large and quite expensive. This makes the device insufficient for students. Therefore, the researcher is 

interested in studying the resonance of the flute by using the phone to measure the sound frequency that 

occurs. 

Objective : To study the resonance of the sound in the open ended pipe and the closed ended pipe from the 

flute by the smartphone.

Methods : Use your finger to fill the hole of the flute. Then use the mouthpiece to create the Do, Re, Mi, Fa, 

So, La, Ti, Do sound respectively. Then use the Frequency Counter application in the phone to measure the 

frequency of occurring sound. 

Results : It was found that the frequency of sound in open-ended pipes was 458.67, 521.00, 572.33, 625.67, 

685.00, 745.67, 829.67 and 961.67 Hz, with deviation of 0.51, 4.83, 4.77, 2.02, 5.64, 7.98, 8.79 and 1.91 respec-

tively. In terms of the closed end pipe that uses the closing finger hole 1, 2, 3, 4 and 5 can measure the fre-

quency of the sound as follows: 330.67, 362.33, 417.67, 468.00, 534.33 Hz, with 8.30 percentage of deviation 

are 3.56, 3.61, 0.14 and 0.26 respectively

Conclusion : The resonance in the open and closed ended of the flute is consistent with the theory. Therefore, 

the Phiang Aw flute can be used as an experimental device for resonance in the open and close ended pipes. 

Even though, there are some discrepancies due to the unstable blow force.

Key Words: Resonance ,Smart phone, Phiang Aw Flute
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บทนํา 

 ในปจจุบันการสอนฟสิกสยังมีลักษณะครูเปนศูนยกลาง มุงเนนใหผูเรียนจดจําสมการคณิตศาสตรแลวนําไปใช         

แกโจทยปญหา จึงทําใหผูเรียนขาดความรูความเขาใจอยางลึกซ้ึงถึงแนวคิดทางฟสิกสและไมสามารถนําความรูไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได ผูเรียนจึงไมเกิดความประทับใจในพลังอํานาจของวิทยาศาสตรและไมเห็นความสําคัญของการเรียน

วิทยาศาสตร  

การเรียนวิทยาศาสตรแนวใหมเนนใหนักเรียนไดเรียนรูดวยการสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง มุงใหนักเรียนเกิดทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใชการปฏิบัติเพื่อเสาะแสวงหาความรูใหม สามารถแกไขปญหาดวยตนเองหรือคิดคนหา

ความรูดวยตนเอง โดยใชการทดลองเปนศูนยกลางในการเรียนการสอน นักเรียนลงมือทําการทดลองดวยตนเอง เปนผูวางแผน

เตรียมอุปกรณ ดาํเนินการทดลอง สังเกต บันทึกผลและสรุปผล[1] ซ่ึงสอดคลองกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่ระบุวาการเรียนรูวิทยาศาสตรเปนการพัฒนาผูเรียนใหไดรับทั้งความรู กระบวนการ และเจตคติ มีความมุงม่ันและ

มีความสุขที่จะศึกษาคนควาสืบเสาะหาความรูเพื่อรวบรวมขอมูล วิเคราะหผล นําไปสูคําตอบของคําถาม มีการรวมกันคิด ลง

มือปฏิบัติจริง สามารถตัดสินใจดวยการใชขอมูลอยางมีเหตุผล ส่ือสารคําถาม คําตอบ ขอมูล และส่ิงที่คนพบจากการเรียนรูให

ผูอ่ืนเขาใจได สาระหลักของวิทยาศาสตรพื้นฐาน ที่นักเรียนทุกคนตองเรียนประกอบดวย สวนที่เปนดานความรู เน้ือหา 

แนวความคิดหลัก จิตวิทยาศาสตร และกระบวนการทางวิทยาศาสตร การใชบทปฏิบัติการวิทยาศาสตรจะชวยทําใหนักเรียนมี

สวนรวมในการเรียนทุกขั้นตอน นักเรียนไดทํากิจกรรมที่หลากหลาย สามารถพัฒนาสติปญญา มีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร และเจตคติที่ดีเก่ียวกับวิทยาศาสตร[2] แตปญหาสําคัญ คือ โรงเรียนสวนใหญยังขาดแคลนอุปกรณวิทยาศาสตร

เน่ืองจกอุปกรณเหลาน้ีมีราคาแพงมาก โดยเฉพาะชุดการทดลอง เรื่องการกําทอนของเสียง  

นอกจากน้ีในปจจุบันเทคโนโลยไีดเขามามีบทบาทอยางมากตอการดําเนินชีวิตของผูคนดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งดานการทํางาน การติดตอส่ือสาร รวมทั้งการศึกษา เพราะแอปพลิเคช่ันในสมารทโฟนสามารถชวยใหผูคนทํากิจกรรมดาน

ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นเม่ือเทียบกับอดีต อยางไรก็ตาม ถึงแมแอปพลิเคช่ันดังกลาวมีอยูมากมาย หากไมมีความรู

ที่เพียงพอคงไมสามารถใชแอปพลิเคช่ันไดอยางเต็มความสามารถ และเกิดประโยชนสูงสุด สมารทโฟนเปนเทคโนโลยีที่กําลัง

ไดรับความนิยมกันมากในสังคมยุคปจจุบัน ทําให ธุร กิจที่ เ ก่ียวกับการสรางแอปพลิเค ช่ัน (Application) สําหรับ

ระบบปฏิบัติการของสมารทโฟนกําลังถูกจับจองและกําลังเติบโตขึ้นอยางตอเน่ือง จนกลายเปนคล่ืนลูกใหมดานเทคโนโลยี ดวย

ประโยชนใชสอยที่ครบครันบวกกับขนาดเล็กกะทัดรัดของสมารทโฟนจึงทําใหแอปพลิเคช่ันบนเครื่องสมารทโฟนไดรับความ

นิยมเปนอันมากในทุกๆ ระบบปฏิบัติการ โดยเฉพาะการประยุกตใชแอปพลิเคช่ันบนสมารทโฟนทั้งในระบบปฏิบัติการไอโอ

เอสและแอนดรอยดกับการออกแบบการจัดการเรียนการสอนฟสิกส[3-6] 

 ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปรากฏการณการกําทอนในทอปลายเปดและทอปลายปดจากขลุยเพียงออ โดย

การใชน้ิวอุดรูของขลุยเพียงออ จากน้ันใชปากเปาใหเกิดเสียงโด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด′ ตามลําดับ แลวใชแอพพลิเคช่ัน 

Audio Frequency Counter ในโทรศัพทวัดความถี่เสียงที่เกิดขึ้น สําหรับทอปลายปดใชลูกสูบในการปรับความยาวของทอ 

แลวทําการเปาเพื่อใหเกิดเสียงตามตําแหนงของรูที่ตองการศึกษาและใชแอพพลิเคช่ันวัดความถี่เชนเดียวกับทอปลายเปด ซ่ึง

อุปกรณทั้งชุดมีราคาประมาณ 50 บาท ทําใหโรงเรียนสามารถประหยัดคาใชจายในการซ้ือชุดทดลองทางวิทยาศาสตรไดมาก 

และเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนแกผูเรียน 

 

 

 

 

3 
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ทฤษฎี 

เสียงเกิดจากการส่ันของแหลงกําเนิด และการเคล่ือนที่ของเสียงเปนการเคล่ือนที่แบบคล่ืน ขณะที่เสียงเคล่ือนที่ผาน

ตวักลาง อนุภาคของตัวกลางจะส่ันดวยความถี่เดียวกับความถี่ของแหลงกําเนิด เชน ถาเราสงคล่ืนเสียงจากลําโพงเขาไปทาง

ปากหลอดเรโซแนนซ อนุภาคของอากาศในหลอดเรโซแนนซจะถูกบังคับใหส่ันดวยความถี่ของเสียงจากลําโพง ถาปรับความถี่

ของคล่ืนเสียงใหมีคาเทากับความถี่ธรรมชาติของอนุภาคของอากาศภายในหลอดเรโซแนนซอนุภาคของอากาศจะส่ันแรงที่สุด 

ทําใหเกิดเสียงออกจากปากหลอดเรโซแนนซดังที่สุด ปรากฏการณที่เกิดขึ้นน้ี เรียกวา "การส่ันพองของเสียง"[7] 

ทอปลายเปด เปนหลอดที่ปลายทั้งสองขางเปดสูอากาศ คล่ืนเสียงที่สะทอนบริเวณปากหลอดทั้งสองขาง โมเลกุลของ

อากาศเคล่ือนที่ไดโดยอิสระทําใหปากทอเปนตําแหนงปฏิบัพของคล่ืน ดังน้ันถาทอยาว L ความถี่มูลฐานที่ทําใหเกิดการกําทอน

มีคาเทากับ 
2L

v  

 
 

ทอปลายปด เปนหลอดที่ปลายขางหน่ึงปด ปลายอีกชางหน่ึงเปด เม่ือใหคล่ืนเสียงเขาทางปากหลอดดานเปด คล่ืน

เสียงจะเขาไปสะทอนที่ดานปดโดยมีเฟสเปล่ียนไป 180 องศา ดังน้ันที่ตําแหนงผิวระนาบของดานปด(ลูกสูบ)จะเปนตําแหนง

ของบัพ สวนบริเวณปากทอดานเปดโมเลกุลของอากาศส่ันไดอิสระจะเปนตําแหนงปฏิบัพของคล่ืนน่ิง ดังน้ันถาทอยาว L 

ความถี่มูลฐานที่ทําใหเกิดการกําทอนมีคาเทากับ  
4L

v  

 
 

 

วิธีดําเนินการ 

1.อุปกรณ 

 1.1  ขลุยเพียงออ          จํานวน 2  เลา 

 1.2  สมารทโฟน (Smart Phone) ที่มีแอพพลิเคชัน Audio Frequency Counter จํานวน 1 เครื่อง 

 1.3  ลูกสูบ        จํานวน  1  อัน 

 1.4  สกอตเทปใส                                                          จํานวน  1  มวน 

 

  

 

 

 

L
 

4 
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2. วิธีดําเนินการทดลอง 
 2.1 ทอปลายเปด 
  2.1.1 วัดอุณหภูมิหองขณะทดลอง เพื่อคํานวณหาความเร็วเสียงจาก v = 331+0.6T  

   เม่ือ v  คือ อัตราเร็วเสียง หนวย เมตร/วินาท ี

         T คือ อุณหภูมิ        หนวย องศาเซลเซียส 

2.1.2 เปาขลุยเพียงออใหเกิดเสียง โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด′ ตามลําดับ 

2.1.3 ใชแอพพลิเคช่ัน Audio Frequency Counter ในโทรศัพทวัดความถี่เสียงที่เกิดขึ้น โดยแตละเสียง

ทําการวัด 3 ครั้ง 

  2.1.4 วัดความยาวของขลุยเพียงออตามระดับเสียงตางๆ 

2.1.5 คํานวณหาคาความถี่จากทฤษฎี  เพื่อนํามาเปรียบเทียบคาความถี่ที่ไดจากการทดลองจากสมการ 

nv
f = 

2L
      โดยที่  n = 1 

                   2.1.6 นําคาทฤษฎีและคาทีไ่ดจากการทดลองมาหาเปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือน 

  2.1.7 ใหผูเช่ียวชาญประเมินคุณภาพของเครื่องมือการทดลอง 

 
รูปที่ 1 แสดงลักษณะของขลุยเพียงออปลายเปด 

 2.2 ทอปลายปด 

  2.1.1 วัดอุณหภูมิหองขณะทดลอง เพื่อคํานวณหาความเร็วเสียงจาก v = 331+0.6T  

   เม่ือ v  คือ อัตราเร็วเสียง หนวย เมตร/วินาที 

         T คือ อุณหภูมิ        หนวย องศาเซลเซียส  

  2.1.2 เปาขลุยเพียงออใหเกิดเสียงที่ตําแหนงรู 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 ดังแสดงในรูปที่ 2  

2.1.3 ใชแอพพลิเคช่ัน Audio Frequency Counter ในโทรศัพทวัดความถี่เสียงที่เกิดขึ้น โดยแตละเสียง

ทําการวัด 3 ครั้ง 

  2.1.4 วัดความยาวของขลุยเพียงออจากปากเปาจนถึงตําแหนงรูที่ตองการ โดยใหลูกสูบอยูลางรูน้ัน 

2.1.5 คาํนวณหาคาความถี่จากทฤษฎี  เพื่อนํามาเปรียบเทียบคาความถี่ที่ไดจากการทดลองจากสมการ 

(2n-1)v
f = 

2L
      โดยที่  n = 1 

                   2.1.6 นําคาทฤษฎีและคาทีไ่ดจากการทดลองมาหาเปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือน 

  2.1.7 ใหผูเช่ียวชาญประเมินคุณภาพของเครื่องมือการทดลอง 

5 
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รูปที่ 2 แสดงลักษณะของขลุยเพียงออปลายปด 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาการกําทอนในทอปลายเปดและปลายปดของขลุยเพียงออโดยใชสมารทโฟน มีคาความถี่ และระดับ

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญในแตละดาน ไดผลการทดลองดังตารางที่1 ตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ดังน้ี 

ตารางท่ี 1 แสดงคาความถี่เสียงของทอปลายเปด 

ระดับเสียง ความยาวทอ (m) 
ความถี่ (Hz) 

คาท่ีไดจากทฤษฎ ี คาท่ีไดจากการทดลอง S.D. %ความคลาดเคล่ือน 

โด 0.375 464.53 455.92 4.36 1.85 

เร 0.317 549.53 520.67 3.26 5.25 

มี 0.290 600.69 569.42 3.34 5.21 

ฟา 0.268 650.00 620.00 2.34 4.62 

ซอล 0.250 696.80 665.50 3.94 4.49 

ลา 0.221 788.24 733.42 4.40 6.95 

ที 0.196 888.78 819.58 3.45 7.79 

โด' 0.175 995.43 937.67 2.50 5.80 

จากการศึกษาการกําทอนของเสียงในทอปลายเปดขณะที่อุณหภูมิ 29 องศาเซลเซียส ทําใหคํานวณอัตราเร็วเสียงได 

348.4 เมตร/วินาที จากน้ันใชน้ิวอุดรูของขลุยเพียงออ และใชปากเปาใหเกิดเสียง โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด′ ตามลําดับ แลว

ใชแอพพลิเคช่ัน Audio Frequency Counter ในโทรศัพทวัดความถี่เสียงที่เกิดขึ้น จากตารางที่ 1 พบวาความถี่ของเสียงใน

ทอปลายเปดมีคา 455.92, 520.67, 569.42, 620.00, 665.50, 733.42, 819.58 และ 937.67 เฮิรต และมีความคลาดเคล่ือน

รอยละ 1.85, 5.25, 5.21, 4.62, 4.49, 6.95, 7.79 และ 5.80 ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีตามสมการ nv
f = 

2L
 โดยที่ n=1 

6 

 



1403

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตารางท่ี 2 แสดงคาความถี่เสียงของทอปลายปด 

ตําแหนงรู ความยาวทอ (m) 
ความถี่ (Hz) 

คาท่ีไดจากทฤษฎ ี คาท่ีไดจากการทดลอง S.D. %ความคลาดเคล่ือน 

รูที่ 1  0.310 280.97 281.42 1.93 0.45 

รูที่ 2  0.282 308.87 308.92 2.02 0.47 

รูที่ 3  0.255 341.57 343.00 1.71 0.50 

รูที่ 4  0.231 377.06 377.58 2.31 0.51 

รูที่ 5  0.204 426.96 427.67 1.78 0.25 

รูที่ 6  0.178 489.33 488.50 1.78 0.29 

รูที่ 7  0.165 527.88 529.33 2.15 0.39 

 

   จากตารางที่ 2 พบวา ความถี่ของเสียงในทอปลายปดตําแหนงรูที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 ในขลุยเพียงออที่ใช 

ลูกสูบปดลางรูตางๆพบวา สามารถวัดความถี่ของเสียงไดดังน้ี 281.42, 308.92, 343.00, 377.58, 427.67, 488.50 และ 

529.33 เฮิรต มีความคลาดเคล่ือนรอยละ 0.45, 0.47, 0.50, 0.51, 0.25, 0.29 และ 0.39 ตามลําดับ มีความสอดคลองกับ

ทฤษฎีตามสมการ 
(2n-1)v

f = 
4L

โดยที่ n=1 และมีอุณหภูมิ 29 องศาเซลเซียสขณะทําการทดลอง ทําใหคํานวณอัตราเร็วเสียง

ได 348.4 เมตร/วินาท ีซ่ึงจากผลการทดลองมีความคลาดเคล่ือนอยูบางเน่ืองมาจากความแรงของลมที่ใชเปาไมสมํ่าเสมอ 

ตารางท่ี 3 คาคะแนนเฉล่ีย คารอยละ และระดับความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญในแตละดาน 

รายการประเมิน คะแนนเฉล่ีย รอยละ ระดับความเห็นของผูเช่ียวชาญ 

1. ดานเน้ือหาความรู 4.33 86.67 ดมีาก 

2. ดานการใชงานเครื่องมือทดลอง 4.61 92.22 ดมีาก 

3. ดานอ่ืนๆ 4.25 85.00 ดมีาก 

เฉล่ีย 4.40 87.96 ดมีาก 

จากตารางที่ 3 การประเมินคุณภาพเครื่องมือการทดลองการกําทอนของเสียงในทอปลายเปดและปลายปดของขลุย

เพียงออในดานเน้ือหาความรู ดานการใชงาน และดานอ่ืนๆ เม่ือนําระดับความเห็นของผูเช่ียวชาญมาหาคาเฉล่ีย พบวาการ

ประเมินในแตละดาน ไดแก ดานเน้ือหาความรู ดานการใชงาน และดานอ่ืนๆ มีคาคะแนนเฉล่ีย  4.33, 4.61 และ 4.25 

ตามลําดับ มีคารอยละ 86.67, 92.22 และ 85.00 ตามลําดับ และระดับความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญอยูในเกณฑดีมากทุกๆ

ดาน ซ่ึงแสดงวาเครื่องมือมีคุณภาพสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนได 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ความถี่ของเสียงจากการกําทอนในทอปลายเปดและปลายปดของขลุยเพียงออที่วัดดวยแอพพลิเคชัน Audio 

Frequency Counter ในสมารทโฟนมีคาสอดคลองกับทฤษฎี โดยความถี่ของเสียงจะลดลงเม่ือความยาวของทอทั้งปลายเปด

และปลายปดเพิ่มขึ้น และจากการประเมินคุณภาพเครื่องมือการทดลองพบวาอยูในเกณฑดีมาก ดังน้ันจึงสามารถใชขลุย

เพียงออรวมกับสมารทโฟนเปนอุปกรณทดลอง เรื่อง การกําทอนในทอปลายเปดและปลายปดไดเปนอยางดี 
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กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาโครงงานวิทยาศาสตรเลมน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดีเน่ืองจากไดรับความอนุเคราะหของผูชวยศาสตราจารย ดร.

สุวิทย คงภักดี อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน ไดใหความชวยเหลือในดานการใหคําปรึกษาแนะแนวทาง และตรวจสอบแกไข

ปญหาตางๆ มาเปนอยางดี ตลอดจนใหกําลังใจที่ดีเสมอ ทําใหโครงงานเลมน้ีเสร็จสมบูรณ ขาพเจาขอขอบพระคุณเปนอยางสูง

ไว ณ ที่น้ี 

 ขอขอบคณุคณาจารยภาควิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร ที่ไดใหความรูและไดประสิทธ์ิ

ประสาทวิชาความรูตลอดจนแนวทางในการศึกษาเรื่องตางๆ ใหการสนับสนุนในการทําโครงงานและอํานวยความสะดวกดาน

ตางๆ เปนอยางด ี

 ขอขอบคุณนางสาวเกวรินทร ชูบุญ นิสิตคณะศึกษาศาสตร และนายทวีพงศ ชูศรี นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร ในการ

ชวยทําการทดลองใหเปนไปอยางราบรื่น 

 สุดทายขอขอบพระคุณ บิดา มารดา พี่ๆ นองๆ และเพื่อนๆ ที่คอยใหกําลังใจตลอดมา ทําใหโครงงานเลมน้ีสําเร็จ

ลุลวงไดดี 
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กำรพัฒนำชุดกำรทดลองกำรแกว่งกวัดแบบหน่วงอย่ำงง่ำยในของเหลวร่วมกับโปรแกรม Tracker

รัชฎาพร เอียดรอด1* ศุภาวรรณ ศิริพงศ์2 มารีนา มะหนิ3 สิงหา ประสิทธ์พงศ์4,6 และประชิต คงรัตน์5

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ฟิสิกส์เป็นวิยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีเนื้อหากว้างขวาง บางเรื่องมีความซับซ้อน และยากที่จะเข้าใจ การศึกษาฟิสิกส์ด้วยการ

ทดลองและลงมอืปฏบิตัด้ิวยตนเองจะช่วยให้เราเข้าใจฟิสิกส์มากขึน้ ด้วยเหตน้ีุผู้วจิยั จงึได้ออกแบบชุดการทดลองการแกว่งกวดัแบบ

หน่วงอย่างง่ายในของเหลว โดยอาศัยกฎของสโตกส์ และการแกว่งกวัดแบบหน่วงขึ้น

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างค่า Damping factor )(γ  ของการแกว่งกวัดแบบหน่วงกับค่าสัมประสิทธิ์ความ

หนืดของของเหลว 3 ชนิด ได้แก่ น�้า นมพร่องมันเนย และน�้ายางสด และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อค่า Damping factor )(γ  ของ

การแกว่งกวัดแบบหน่วง 

วิธีกำรศึกษำ : ออกแบบชุดการทดลองการแกว่งกวัดแบบหน่วงอย่างง่ายในของเหลว ที่มีการควบคุมมวล พื้นที่หน้าตัด และรูปทรง

ของวัตถุที่ใช้ในการทดลอง และใช้การถ่ายวีดีโอด้วยสมาร์ทโฟน แล้วน�าวีดีโอมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมแทรกเกอร์ 

ผลกำรศึกษำ : พบว่าค่า Damping factor )(γ  ของการแกว่งกวัดแบบหน่วงไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับค่าสัมประสิทธิ์ความหนืด

ของของเหลว และค่า Damping factor )(γ  ของการแกว่งกวัดแบบหน่วงแปรผกผันกับมวลของวัตถุ โดยที่ค่า Damping factor
)(γ  มีค่ามากขึ้นเมื่อมวลของวัตถุมีค่าลดลง และค่า Damping factor )(γ  ของการแกว่งกวัดแบบหน่วงแปรผันตรงกับพื้นที่หน้าตัด
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The Development of Simple Experimental Set on Damped Harmonic Oscillation

 in Liquid with Tracker Program

Ratchadaporn Aeadrod1* Supawan Siripong2 marina mani3 Singha Prasitpong4,6 and Prachit Kongrat5

Abstract

Introduction : Physics is one of the scientific disciplines concerned with the various contents of matter and 

energy, some of them are complex and incomprehensible. To study Physics with experiments and practices 

would allow more understanding of Physics principles. Therefore the researchers were designed an experimen-

tal set on a damped harmonic oscillation in the liquid based on Stoke’s law 

Objective : The objectives of this research were to study the relationship between the damping factor of a 

damped harmonic oscillation and viscosity coefficient of 3 types of liquid: water, skim milk and flied latex, and 

to study the factors affecting to the damping factor of a damped harmonic oscillation

Methods : The researchers were set up a simple damped harmonic oscillation experiment in liquid with the 

control of mass, cross-sectional area and the shape of the object used in the experiment together with video 

recorded by a smartphone, then analyze the video by the Tracker program.

Results : It was found that the damping factor of a damped harmonic oscillation was not directly related to 

the liquid viscosity coefficient and the damping factor of a damped harmonic oscillation was inversely propor-

tional to the mass of the object. The value of damping factor is greater when the mass of the object is reduced 

and the damping factor of a damped harmonic oscillation direct variation with the cross-sectional area of the 

object. The shape of the object does not affect the damping factor .

Conclusion : The results showed that the Damping factor of a damped harmonic oscillation had the same 

result of all liquids

Keywords : Viscosity, A damped harmonic oscillation, Tracker program, Damping factor 
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3 
 

บทน า 

 ฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับความจริงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจปรากฏการณ์
ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ และเป็นวิชาพื้นฐานท่ีส้าคัญในระดับอุดมศึกษา ส้าหรับวิชาฟิสิกส์นักเรียนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นวิชาที่ยากที่จะ
เข้าใจ เนื้อหาส่วนใหญ่อธิบายในลักษณะเชิงนามธรรม ท้าให้นักเรียนต้องสร้างจินตนาการให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน 
ประกอบกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูยังคงมุ่งเน้นการท่องจ้าเพื่อสอบมากกว่าให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดว้ยการให้นักเรียนได้เรียนรูป้ระสบการณ์จริงและสามารถค้นพบองค์ความรูไ้ด้
ด้วยตนเองตามสาระสา้คัญของหลกัสูตรจะช่วยสง่เสรมิให้นักเรยีนเกิดการเรียนรู ้ซึ่งการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การทดลอง
ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ท้าให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีความเข้าใจวิทยาศาสตร์มากขึ้น เนื่องจากผู้เรียนจะสามารถท้าและตรวจสอบ
ผลได้ทันที การเรียนรู้จึงเป็นไปอย่างครบถ้วน  
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบชุดการทดลองการแกว่งกวัดแบบหน่วงอย่างง่ายในของเหลวตามกฏของสโตกส์ 
(Stoke’s Law) และสมการการแกว่งกวัดแบบหน่วง เพื่อใช้ในการศึกษาหาความสัมพันธ์ของการแกว่งกวัดแบบหน่วงกับค่า
สัมประสิทธิ์ความหนืดของของเหลว และศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อค่า Damping factor )(  ของการแกว่งกวัดแบบหน่วง โดย
การใช้สมาร์ทโฟนถ่ายวิดีโอการทดลองและน้ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมจ้าลองปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ ที่เรียกว่าโปรแกรม 
Tracker ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ สามารถระบุต้าแหน่ง ความเร็ว ความเร่ง พิกัดต้าแหน่งของวัตถุได้อย่างแม่นย้า ท้าให้การ
วิเคราะห์ผลการทดลองทางฟิสิกส์มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

วิธีการด าเนินการ 
 การศึกษาในครั้งนี้ด้าเนินการโดยการศึกษาโปรแกรม Tracker การออกแบบและสร้างชุดทดลองการแกว่งกวัดเพื่อ
ใช้ในการหาความสัมพันธ์ของสมัประสิทธ์ิความหนืดของของเหลวตามกฎของสโตกส์และชุดการทดลองเพื่อหาปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ค่า Damping factor )(  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
1.อุปกรณ์ 
 1) ชุดการทดลองการแกว่งกวัดแบบหน่วงอย่างง่ายในของเหลว  จ้านวน   4     ชุด 
  1.1 ชุดการทดลองความสมัพันธ์ของการแกว่งกวัดแบบหน่วงจ้านวน   1     ชุด 
       กับค่าสัมประสิทธ์ิความหนืดของของเหลว 
  1.2 ชุดการทดลองที่มีการควบคมุมวล   จ้านวน   1     ชุด 
  1.3 ชุดการทดลองที่มีการควบคมุพื้นที่หน้าตัด  จ้านวน   1     ชุด 
  1.4 ชุดการทดลองที่มีรูปทรงต่างกัน   จ้านวน   1     ชุด 
 2) ของเหลวท่ีใช้ในการทดลอง    จ้านวน  3  ชนิด 
  2.1 น้้า 
  2.2 นมพร่องมันเนย 
  2.3 น้้ายางสด 
 3) กล้องถ่ายวิดีโอของโทรศัพท์ ยีห่้อ iphone รุ่น 6s     จ้านวน   1           เครื่อง 
 4) ขาตั้งกล้อง          จ้านวน  1     ชุด 
 5) ถังพลาสติก          จ้านวน  1    ใบ 
 6) ไม้เมตร          จ้านวน  1    อัน 
2. วิธีด าเนินการทดลอง 
 2.1 สรา้งและออกแบบชุดทดลองการแกว่งกวัดแบบหน่วงอย่างง่ายในของเหลว 
  ประกอบด้วยชุดการทดลองจ้านวน 4 ชุด โดยชุดแรกประกอบด้วยหลอดทดลองขนาด 25x150 มิลลิเมตร 
ที่บรรจุดินน้้ามันจ้านวน 3 หลอด ดังแสดงในภาพที่ 1 ชุดที่สองประกอบด้วยแท่งไม้ที่มีมวลเท่ากับ 51 กรัม แต่มีพื้นที่หน้าตัด
ต่างกันจ้านวน 3 ช้ิน ชุดที่สามประกอบด้วยแท่งไม้ที่มีพื้นท่ีหน้าตัดเท่ากับ 32 ตารางเซนติเมตร แต่มีมวลต่างกันจ้านวน 3 ช้ิน 
และชุดที่สี่ประกอบด้วยแท่งไม้ที่มีพ้ืนท่ีหน้าตัดและมวลเท่ากันแต่รูปทรงต่างกัน จ้านวน 3 ช้ิน ดังแสดงในภาพที่ 2 
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ภาพที่ 1 แสดงอุปกรณ์การทดลองความสัมพันธ์ของการแกว่งกวัดแบบหน่วงกับค่าสัมประสิทธ์ิความหนืดของของเหลว 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงอุปกรณ์การทดลองหาปัจจัยที่มีผลต่อค่า Damping factor) )(    

 2.2 การด้าเนินการทดลอง 
 ตอนท่ี 1 หาความสัมพันธ์ของการแกว่งกวัดแบบหน่วงกับค่าสัมประสิทธ์ิความหนืดของของเหลว 
  1) จัดเตรียมชุดการทดลองความสัมพันธ์ของการแกว่งกวัดแบบหน่วงกับค่าสัมประสิทธิ์ความหนืดของ
ของเหลวที่สร้างขึ้น โดยจัดอุปกรณ์การทดลองดังแสดงในภาพที่ 3 
  2) น้าของเหลวท้ัง 3 ชนิดที่จัดเตรียมไว้ใส่ในถังพลาสติก ได้แก่ น้้า นมพร่องมันเนยและน้้ายางสด 
  3) น้าชุดการทดลองที่สร้างขึ้นมาแกว่งในของเหลวแต่ละชนิดและบันทึกวิดีโอด้วยกล้องสมาร์ทโฟน 
  4) น้าวิดีโอท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Tracker 
  5) วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 

 

ภาพที่ 3 แสดงการจัดอุปกรณ์การทดลอง 

                             

 

 

ชุดการทดลองท่ีมีพื้นที่หน้าตัด
ของวัตถุต่างกัน 

 

ชุดการทดลองท่ีมีมวลของวัตถุ
ต่างกัน 

 

ชุดการทดลองท่ีมีรูปทรงของ
พื้นที่หน้าตัดต่างกัน 
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ภาพที่ 1 แสดงอุปกรณ์การทดลองความสัมพันธ์ของการแกว่งกวัดแบบหน่วงกับค่าสัมประสิทธ์ิความหนืดของของเหลว 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงอุปกรณ์การทดลองหาปัจจัยที่มีผลต่อค่า Damping factor) )(    

 2.2 การด้าเนินการทดลอง 
 ตอนท่ี 1 หาความสัมพันธ์ของการแกว่งกวัดแบบหน่วงกับค่าสัมประสิทธ์ิความหนืดของของเหลว 
  1) จัดเตรียมชุดการทดลองความสัมพันธ์ของการแกว่งกวัดแบบหน่วงกับค่าสัมประสิทธิ์ความหนืดของ
ของเหลวที่สร้างขึ้น โดยจัดอุปกรณ์การทดลองดังแสดงในภาพที่ 3 
  2) น้าของเหลวท้ัง 3 ชนิดที่จัดเตรียมไว้ใส่ในถังพลาสติก ได้แก่ น้้า นมพร่องมันเนยและน้้ายางสด 
  3) น้าชุดการทดลองที่สร้างขึ้นมาแกว่งในของเหลวแต่ละชนิดและบันทึกวิดีโอด้วยกล้องสมาร์ทโฟน 
  4) น้าวิดีโอท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Tracker 
  5) วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 

 

ภาพที่ 3 แสดงการจัดอุปกรณ์การทดลอง 

                             

 

 

ชุดการทดลองท่ีมีพื้นที่หน้าตัด
ของวัตถุต่างกัน 

 

ชุดการทดลองท่ีมีมวลของวัตถุ
ต่างกัน 

 

ชุดการทดลองท่ีมรีูปทรงของ
พื้นที่หน้าตัดต่างกัน 

 

5 
 

 ตอนท่ี 2 หาปัจจัยที่มีผลต่อค่า Damping factor )(   ของการแกว่งกวัดแบบหน่วง 
  1) จัดเตรียมชุดการทดลองที่มีการควบคุมมวล ชุดการทดลองที่มีการควบคุมพื้นที่หน้าตัดและชุดการ
ทดลองที่มีรูปทรงต่างกัน โดยจัดอุปกรณ์การทดลองดังแสดงในภาพที่ 3 
  2) น้าชุดการทดลองที่มีการควบคุมมวลแต่มีพื้นท่ีหน้าตัดต่างกันทั้ง 3 ช้ินสร้างขึ้นมาแกว่งในของเหลว 
แต่ละชนิดและบันทึกวิดีโอด้วยกล้องสมาร์ทโฟน   
  3) น้าวิดีโอท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Tracker 
  4) วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 
  5) ท้าการทดลองซ้้าแบบเดิมโดยเปลี่ยนเป็นชุดการทดลองที่มีการควบคุมพื้นที่หน้าตัดและชุดการทดลอง
ที่มีรูปทรงต่างกัน ดังแสดงในภาพที่ 2 

ผลการทดลองและอภิปราย 

 จากการทดลองหาความสัมพันธ์ของการแกว่งกวัดแบบหน่วงกับค่าสัมประสิทธิ์ความหนืดของของเหลวโดยการใช้
อุปกรณ์การทดลองที่สร้างขึ้นรัศมีของหลอดทดลองเท่ากับ 1.25 เซนติเมตร ดังภาพท่ี 1 โดยมวลที่ใช้แกว่งกวัดในน้้า นมพร่อง
มันเนยและน้้ายางสดที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มีค่าเท่ากับ 51.40 กรัม 52.36 กรัม และ 53.70 กรัม ตามล้าดับ ให้ผล
การทดลองดังแสดงในภาพที่ 4 

 

ภาพที่ 4 แสดงกราฟท่ีไดจ้ากการเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัดของวัตถุในของเหลวชนิดต่างๆ 

 จากภาพที่ 4 สามารถค้านวณหาค่าสัมประสิทธิ์ความหนืดของของเหลวแต่ละชนิดจากค่า Damping factor )(  ที่
ได้จากการวิเคราะห์วิดีโอด้วยโปรแกรม Tracker  โดยอาศัยความสัมพันธ์ตามกฎของสโตกส์ ดังสมการ   
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เมื่อ   คือ ค่าสัมประสิทธ์ิความหนืดของของเหลว หน่วยเป็น 11   mskg  
 M คือ มวลของวัตถุท่ีแกว่งกวัดในของเหลว หน่วยเป็น kg 
   คือ ค่า Damping factor หน่วยเป็น 1s  
 r คือ รัศมีของหลอดทดลอง หน่วยเป็น m 

 

ภาพที่ 5 กราฟแสดงค่า Damping factor )(     ที่ได้จากการแกว่งกวัดของวัตถุในน้้า 

 จากภาพที่ 5 เมื่อน้าค่า Damping facto )(  ที่ได้มาค้านวณเพื่อหาสัมประสิทธิ์ความหนืดของของเหลวจาก
ความสัมพันธ์ของการแกว่งกวัดตามกฎของสโตกส์ พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิของน้้าท่ีค้านวณได้มีค่าเท่ากับ 0.150 11   mskg  
แต่ค่าสัมประสิทธ์ิของน้้าจากทฤษฎีเท่ากับ 0.00089 11   mskg   

 

ภาพที่ 6 กราฟแสดงค่า Damping factor) )(  ที่ได้จากการแกว่งกวัดของวัตถุในนมพร่องมันเนย 

 จากภาพที่ 6 เมื่อน้าค่า Damping factor )(  ที่ได้มาค้านวณเพื่อหาสัมประสิทธิ์ความหนืดของของเหลวจาก
ความสัมพันธ์ของการแกว่งกวัดตามกฎของสโตกส์ พบว่าค่าสัมประสิทธิ์ของนมพร่องมันเนยที่ค้านวณได้มีค่าเท่ากับ 0.204

11   mskg แต่ค่าสัมประสิทธ์ิของนมพร่องมันเนยจากทฤษฎีเท่ากับ 1.5 x 10-3 11   mskg  
 เมื่อน้าค่า Damping factor )(  ที่ได้มาค้านวณเพื่อหาสัมประสิทธิ์ความหนืดของของเหลวจากความสัมพันธ์ของ
การแกว่งกวัดกับกฎของสโตกส์ ดังแสดงในภาพที่ 7 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์ของน้้ายางสดที่ค้านวณได้มีค่าเท่ากับ 0.642

11   mskg  
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7 
 

 

ภาพที่ 7 กราฟแสดงค่า Damping factor )(  ที่ได้จากการแกว่งกวัดของวัตถุในน้้ายางสด 

  จากการทดลองหาปัจจัยที่มีผลต่อค่า Damping factor )(  โดยการศึกษาพื้นที่หน้าตัดที่มีผลต่อค่า 
Damping factor )(  เมื่อให้มวลของวัตถุที่แกว่งกวัดในน้้ามีค่าคงที่เท่ากับ 51 กรัม แต่พื้นที่หน้าตัดของวัตถุมีค่าต่างกัน 
พบว่า พื้นที่หน้าตัดของวัตถุเท่ากับ 28 , 32 และ 36 ตารางเซนติเมตร ท้าให้มีค่า Damping factor )(  เท่ากับ 0.409 , 
0.530 และ 0.659 1s ตามล้าดับ ดังแสดงในภาพที่ 8 

 

ภาพที่ 8 กราฟแสดงค่า Damping factor )(  ที่ได้จากการแกว่งกวัดวัตถุที่มีพื้นที่หน้าตัดต่างกัน 

 การศึกษามีมวลมีผลต่อค่า Damping factor )(  เมื่อให้พื้นที่หน้าตัดของวัตถุที่แกว่งกวัดในนมพร่องมันเนยมี
ค่าคงท่ีเท่ากับ 32 ตารางเซนติเมตร แต่มวลของวัตถุมีค่าต่างกัน พบว่า มวลของวัตถุเท่ากับ 35.75 , 52.61 และ 63.80 กรัม 
ท้าให้มีค่า Damping factor )(   เท่ากับ 0.99 , 0.68 และ 0.46 1s ตามล้าดับ ดังแสดงในภาพที่ 9 

 

ภาพที่ 9 กราฟแสดงค่า Damping factor )(  ที่ได้จากการแกว่งกวัดวัตถุที่มีมวลต่างกัน 
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 ส้าหรับการศึกษารูปทรงพื้นที่หน้าตัดของวัตถุมีผลต่อค่า Damping factor )(  เมื่อให้วัตถุแกว่งกวัดในน้้ายางสด 
โดยควบคุมขนาดพื้นที่หน้าตัดและมวลของวัตถุให้มีค่าคงท่ี  โดยขนาดของพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ 30 ตารางเซนติเมตร และมวล
ของวัตถุมีค่าเท่ากับ 85 กรัม แต่รูปทรงของพื้นที่หน้าตัดแตกต่างกัน พบว่าพื้นที่หน้าตัดรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมผืนผ้าและ
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ท้าให้ค่า Damping factor )(  ที่ได้มีค่าเท่ากับเท่ากับ 1.408 , 1.402 และ 1.402 1s ตามล้าดับ ดังแสดงใน
ภาพที่ 10 

  

 ภาพที่ 10 กราฟแสดงค่า Damping factor )(  ที่ได้จากการแกว่งกวัดวัตถุท่ีมีรูปทรงต่างกัน 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาพัฒนาชุดการทดลองการแกว่งกวัดแบบหน่วงอย่างง่ายในของเหลวร่วมกับโปรแกรม Tracker พบว่า
ค่า Damping factor  ของการแกว่งกวัดแบบหน่วงไม่สามารถน้ามาใช้ค้านวณหาค่าสัมประสิทธิ์ความหนืดของของเหลวตาม
กฎของสโตกส์ได้โดยตรงโดยใช้สมการ 

r3
m



   ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ P Alexander and E Indelicato เรื่อง A 

semiempirical approach to a viscously damped oscillating sphere ซึ่งท้าการทดลองเกี่ยวกับการสั่นในแนวดิ่งของ
วัตถทุรงกลมทีผู่กติดบริเวณส่วนปลายของสปริงให้มีการแกว่งกวัดในของเหลวต่างชนิดกัน และจากการศึกษาปัจจัยต่างๆที่มี
ผลต่อค่า Damping factor )(  ของการแกว่งกวัดแบบหน่วง  พบว่าค่า Damping factor )(  ของการแกว่งกวัดแบบหน่วง
แปรผกผันกับมวลของวัตถุ โดยที่ค่า Damping factor )(  มีค่ามากขึ้นเมื่อมวลของวัตถุมีค่าลดลง และค่า Damping factor

)(  ของการแกว่งกวัดแบบหน่วงแปรผันตรงกับพื้นที่หน้าตัดของวัตถุ โดยที่  Damping factor )(  มีค่ามากขึ้นเมื่อ
พื้นที่หน้าตัดของวัตถมุีค่ามากข้ึน ส่วนรูปทรงของพื้นทีห่น้าตัดไม่มีผลต่อค่า Damping factor )(    

เอกสารอ้างอิง 

[1] มารีนา มะนิ. (2559).คู่มือปฏบิัติการฟิสิกส1์.  สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
[2] พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ. (2548). กลศาสตร์เชิงวิเคราะห์. พิมพ์คร้ังที่ 2. กรุงเทพ : เลี่ยงเชียง. 
[3] รัชดา สุขพันธุ.์  (2558).  การเปรียบเทียบการหาความหนืดของของเหลวโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ภาพวิดีโอดิจิตัลและ
 วิธีการจับเวลา.  วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต.  ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบรูพา. 
[4] P Alexander and E Indelicato.  (2005).  “A semiempirical approach to a viscously damped oscillating 
 sphere”, EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS. 26 , 1–10 
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พฤติกรรมและควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชำวไทย : ศึกษำกรณีตลำดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง

จารุวรรณ สิทธาชีวานนท์1 ทิพย์รัตน์ พรหมชาติ1 พรพิมล ค�าเอียด1 ภริตา ข้ามเขต1 ลลิตา ทับทุ่ย1 สโรชา ดอเลาะ1 

อรสา อนันต์2 และปรีดาภรณ์ กาญจนส�าราญวงศ์3

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย : ศึกษากรณีตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุงครั้ง มีวัตถุประสงค์ 1) 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง 2) เพื่อ

ศกึษาลกัษณะประชากรทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ตลาดใต้โหนด จงัหวดั

พทัลงุ 3) เพือ่ศกึษาลกัษณะประชากรและพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทย

แตกต่างกันในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 385 คน ประมวล

ผลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป ใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า One Way ANOVA (f-test) และ

ค่า Chi-square 

ผลการศึกษาสรุปว่า นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่อตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่ไม่เคยมาท่องเที่ยวตลาดใต้

โหนด มีภูมิล�าเนาอยู่ที่จังหวัดพัทลุง มีวิธีการเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดใต้โหนดโดยรถยนต์ส่วนตัวในรูปแบบครอบครัว และมีค่าใช่

จ่ายทัง้หมดในการท่องเทีย่วไม่เกนิ 500 บาท นกัท่องเทีย่วให้ความพงึพอใจตลาดใต้โหนดโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านสถานทีท่่องเทีย่ว ด้านการให้บรกิาร ด้านประชาชนในท้องถิน่ และร้านค้า ร้านอาหารและสนิค้าอยูใ่นระดบั

มาก ส่วนลักษณะทั่วไปของนักท่องเที่ยวในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย และสถานภาพ ไม่มีความสัมพันธ์กับ

ทราบข้อมูลท่องเที่ยวของตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง และลักษณะทั่วไปของนักท่องเที่ยวในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้เฉลี่ย และสถานภาพที่แตกต่างกันท�าให้ระดับความพึงพอใจด้านสถานที่ท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน

ค�ำส�ำคัญ : พฤติกรรม ความพึงพอใจ ตลาดใต้โหนด

1 นิสิตปริญญาตรีภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 93210
2  อ.ดร. ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 93210
3 อ. ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 93210
1 Undergraduate Department of Mathematics and Statistics Faculty of Science Thaksin University Phatthalung Campus 93210
2 Professor Dr. Department of Mathematics and Statistics. Faculty of Science Thaksin University Phatthalung Campus 93210
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Behavior and Satisfaction of Thai Tourists : A Case Study of Phatthalung Tainod Market

Jaruwan Sitthacheewanon1, Thiparat Promchat1, Pornpimon kam-iad1, Pharita Khamkhet1, Lalita Tabtui1, 

Sarocha Doloh1, Orasa Anun2 And Pridaporn Kanjanasumranwong3

Abstract

Research Behavior and satisfaction of tourists in Thailand: a case study of the market node. Phatthalung times 

the purpose. 1) study the behavior and satisfaction of tourists in Thailand Cultural Tourism tainod Marketing of 

Phatthalung. 2) study a population with relation to the behaviour of tourists, cultural tourism in Thailand tainod 

Marketing of Phatthalung. 3) study population characteristics and behavior of visitors to the different impact on 

the satisfaction of tourists in Thailand varied cultural tourism tainod marketing Phatthalung. This research used 

a sample of 385 people. Processed with statistical software packages percentage, average, and standard devi-

ation. T-test value, One Way ANOVA (f-test) value and Chi-square value.

Results : Visitors to tourism behaviour on the tainod marketing of phatthalung. Most never travel, Domiciled in 

Phatthalung, Traveling by car And there are all the costs of travel does not exceed 500 baht. Visitors to the 

satisfaction of the market at a high level. When considering a monthly side. Found Attractions, service, local 

residents and store. Restaurants, and the item is on high level. Section of the General characteristics of the 

tourists in the field. Gender, age, education, occupation, income average and marital status. No relation to the 

information of the tourist market, Phatthalung. And the General characteristics of the tourists in the field. Gen-

der, age, education, occupation, income average and marital status. Different levels of satisfaction with side 

attractions is not different.

Keyword: Behavior, Satisfaction and Tainod Market
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บทน า 
การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ได้น าเอาวัฒนธรรมมาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวชาว

ต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันและยุโรปที่ต่างสนใจท่ีจะเรียนรู้วัฒนธรรม มรดกทางประวัติศาสตร์และสมัผสั
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศรวมถึงซื้อของที่ระลึกที่เป็นงานหัตถกรรมและงานฝีมือที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนใน
ประเทศนั้น ส าหรับประเทศไทยในฐานะที่ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางการเข้าถึงและเช่ือมโยงการท่องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียนมีการ
คาดการณ์การเติบโตของรายได้ทางท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2557 จะเติบโตร้อยละ 13 จ านวนนักท่องเที่ยวเติบโตร้อยละ 7 
(Udomlak  Pengnorapat , 2560) เป็นที่ตระหนักกันดีว่า อุสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นเป็นแรงขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจท่ีเด่นชัดมาก 

การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจหรือนันทนาการรูปแบบหนึ่งของมนุษย์ที่เกิดขึ้นระหว่างเวลาว่างมีการเดิน
ทางเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งมักหมายถึงการเดินทางจากที่อยู่อาศัยที่หนึ่งไปอีกที่หน่ึง 
ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยไม่ค านึงว่าระยะทางนั้นจะใกล้หรือไกล ทั้งนี้เพื่อการเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโดยมีแรง
กระตุ้นจากความต้องการทางกายภาพเพื่อสนองความต้องการในแง่การพักผ่อนคลายเครียดในชีวิตประจ าวันและตอบสนอง
ความอยากรู้อยากเห็น อีกทั้งเป็นกระบวนการพัฒนาคนในแง่การเรียนรู้ และสร้างสมประสบการณ์ได้อีกด้วย (สุธดี ชิดชอบ , 
2548) 

ตลาดใต้โหนด ก่อเกิดขึ้น ณ บ้านเกิดของ คุณกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ นักเขียนรางวัลซีไรต์ ปี 2539 ซึ่งหลังจากการเสียชีวิต
ของท่านในปี 2549 คุณนิยุติ สงสมพันธุ์ (พี่ชาย) ได้เริ่มจากจุดเล็ก ๆ หวังแค่เพียงให้บ้านหลังนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
เป็นสถานท่ีอ่านหนังสือสุดเงียบสงบของเด็ก ๆ และชาวบ้านในหมู่บ้าน พร้อมทั้งเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านศิลปะ 
แต่ต่อมาได้มีโครงการตลาดท้องถิ่น ซึ่งให้ชาวบ้านในพ้ืนท่ีน าสินค้าปลอดสารพิษ พร้อมทั้งอาหารพื้นเมืองมาจ าหน่าย แรกเริ่ม
นั้นมีร้านค้าเพียงแค่ไม่กี่สิบร้าน แต่ปัจจุบันมีร้านค้ามากกว่าร้อยร้าน โดยมีทั้งผักสด ผลไม้สด อาหารพื้นเมืองและขนมพื้นเมือง
ที่หาทานได้ยาก รวมทั้งสินค้าแฮนด์เมดอันเป็นเอกลกัษณ์ โดยอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ กินดี มีสุข ซึ่งจะสอดคล้องไปกับวิถีชีวิตของ
ชาวใต้อย่างป่า นา เล ได้อย่างสมบูรณ์   

ตลาดใต้โหนดแตกต่างจากตลาดชุมชนท่ีอื่น ๆ ก็คือการตกแต่งร้านและพื้นที่ของตลาด ที่เน้นใช้วัสดุธรรมชาติมาดัดแปลง
ออกแบบให้มีความทันสมัย พร้อมทั้งยังให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการคิดค้นภาชนะใส่สินค้า โดยจะต้องน าวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่นที่มีอยู่มารังสรรค์ให้กลายเป็นภาชนะสุดเก๋ ลดใช้โฟมและพลาสติก (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559) 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความตั้งใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดใต้โหนด 
จังหวัดพัทลุง เพื่อศึกษาว่านักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมอย่างไรในการมาท่องเที่ยวตลาดใต้ หรือปัจจัยใดที่สร้างความพึงพอใจให้
นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่ตลาดใต้โหนดอีกและศึกษาว่าปัจจัยด้านใดที่นักท่องเที่ยวเห็นควรในการปรับปรุงหรือ
พัฒนาเพิ่มขึ้น เพื่อน าผลการศึกษาที่ได้มาพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวของตลาดใต้โหนดให้เป็นท่ีนิยมแพร่หลายไปในวงกว้าง
ขึ้นอีก รวมทั้งเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวท่ียั่งยืนต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดใต้โหนด 
จังหวัดพัทลุง 
 2. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง 
 3. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยแตกต่างกันในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง 
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บทน า 
การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ได้น าเอาวัฒนธรรมมาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวชาว

ต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันและยุโรปที่ต่างสนใจท่ีจะเรียนรู้วัฒนธรรม มรดกทางประวัติศาสตร์และสมัผสั
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศรวมถึงซื้อของที่ระลึกที่เป็นงานหัตถกรรมและงานฝีมือที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนใน
ประเทศนั้น ส าหรับประเทศไทยในฐานะที่ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางการเข้าถึงและเช่ือมโยงการท่องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียนมีการ
คาดการณ์การเติบโตของรายได้ทางท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2557 จะเติบโตร้อยละ 13 จ านวนนักท่องเที่ยวเติบโตร้อยละ 7 
(Udomlak  Pengnorapat , 2560) เป็นที่ตระหนักกันดีว่า อุสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นเป็นแรงขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจท่ีเด่นชัดมาก 

การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจหรือนันทนาการรูปแบบหนึ่งของมนุษย์ที่เกิดขึ้นระหว่างเวลาว่างมีการเดิน
ทางเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งมักหมายถึงการเดินทางจากที่อยู่อาศัยที่หนึ่งไปอีกที่หน่ึง 
ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยไม่ค านึงว่าระยะทางนั้นจะใกล้หรือไกล ทั้งนี้เพื่อการเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโดยมีแรง
กระตุ้นจากความต้องการทางกายภาพเพื่อสนองความต้องการในแง่การพักผ่อนคลายเครียดในชีวิตประจ าวันและตอบสนอง
ความอยากรู้อยากเห็น อีกทั้งเป็นกระบวนการพัฒนาคนในแง่การเรียนรู้ และสร้างสมประสบการณ์ได้อีกด้วย (สุธดี ชิดชอบ , 
2548) 

ตลาดใต้โหนด ก่อเกิดขึ้น ณ บ้านเกิดของ คุณกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ นักเขียนรางวัลซีไรต์ ปี 2539 ซึ่งหลังจากการเสียชีวิต
ของท่านในปี 2549 คุณนิยุติ สงสมพันธุ์ (พี่ชาย) ได้เริ่มจากจุดเล็ก ๆ หวังแค่เพียงให้บ้านหลังนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
เป็นสถานท่ีอ่านหนังสือสุดเงียบสงบของเด็ก ๆ และชาวบ้านในหมู่บ้าน พร้อมทั้งเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านศิลปะ 
แต่ต่อมาได้มีโครงการตลาดท้องถิ่น ซึ่งให้ชาวบ้านในพ้ืนท่ีน าสินค้าปลอดสารพิษ พร้อมทั้งอาหารพื้นเมืองมาจ าหน่าย แรกเริ่ม
นั้นมีร้านค้าเพียงแค่ไม่กี่สิบร้าน แต่ปัจจุบันมีร้านค้ามากกว่าร้อยร้าน โดยมีทั้งผักสด ผลไม้สด อาหารพื้นเมืองและขนมพื้นเมือง
ที่หาทานได้ยาก รวมทั้งสินค้าแฮนด์เมดอันเป็นเอกลกัษณ์ โดยอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ กินดี มีสุข ซึ่งจะสอดคล้องไปกับวิถีชีวิตของ
ชาวใต้อย่างป่า นา เล ได้อย่างสมบูรณ์   

ตลาดใต้โหนดแตกต่างจากตลาดชุมชนท่ีอื่น ๆ ก็คือการตกแต่งร้านและพื้นที่ของตลาด ที่เน้นใช้วัสดุธรรมชาติมาดัดแปลง
ออกแบบให้มีความทันสมัย พร้อมทั้งยังให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการคิดค้นภาชนะใส่สินค้า โดยจะต้องน าวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่นที่มีอยู่มารังสรรค์ให้กลายเป็นภาชนะสุดเก๋ ลดใช้โฟมและพลาสติก (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559) 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความตั้งใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดใต้โหนด 
จังหวัดพัทลุง เพื่อศึกษาว่านักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมอย่างไรในการมาท่องเที่ยวตลาดใต้ หรือปัจจัยใดที่สร้างความพึงพอใจให้
นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่ตลาดใต้โหนดอีกและศึกษาว่าปัจจัยด้านใดที่นักท่องเที่ยวเห็นควรในการปรับปรุงหรือ
พัฒนาเพิ่มขึ้น เพื่อน าผลการศึกษาที่ได้มาพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวของตลาดใต้โหนดให้เป็นท่ีนิยมแพร่หลายไปในวงกว้าง
ขึ้นอีก รวมทั้งเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวท่ียั่งยืนต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดใต้โหนด 
จังหวัดพัทลุง 
 2. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง 
 3. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยแตกต่างกันในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง 
 

 

4 
 

สมมติฐาน   
 1. ลักษณะประชากรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 2. นักท่องเที่ยวท่ีมีลักษณะประชากรและพฤติกรรมที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกัน 
 
กรอบแนวคิด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ทราบถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง 
 2. คนในชุมชนสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด ปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยว 
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด  
 3. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุงใน
ปีงบประมาณต่อไป 
 

วิธีการด าเนินการ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มาท่องเที่ยวตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง และเดินทางแบบเช้า
ไปเย็นกลับ 

กลุ่มตัวอย่างที่จะน ามาใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งหญิงและชายที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น มีอายุ 
15 ปีขึ้นไปเดินทางมาท่องเที่ยว ณ ตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุงขึ้นไป การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา (Sample Size) ใช้
สูตรการค านวณขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran กรณีไม่ทราบขนาดประชากร 

กลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ มีเท่ากับ 385 คน ทั้งนี้เพื่อลดความคลาดเคลื่อนและสร้างความเช่ือมันในการเก็บข้อมูล 
ผู้วิจัยจะใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 400 คน ส่วนการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ใช้ค่า Alpha ตามวิธีของ 
Cronbach ที่มีค่า 0.924 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังน้ัน 

ปัจจัยด้านลักษณะประชากร 
1. เพศ     2. อาย ุ   
3. ระดับการศึกษา  4. อาชีพ   
5. รายได้  

 
ตัวแปรด้านความพึงพอใจ  
1. ด้านสถานท่ีท่องเที่ยว  
2. ด้านการให้บริการ  
3. ด้านประชาชนในชุมชน 
4. ด้านร้านค้าและสินค้า 

 

ปัจจัยด้านพฤติกรรม 
1. ทราบข่าว  2. ยานพาหนะ  
3. จ านวนครั้งท่ีมา  4. บุคคลที่ท่านมาด้วย  
5. ค่าใช้จ่าย 6. สิ่งที่ประทับใจ 
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5 
 

1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ต ารา และงานวิจัยต่างๆ จากเอกสาร ต าราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2. การสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยน าข้อมูลได้ศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยบ่างออกเป็น 4 

ตอน ดังนี ้
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ 
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง ได้แก่ ทราบข่าว ยานพาหนะ 

จ านวนครั้งท่ีมา บุคคลที่ท่านมาด้วย และค่าใช้จ่าย 
ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้านต่างๆ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ พบว่า ด้านสถานท่ีท่องเที่ยว 

ด้านการให้บริการ ด้านประชาชนในท้องถิ่น และร้านค้า ร้านอาหารและสินค้า 
 โดยการวัดระดับความพึงพอใจเป็นช่วงคะแนนและระดับคะแนนเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ประเมินค่า ตามแบบของลิเคิร์ท 
(Likert) ดังนี ้

การให้คะแนน การแปลผล 
5 มากที่สุด 4.50 - 5.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 
4 มาก 3.50 - 4.49 พึงพอใจมาก 
3 ปานกลาง 2.50 - 3.49 พึงพอใจปานกลาง 
2 น้อย 1.50 - 2.49 พึงพอใจน้อย 
1 น้อยที่สุด 1.00 - 1.49 พึงพอใจน้อยท่ีสุด 

ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรพื้นฐาน เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และระดับความพึง
พอใจ 
 2. การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้สถิติทดสอบ คือ การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของสองกลุ่ม
ประชากร (T-Test)  การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยมากกว่าสองกลุ่มประชากร (One Way ANOVA)  และการทดสอบ
ความสัมพันธ์ (Chi-square) และการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีการ conover เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมและระดับ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย และสถานภาพ และเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย และ
สถานภาพ 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเชิงพรรณนา  
          1. นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี นักเรียน / นักศึกษา มี
รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท สถานภาพโสด และส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ที่จังหวัด 
          2. นักท่องเที่ยวชาวส่วนใหญ่ทราบข้อมูลท่องเที่ยวตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง จากญาติ / เพื่อน / คนรู้จัก เดินทางมา
โดยรถยนต์ส่วนตัว ส่วนใหญ่ไม่เคยมาท่องเที่ยวตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง บุคคลที่เดินทางมาด้วยคือครอบครัว ค่าใช้จ่าย
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ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรพื้นฐาน เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และระดับความพึง
พอใจ 
 2. การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้สถิติทดสอบ คือ การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของสองกลุ่ม
ประชากร (T-Test)  การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยมากกว่าสองกลุ่มประชากร (One Way ANOVA)  และการทดสอบ
ความสัมพันธ์ (Chi-square) และการเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีการ conover เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมและระดับ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย และสถานภาพ และเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย และ
สถานภาพ 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเชิงพรรณนา  
          1. นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี นักเรียน / นักศึกษา มี
รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท สถานภาพโสด และส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ที่จังหวัด 
          2. นักท่องเที่ยวชาวส่วนใหญ่ทราบข้อมูลท่องเที่ยวตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง จากญาติ / เพื่อน / คนรู้จัก เดินทางมา
โดยรถยนต์ส่วนตัว ส่วนใหญ่ไม่เคยมาท่องเที่ยวตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง บุคคลที่เดินทางมาด้วยคือครอบครัว ค่าใช้จ่าย
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ทั้งหมดไม่เกิน 500 บาท และสิ่งที่ประทับใจในการมาท่องเที่ยวตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง มากที่สุดคือ อาหารพื้นเมือง  / 
เครื่องดื่ม  
          3. นักท่องเท่ียวชาวไทยมีระดับความพึงพอใจต่อตลาดใต้โหนด จ .พัทลุง ภาพรวมและรายด้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก โดยด้านที่มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ ด้านร้านค้าร้านอาหารและสินค้า ด้านประชาชนใน
ท้องถิ่น ด้านสถานท่ีท่องเที่ยว ส่วนด้านท่ีให้คะแนนความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือด้านการให้บริการ  
ส่วนท่ี 2 ทดสอบสมมติฐาน 
          1. ลักษณะประชากรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง ดังนี้ 
           1.1 ลักษณะทั่วไปของนักท่องเที่ยวในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย และสถานภาพ มี
ความสัมพันธ์กับทราบข้อมูลท่องเที่ยวของตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง อย่างไม่มีระดับนัยส าคัญ 
          1.2 ลักษณะทั่วไปของนักท่องเที่ยวในด้าน อายุ รายได้เฉลี่ย และสถานภาพ มีความสัมพันธ์กับการเดินทางมา
ท่องเที่ยวของตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง อย่างมีระดับนัยส าคัญ ลักษณะทั่วไปของนักท่องเที่ยวในด้าน เพศ ระดับการศึกษา 
อาชีพ มีความสัมพันธ์กับการเดินทางมาท่องเที่ยวของตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง อย่างไม่มีระดับนัยส าคัญ 
           1.3 ลักษณะทั่วไปของนักท่องเที่ยวในด้าน อายุ ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับจ านวนครั้งที่มาท่องเที่ยวของ
ตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง อย่างมีระดับนัยส าคัญ ลักษณะทั่วไปของนักท่องเที่ยวในด้าน เพศ อาชีพ รายได้เฉลี่ย และ
สถานภาพ มีความสัมพันธ์กับจ านวนครั้งท่ีมาท่องเที่ยวของตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง อย่างไม่มีระดับนัยส าคัญ 
          1.4 ลักษณะทั่วไปของนักท่องเที่ยวในด้าน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย และสถานภาพ มีความสัมพันธ์กับ
บุคคลที่ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยของตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง อย่างมีระดับนัยส าคัญ ลักษณะทั่วไปของนักท่องเที่ยวใน
ด้าน เพศ มีความสัมพันธ์กับบุคคลที่ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยของตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง อย่างไม่มีระดับนัยส าคัญ 
          1.5 ลักษณะทั่วไปของนักท่องเท่ียวในด้าน เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ย และสถานภาพ มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดในการมาท่องเที่ยวของตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง อย่างมีระดับนัยส าคัญ ลักษณะทั่วไปของนักท่องเที่ยวในด้าน 
ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการมาท่องเที่ยวของตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง อย่างไม่มีระดับ
นัยส าคัญ 
          2. นักท่องเที่ยวท่ีมีลักษณะประชากรและพฤติกรรมที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกัน 
           2.1 ลักษณะทั่วไปของนักท่องเที่ยวในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย และสถานภาพท่ีแตกต่างกัน
ท าให้ระดับความพึงพอใจด้านสถานที่ท่องเที่ยวแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญ  
           2.2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านการทราบแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันท าให้ระดับความพึงพอใจด้านสถานที่ท่องเที่ยว
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ และด้านยานพาหนะ บุคคลที่เดินทางมาด้วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่แตกต่างกันท าให้ระดับความพึง
พอใจด้านสถานที่ท่องเที่ยวแตกแต่งกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ 
 2.2.1 ทราบข่าวสารแหล่งท่องเที่ยวจากญาติ / เพื่อน / คนรู้จักและการทราบข้อมูลจากแหล่งอื่นๆให้ความพึงพอใจ
เฉลี่ยด้านสถานที่ท่องเที่ยวแตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญ 
           2.3 ลักษณะทั่วไปของนักท่องเที่ยวในด้านเพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย และสถานภาพท่ีแตกต่างกัน
ท าให้ระดับความพึงพอใจด้านการให้บริการแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ 
           2.4 พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านการทราบแหล่งข้อมูล ยานพาหนะ และการเคยมาท่องเที่ยวตลาดใต้โหนดกี่ครั้ง ที่
แตกต่างกันท าให้ระดับความพึงพอใจด้านการให้บริการแตกแต่งกันอย่างมีนัยส าคัญ ด้านบุคคลที่ท่านเดินทางมาด้วย และ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (เฉลี่ยต่อ1คน) ท่ีแตกต่างกันท าให้ระดับความพึงพอใจด้านการให้บริการแตกแต่งกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ 
 2.4.1 การทราบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจากญาติ / เพื่อน / คนรู้จัก กับ โทรทัศน์ / วิทยุ / หนังสือท่องเที่ยว ให้ความ
พึงพอใจเฉลี่ยด้านการให้บริการแตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญ เช่นเดียวกับ การทราบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจากโทรทัศน์ / 
วิทยุ / หนังสือท่องเที่ยว กับ ทราบข่างสารจากวิธรการอื่นๆ 
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 2.4.2 เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง โดยรถประจ าทาง กับ รถตู้ / รถทัวร์ / คณะทัวร์ ให้ความพึง
พอใจเฉลี่ยด้านการให้บริการแตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญ 
 2.4.3 การไม่เคยมาท่องเที่ยวตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง ก่อนหน้านี้  กับ เคยมาท่องเที่ยวตลาดใต้โหนด จังหวัด
พัทลุง ก่อนหน้านี ้1 ครั้ง ให้ความพึงพอใจเฉลี่ยด้านการให้บริการแตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญ 
           2.5 ลักษณะทั่วไปของนักท่องเที่ยวในด้านระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกันท าให้ระดับความพึงพอใจด้าน
ประชาชนในท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ด้านเพศ อายุ รายได้เฉลี่ย สถานภาพท่ีแตกต่างกันท าให้ระดับความพึงพอใจ
ด้านประชาชนในท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ 
 2.5.1 นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา กับ ก าลังศึกษาปริญญาตรี ให้ความพึงพอใจเฉลี่ยด้าน
ประชาชนในท้องถิ่นแตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญ 
 2.5.2 นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพค้าขาย กับ ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ ให้ความพึงพอใจเฉลี่ยด้านประชาชนในท้องถิ่น
แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญ 
           2.6 พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านการทราบแหล่งข้อมูล ยานพาหนะที่แตกต่างกันท าระดับความพึงพอใจด้าน
ประชาชนในท้องถิ่นแตกแต่งกันอย่างมีนัยส าคัญ ด้านจ านวนครั้งของการมา ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่แตกต่างกันท าให้ระดับความ
พึงพอใจด้านประชาชนในท้องถิ่นแตกแต่งกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ 
 2.6.1 ทราบข้อมูลท่องเที่ยวของตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง จากญาติ / เพื่อน / คนรู้จัก กับ โทรทัศน์ / วิทยุ / 
หนังสือท่องเที่ยว ให้ความพึงพอใจเฉลี่ยด้านประชาชนในท้องถิ่นแตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญ  เช่นเดียวกันกับ ทราบ
ข้อมูลท่องเที่ยวของตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง จากโทรทัศน์ / วิทยุ / หนังสือท่องเที่ยว กับ ทราบข้อมูลท่องเที่ยวของตลาด
ใต้โหนด จังหวัดพัทลุง จากวิธีอ่ืน ๆ   
 2.6.2 การเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง โดยรถยนต์ส่วนตัว กับ วิธีการอื่น ๆ และพบว่า การ
เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง โดยรถจักรยานยนต์ กับ วิธีการอื่น ๆ ให้ความพึงพอใจเฉลี่ยด้านประชาชนใน
ท้องถิ่นแตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญ 
           2.7 ลักษณะทั่วไปของนักท่องเที่ยวในด้านเพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย และสถานภาพท่ีแตกต่างกัน
ท าให้ระดับความพึงพอใจด้านร้านค้า ร้านอาหารและสินค้าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ 
            2.8 พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านการทราบแหล่งข้อมูล และยานพาหนะที่แตกต่างกันท าระดับความพึงพอใจด้าน
ร้านค้า ร้านอาหารและสินค้าแตกแต่งกันอย่างมีนัยส าคัญ ด้านการเคยมา บุคคลท่ีท่านเดินทางมาด้วย และค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
(เฉลี่ยต่อ1คน) ท่ีแตกต่างกันท าให้ระดับความพึงพอใจด้านร้านค้า ร้านอาหารและสินค้าแตกแต่งกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ 
           2.9 ลักษณะทั่วไปของนักท่องเที่ยวในด้านเพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย และสถานภาพท่ีแตกต่างกัน
ท าให้ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ 
           2.10 พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านการทราบแหล่งข้อมูล และยานพาหนะที่แตกต่างกันท าระดับความพึงพอใจโดย
ภาพรวมแตกแต่งกันอย่างมีนัยส าคัญ ด้านการเคยมา บุคคลที่ท่านเดินทางมาด้วย และค่าใช้จ่ายทั้งหมด (เฉลี่ยต่อ1คน) ที่
แตกต่างกันท าให้ระดับความพงึพอใจโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ 
 2.10.1 การทราบข้อมูลท่องเที่ยวของตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง จากญาติ / เพื่อน / คนรู้จัก กับ ทราบจากท่ีอื่นๆ 
ให้ความพึงพอใจเฉลี่ยด้านภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญ 
 

เอกสารอ้างอิง 
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 จังหวัดสุราษฎร์ธานี” วิทยานิพนธ์จมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 
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 2.4.2 เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง โดยรถประจ าทาง กับ รถตู้ / รถทัวร์ / คณะทัวร์ ให้ความพึง
พอใจเฉลี่ยด้านการให้บริการแตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญ 
 2.4.3 การไม่เคยมาท่องเที่ยวตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง ก่อนหน้านี้  กับ เคยมาท่องเที่ยวตลาดใต้โหนด จังหวัด
พัทลุง ก่อนหน้านี ้1 ครั้ง ให้ความพึงพอใจเฉลี่ยด้านการให้บริการแตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญ 
           2.5 ลักษณะทั่วไปของนักท่องเที่ยวในด้านระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกันท าให้ระดับความพึงพอใจด้าน
ประชาชนในท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ด้านเพศ อายุ รายได้เฉลี่ย สถานภาพท่ีแตกต่างกันท าให้ระดับความพึงพอใจ
ด้านประชาชนในท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ 
 2.5.1 นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา กับ ก าลังศึกษาปริญญาตรี ให้ความพึงพอใจเฉลี่ยด้าน
ประชาชนในท้องถิ่นแตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญ 
 2.5.2 นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพค้าขาย กับ ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ ให้ความพึงพอใจเฉลี่ยด้านประชาชนในท้องถิ่น
แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญ 
           2.6 พฤติกรรมการท่องเท่ียวด้านการทราบแหล่งข้อมูล ยานพาหนะที่แตกต่างกันท าระดับความพึงพอใจด้าน
ประชาชนในท้องถิ่นแตกแต่งกันอย่างมีนัยส าคัญ ด้านจ านวนครั้งของการมา ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่แตกต่างกันท าให้ระดับความ
พึงพอใจด้านประชาชนในท้องถิ่นแตกแต่งกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ 
 2.6.1 ทราบข้อมูลท่องเที่ยวของตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง จากญาติ / เพื่อน / คนรู้จัก กับ โทรทัศน์ / วิทยุ / 
หนังสือท่องเที่ยว ให้ความพึงพอใจเฉลี่ยด้านประชาชนในท้องถิ่นแตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญ  เช่นเดียวกันกับ ทราบ
ข้อมูลท่องเที่ยวของตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง จากโทรทัศน์ / วิทยุ / หนังสือท่องเที่ยว กับ ทราบข้อมูลท่องเที่ยวของตลาด
ใต้โหนด จังหวัดพัทลุง จากวิธีอ่ืน ๆ   
 2.6.2 การเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง โดยรถยนต์ส่วนตัว กับ วิธีการอ่ืน ๆ และพบว่า การ
เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง โดยรถจักรยานยนต์ กับ วิธีการอื่น ๆ ให้ความพึงพอใจเฉลี่ยด้านประชาชนใน
ท้องถิ่นแตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญ 
           2.7 ลักษณะทั่วไปของนักท่องเที่ยวในด้านเพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย และสถานภาพท่ีแตกต่างกัน
ท าให้ระดับความพึงพอใจด้านร้านค้า ร้านอาหารและสินค้าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ 
            2.8 พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านการทราบแหล่งข้อมูล และยานพาหนะที่แตกต่างกันท าระดับความพึงพอใจด้าน
ร้านค้า ร้านอาหารและสินค้าแตกแต่งกันอย่างมีนัยส าคัญ ด้านการเคยมา บุคคลที่ท่านเดินทางมาด้วย และค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
(เฉลี่ยต่อ1คน) ท่ีแตกต่างกันท าให้ระดับความพึงพอใจด้านร้านค้า ร้านอาหารและสินค้าแตกแต่งกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ 
           2.9 ลักษณะทั่วไปของนักท่องเที่ยวในด้านเพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย และสถานภาพท่ีแตกต่างกัน
ท าให้ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ 
           2.10 พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านการทราบแหล่งข้อมูล และยานพาหนะที่แตกต่างกันท าระดับความพึงพอใจโดย
ภาพรวมแตกแต่งกันอย่างมีนัยส าคัญ ด้านการเคยมา บุคคลที่ท่านเดินทางมาด้วย และค่าใช้จ่ายทั้งหมด (เฉลี่ยต่อ1คน) ที่
แตกต่างกันท าให้ระดับความพงึพอใจโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ 
 2.10.1 การทราบข้อมูลท่องเที่ยวของตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง จากญาติ / เพื่อน / คนรู้จัก กับ ทราบจากท่ีอื่นๆ 
ให้ความพึงพอใจเฉลี่ยด้านภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญ 
 

เอกสารอ้างอิง 
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ศกึษำเปรียบเทยีบรำยกำรเปลีย่นแปลงฐำนข้อมลู MariaDB Galera Cluster

ระหว่ำงกำรกระจำยภำระงำนด้วย HAProxy และ Pen 

โชติธรรม ธารรักษ์1*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การเข้าถึงบริการฐานข้อมลูในปัจจบุนัมแีนวโน้มความต้องเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ ส่งผลให้ระบบจัดการฐานข้อมูลไม่สามารถ

รองรับและตอบสนองผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การกระจายภาระงาน (load balance) เป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการท�างานของระบบจัดการฐานข้อมูล

วัตถปุระสงค์ : งานวจัิยนีจ้งึน�าเสนอการศกึษาเปรยีบเทยีบรายการเปลีย่นแปลงฐานข้อมลู (transactions) MariaDB Galera Cluster 

ระหว่างการกระจายภาระงานด้วย HAProxy และ Pen 

วิธีกำรศึกษำ : ทดสอบบนเครือ่งบรกิารและระบบเครือข่ายจ�าลอง ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที ่1 เครือ่งบรกิารรีเวิร์สพร็อกซี ตดิ

ตัง้ HAProxy และ Pen ท�าหน้าทีก่ระจายภาระงาน ส่วนที ่2 เครือ่งบรกิารฐานข้อมลู (Database Server) ตดิตัง้ MariaDB Galera 

Cluster จ�านวน 4 เครือ่ง และส่วนที ่3 เครือ่งลกูข่าย (client) ท�าหน้าทีร้่องขอเข้าถงึฐานข้อมลู และทดสอบประสิทธภิาพด้วยอตัรา

รายการเปลีย่นแปลงฐานข้อมลูต่อวนิาท ีโดยตั้งสมมติฐานและทดสอบด้วยสถิติ t-test 

ผลกำรศึกษำ : จากผลทีไ่ด้และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test พบว่ารายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล MariaDB Galera Cluster 

ที่กระจายภาระงานด้วย Pen มีอัตราสูงกว่า HAProxy อย่างมีนัยส�าคัญ 0.05 

วิจำรณ์และสรุป : แสดงให้เห็นว่าการกระจายภาระงานด้วย Pen เพิ่มประสิทธิภาพให้กับฐานข้อมูล MariaDB ได้ดีกว่า HAProxy

ค�ำส�ำคัญ : รายการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล กระจายภาระงาน ราวนด์โรบิน Galera Cluster

1 อ., สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 90000
1 Lecturer., Department of Computer Science, Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University, 90000
* Corresponding author: E-mail address: chotitham.th@skru.ac.th. Tel.: 081-5637445.
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Comparative Study of Transactions MariaDB Galera Cluster Between Load Balancing

with HAProxy and Pen

Chotitham Thanrak1*

Abstract

Introduction: Access to current database services tends to increase rapidly. Resulting in the database manage-

ment system being unable to support and respond to users effectively. Load balance is an alternative to increase 

the efficiency of the database management system.

Objective: This research presents a comparative study of transactions MariaDB Galera Cluster between load 

balancing with HAProxy and Pen.

Methods: Tested on simulated server and network system which consist of 3 parts. First, the reverse proxy 

server using round-robin workload with HAProxy and Pen. The second part is the databases server installed 

MariaDB Galera Cluster 4 machines. And the last one is the client that request service to test the server’s per-

formance on transactions rates.

Results: Hypothesis test with t-test statistics, found that transactions rates of load balancing with Pen can han-

dle more than HAProxy at a significance level of 0.05. 

Conclusion: This shows that, load balancing with Pen to enhance the MariaDB database will provide better 

performance than HAProxy. 

Keywords: Transactions, Load Balance, Round-Robin, Galera Cluster
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บทนํา 
 ปจจุบันการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือเขาถึงบริการฐานขอมูล มีแนวโนมความตองเพ่ิมข้ึนอยาง
รวดเร็ว สงผลใหระบบจัดการฐานขอมูลไมสามารถรองรับและตอบสนองผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจัยหน่ึงท่ีมีผลตอ
ความตองการน้ีคือ ประสิทธิภาพของระบบเครือขายและระบบจัดการฐานขอมูล การกระจายภาระงานเปนทางเลือกหน่ึง 
ท่ีไดรับความนิยม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของระบบจัดการฐานขอมูล ใหสามารถรองรับปริมาณการรองขอใช
บริการฐานขอมูลจํานวนมากไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ปจจุบันมีซอฟตแวรใหเลือกใชเพ่ือติดตั้งเครื่องบริการรีเวิรสพร็อกซี 
เชน HAProxy และ Pen ซึ่งมีความสามารถทํางานในลักษณะกระจายภาระงานบน TCP/HTTP ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 งานวิจัยน้ีจึงนําเสนอการศึกษาเปรียบเทียบรายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูล (transactions) MariaDB Galera 
Cluster ระหวางการกระจายภาระงาน ดวย HAProxy และ Pen  โดยทดสอบบนเครื่องบริการและระบบเครือขายจําลอง 
ประกอบดวย 3 สวนคือ สวนท่ี 1 เครื่องบริการรีเวิรสพร็อกซี ติดตั้ง HAProxy และ Pen ทําหนาท่ีกระจายภาระงาน สวนท่ี 
2 เครื่องบริการฐานขอมูล (Database Server) ติดตั้ง MariaDB  Galera Cluster จํานวน 4 เครื่อง และสวนท่ี 3 เครื่องลูก
ขาย (client) ทําหนาท่ีรองขอเขาถึงฐานขอมูล และทดสอบประสิทธิภาพดวยอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลตอวินาที 
ดวยโปรแกรมสรางภาระงาน sysbench โดยตั้งสมมติฐานและทดสอบดวยสถิติ t-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05    
 จากท่ีกลาวมาขางตน งานวิจัยน้ีมุงเนนแนวคิดการกระจายภาระงานบนเครื่องบริการรีเวิรสพร็อกซีเพ่ือทดสอบ
และเปรียบเทียบประสิทธิภาพ HAProxy และ Pen เพ่ือใชเปนแนวทางในการเลือกติดตั้งเครื่องบริการรีเวิรสพร็อกซี เพ่ิม
ประสิทธิภาพใหกับฐานขอมูล MariaDB ใหเหมาะสมกับความตองการของผูใชงานตอไป 

 

วิธีดําเนินการ 
 งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพรายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูล MariaDB Galera Cluster 
ระหวางการกระจายภาระงาน ดวย HAProxy และ Pen  แบบราวนดโรบิน บนเครื่องบริการฐานขอมูลและระบบเครือขาย
จําลอง ประกอบดวย 3 สวนคือ  สวนท่ี 1 เครื่องบริการรีเวิรสพร็อกซี ทําหนาท่ีกระจายภาระงาน แบบราวนดโรบินใหกับ
เครื่องบริการฐานขอมูล (Database Server)  ติดตั้ง HAProxy และ Pen จํานวน 1 เครื่อง สวนท่ี 2 เครื่องบริการฐานขอมูล 
ติดตั้ง MariaDB Galera Cluster บน Raspberry Pi 3 Model B+ จํานวน 4 เครื่อง และสวนท่ี 3 เครื่องลูกขายทําหนาท่ี
รองขอเขาถึงฐานขอมูลดวยอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลตอวินาที และตั้งสมมติฐาน ทดสอบดวยสถิติ t-test ท่ี
ระดับนัยสําคัญ 0.05 รายละเอียดสรุปวัสดุอุปกรณ ฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีใชในการทดสอบแสดงดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1  รายละเอียดวัสดุ อุปกรณท่ีใชในการทดสอบ 

ฮารดแวร ซอฟตแวร 
สวนท่ี1 เครื่องบริการรีเวิรสพร็อกซี 
HP ProDesk 400 G3 MT Business PC จํานวน 1 เครื่อง 
 - CPU Intel(R) Core(TM) i7-6700 3.40GHz 
 - RAM 8 GB DDR4 
 - Hard Disk  2 TB 

 
 
 - CentOS Linux release 7.4.1708 
 - HAProxy 
 - Pen 

สวนท่ี2 เครื่องบริการฐานขอมูล 
Raspberry Pi 3 Model B+ จํานวน 4 เครื่อง 
 - Architecture Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit 

 
 - Raspbian Stretch Lite Kernel 4.9 
 - MariaDB Galera Cluster 10.1.23 
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Reverse Proxy Server 

สวนท่ี3 เครื่องลูกขาย 
HP ProDesk 400 G3 MT Business PC จํานวน 1 เครื่อง 
 - CPU Intel(R) Core(TM) i7-6700 3.40GHz 
 - RAM 8 GB DDR4 
 - Hard Disk  2 TB 

 
 
 - CentOS Linux release 7.4.1708 
  - sysbench-1.0.15 

 

 วิธีดําเนินการ 
 1. การเตรยีมการทดสอบ 
  1.1 ออกแบบจําลองระบบเครือขายและเครื่องบริการ ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนท่ี 1 เครื่องบริการ
รีเวิรสพร็อกซี ติดตั้ง HAProxy และ Pen บน HP ProDesk 400 G3 ทําหนาท่ีกระจายภาระงานแบบราวนดโรบิน สวนท่ี 2 
เครื่องบริการฐานขอมูล ติดตั้ง MariaDB Galera Cluster บน Raspberry Pi 3 Model B+ จํานวน 4 เครื่อง และ สวนท่ี 3 
เครื่องลูกขาย ดังภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แบบจําลองระบบเครือขายและเครื่องบริการในการดาํเนินงานวิจัย 

1.2 ติดตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟตแวร 
   1.2.1 เครื่องบริการรีเวิรสพร็อกซี ติดตั้งระบบปฏิบัติการ CentOS Linux release 
7.4.1708 ซอฟตแวร Pen และ HAProxy กําหนดหนาท่ีกระจายภาระงานใหกับเครื่องบริการฐานขอมูลแบบราวนดโรบิน 
   1.2.2 เครื่องบริการฐานขอมูล ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Raspbian Stretch Lite Kernel 4.9 
บริหารจัดการฐานขอมูลดวย MariaDB Galera Cluster 10.1.23 จํานวน 4 เครื่อง แบงเปน MariaDB1, MariaDB2, 
MariaDB3และ MariaDB4 
   1.2.3 เครื่องลูกขาย ติดตั้งระบบปฏิบัติการ CentOS Linux release 7.4.1708 ทําหนาท่ี
รองขอใชบริการฐานขอมูล เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลตอวินาที ดวยโปรแกรมสรางภาระ
งาน sysbench-1.0.15 

1.3 ตั้งสมมติฐานและทดสอบดวยสถิติ 
1.3.1 ในการทดสอบประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูล จะทําการทดสอบ

สรางภาระงานเพ่ือรองขอการเขาถึงฐานขอมูลบนเครื่องลูกขายดวยคําสั่ง sysbench ในลักษณะผานไปยังเครื่องบริการรีเวิร
สพร็อกซีเพ่ือกระจายภาระงานใหกับเครื่องบริการฐานขอมูลท้ัง 4 เครื่อง แบบราวนดโรบิน ตามสมมติฐานดังน้ี 

Client HAProxy / Pen 
xxx.xxx.xxx.12 MariaDB 1 

MariaDB 2 

MariaDB 3 

Galera Cluster  

MariaDB 4 
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   H0 :  µ1 - µ2 = 0  
   H1 :  µ1 - µ2 > 0 
µ1 = อัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูล MariaDB เฉลี่ยท่ีกระจายภาระงานดวย Pen 
µ2 = อัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูล MariaDB เฉลี่ยท่ีกระจายภาระงานดวย HAProxy 

1.3.2 ทดสอบดวยสถิติ t-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 แบงการทดสอบออกเปน 2 รูปแบบคือ 
แบบอานอยางเดียว (read-only) และแบบอานเขียน (read-write) 
 

 2. วิธีดาํเนินการทดสอบ 
  2.1 ในการทดสอบจะทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลของเครื่อง
บริการรีเวิรสพร็อกซี ดวยวิธีการกระจายภาระงานแบบราวนดโรบิน ระหวาง HAProxy และ Pen ดวยโปรแกรมสรางภาระ
งาน sysbench บนเครื่องลูกขาย  
  2.2 สรางภาระงานเพ่ือรองขอการเขาถึงฐานขอมูลบนเครื่องลูกขายดวยคําสั่ง sysbench --db-
driver=mysql /usr/share/sysbench/tests/include/oltp_legacy/oltp.lua --oltp-table-size=100000 --
time=60 --oltp-read-only=on --events=0 --threads=10 --mysql-host=xxx.xx.xx.12 --mysql-port=3306 --
mysql-db=DBtest --mysql-user=haproxy_root --mysql-password=comsciproxy run หมายถึงการสรางภาระ
งานการเขาถึงฐานขอมูลไปยังเครื่องบริการรีเวิรสพร็อกซี ดวยภาระงานแบบ Online transaction processing (OLTP) 
ขนาดฐานขอมูล 100000 เรคคอรด จํานวน 10 threads ในเวลา 1 นาที แบบอานอยางเดียว โดยทดสอบซํ้าจํานวน 10 
ครั้ง หาคาเฉลี่ยอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลตอวินาที 
  2.3 ทําการทดสอบในลักษณะเดิมแตเปลี่ยนคุณลักษณะ --oltp-read-only=off คือ ทดสอบแบบอาน
เขียนและเปลี่ยนจํานวน threads จาก --threads=10  เปน --threads=50  ในการทดสอบแตละครั้งจะไดผลการทดสอบ
เพ่ือนําไปวิเคราะห ดังภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2 ตัวอยางผลท่ีไดจากการทดสอบ 

 

Running the test with following options: 

Number of threads: 10 

Initializing random number generator from 

current time 

Initializing worker threads... 

Threads started! 

SQL statistics: 

    queries performed: 

        read:                            660688 

        write:                           0 

        other:                           94384 

        total:                           755072 

    transactions:   47192  (786.34 per sec.) 

    queries:            755072 (12581.43 per sec.) 

    ignored errors:           0      (0.00 per sec.) 

    reconnects:                 0      (0.00 per sec.) 

General statistics: 

    total time:                          60.0120s 

    total number of events:       47192 

 

Latency (ms): 

         min:                                   8.16 

         avg:                                   12.71 

         max:                                   28.39 

         95th percentile:                15.55 

         sum:                               599954.04 

Threads fairness: 

events (avg/stddev):           4719.2000/121.25 

execution time (avg/stddev):   59.9954/0.00 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการทดสอบรองขอเขาถึงฐานขอมูล ผานทางเครื่องบริการรีเวิรสพร็อกซี ติดตั้งดวย HAProxy และ Pen โดย
ใชคาเฉลี่ยอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูล มาเปรียบเทียบแยกตามรูปแบบการทดสอบ ดังน้ี 
 

 1. ทดสอบประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลตอวินาทีแบบอานอยางเดียว 
 ผลท่ีไดพบวาฐานขอมูล MariaDB ท่ีกระจายภาระงานดวย Pen มีรายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลเฉลี่ย 788.68 
และ 1609.48 ตอวินาที ซ่ึงสูงกวา ฐานขอมูล MariaDB ท่ีกระจายภาระงานดวย HAProxy ซ่ึงมีรายการเปลี่ยนแปลง
ฐานขอมูลเฉลี่ย 744.32 และ 1605.46 ตอวินาที ทดสอบท่ีจํานวน 10 และ 50 threads ตามลําดับ ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลตอวินาทีแบบอานอยางเดียว (transactions/sec) 
 

คร้ังท่ี 
10 threads 50 threads 

HAProxy Pen HAProxy Pen 
1 741.08 786.34 1611.56 1612.10 
2 744.96 810.89 1610.27 1610.02 
3 743.70 793.86 1606.48 1608.60 
4 747.97 777.83 1603.70 1609.69 
5 742.93 782.45 1603.01 1607.28 
6 741.93 779.28 1605.46 1606.75 
7 748.29 788.87 1600.69 1609.36 
8 744.23 791.96 1600.14 1608.70 
9 744.12 795.23 1603.95 1610.60 
10 743.97 780.05 1609.36 1611.72 

คาเฉลี่ย 744.32 788.68 1605.46 1609.48 
 

 

 
 

 
ภาพท่ี 3 ผลทดสอบดวยสถิต ิt-test ท่ีระดบันัยสําคัญ 0.05 แบบอานอยางเดียว จํานวน 10 และ 50 threads 

 
 
 2. ทดสอบประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลตอวินาทีแบบอานเขียน 
 ผลท่ีไดพบวาฐานขอมูล MariaDB ท่ีกระจายภาระงานดวย Pen มีรายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลเฉลี่ย 117.22 
และ 94.88 ตอวินาที ซ่ึงสูงกวา ฐานขอมูล MariaDB ท่ีกระจายภาระงานดวย HAProxy ซ่ึงมีรายการเปลี่ยนแปลง
ฐานขอมูลเฉลี่ย 113.41 และ 91.20 ตอวินาที ทดสอบท่ีจํานวน 10 และ 50 threads ตามลําดับ ดังตารางท่ี 3 
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   H0 :  µ1 - µ2 = 0  
   H1 :  µ1 - µ2 > 0 
µ1 = อัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูล MariaDB เฉลี่ยท่ีกระจายภาระงานดวย Pen 
µ2 = อัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูล MariaDB เฉลี่ยท่ีกระจายภาระงานดวย HAProxy 

1.3.2 ทดสอบดวยสถิติ t-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 แบงการทดสอบออกเปน 2 รูปแบบคือ 
แบบอานอยางเดียว (read-only) และแบบอานเขียน (read-write) 
 

 2. วิธีดาํเนินการทดสอบ 
  2.1 ในการทดสอบจะทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลของเครื่อง
บริการรีเวิรสพร็อกซี ดวยวิธีการกระจายภาระงานแบบราวนดโรบิน ระหวาง HAProxy และ Pen ดวยโปรแกรมสรางภาระ
งาน sysbench บนเครื่องลูกขาย  
  2.2 สรางภาระงานเพ่ือรองขอการเขาถึงฐานขอมูลบนเครื่องลูกขายดวยคําสั่ง sysbench --db-
driver=mysql /usr/share/sysbench/tests/include/oltp_legacy/oltp.lua --oltp-table-size=100000 --
time=60 --oltp-read-only=on --events=0 --threads=10 --mysql-host=xxx.xx.xx.12 --mysql-port=3306 --
mysql-db=DBtest --mysql-user=haproxy_root --mysql-password=comsciproxy run หมายถึงการสรางภาระ
งานการเขาถึงฐานขอมูลไปยังเครื่องบริการรีเวิรสพร็อกซี ดวยภาระงานแบบ Online transaction processing (OLTP) 
ขนาดฐานขอมูล 100000 เรคคอรด จํานวน 10 threads ในเวลา 1 นาที แบบอานอยางเดียว โดยทดสอบซํ้าจํานวน 10 
ครั้ง หาคาเฉลี่ยอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลตอวินาที 
  2.3 ทําการทดสอบในลักษณะเดิมแตเปลี่ยนคุณลักษณะ --oltp-read-only=off คือ ทดสอบแบบอาน
เขียนและเปลี่ยนจํานวน threads จาก --threads=10  เปน --threads=50  ในการทดสอบแตละครั้งจะไดผลการทดสอบ
เพ่ือนําไปวิเคราะห ดังภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2 ตัวอยางผลท่ีไดจากการทดสอบ 

 

Running the test with following options: 

Number of threads: 10 

Initializing random number generator from 

current time 

Initializing worker threads... 

Threads started! 

SQL statistics: 

    queries performed: 

        read:                            660688 

        write:                           0 

        other:                           94384 

        total:                           755072 

    transactions:   47192  (786.34 per sec.) 

    queries:            755072 (12581.43 per sec.) 

    ignored errors:           0      (0.00 per sec.) 

    reconnects:                 0      (0.00 per sec.) 

General statistics: 

    total time:                          60.0120s 

    total number of events:       47192 

 

Latency (ms): 

         min:                                   8.16 

         avg:                                   12.71 

         max:                                   28.39 

         95th percentile:                15.55 

         sum:                               599954.04 

Threads fairness: 

events (avg/stddev):           4719.2000/121.25 

execution time (avg/stddev):   59.9954/0.00 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการทดสอบรองขอเขาถึงฐานขอมูล ผานทางเครื่องบริการรีเวิรสพร็อกซี ติดตั้งดวย HAProxy และ Pen โดย
ใชคาเฉลี่ยอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูล มาเปรียบเทียบแยกตามรูปแบบการทดสอบ ดังน้ี 
 

 1. ทดสอบประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลตอวินาทีแบบอานอยางเดียว 
 ผลท่ีไดพบวาฐานขอมูล MariaDB ท่ีกระจายภาระงานดวย Pen มีรายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลเฉลี่ย 788.68 
และ 1609.48 ตอวินาที ซ่ึงสูงกวา ฐานขอมูล MariaDB ท่ีกระจายภาระงานดวย HAProxy ซ่ึงมีรายการเปลี่ยนแปลง
ฐานขอมูลเฉลี่ย 744.32 และ 1605.46 ตอวินาที ทดสอบท่ีจํานวน 10 และ 50 threads ตามลําดับ ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลตอวินาทีแบบอานอยางเดียว (transactions/sec) 
 

คร้ังท่ี 
10 threads 50 threads 

HAProxy Pen HAProxy Pen 
1 741.08 786.34 1611.56 1612.10 
2 744.96 810.89 1610.27 1610.02 
3 743.70 793.86 1606.48 1608.60 
4 747.97 777.83 1603.70 1609.69 
5 742.93 782.45 1603.01 1607.28 
6 741.93 779.28 1605.46 1606.75 
7 748.29 788.87 1600.69 1609.36 
8 744.23 791.96 1600.14 1608.70 
9 744.12 795.23 1603.95 1610.60 
10 743.97 780.05 1609.36 1611.72 

คาเฉลี่ย 744.32 788.68 1605.46 1609.48 
 

 

 
 

 
ภาพท่ี 3 ผลทดสอบดวยสถิต ิt-test ท่ีระดบันัยสําคัญ 0.05 แบบอานอยางเดียว จํานวน 10 และ 50 threads 

 
 
 2. ทดสอบประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลตอวินาทีแบบอานเขียน 
 ผลท่ีไดพบวาฐานขอมูล MariaDB ท่ีกระจายภาระงานดวย Pen มีรายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลเฉลี่ย 117.22 
และ 94.88 ตอวินาที ซ่ึงสูงกวา ฐานขอมูล MariaDB ท่ีกระจายภาระงานดวย HAProxy ซ่ึงมีรายการเปลี่ยนแปลง
ฐานขอมูลเฉลี่ย 113.41 และ 91.20 ตอวินาที ทดสอบท่ีจํานวน 10 และ 50 threads ตามลําดับ ดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลตอวินาทีแบบอานเขียน (transactions/sec) 

คร้ังท่ี 
10 threads 50 threads 

HAProxy Pen HAProxy Pen 
1 112.06 125.33 96.21 93.75 
2 111.99 120.74 97.69 96.48 
3 108.83 122.79 94.78 95.98 
4 111.15 119.69 87.71 92.46 
5 109.85 116.81 86.57 93.00 
6 112.46 114.68 93.02 96.42 
7 110.50 108.54 93.13 97.00 
8 116.62 115.30 87.03 97.16 
9 121.05 116.97 86.47 96.83 
10 119.54 111.30 89.38 89.71 

คาเฉลี่ย 113.41 117.22 91.20 94.88 
 
 

 

ภาพท่ี 4 ผลทดสอบดวยสถิต ิt-test ท่ีระดบันัยสําคัญ 0.05 แบบอานเขียน จํานวน 10 และ 50 threads 

จากการทดสอบดวยสถิติ t-test จากภาพท่ี 3 และภาพท่ี 4 พบวา p-value มีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 
ดังน้ัน ปฎิเสธ H0 :  µ1 - µ2 = 0 แสดงวาฐานขอมูล MariaDB ท่ีกระจายภาระงานดวย Pen มีอัตรารายการเปลี่ยนแปลง
ฐานขอมูลสูงกวาฐานขอมูล MariaDB ท่ีกระจายภาระงานดวย HAProxy อยางมีนัยสําคัญ 0.05 ทดสอบท้ังแบบอานอยาง
เดียวและแบบอานเขียนซึ่งสอดคลองกับคาเฉลี่ยจากตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นวา การติดตั้ง Pen เปนเครื่อง
บริการรีเวิรสพร็อกซีเพ่ือกระจายภาระงานแบบราวนดโรบินใหกับเครื่องบริการฐานขอมูล มีประสิทธิภาพดีกวาติดตั้งดวย 
HAProxy ซึ่งเห็นไดอยางชัดเจนเมื่อทดสอบท่ีจํานวน 10 threads และดีกวาเล็กนอยท่ีจํานวน 50 threads ท้ังแบบอาน
อยางเดียวและแบบอานเขียน แสดงดังภาพท่ี 5 และภาพท่ี 6 ดังน้ันเหมาะสําหรับติดตั้งเพ่ือนําไปประยุกตใชกับความ
ตองการตอไป 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการทดสอบสรางภาระงานแบบ OLTP ดวยโปรแกรม sysbench เพ่ือรองขอเขาถึงฐานขอมูลแบบอานอยาง
เดียวและแบบอานเขียน ผานทางเครื่องบริการรีเวิรสพร็อกซี ติดตั้งดวย HAProxy และ Pen พบวาการกระจายภาระงาน
ดวย Pen มีอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลสูงกวา ฐานขอมูล MariaDB ท่ีกระจายภาระงานดวย HAProxy แสดงให
เห็นวาการติดตั้ง Pen เปนเครื่องบริการรีเวิรสพร็อกซีเพ่ือกระจายภาระงานแบบราวนดโรบินใหกับเครื่องบริการฐานขอมูล 
มีประสิทธิภาพดีกวาติดตั้งดวย HAProxy 

 

เอกสารอางอิง 
[1] MariaDB. (2018). What is MariaDB Galera Cluster? (Online). Retrieved 5 November 2018, from 

https://mariadb.com/kb/en/library/what-is-mariadb-galera-cluster/ 
[2] GALERA CLUSTER. (2018). Galera Cluster Documentation (Online). Retrieved 10 December 2018, 

from http://galeracluster.com/documentation-webpages/index.html. 
[3] Wikipedia. (2019). HAProxy (Online). Retrieved 25 January 2019, from https://en.wikipedia.org/ 
  wiki/HAProxy. 
[4] MySQL.TM (2018). MySQL Benchmark Tool (Online).Retrieved 23 December 2018, from 
  https://dev.mysql.com/downloads/benchmarks.html. 

อัต
ราร

าย
กา

รเป
ลี่ย

นแ
ปล

งฐา
นข

อม
ูล 

ตอ
วิน

าที
 (tr

an
sac

tio
ns

/se
c) 

จํานวน threads 
อัต

ราร
าย

กา
รเป

ลี่ย
นแ

ปล
งฐา

นข
อม

ูล 
ตอ

วิน
าที

 (tr
an

sac
tio

ns
/se

c) 

จํานวน threads 
ภาพท่ี 5 เปรียบเทียบอัตรารายการเปลีย่นแปลงฐานขอมลู 

ตอวินาที (transactions/sec) แบบอานอยางเดียว 

ภาพท่ี 6 เปรียบเทียบอัตรารายการเปลีย่นแปลงฐานขอมลู 
ตอวินาที (transactions/sec) แบบอานเขียน 
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กำรเพิ่มประสิทฺธิภำพฐำนข้อมูล MariaDB ด้วย Galera Cluster ร่วมกับกำรกระจำยภำระงำน

แบบรำวนด์โรบิน

โชติธรรม ธารรักษ์ 1* และดินาถ หล�าสุบ 2

บทคัดย่อ

บทน�ำ: การท�าคลัสเตอร์ (clustering) และการกระจายภาระงาน (load balance) เป็นวิธีที่นิยมใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท�างานของระบบจัดการฐานข้อมูล และเมื่อน�ามาท�างานร่วมกัน ท�าให้การท�างานของระบบจัดการฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

วตัถปุระสงค์: งานวิจัยนี้น�าเสนอการใช้ MariaDB Galera Cluster ร่วมกับ HAProxy ที่มีการกระจายภาระงานแบบราวนด์โรบนิ 

(round-robin) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฐานข้อมูล MariaDB 

วิธีกำรศึกษำ: ทดสอบบนเครือ่งบรกิารและระบบเครอืข่ายจ�าลอง ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที ่1 เครือ่งบรกิารรีเวิร์สพร็อกซี ตดิ

ตัง้ HAProxy ท�าหน้าท่ีกระจายภาระงาน ส่วนที ่2 เครือ่งบรกิารฐานข้อมลู (Database Server) ตดิตัง้ MariaDB Galera Cluster 

จ�านวน 3 เครือ่ง และส่วนท่ี 3 เครือ่งลกูข่าย (client) ท�าหน้าทีร้่องขอเข้าถงึฐานข้อมลู และทดสอบประสิทธภิาพด้วยอตัรารายการ

เปลีย่นแปลงฐานข้อมลู (transactions) ต่อวนิาท ีโดยตั้งสมมติฐานและทดสอบด้วยสถิติ t-test 

ผลกำรศึกษำ: จากผลทีไ่ด้และการทดสอบท ีพบว่าฐานข้อมลู MariaDB ทีใ่ช้ Galera Cluster ร่วมกับการกระจายภาระงาน มอีตัรา

รายการเปลีย่นแปลงฐานข้อมลูสงูกว่า ฐานข้อมลู MariaDB ทีใ่ช้ Galera Cluster เพียงอย่างเดียว อย่างมนียัส�าคัญ 0.05 

วจิำรณ์และสรปุ: แสดงให้เหน็ว่าการใช้คลัสเตอร์ท�างานร่วมกับการกระจายภาระงานท�าให้ฐานข้อมลู MariaDB มปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้

ค�ำส�ำคัญ: ประสิทธิภาพ คลัสเตอร์ กระจายภาระงาน ราวนด์โรบิน Galera Cluster

1 อ., สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 90000
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Optimization of MariaDB Database with Galera Cluster and Round-Robin

Load Balancing Method

Chotitham Thanrak 1* and Dinat Lamsub 2

Abstract

Introduction: Clustering and load balancing are the popular methods to increase the efficiency of database 

management systems. With the combination of the two methods, the management systems will be more ef-

fective. 

Objective: This research presented the use of Galera Cluster combine with HAProxy load balance of the 

round-robin to enhance the efficiency of the MariaDB database. 

Methods: Tested on a server and simulated network systems consisting of 3 parts, First, the server using a re-

verse proxy with HAProxy installed for distributing workloads. The second part is the database server with 3 

MariaDB Galera Clusters. And the last one is the client that request service to test the server’s performance on 

transactions rates. 

Results: Hypothesis test with t-test statistics, found that transactions rates of MariaDB database using Galera 

Cluster combine with the load balance had a higher rate of transactions per second than that without the load 

balance at a significance level of 0.05. 

Conclusion: This shows that the combination of clustering and load balancing could enhance the efficiency of 

the MariaDB database.

Keywords: Efficiency, Cluster, Load Balance, Round-Robin, Galera Cluster
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บทนํา 
 ปจจุบันการประยุกตใชขอมูลสารสนเทศ มีมากมายหลากหลายรูปแบบและมีปริมาณ แนวโนมเพ่ิมข้ึนอยาง
รวดเร็ว สงผลใหการบริหารจัดการตองมีประสิทธิภาพสูง เพ่ือรองรับการเขาถึงบริการขอมูลสารสนเทศเหลาน้ี ปจจัยหน่ึงท่ี
มีผลตอความตองการน้ีคือระบบเครือขายและเทคนิควิธีระบบจัดการฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถรองรับการ
ขยายตัวของระบบใหเพียงพอตอการบริหารระบบจัดการฐานขอมูล ท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลาย ไดแก การทําคลัสเตอร 
และการกระจายภาระงาน เปนการนําเครื่องบริการฐานขอมูลจํานวนหลายๆ เครื่องมาอยูเปนกลุมเดียวกันและกระจาย
ภาระงานใหทํางานรวมกัน ปจจุบันมีซอฟตแวรใหเลือกใชเพ่ือติดตั้งเครื่องบริการฐานขอมูลดังกลาว เชน MariaDB Galera 
Cluster ซึ่งมีความสามารถทํางานในลักษณะแบบ true multi-master และ active - active cluster สามารถอานเขียน
ขอมูลไปยังโหนดใดๆ ไดตลอดเวลาดวยการ synchronous replication สวนการกระจายภาระงานนิยมใช HAProxy ซ่ึง
สามารถจัดการกระจายภาระงานบน TCP/HTTP ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

งานวิจัยน้ีจึงนําเสนอการใช MariaDB Galera Cluster รวมกับ HAProxy ท่ีมีการกระจายภาระงานแบบราวนด
โรบินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับฐานขอมูล MariaDB โดยการทดสอบบนเครื่องบริการฐานขอมูลและระบบเครือขายจําลอง 
ประกอบดวย 3 สวนคือ สวนท่ี 1 เครื่องบริการรีเวิรสพร็อกซี ติดตั้ง HAProxy ทําหนาท่ีกระจายภาระงาน สวนท่ี 2 เครื่อง
บริการฐานขอมูล ติดตั้งดวย MariaDB Galera Cluster จํานวน 3 เครื่อง และสวนท่ี 3 เครื่องลูกขายทําหนาท่ีรองขอบริการ
เขาถึงฐานขอมูล และทดสอบประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลตอวินาที ดวยโปรแกรมสรางภาระงาน 
sysbench โดยตั้งสมมติฐานและทดสอบดวยสถิติ t-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  
 จากท่ีกลาวมาขางตน งานวิจัยน้ีมุงเนนแนวคิดการใชคลัสเตอรทํางานรวมกับการกระจายภาระงาน ทําให
ฐานขอมูล MariaDB มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และเปนแนวทางเพ่ือนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับความตองการของ
ผูใชงานตอไป  

วิธีดําเนินการ 
 งานวิจัยน้ีเปนการทดสอบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับฐานขอมูล MariaDB ดวย Galera Cluster รวมกับการ
กระจายภาระงานแบบราวนดโรบิน บนเครื่องบริการฐานขอมูลและระบบเครือขายจําลอง ประกอบดวย 3 สวนคือ สวนท่ี 1 
เครื่องบริการรีเวิรสพร็อกซี ติดตั้ง HAProxy ทําหนาท่ีกระจายภาระงานแบบราวนดโรบิน บน Raspberry Pi 3 Model B+  
จํานวน 1 เครื่อง สวนท่ี 2 เครื่องบริการฐานขอมูล ติดตั้ง MariaDB Galera Cluster บน Raspberry Pi 3 Model B+ 
จํานวน 3 เครื่อง และสวนท่ี 3 เครื่องลูกขายทําหนาท่ีรองขอเขาถึงฐานขอมูลดวยอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลตอ
วินาที และตั้งสมมติฐาน ทดสอบดวยสถิติ t-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 รายละเอียดสรุปวัสดุอุปกรณ ฮารดแวรและ
ซอฟตแวรท่ีใชในการทดสอบแสดง ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1  รายละเอียดวัสดุ อุปกรณท่ีใชในการทดสอบ 

ฮารดแวร ซอฟตแวร 
สวนท่ี1 เครื่องบริการรีเวิรสพร็อกซี 
Raspberry Pi 3 Model B+ จํานวน 1 เครื่อง 
 - Architecture Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit 

  
            - Raspbian Stretch Lite Kernel 4.9 
 - HAProxy 

สวนท่ี2 เครื่องบริการฐานขอมูล 
Raspberry Pi 3 Model B+ จํานวน 3 เครื่อง 
 - Architecture Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit 

 
 - Raspbian Stretch Lite Kernel 4.9 
 - MariaDB Galera Cluster 10.1.23 
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Galera Cluster  

Reverse Proxy Server 

สวนท่ี3 เครื่องลูกขาย 
HP ProDesk 400 G3 MT Business PC จํานวน 1 เครื่อง 
 - CPU Intel(R) Core(TM) i7-6700 3.40GHz 
 - RAM 8 GB DDR4 
 - Hard Disk  2 TB 

 
 - CentOS Linux release 7.4.1708 
  - sysbench-1.0.15 

 

 วิธีดําเนินการ 
 1. การเตรยีมการทดสอบ 
  1.1 ออกแบบจําลองระบบเครือขายและเครื่องบริการ ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนท่ี 1 เครื่องบริการ
รีเวิรสพร็อกซี ติดตั้ง HAProxy ทําหนาท่ีกระจายภาระงานแบบราวนดโรบิน บน Raspberry Pi 3 Model B+ จํานวน 1 
เครื่อง สวนท่ี 2 เครื่องบริการฐานขอมูลติดตั้ง MariaDB Galera Cluster บน Raspberry Pi 3 Model B+ จํานวน 3 
เครื่อง และสวนท่ี 3 เครื่องลูกขาย ดังภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แบบจําลองระบบเครือขายและเครื่องบริการฐานขอมูลในการดําเนินงานวิจยั 

1.2 ติดตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟตแวร 
   1.2.1 เครื่องบริการรีเวิรสพร็อกซี ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Raspbian Stretch Lite Kernel 
4.9และซอฟตแวร HAProxy เปนตัวกระจายภาระงานใหกับเครื่องบริการฐานขอมูลแบบราวนดโรบิน 
   1.2.2 เครื่องบริการฐานขอมูล ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Raspbian Stretch Lite Kernel 4.9 
บริหารจัดการฐานขอมูลดวย MariaDB Galera Cluster 10.1.23 จํานวน 3 เครื่อง แบงเปน MariaDB1, MariaDB2 และ 
MariaDB3 
   1.2.3 เครื่องลูกขาย ติดตั้งระบบปฏิบัติการ CentOS Linux release 7.4.1708 ทําหนาท่ี
รองขอใชบริการฐานขอมูล เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลตอวินาที ดวยโปรแกรมสรางภาระ
งาน sysbench-1.0.15 

  1.3 ตั้งสมมติฐานและทดสอบดวยสถิติ 
1.3.1 ในการทดสอบประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูล จะทําการทดสอบ

สรางภาระงานเพ่ือรองขอการเขาถึงฐานขอมูลบนเครื่องลูกขายดวยคําสั่ง sysbench ใน 2 ลักษณะคือผานไปยังเครื่อง
บริการรีเวิรสพร็อกซีเพ่ือกระจายภาระงานใหกับเครื่องบริการฐานขอมูลท้ัง 3 เครื่องแบบราวนดโรบิน และรองขอไปยัง
เครื่องบริการฐานขอมูลโดยตรงท่ีละเครื่อง ตามสมมติฐานดังน้ี 
   H0 :  µ1 - µ2 = 0  
   H1 :  µ1 - µ2 > 0 

MariaDB 1 

MariaDB 2 

MariaDB 3 

Client 
HAProxy 

xxx.xxx.xxx.12 



1436

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

5 

 

µ1 = อัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูล MariaDB เฉลี่ยท่ีใช Galera Cluster รวมกับการกระจายภาระงาน 
µ2 = อัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูล MariaDB เฉลี่ยท่ีใช Galera Cluster เพียงอยางเดียว 

1.3.2 ทดสอบดวยสถิติ t-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 แบงการทดสอบออกเปน 2 รูปแบบคือ 
แบบอานอยางเดียว (read-only) และแบบอานเขียน (read-write) 
 

 2. วิธีดําเนินการทดสอบ 
  2.1 ในการทดสอบประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูล โดยใช Galera Cluster รวมกับ
การกระจายภาระงานแบบราวนดโรบินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับฐานขอมูล MariaDB ดวยโปรแกรมสรางภาระงาน 
sysbench บนเครื่องลูกขาย  
  2.2 สรางภาระงานเพ่ือรองขอการเขาถึงฐานขอมูลบนเครื่องลูกขายดวยคําสั่ง sysbench --db-
driver=mysql /usr/share/sysbench/tests/include/oltp_legacy/oltp.lua --oltp-table-size=100000 --
time=60 --oltp-read-only=on --events=0 --threads=30 --mysql-host=xxx.xx.xx.12 --mysql-port=3306 --
mysql-db=DBtest --mysql-user=haproxy_root --mysql-password=comsciproxy run หมายถึงการสรางภาระ
งานการเขาถึงฐานขอมูลไปยังเครื่องบริการรีเวิรสพร็อกซี ดวยภาระงานแบบ Online transaction processing (OLTP) 
ขนาดฐานขอมูล 100000 เรคคอรด จํานวน 30 threads ในเวลา 1 นาที แบบอานอยางเดียว โดยทดสอบซํ้าจํานวน 10 
ครั้ง หาคาเฉลี่ยอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลตอวินาที 
  2.3 ทําการทดสอบในลักษณะเดิมแตเปลี่ยนคุณลักษณะ --oltp-read-only=off คือ ทดสอบแบบอาน
เขียนและเปลี่ยน --mysql-host= xxx.xx.xx.12 เปนเครื่องบริการฐานขอมูล xxx.xx.xx.8 , xxx.xx.xx.9 และ 
xxx.xx.xx.10  ในการทดสอบแตละครั้งจะไดผลการทดสอบเพ่ือนําไปวิเคราะห ดังภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 ตัวอยางผลท่ีไดจากการทดสอบ 

 

 

 

 

Running the test with following options: 

Number of threads: 10 

Initializing random number  

generator from current time 

Initializing worker threads... 

Threads started! 

SQL statistics: 

    queries performed: 

        read:                            348096 

        write:                           0 

        other:                           49728 

        total:                           397824 

    transactions:     24864  (414.24 per sec.) 

    queries:              397824 (6627.85 per sec.) 

ignored errors:                0     (0.00 per sec.) 

    reconnects:                   0    (0.00 per sec.) 

General statistics: 

    total time:                          60.0201s 

    total number of events:      24864 

 

 Latency (ms): 

         min:                                   6.96 

         avg:                                   24.14 

         max:                                  108.51 

         95th percentile:                  37.56 

         sum:                               600097.86 

 Threads fairness: 

   events (avg/stddev):           2486.4000/39.54 

   execution time (avg/stddev):   60.0098/0.00 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการทดสอบการรองขอเขาถึงฐานขอมูล ผานทางเครื่องบริการรีเวิรสพร็อกซีรวมกับ Galera Cluster กับการ
รองขอไปยังเครื่องบริการฐานขอมูลท่ีใช Galera Cluster เพียงอยางเดียว โดยใชคาเฉลี่ยอัตรารายการเปลี่ยนแปลง
ฐานขอมูล มาเปรียบเทียบแยกตามรูปแบบการทดสอบ ดังน้ี  
 

 1. ทดสอบประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลตอวินาทีแบบอานอยางเดียว 
 ผลท่ีไดพบวาฐานขอมูล MariaDB ท่ีใช Galera Cluster รวมกับการกระจายภาระงาน มีรายการเปลี่ยนแปลง
ฐานขอมูลเฉลี่ย 575.55 ตอวินาทีซ่ึงสูงกวา ฐานขอมูล MariaDB ท่ีใช Galera Cluster เพียงอยางเดียวซ่ึงมีรายการ
เปลี่ยนแปลงฐานขอมูลเฉลี่ย 410.71 ตอวินาที ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลตอวินาทีแบบอานอยางเดียว (transactions/sec)  

คร้ังท่ี 
MariaDB1 MariaDB2 MariaDB3 คาเฉลี่ย 

3 เคร่ืองบริการ 
เคร่ืองบริการรีเวิรสพรอกซี 
รวมกับ Galera Cluster Galera Cluster 

1 414.24 413.83 414.85 414.31 570.04 
2 411.74 412.17 415.40 413.10 578.04 
3 410.51 410.97 412.94 411.47 580.20 
4 411.01 411.67 410.91 411.20 573.90 
5 408.92 410.09 412.47 410.49 578.12 
6 410.54 411.55 412.36 411.48 575.40 
7 410.08 407.62 411.44 409.71 574.71 
8 407.72 409.20 409.41 408.78 573.52 
9 407.87 407.92 408.33 408.04 574.68 
10 409.52 407.78 408.09 408.46 576.91 

คาเฉลี่ย 410.22 410.28 411.62 410.71 575.55 
 

 

 
 

ภาพท่ี 3 ผลทดสอบดวยสถิต ิt-test ท่ีระดบันัยสําคัญ 0.05 แบบอานอยางเดียว 
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2. ทดสอบประสิทธิภาพอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลตอวินาทีแบบอานเขียน 
 ผลท่ีไดพบวาฐานขอมูล MariaDB ท่ีใช Galera Cluster รวมกับการกระจายภาระงาน มีรายการเปลี่ยนแปลง
ฐานขอมูลเฉลี่ย 119.40 ตอวินาทีซ่ึงสูงกวา ฐานขอมูล MariaDB ท่ีใช Galera Cluster เพียงอยางเดียวซ่ึงมีรายการ
เปลี่ยนแปลงฐานขอมูลเฉลี่ย 101.83 ตอวินาที ดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบอัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลตอวินาทีแบบอานเขียน (transactions/sec) 

คร้ังท่ี 
MariaDB1 MariaDB2 MariaDB3 คาเฉลี่ย 

3 เคร่ืองบริการ 
เคร่ืองบริการรีเวิรสพรอกซี 
รวมกับ Galera Cluster Galera Cluster 

1 105.14 100.74 100.50 102.13 106.12 
2 107.38 102.71 99.32 103.14 115.77 
3 103.87 101.76 97.88 101.17 118.65 
4 104.50 100.42 97.02 100.65 122.53 
5 106.19 101.64 100.27 102.70 123.62 
6 104.42 99.08 99.79 101.10 123.03 
7 105.80 99.38 101.66 102.28 120.32 
8 106.65 100.30 98.13 101.69 121.25 
9 104.34 100.37 100.92 101.88 117.54 
10 102.99 100.35 101.31 101.55 125.14 

คาเฉลี่ย 105.13 100.68 99.68 101.83 119.40 
 

 

 

ภาพท่ี 4 ผลทดสอบดวยสถิต ิt-test ท่ีระดบันัยสําคัญ 0.05 แบบอานเขียน 

 

 จากการทดสอบดวยสถิติ t-test จากภาพท่ี 3 และภาพท่ี 4 พบวา p-value มีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 
ดังน้ัน ปฎิเสธ H0 :  µ1 - µ2 = 0 แสดงวาฐานขอมูล MariaDB ท่ีใช Galera Cluster รวมกับการกระจายภาระงาน มี
อัตรารายการเปลี่ยนแปลงฐานขอมูลสูงกวาฐานขอมูล MariaDB ท่ีใช Galera Cluster เพียงอยางเดียว อยางมีนัยสําคัญ 
0.05 ทดสอบท้ังแบบอานอยางเดียวและแบบอานเขียนซึ่งสอดคลองกับคาเฉลี่ยจากตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3 แสดงใหเห็น
วาการใชคลัสเตอรทํางานรวมกับการกระจายภาระงานทําใหฐานขอมูล MariaDB มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเห็นไดอยาง
ชัดเจนเมื่อทดสอบแบบอานอยางเดียวและเพ่ิมข้ึนเล็กนอยเมื่อทดสอบแบบอานเขียน แสดงดังภาพท่ี 5 ดังน้ันเหมาะ
สําหรับติดตั้งเพ่ือนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับความตองการตอไป 
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ภาพท่ี 5 เปรียบเทียบอัตรารายการเปลีย่นแปลงฐานขอมลูตอวินาที (transactions/sec) 
 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการทดสอบสรางภาระงานแบบ OLTP ดวยโปรแกรม sysbench เพ่ือรองขอเขาถึงฐานขอมูลแบบอานอยาง
เดียวและแบบอานเขียน ผานทางเครื่องบริการรีเวิรสพร็อกซีรวมกับ Galera Cluster กับการรองขอไปยังเครื่องบริการ
ฐานขอมูลท่ีใช Galera Cluster เพียงอยางเดียว พบวาอัตรารายการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของฐานขอมูล MariaDB ท่ีใช 
Galera Cluster รวมกับการกระจายภาระงานสูงกวาอัตรารายการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของฐานขอมูล MariaDB ท่ีใช Galera 
Cluster เพียงอยางเดียว แสดงใหเห็นวาการใชคลัสเตอรทํางานรวมกับการกระจายภาระงานทําใหฐานขอมูล MariaDB มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 

เอกสารอางอิง 
[1] MariaDB. (2018). What is MariaDB Galera Cluster? (Online). Retrieved 5 November 2018, from 

https://mariadb.com/kb/en/library/what-is-mariadb-galera-cluster/ 
[2] GALERA CLUSTER. (2018). Galera Cluster Documentation (Online). Retrieved 10 December 2018, 

from http://galeracluster.com/documentation-webpages/index.html. 
[3] Wikipedia. (2019). HAProxy (Online). Retrieved 25 January 2019, from https://en.wikipedia.org/ 
  wiki/HAProxy. 
[4] MySQL.TM (2018). MySQL Benchmark Tool (Online).Retrieved 23 December 2018, from 
  https://dev.mysql.com/downloads/benchmarks.html. 
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ระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์1* สวรส อานันท์สันติ2 และพัทธดนย์ โศภิษฐิกุล2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550 จัดท�าขึ้นมาเพื่อป้องกัน ควบคุมการกระท�าผิดที่จะเกิดขึ้นจากการใช้คอมพิวเตอร์ทุกประเภท 

และคุ้มครองผู้ที่ไม่มีความผิดใน พ.ร.บ.ฉบับที่ 2 ในปี 2560

วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความ

ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 และ 2560 (ฉบับแก้ไข)

วิธีกำรศึกษำ : สร้างเนื้อหาบทเรียน 31 มาตรา โดยแบ่งเป็นสองหมวดหลัก คือ หมวดที่ 1 ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

และหมวดที่ 2 ว่าด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ การพัฒนาระบบใช้ภาษา PHP JavaScript HTML ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล 

MySQL เป็นหลกั น�าเสนอในรปูแบบเวบ็แอพลเิคชนั ระบบทีพ่ฒันาประกอบด้วยผู้ใช้ 2 ประเภท ได้แก่ ผู้สอนสามารถจดัการข้อสอบ

ก่อนเรียน หลังเรียนและจัดการเน้ือหาบทเรียนได้ ผู้เรียนสามารถสมัครสมาชิก ท�าข้อสอบก่อนและหลังเรียน ดูเนื้อหาบทเรียนได้

ทัง้หมด ทีเ่ชือ่มโยงไปยงัมาตราท่ีเกีย่วข้องได้ ดาวน์โหลดเนือ้หาบทเรยีน ท�าแบบฝึกหัดแต่ละบทเรยีน ดรูายละเอยีดส่วนตวัและแก้ไข

ข้อมูลได้ ความสามารถของระบบได้แก่ การสุ่มเลือกแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนได้ 3 ระดับ ได้แก่ ยาก ปานกลาง ง่าย โดยผู้

สอนเป็นผู้ก�าหนดจ�านวนข้อสอบความยากง่าย มีการตรวจค�าตอบและให้ค�าแนะน�าผู้เรียนในระหว่างท�าแบบฝึกหัด 

ผลกำรศึกษำ : พบว่าระดับความพึงพอใจจากการใช้งานระบบของกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 20 คน อยู่ในเกณฑ์มาก

วจิำรณ์และสรปุ : ผูใ้ช้พงึพอใจในการใช้งานระบบในระดบัมาก หากระบบใช้เทคโนโลย ีAjax มาช่วยในการตรวจสอบการป้อนข้อมลู

และสามารถสุ่มแบบฝึกหัดและข้อสอบโดยไม่ซ�้ากับที่ท�าไปแล้ว จะช่วยให้ระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ค�ำส�ำคัญ: ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการเรียนรู้ พรบ.คอมพิวเตอร์

1 ผศ.ดร. สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210 
2 นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 93210 
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Information System to Support Learning Computer Related Crime Act

Duenpen Kochakornjarupong1*, Sawarod Anansunti2, and Pattadon Sophittikul2

Abstract

Introduction : Computer Crime Act 2007 is set up to prevent, control the misconduct that occurs from using 

all types of computers, and protect those who are not guilty of Act No. 2 in 2017.

Objective : To analyze, design and develop information systems to promote learning about the Computer 

Crime Act 2007 and 2017 (revised version)

Methods : Create 31 lessons, divided into two main categories: Computer-related offenses, and the employees 

and staff. The developed system uses the PHP JavaScript HTML language in conjunction with the MySQL data-

base management system and presented in a web application form. The system consists of 2 types of users: 

the instructor can manage the exam (before and after study) and the lesson content. The students can apply 

for membership, take the exam before and after the lesson. They can see all lessons that linked to relevant 

sections, download lesson material, do each lesson, view personal details and edit information. System capa-

bilities include random selection of tests before and after learning can be done in 3 levels: difficulty, medium, 

easy. The instructor determines the number of tests, and difficulty. There are answers and advice to learners 

during the exercise.

Results : The level of satisfaction from using the system of the sample group of 20 people is very high.

Conclusion : Users satisfied with the use of the system at a high level. If the system uses Ajax technology to 

help check the data entry and can randomize tests which is not the same as that already done, will help make 

the system more efficient.

Keywords: information system, supported learning, computer crime act
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บทน า 

คอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามามีส่วนกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่มากขึ้น มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมากขึ้น  ท าให้ปัจจุบันมีแหล่งความรู้เกิดขึ้นมากมาย  การเรียนรู้สมัยใหม่ใช้เวลาน้อย เรียนรู้ได้เร็ว  มี
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน  รวมถึงการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันด้วย แม้ว่า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้ก้าวหน้าไปมาก แต่เมื่อมีการกระท าความผิดทางด้านคอมพิวเตอร์ ดังนั้น พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช (รัชกาลที่ 9) ได้โปรดเกล้าให้มีพระราชบัญญตัิว่าด้วยการกระท าความผดิเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) ได้โปรดเกล้า
ให้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 เพื่ออ านวยความสะดวกให้บุคคล
ทั่วไปสามารถศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2560 ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เรื่อง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ได้ด้วยตนเอง โดยไม่จ ากัด
เวลาและสถานที่ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เนื้อหาของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ แบ่งเป็นสองหมวดหลัก คือ หมวดที่ 1 ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และหมวดที่ 2 ว่าด้วย
พนักงานและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้อินเทอร์เน็ตได้เข้าใจและมีความตระหนักถึงข้อเสียของของ
อินเทอร์เน็ต ผู้เรียนสามารถฝึกท าแบบฝึกหัด และแบบทดสอบผ่านระบบได้ และได้รับผลการประเมินการเรียนรู้ 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
การแสดงความรู้ด้วยกฎ (Rule-base Representation) หรือ ระบบการผลิต (Production System) ถูก

พัฒนาขึ้นมาโดยนีเวลและไซมอน [1] โดยอยู่ในรูปประโยคของ if...then...ประโยคที่ตามหลัง if คือการแสดง
เงื่อนไขประโยคที่ตามหลัง then คือการแสดงผลสรุป  

การเรียนการสอนตามสภาพการณ์ (Contingent Teaching and Learning) [2] จะใช้ได้ผลดีกับผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษา ท่ีมีความตั้งใจ รับผิดชอบ สามารถควบคุมตนเองในการเรียน และสืบเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
และเหมาะสมกับเนื้อหาสาระที่เน้นการคิด การแก้ปัญหาด้วยข้อมูล ตัวเลข หรือเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบัน และการ
คาดการณ์อนาคต เพื่อน าไปสู่ค าตอบหรือการตัดสินใจที่เหมาะสม และรูปแบบที่เป็นค าตอบและการตัดสินใจนั้นไม่
มีค าตอบที่ถูกต้องแต่เพียงค าตอบเดียว ค าตอบที่ถูกอาจใช้หลายวิธีการหรือหลากหลายกระบวนการเพื่อให้ได้
ค าตอบเหล่านั้น และค าตอบเหล่านั้นสามารถแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์ได้เช่นกัน วู๊ดและคณะ [2] กล่าวถึงการระบุ
ระดับเหล่านี้ของการสนับสนุนภายในส าหรับสอน ได้แก่  ระดับ 1 : การแทรกแซงทางทั่วไป  ระดับ 2 : การ
แทรกแซงด้วยวาจาที่เฉพาะเจาะจง  ระดับ 3 : เฉพาะวาจาแทรกแซงด้วยตัวช้ีวัดความ    ระดับ 4 : เตรียมความ
พร้อมส าหรับการถัดไป    ระดับที่ 5 : แสดงให้เห็นถึงการกระท าต่อไป 

เว็บไซต์การให้ความรู้เรื่องพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 [3] มีการเก็บรวบรวมมาตราต่าง ๆ ของพ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปท่ีเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ศึกษา เว็บไซต์มีการสมัครสมาชิกลงทะเบียน 
มีการดาวน์โหลดเนื้อหาได้ มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นสารบัญกฎหมายต่าง ๆ มีกระดานสนทนาเพื่ อให้ผู้ใช้งาน
เว็บไซต์มีส่วนร่วมได้ ลักษณะเด่นของระบบได้แก่ เป็นระบบท่ีมีคลังกฎหมายที่มีความหลากหลาย มีความทันสมัย 
อ่านง่ายสบายตา มีการสรุปความผิดตาม พ.ร.บ. ท่ีควรทราบไว้ให้โดยสังเขป 

เว็บไซต์การให้ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 [4] 
มีค าแนะน าเมื่อเปิดเว็บไซต์เพื่อศึกษา บอกถึงวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ให้ทราบ มีการท าแบบประเมิน แบบฝึกหัด 
และแบบประเมินของการเรียนรู้โดยรวม มีแบบสอบถามการประเมินของ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2550 มีการแบ่ง

เนื้อหาตามมาตราเพื่อง่ายต่อการศึกษา เป็นระบบที่อ านวยความสะดวกในการสมคัรสมาชิกและค้นหากฎหมายได้ มี
การตรวจงานของผู้เรียน ลักษณะเด่นของระบบได้แก่  มีความทันสมัย อ่านง่ายสบายตา มีการแสดงวัตถุประสงค์
ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีการสรุปเนื้อหาบทเรียนให้ทราบ 

กิจกรรมการสอนเรื่อง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ [5] มีลิงค์ประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา ซึ่ง
เป็นวิดีโอให้ผู้เรียนศึกษา มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์จากการศึกษาวิดีโอ เรื่อง พ.ร.บ. 
คอมพิวเตอร์ มีการลงทะเบียนของผู้เรียน ลักษณะเด่นของระบบ ได้แก่ มีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนประเมินความรู้จาก
การศึกษา มีลิงค์วีดีโอให้ผู้เรียนเรียนรู้ ท าให้มีการดึงดูดความสนใจจากผู้เรียน 

เว็บไซต์การสอน เรื่อง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ โดย ครูธวัญชัย [6]   มีข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียนที่
มีความทันสมัย อ่านง่ายสบายตา  มีการแบ่งเนื้อหาวิชาออกอย่างเป็นระเบียบ มีวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา ท าให้มีการดึงดูดความสนใจจากผู้เรียน มีใบงานให้ผู้เรียนท า เพื่อประเมินความรู้ที่ผู้เรียนได้  
 เว็บไซต์การให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
โดย Training [7] มีการเรียงเนื้อหาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
มีองค์ความรู้อื่นร่วมด้วยในเว็บไซต์ ลักษณะเด่นของเว็บไซด์ ได้แก่ มีความทันสมัย อ่านง่ายสบายตา มีบทความที่
ศึกษาเข้าใจได้ง่าย  

ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี [8] เป็นระบบที่ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข 
ข้อสอบ (ท้ังก่อน และหลังเรียนได้)  เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาได้ สมัครสมาชิกได้  แต่ไม่มีการเช่ือมโยง เนื้อหากรณีที่
เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.2560 ดาวน์โหลดเนื้อหา  ท าแบบฝึกหัดแต่ละบทเรียนได้  แก้ไขข้อมูลผู้เรียนได้ สุ่มเลือก
แบบทดสอบ (ก าหนดให้มีความยากง่ายของข้อสอบได้)  ตรวจค าตอบโดยไม่ให้ค าแนะน าผู้เรียนตาม สภาพการณ์  
และไม่มีการค้นหาใด ๆ  
 เว็บไซตห์รือระบบ [3-7] ส่วนใหญจ่ะน าเสนอเนื้อหา   แม้ว่า  [3, 5, 7, 8] สมัครสมาชิกได;้   [3, 8]ดาวน์
โหลดเนื้อหาได;้ [3-6] สามารถค้นหาได;้ และแม้ว่า  [8] มีโมดลูในการแก้ไขประวัตสิ่วนตัวผูเ้รียนได้ ท าแบบฝึกหัด
แต่ละบทเรียนได้ มีข้อสอบ (ก่อนและหลังเรียน) สุ่มเลือกข้อสอบ (ยาก ปานกลาง ง่าย) แต่ไมส่ามารถให้ค าแนะน า
ผู้เรยีนตามสภาพการณไ์ด้ (เช่น การให้ค าแนะน าในการกระตุ้นให้ผูเ้รียนพยายามหาค าตอบหรือศึกษาเนื้อหา ต่อไป
ก่อนท่ีจะตอบในครั้งต่อไป) 
 

วิธีด าเนินการ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 และ 2560 (ฉบับแก้ไข) โดยใช้ กระบวนการ 
SDLC ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้วิจัยวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วยการสร้างเนื้อหาบทเรียน 31 มาตรา โดย
แบ่งเป็น 2 หมวดหลัก คือ หมวดท่ี 1 ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และหมวดที่ 2 ว่าด้วยพนักงานและ
เจ้าหน้าที่ และสร้างแบบทดสอบและแบบฝึกหัด พ.ร.บ.2550 และพ.ร.บ.2560 โดยก าหนดระดับความยากง่ายของ
ข้อสอบ 3 ระดับ คือ ยาก ปานกลาง และง่าย 

ผู้วิจัยใช้เทคนิคการแสดงความรู้ด้วยฐานกฎ [1] ในการออกแบบการให้ความช่วยเหลือผู้เรียนตาม
สภาพการณ์ (Contingent Teaching and Learning) [2] ในกรณีที่ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด โดยพัฒนาระดับในการให้
ความช่วยเหลือกระทั่งผู้เรียนสามารถตอบค าถามได้ เช่น กรณีผู้เรียนตอบผิด จะได้รับความช่วยเหลือ ระดับที่ 1 
เช่น “คุณแน่ใจเหรอ, ลองอีกครั้งนะ” และให้ผู้เรียนพยายามตอบค าถามใหม่อีกครั้ง หากตอบผิด ระบบจะแสดง
ความช่วยเหลือระดับที่ 2 เช่น “พยายามหน่อยนะ, ลองตอบใหม่นะ”  และให้ผู้เรียนพยายามตอบค าถามใหม่อีก
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เนื้อหาตามมาตราเพื่อง่ายต่อการศึกษา เป็นระบบที่อ านวยความสะดวกในการสมคัรสมาชิกและค้นหากฎหมายได้ มี
การตรวจงานของผู้เรียน ลักษณะเด่นของระบบได้แก่  มีความทันสมัย อ่านง่ายสบายตา มีการแสดงวัตถุประสงค์
ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีการสรุปเนื้อหาบทเรียนให้ทราบ 

กิจกรรมการสอนเรื่อง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ [5] มีลิงค์ประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา ซึ่ง
เป็นวิดีโอให้ผู้เรียนศึกษา มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์จากการศึกษาวิดีโอ เรื่อง พ.ร.บ. 
คอมพิวเตอร์ มีการลงทะเบียนของผู้เรียน ลักษณะเด่นของระบบ ได้แก่ มีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนประเมินความรู้จาก
การศึกษา มีลิงค์วีดีโอให้ผู้เรียนเรียนรู้ ท าให้มีการดึงดูดความสนใจจากผู้เรียน 

เว็บไซต์การสอน เรื่อง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ โดย ครูธวัญชัย [6]   มีข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียนที่
มีความทันสมัย อ่านง่ายสบายตา  มีการแบ่งเนื้อหาวิชาออกอย่างเป็นระเบียบ มีวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา ท าให้มีการดึงดูดความสนใจจากผู้เรียน มีใบงานให้ผู้เรียนท า เพื่อประเมินความรู้ที่ผู้เรียนได้  
 เว็บไซต์การให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
โดย Training [7] มีการเรียงเนื้อหาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
มีองค์ความรู้อื่นร่วมด้วยในเว็บไซต์ ลักษณะเด่นของเว็บไซด์ ได้แก่ มีความทันสมัย อ่านง่ายสบายตา มีบทความที่
ศึกษาเข้าใจได้ง่าย  

ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี [8] เป็นระบบที่ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข 
ข้อสอบ (ท้ังก่อน และหลังเรียนได้)  เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาได้ สมัครสมาชิกได้  แต่ไม่มีการเช่ือมโยง เนื้อหากรณีที่
เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.2560 ดาวน์โหลดเนื้อหา  ท าแบบฝึกหัดแต่ละบทเรียนได้  แก้ไขข้อมูลผู้เรียนได้ สุ่มเลือก
แบบทดสอบ (ก าหนดให้มีความยากง่ายของข้อสอบได้)  ตรวจค าตอบโดยไม่ให้ค าแนะน าผู้เรียนตาม สภาพการณ์  
และไม่มีการค้นหาใด ๆ  
 เว็บไซตห์รือระบบ [3-7] ส่วนใหญจ่ะน าเสนอเนื้อหา   แม้ว่า  [3, 5, 7, 8] สมัครสมาชิกได;้   [3, 8]ดาวน์
โหลดเนื้อหาได;้ [3-6] สามารถค้นหาได;้ และแม้ว่า  [8] มีโมดลูในการแก้ไขประวัตสิ่วนตัวผูเ้รียนได้ ท าแบบฝึกหัด
แต่ละบทเรียนได้ มีข้อสอบ (ก่อนและหลังเรียน) สุ่มเลือกข้อสอบ (ยาก ปานกลาง ง่าย) แต่ไมส่ามารถให้ค าแนะน า
ผู้เรยีนตามสภาพการณไ์ด้ (เช่น การให้ค าแนะน าในการกระตุ้นให้ผูเ้รียนพยายามหาค าตอบหรือศึกษาเนื้อหา ต่อไป
ก่อนท่ีจะตอบในครั้งต่อไป) 
 

วิธีด าเนินการ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 และ 2560 (ฉบับแก้ไข) โดยใช้ กระบวนการ 
SDLC ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้วิจัยวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วยการสร้างเนื้อหาบทเรียน 31 มาตรา โดย
แบ่งเป็น 2 หมวดหลัก คือ หมวดท่ี 1 ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และหมวดที่ 2 ว่าด้วยพนักงานและ
เจ้าหน้าที่ และสร้างแบบทดสอบและแบบฝึกหัด พ.ร.บ.2550 และพ.ร.บ.2560 โดยก าหนดระดับความยากง่ายของ
ข้อสอบ 3 ระดับ คือ ยาก ปานกลาง และง่าย 

ผู้วิจัยใช้เทคนิคการแสดงความรู้ด้วยฐานกฎ [1] ในการออกแบบการให้ความช่วยเหลือผู้เรียนตาม
สภาพการณ์ (Contingent Teaching and Learning) [2] ในกรณีที่ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด โดยพัฒนาระดับในการให้
ความช่วยเหลือกระทั่งผู้เรียนสามารถตอบค าถามได้ เช่น กรณีผู้เรียนตอบผิด จะได้รับความช่วยเหลือ ระดับที่ 1 
เช่น “คุณแน่ใจเหรอ, ลองอีกครั้งนะ” และให้ผู้เรียนพยายามตอบค าถามใหม่อีกครั้ง หากตอบผิด ระบบจะแสดง
ความช่วยเหลือระดับที่ 2 เช่น “พยายามหน่อยนะ, ลองตอบใหม่นะ”  และให้ผู้เรียนพยายามตอบค าถามใหม่อีก
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คร้ัง หากตอบผิดระบบจะแสดงความช่วยเหลือระดับที่ 3 เช่น “ลองศึกษาหมวดที่ ...”  พร้อมแสดงลิงค์ให้ผู้เรียน
คลิกอ่าน  หากตอบผิดอีก ระบบจะแสดงความช่วยเหลือระดับที่ 4 “ลองศึกษามาตราที่ ...” พร้อมแสดงลิงค์ให้
ผู้เรียนคลิกอ่าน หากตอบผิดอีก ระบบจะแสดงความช่วยเหลือระดับท่ี 5 นั่นคือ แสดงค าตอบที่ถูกต้องให้ผู้ใช้ทราบ 
การพัฒนาระบบใช้ภาษา PHP JavaScript HTML ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL เป็นหลัก น าเสนอใน
รูปแบบเว็บแอพลิเคชัน ระบบที่พัฒนาประกอบด้วยผู้ใช้ 2 ประเภท ได้แก่ ผู้สอนสามารถจัดการข้อสอบก่อนและ
หลังเรียนได้ สามารถจัดการเนื้อหาบทเรียนได้  ผู้เรียนสามารถสมัครสมาชิก ท าข้อสอบก่อนและหลังเรียน ดูเนื้อหา
บทเรียนได้ทั้งหมด ที่เช่ือมโยงไปยังมาตราที่เกี่ยวข้องได้ ดาวน์โหลดเนื้อหาบทเรียน ท าแบบฝึกหัดแต่ละบทเรียน ดู
รายละเอียดส่วนตัวและแก้ไขข้อมูลได้ ความสามารถของระบบได้แก่ การสุ่มเลือกแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนได้ 
โดยผู้สอนสามารถก าหนดจ านวนข้อสอบที่มีระดับความยากง่ายไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ยาก ปานกลาง ง่าย  มีการตรวจ
ค าตอบและให้ค าแนะน าผู้เรียนในระหว่างท าแบบฝึกหัด  ระบบที่พัฒนาแล้วจะถูกทดสอบด้วยหลักการของการ
ทดสอบซอฟต์แวร์ได้แก่ การทดสอบกล่องขาว (White Box Testing) และหลักการทดสอบกล่องด า (Black Box 
Testing) โดยผู้พัฒนาระบบ ก่อนน าไปให้ผู้ใช้ทดสอบระบบต่อไป 

 
ผลการวิจัย 

รายละเอียดของระบบที่วิเคราะห์และออกแบบ ถูกพัฒนาตามโครงสร้างการท างานของระบบสารสนเทศ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ดังรูปที่ 1 เมื่อผู้สอนเข้าสู่ระบบจะพบกับการท างานของหน้าหลักท่ีแสดง
ส่วนเมนูในการท างานด้านต่าง ๆ ของระบบ ประกอบด้วยหน้าแรก  จัดการเนื้อหา จัดการผู้เรียน จัดการแบบฝึกหัด 
จัดการข้อสอบ  ส าหรับเมนูในการจัดการผู้เรียน ผู้สอนสามารถเข้ามาตรวจสอบคะแนนของนักเรียนได้ว่าท า
แบบฝึกหัดไปกี่บท ท าข้อสอบหลังเรียนแล้วหรือไม่  ในส่วนเมนูในการจัดการข้อสอบ ผู้สอนสามารถเข้ามาจัดการ
ข้อสอบโดยสามารถ เพิ่มโจทย์ข้อสอบ ระดับความยากง่ายของข้อสอบ  ตัวเลือกต่าง ๆ และ เฉลย ดังรูปที่ 4 และ
ผลการเพิ่มข้อสอบแสดงดังรูปที่ 5  

ส าหรับผู้เรียนที่เข้ามาใช้งานจะต้องสมัครสมาชิกก่อนที่จะเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะได้ ID, Password มาเพื่อ 
Login เข้าสู่ระบบได้   ผู้เรียนสามารถท าข้อสอบก่อนเรยีน และข้อสอบหลังเรียนได้ สามารถเรียกดูคะแนนสอบก่อน
เรียน และหลังเรียนได้ สามารถเรียกดูเนื้อหาบทเรียนได้ (รูปที่ 2) สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาบทเรียนได้ สามารถท า
แบบฝึกหัดในแต่ละบทเรียนได้ สามารถเรียกดูข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว และแก้ไขได้  เมื่อผู้เรียนท าข้อสอบก่อน
เรียนเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงเมนูการศึกษาบทเรยีน  นอกจากน้ีผู้เรียนยังสามารถค้นหาเนื้อหาในบทเรียนที่ต้องการ
ได้ (รูปที่ 3) 

ผลการทดสอบระบบดว้ยเทคนิคการทดสอบกล่องขาว และเทคนิคการทดสอบกล่องด า โดยผู้พัฒนาระบบ 
พบว่าสามารถน าระบบดังกล่าวไปใช้งานได้ ผลการประเมินการใช้งานระบบโดยกลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน พบว่า
อยู่ในเกณฑ์มาก 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 1 โครงสร้างการท างานของระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
 

 

 
 

รูปที่ 2 ส่วนของการศึกษาบทเรียน 
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รูปที่  3 หน้าจอการค้นหา 

 
รูปที่ 4 หน้าจอการเพิ่มข้อสอบ 

 

 
รูปที่ 5หน้าจอผลการจัดการข้อสอบ 

 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
ผลการประเมินระบบพบว่าผู้ใช้พึงพอใจในการใช้งานระบบในระดับมาก หากระบบใช้เทคโนโลยี Ajax มา

ช่วยในการตรวจสอบการป้อนข้อมูลและสามารถสุ่มแบบฝึกหัดและข้อสอบโดยไม่ซ้ ากับท่ีท าไปแล้ว จะช่วยให้ระบบ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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คอมพิวเตอร์2550). [ออนไลน์] สืบค้นจาก http://www.site.rmutt.ac.th/cuemedia/intro/ สืบค้นเมื่อ  10 
กุมภาพันธ์ 2560. 
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เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2560. 
[8] พงษ์เทพ เพชรเพ็ง และ ยศนนท์   ผลถาวร (2558). ระบบสนับสนุนการเรียนรู้อาชญากรรมทาง เทคโนโลยี. 
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มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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ระบบจองตั๋วรถตู้โดยสำร

อาริตา สาขาหรี1 ฟารีซา วาฮะ1 จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ2 ดินาถ หล�าสุบ3 และนลินี อินทมะโน3*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ปัจจุบันผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางด้วยรถตู้โดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ สงขลา พัทลุง และตรัง จะ

ต้องซื้อตั๋วเดินทาง ณ เคาน์เตอร์จ�าหน่ายตั๋วที่สถานีขนส่งเท่านั้น เนื่องจากยังไม่มีระบบจองตั๋วรถตู้โดยสารแบบออนไลน์

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบจองตั๋วรถตู้โดยสารและประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้น 

วิธีกำรศึกษำ : ระบบน้ีพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา HTML5, CSS3, PHP และ JavaScript ร่วมกับเฟรมเวิร์ค 

Bootstrap และมีการจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล MariaDB 

ผลกำรศกึษำ : ระบบทีพ่ฒันานีม้กีลุม่ผูใ้ช้ระบบ 2 กลุม่ คอื พนกังานและผูโ้ดยสาร ซึง่ผูโ้ดยสารสามารถจองตัว๋ล่วงหน้าได้จากระบบ

ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง และเลือกที่นั่งที่ต้องการได้ โดยระบบสามารถแสดงผลเว็บไซต์แบบ responsive ได้บนทุก ๆ  อุปกรณ์ ไม่

ว่าจะบนเครือ่งคอมพวิเตอร์ สมาร์ทโฟน หรอืแทป็เลต็ จากการประเมนิความพงึพอใจต่อการใช้งานระบบโดยผูโ้ดยสาร พบว่า ความ

พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี ด้วยค่าเฉลี่ย 4.11 
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Van Ticket Reservation System

Arita Sakharee1, Fareesa Wahah1, Jaksit Olarikkachat2, Dinat Lumsub3, and Nalinee Inthamano3*

Abstract

Introduction : Nowadays, passengers who want to travel by public transport of van between neighboring prov-

inces such as Songkhla, Phatthalung and Trang must only have to buy the tickets at the ticket counter at the 

bus station because there is no online van ticket reservation system.

Objective : To develop and evaluate the satisfaction of the van ticket reservation system. 

Methods : This system was developed as a web application using HTML5, CSS3, PHP, and JavaScript. Use Boot-

strap as a framework and storing data in MariaDB. 

Results : There are two groups of users which are officers and passengers. The passenger can pre-book tickets 

online 24 hours a day and select the desired seat. The system can be displayed as responsive websites on any 

device, whether on PC, smartphone, or tablet. The overall system satisfaction evaluated by passengers was on 

the good level with an average of 4.11. 

Conclusion : The assessment indicated that this system can facilitate the people who use the van service 

between Songkhla, Phatthalung, and Trang provinces to book van tickets conveniently and quickly.

Keywords: reservation system, ticket, van
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บทนํา 

รถตูเปนรถโดยสารสาธารณะท่ีเปนท่ีนิยมอยางแพรหลาย แนวโนมการใชบริการรถตูโดยสารสาธารณะจึง

กลายเปนทางเลือกลําดับตน ๆ ของผูใชบริการนอกเหนือไปจากรถโดยสารชนิดอ่ืน ๆ เชน รถสองแถว รถเมล รถโดยสาร

ปรับอากาศ รถทัวร เปนตน ผูโดยสารสวนใหญเลอืกใชบริการรถตูเน่ืองจากสะดวก รวดเร็ว ทําเวลาไดดี ไดน่ังแนนอน และ

สามารถรับ-สงจากตนทางไปยังจุดหมายท่ีตองการได รวมถึงมีจุดบริการตามจุดสําคัญ ๆ ในเมืองอยางครอบคลุมทําใหชีวิต

ของคนเมืองน้ันสะดวกสบายข้ึนมาก นอกจากคนไทยจะนิยมเดินทางดวยรถตูโดยสารสาธารณะมากข้ึนแลว นักทองเท่ียว

ตางชาติก็นิยมใชบริการดวยเชนกัน 

บริษัท ศรีตรังทัวร จํากัด ตั้งอยูท่ี 243 ถนนหวยยอด ตำบลทับเท่ียง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เปนบริษัทท่ี

เปดใหบริการรถตูโดยสารประจําทางปรับอากาศระหวางจังหวัดใกลเคียง ไดแก สงขลา พัทลุง และตรัง ภายในรถตูมีการ

จัดวางท่ีน่ังสําหรับผูโดยสาร จํานวน 13 ท่ีน่ัง มีมาตรฐานของรถเปนไปตามท่ีกรมการขนสงทางบกกําหนด เพ่ือดําเนินการ

ตามมาตรการเพ่ิมความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ [1] โดยเปดใหบริการขนสงผูโดยสารตั้งแตเวลา 06.00 - 17.30 น. 

ของทุกวัน มีจุดจําหนายตั๋ว ณ สถานีขนสงแตละจังหวัด ผูใชบริการท่ีมีความประสงคจะเดินทางดวยรถตูโดยสารจะตอง

เดินทางมาจองตั๋วลวงหนาหรือจองตั๋วในวันเดินทาง ณ จุดจําหนายตั๋ว ปจจุบันการดาํเนินงานท้ังหมดของการจองตั๋วอยูใน

รูปแบบของการจดบันทึกลงในเอกสารท้ังสิ้น และหากเปนชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุดยาวก็จะมีผูโดยสารมาเขาคิวใชบริการรถ

ตูเปนจํานวนมากอาจทําใหเกิดความลาชาในข้ันตอนการจอง บอยครั้งท่ีเกิดขอผิดพลาดในการคํานวณราคาคาตั๋วโดยสาร 

รวมถึงไมมีการจัดเก็บขอมูลในระบบจัดการฐานขอมูลจึงทําใหไมสามารถดูประวัติการจองยอนหลังได 

จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาระบบจองตั๋วรถตูโดยสารเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทาง

ใหแกผูโดยสารใหสามารถทํารายการจองตั๋วรถตูโดยสารลวงหนาและเลือกท่ีน่ังไดดวยตนเองแบบออนไลนผานทาง

เครือขายอินเทอรเน็ต รวมถึงสามารถดูรายละเอียดตาง ๆ เชน ตารางการเดินรถ อัตราคาบริการในแตละเสนทาง สวน

พนักงานสามารถทํารายการจองตั๋วผานเว็บแอปพลิเคชันหนาเคานเตอรใหแกผูโดยสารได โดยไมตองจดบันทึกลงใน

กระดาษ เพ่ือลดความซ้ําซอนและขอผิดพลาดของขอมูล ทําใหการทํางานมีความรวดเร็ว ถูกตอง และแมนยํามากข้ึน 

 

วิธีการวิจัย 

ระบบจองตั๋วรถตูโดยสารเปนงานวิจัยเชิงพัฒนา (Research & Development) วิธีการในการดําเนินงานวิจัย

ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ไดแก การวิเคราะหความตองการของระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบ

ระบบ และการประเมินผลระบบ ดังรายละเอียดตอไปน้ี  

1. การวิเคราะหความตองการของระบบ 

ในข้ันตอนน้ีผูวิจัยไดเก็บรวบรวมความตองการของระบบจากพนักงานขายตั๋วรถตูโดยสาร ณ สถานีขนสง จังหวัด

ตรัง จากการสัมภาษณพบวากอนเดนิทางผูโดยสารจะตองซื้อตั๋วเดินทาง ณ เคานเตอรจําหนายตั๋วท่ีสถานีขนสงเทาน้ัน โดย

แจงวันเวลาเดินทาง เสนทาง จุดข้ึนรถ และจุดลงรถ พรอมเลือกท่ีน่ังจากแผนภาพท่ีน่ังของแตละตารางการเดินรถใน

กระดาษของพนักงาน พรอมชําระเงินสดคาตั๋วเดินทาง หลังจากน้ันพนักงานจะกรอกรายละเอียดการเดินทางลงในตั๋ว

เดินทางและมอบใหแกลูกคาเพ่ือใชเปนหลักฐานในการเดินทาง จากการศึกษาความเปนไปไดของระบบ ผูวิจัยจึงพัฒนา

ระบบจองตั๋วรถตูโดยสารแบบออนไลน โดยกําหนดกลุมผูใชระบบจํานวน 2 กลุม คือ พนักงานและผูโดยสาร โดยพนักงาน

สามารถดําเนินการไดตามสิทธ์ิดังน้ี 1) จัดการขอมูลพนักงาน 2) จัดการขอมูลผูโดยสาร 3) จัดการขอมูลจังหวัด 4) จัดการ

ขอมูลรถโดยสาร 5) จัดการขอมูลจุดข้ึนรถและจุดลงรถ 6) จัดการขอมูลเสนทางการเดินรถ 7) จัดการตารางการเดินรถ  

8) จองตั๋ว/ยกเลิกรายการจองตั๋ว และ 9) พิมพใบเสร็จรับเงิน สวนผูโดยสารสามารถดําเนินการไดดังน้ี 1) สมัครสมาชิก  

2) จองตั๋ว/ยกเลิกรายการจองตั๋ว 3) เรียกดูสถานะการจองตั๋ว และ 4) อัพโหลดไฟลหลักฐานการชําระเงิน 
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ภาพท่ี 1 อีอารไดอะแกรมของระบบจองตั๋วรถตูโดยสาร  
 

2.2 ออกแบบแอคทิวิตี้ไดอะแกรม (Activity Diagram) เพ่ือแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในข้ันตอนการ

จอง [3, 4] ผูโดยสารท่ีเปนสมาชิกสามารถล็อกอินเขาสูระบบเพ่ือทํารายการจองตั๋วรถตูโดยสาร พรอมแจงการชําระเงิน

โดยอัพโหลดหลักฐานการชําระเงินเขาสูระบบภายในเวลา 24.00 น. ของวันท่ีทํารายการจองน้ัน ๆ ไมเชนน้ันรหัสการจอง

จะถูกยกเลิกทันทีโดยอัตโนมัติ หลังจากน้ันพนักงานจะยืนยันการชําระเงินสําหรับรายการจองดังกลาว ดังภาพท่ี 2  
 

 
 

ภาพท่ี 2 แอคทิวิตี้ไดอะแกรมของการจองตั๋วรถตูโดยสาร 
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3. การพัฒนาระบบ 

ระบบน้ีพัฒนาดวยภาษา HTML5, CSS3 และ JavaScript รวมกับเฟรมเวิรค Bootstrap [5] ท่ีสนับสนุนการ

ทํางานแบบ responsive ทําใหเว็บไซตสามารถแสดงผลไดอยางเหมาะสมบนอุปกรณท่ีมีแตกตางกัน โปรแกรมท่ีใชในการ

พัฒนาไดแก 1) Apache สําหรับจําลองเว็บเซิรฟเวอร 2) MariaDB สําหรับจัดเก็บขอมูล 3) phpMyAdmin สําหรับ

จัดการฐานขอมูล MariaDB ผานเว็บเบราวเซอร และ 4) Visual Studio Code เปนเอดิเตอร (Editor) สําหรับเขียนโคด 
  

   4. การทดสอบระบบ  

เมื่อพัฒนาระบบเสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดทดสอบการทํางานของระบบเพ่ือประเมินและปรับปรุงคุณภาพของ

ระบบดังน้ี 1) การออกแบบกรณีทดสอบ (Test Case Design) โดยกําหนดขอมูลนําเขาและผลลัพธท่ีคาดหวัง และ 2) วาง

แผนการทดสอบ (Test Planning) โดยการกําหนดรายละเอียดการทํางานในแตละข้ันตอนของกระบวนการทดสอบ [6] 

หลังจากน้ันทําการทดสอบระบบตามแผนท่ีไดวางไวโดยทดสอบแตละฟงกชันวาทํางานความถูกตอง ครบถวน และตรงตาม

วัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือไม และตรวจหาขอผิดพลาดและปญหาท่ีเกิดข้ึน หากพบขอผิดพลาดก็ทําการแกไขขอผิดพลาดน้ัน

ใหถูกตองกอนนําไปใชงานจริง 
   

5. การประเมินผลระบบ  

หลังจากนําระบบท่ีพัฒนาข้ึนไปใชงาน ผูวิจัยไดทําการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบโดยผูโดยสาร 

เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัยน้ี คือ แบบสอบถามท่ีมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามมาตรวัดของ

ลิเคิรท (Likert Scale) มี 5 ระดับ ใหเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ยและสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน แลวแปลความหมายโดยคาเฉลี่ยมีเกณฑแปลความหมายดังน้ี  

ระดับคะแนน  ความหมาย 

ระดับ   5 คาเฉลี่ย 4.51-5.00 ดีมาก 

ระดับ   4 คาเฉลี่ย 3.51-4.50 ดี 

ระดับ   3 คาเฉลี่ย 2.51-3.50 ปานกลาง 

ระดับ   2 คาเฉลี่ย 1.51-2.50 พอใช 

ระดับ   1 คาเฉลี่ย 1.00-1.50 ควรปรับปรุง 
 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการดําเนินงานวิจัยแบงออกเปน 2 สวน คือ ผลการพัฒนาระบบจองตั๋วรถตูโดยสารและผลการประเมินความ

พึงพอใจตอการใชงานระบบจองตั๋วรถตูโดยสาร ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1. ผลการพัฒนาระบบจองต๋ัวรถตูโดยสาร 

1.1 ผูโดยสารท่ีเปนสมาชิกสามารถล็อกอินเขาสูระบบเพ่ือทํารายการจองตั๋ว/ยกเลิกรายการจองตั๋ว เลือกท่ี

น่ัง เรียกดูสถานการณจองตั๋ว อัพโหลดไฟลหลักฐานการชําระเงิน และพิมพใบเสร็จรับเงิน หนาจอการใชงานมีดังน้ี 
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(1) ผูโดยสารจองตั๋วรถตูโดยสาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3 หนาจอแสดงการจองตั๋วรถตูโดยสาร  
 

(2) ผูโดยสารเลือกท่ีน่ังและเรียกดูสถานะการจองตั๋วรถตูโดยสาร 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4 หนาจอแสดงการเลือกท่ีน่ังและเรยีกดูสถานะการจองตั๋วรถตูโดยสาร 
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(3) ผูโดยสารแจงการชําระเงินโดยอัพโหลดหลักฐานการชําระเงินและพิมพใบเสร็จรับเงิน 
 

   

 

 

ภาพท่ี 5 หนาจอแสดงการแจงการชําระเงินและพิมพใบเสร็จรับเงิน 
 

1.2 พนักงานสามารถล็อกอินเขาสูระบบเพ่ือเรียกดูรายการจองตั๋วรถตูโดยสารและยืนยันการชําระเงิน 

หนาจอการใชงานมีดังน้ี 

 

 
 

 
 

 

 

ภาพท่ี 6 หนาจอแสดงรายการจองตั๋วรถตูโดยสารท้ังหมดและการยนืยันการชําระเงิน 
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ภาพท่ี 6 หนาจอแสดงรายการจองตั๋วรถตูโดยสารท้ังหมดและการยนืยันการชําระเงิน 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบจองต๋ัวรถตูโดยสาร  

หลังจากนําระบบไปติดตั้งเพ่ือใชงานจริง ผูวิจัยทําการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบจองตั๋วรถตู

โดยสารโดยผูโดยสาร จํานวน 30 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก (Convenience Sampling) 

พบวา ความพึงพอใจตอการใชงานโดยรวมอยูในระดับดี ( X =4.11) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความสามารถ

ของระบบมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X =4.30) รองลงมา คือ ดานความถูกตองและนาเช่ือถือของขอมูล ( X =4.23) ดานการใช

งานระบบ ( X =4.03) สวนดานความปลอดภัยมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ( X =3.87) ดังตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1  ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบจองตั๋วรถตูโดยสาร 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินความพึงพอใจ 

 
 

S.D. ความหมาย 

1. ดานความสามารถของระบบ 4.30 0.75 ดี 

2. ดานการใชงานระบบ 4.03 0.67 ดี 

3. ดานความปลอดภัย 3.87 0.73 ดี 

4. ดานความถูกตองและนาเช่ือถือของขอมูล 4.23 0.68 ดี 

ภาพรวม 4.11 0.71 ดี 

                  

สรุปผลการวิจัย 

การเดินทางดวยรถตูโดยสารประจําทางระหวางจังหวัดสงขลา พัทลุง และตรัง เปนท่ีนิยมอยางมากในปจจุบัน 

ดวยความสะดวกรวดเร็วและมีจุดบริการตามจุดสําคัญ ๆ ในเมืองอยางครอบคลุม ระบบจองตั๋วรถตูโดยสารน้ีพัฒนาใน

รูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ขอมูลของระบบท้ังหมดจัดเก็บในระบบจัดการฐานขอมูล MariaDB บนเครื่องเซิรฟเวอร เพ่ือ

อํานวยความสะดวกใหแกผูโดยสารใหสามารถทํารายการจองตั๋วรถตูโดยสารลวงหนาแบบออนไลนโดยไมตองเดินทางมา

จองตั๋ว ณ เคานเตอรจําหนายตั๋วดวยตนเอง สามารถดูขอมูลตารางการเดินรถและอัตราคาบริการในแตละเสนทาง รวมถึงดู

ประวัติการจองยอนหลังได จากการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบโดยผูโดยสาร พบวา มีความพึงพอใจโดย

รวมอยูในระดับดี  
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แอปพลิเคชันน�ำทำงท่องเที่ยวสวนสัตว์สงขลำ

อาทิตย์ ดือราโซ1 ธรรมปพน แก้วหมุน1 นลินี อินทมะโน2* และทวีรัตน์ นวลช่วย3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : สวนสัตว์สงขลาเป็นสวนสัตว์แห่งแรกของภาคใต้ ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาและโอบล้อมด้วยทะเลสาบสงขลา มีพื้นที่ 878 ไร่ 

ด้วยพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่นี้อาจท�าให้นักท่องเที่ยวประสบปัญหาเรื่องต�าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ต่าง ๆ ภายในสวนสัตว์

วัตถุประสงค์ : เพือ่พฒันาแอปพลเิคชันน�าทางท่องเทีย่วสวนสตัว์สงขลาและประเมนิความพงึพอใจต่อการใช้งานแอปพลเิคชนัที่พัฒนา

ขึ้น 

วิธีกำรศึกษำ : การพัฒนาโปรแกรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) เว็บแอปพลิเคชันส�าหรับผู้ดูแลระบบ ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ 

HTML5, CSS3, PHP และ JavaScript ร่วมกับเฟรมเวิร์ค Bootstrap และ 2) แอนดรอยด์แอปพลิเคชันส�าหรับนักท่องเที่ยว ซึ่ง

พัฒนาด้วยภาษาจาวา 

ผลกำรศึกษำ : แอปพลเิคชนัที่พัฒนานี้มีกลุ่มผู้ใช้ 2 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบและนักท่องเที่ยว ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลพื้น

ฐานเข้าสู่ระบบ และนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้เรื่องราวของสัตว์ชนิดต่าง ๆ ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดที่ติดอยู่หน้ากรงสัตว์ เรียกดู

สถานทีส่�าคญัภายในสวนสตัว์บนแผนทีแ่ละเส้นทางไปยงัสถานทีน่ัน้ ๆ  ด้วยระบบน�าทางของ Google Map โดยองิจากพกัิดปัจจุบนั

ของผู้ใช้ และสามารถเรียกดูข้อมูลการแสดง อัตราค่าเข้าชม ที่พักและบริการต่าง ๆ ได้ จากการประเมินความพึงพอใจของนักท่อง

เที่ยวต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับดี ด้วยค่าเฉลี่ย 4.43 

วิจำรณ์และสรุป : จากผลการประเมินสรุปได้ว่า แอปพลิเคชันนี้นอกจากช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดิน

ทางมาเข้าชมสวนสัตว์แล้วยังเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมภายในสวนสัตว์ให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย

ค�ำส�ำคัญ: แอปพลิเคชัน น�าทางท่องเที่ยว สวนสัตว์สงขลา

1นกัศกึษาปรญิญาตร ีสาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 90000
2 ผศ., คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 90000
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Navigation Application for Traveling Songkhla Zoo

Arthit Dueraso1, Thampapon Kaewmoon1, Nalinee Inthamano2* and Taweerat Nualchuay3

Abstract

Introduction : Songkhla Zoo is the first zoo in southern Thailand which is located in the midst of the mountains 

and surrounded by Songkhla Lake, with an area of 878 rai. Due to this spacious area may affect tourists in ac-

cessing the various location within the zoo.

Objective : To develop the navigation application for traveling Songkhla Zoo and evaluate the satisfaction of 

this application.

Methods : The program was divided into two parts 1) the web application developed using HTML5, CSS3, PHP 

and JavaScript on Bootstrap framework is available for system administrators and 2) an Android application 

developed Java is available for tourists. 

Results : There are two groups of users which are system administrators and tourists. Administrators can man-

age basic information into the system while tourists can learn about animal by scanning the QR code in front 

of the animal cage, browse the zoo landmarks on a map and navigate to that location with Google Map navi-

gation based on the coordinates of the mobile device at that time, and give information about animal shows, 

entrance fee, accommodation and services. The application satisfaction evaluated by tourists found that over-

all satisfaction was in good level with an average of 4.43.

Conclusion : The assessment indicated that this application can helped tourists to check the information before 

visiting the zoo, and also add communication channels to tourists for promoting news and activities in the zoo.

Keywords: application, travel navigation, Songkhla Zoo
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บทนํา 

องคการสวนสัตวเปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีหนาท่ีรับผิดชอบในดาน

การใหการศึกษา การอนุรักษและขยายพันธุ และการจัดสวนสัตวใหเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชนท่ัวไป โดยมี

จุดมุงหมายของการดําเนินงาน คือ การอนุรักษสัตวปาเพ่ือการศึกษา วิจัยและสงคืนสูธรรมชาติ สงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี

ใหกับสัตวปา จัดการเรียนรูดานสัตวปาเชิงบูรณาการ พัฒนามาตรฐานการจัดการ การบริหารและนันทนาการ เพ่ือเปน

แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษอยางแทจริง [1] 

สวนสัตวสงขลาเปนหน่ึงในสวนสัตวท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลขององคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ และ

เปนสวนสัตวแหงแรกของภาคใต จัดตั้งข้ึนเมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ.2532 ในพ้ืนท่ี 878 ไร ตั้งอยูเลขท่ี 189 หมูท่ี 5 

ถนนสงขลา-นาทวี ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา เปนสถานท่ีจัดแสดงสัตวปาชนิดตาง ๆ เชน สมเสร็จ 

กระจง อูฐ ลา มา ยีราฟ หมี เสือ ลิงชะนี กวาง ละมั่ง เกง นกสวยงาม เชน นกแกว นกมารคอว นกคลาสโซวารี นกฟลามิงโก 

และสัตวอ่ืนอีกมากมาย รวมถึงเปนแหลงเรียนรูของเยาวชนในดานทัศนคติเรื่องสัตวปา การอนุรักษธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม อีกท้ังยังเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน [2] ภายในสวนสัตวมีการเปดใหบริการสวนนํ้า รานอาหาร 

ท่ีพักสําหรับนักทองเท่ียวท่ีช่ืนชอบธรรมชาติ และมีบริการรถนําชมภายในสวนสัตวพรอมมีวิทยากรบรรยาย นอกจาก

นักทองเท่ียวจะไดรับความรูเก่ียวกับสวนสัตวแลวยังสามารถชมวิวทิวทัศนเมืองสงขลาท่ีโอบลอมดวยสองฝงทะเลไดอีกดวย 

จากงานวิจัยท่ีผานมา มีนักวิจัยหลายทานไดพัฒนาแอปพลิเคชันเก่ียวกับการทองเท่ียวในหลากหลายรูปแบบ เชน งานวิจัย

ของแสงจันทร เรืองออน และคณะ [3] ไดพัฒนานวัตกรรมแนะนําการทองเท่ียวนครศรีธรรมราชน่ังรถชมเมืองเลาเรื่อง 

ลิกอร ท่ีสามารถใชงานบนอุปกรณสมารทดีไวซท่ีรองรับการทํางานของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและทํางานรวมกับ 

Google Maps API และงานวิจัยของ สิรินธร จียาศักดิ์ [4] ไดพัฒนาแอปพลิเคชันจัดทริปทองเท่ียวหัวหินบนไอโฟน เพ่ือ

แนะนําสถานท่ีทองเท่ียวและการจัดทริปทองเท่ียวภายในอําเภอหัวหิน รวมถึงชวยในการวางแผนการทองเท่ียวสําหรับ

นักทองเท่ียวท่ีตองการทองเท่ียวในอําเภอหัวหิน จากผลลัพธของงานวิจัยเหลาน้ีทําใหไดแอปพลิเคชันท่ีเปนประโยชนยิ่งตอ

การทองเท่ียวในปจจุบัน 

จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาแอปพลิเคชันนําทางทองเท่ียวสวนสัตวสงขลาเพ่ือให 

นักทองเท่ียวท่ีเขามาเท่ียวสามารถเรียนรูเรื่องราวของสัตวชนิดตาง ๆ ดวยการสแกนคิวอารโคดท่ีติดอยูหนากรงสัตวก็จะ

สามารถทราบไดทันทีวาสัตวชนิดน้ีช่ือวาอะไร มีถ่ินกําเนิดมาจากท่ีใด ชอบกินอาหารอะไร และกินอยางไร ซึ่งเปนการ

เรียนรูผานสมารทโฟนเมื่ออยูในสถานท่ีจริง รวมถึงสามารถเรียกดูสถานท่ีสําคัญบนแผนท่ีและดูเสนทางไปยังกรงสัตว 

หองนํ้า สถานท่ีละหมาด ศาลาพักผอน สถานท่ีตั้งของหนวยบริการภายในสวนสัตวดวยระบบนําทางของ Google Map ไป

ยังสถานท่ีน้ันโดยอิงจากพิกัดปจจุบันของผูใช แอปพลิเคชันน้ีสามารถอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเท่ียวในการ

ตรวจสอบขอมูลกอนการเดินทางมาเขาชมสวนสัตวสงขลา เชน ขอมูลการแสดง อัตราคาเขาชม ท่ีพักและบริการตาง ๆ 

 

วิธีการวิจัย 

การพัฒนาแอปพลิเคชันนําทางทองเท่ียวสวนสัตวสงขลา เปนงานวิจัยเชิงพัฒนา (Research & Development) 

วิธีดําเนินการวิจัยประกอบดวย 5 ข้ันตอน ไดแก การวิเคราะหความตองการของระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนา

ระบบ การทดสอบระบบ และการประเมินผลระบบ ดังรายละเอียดตอไปน้ี  

1. การวิเคราะหความตองการของระบบ 

ในข้ันตอนน้ีผูวิจัยไดเก็บรวบรวมความตองการของระบบจากเจาหนาท่ีของสวนสัตวสงขลาและนักทองเท่ียวท่ี

เดินทางมาทองเท่ียว จากการสัมภาษณพบวาเมื่อนักทองเท่ียวชําระเงินซื้อบัตรเขาชมสวนสัตวก็จะไดรับแผนท่ีขนาด A4 ท่ี

แสดงจุดสําคัญของสถานท่ีตาง ๆ ภายในสวนสัตว แตอาจจะมีจํานวนไมเพียงพอหากเปนชวงเทศกาลท่ีมีนักทองเท่ียวเปน
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บทนํา 

องคการสวนสัตวเปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีหนาท่ีรับผิดชอบในดาน

การใหการศึกษา การอนุรักษและขยายพันธุ และการจัดสวนสัตวใหเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชนท่ัวไป โดยมี

จุดมุงหมายของการดําเนินงาน คือ การอนุรักษสัตวปาเพ่ือการศึกษา วิจัยและสงคืนสูธรรมชาติ สงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี

ใหกับสัตวปา จัดการเรียนรูดานสัตวปาเชิงบูรณาการ พัฒนามาตรฐานการจัดการ การบริหารและนันทนาการ เพ่ือเปน

แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษอยางแทจริง [1] 

สวนสัตวสงขลาเปนหน่ึงในสวนสัตวท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลขององคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ และ

เปนสวนสัตวแหงแรกของภาคใต จัดตั้งข้ึนเมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ.2532 ในพ้ืนท่ี 878 ไร ตั้งอยูเลขท่ี 189 หมูท่ี 5 

ถนนสงขลา-นาทวี ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา เปนสถานท่ีจัดแสดงสัตวปาชนิดตาง ๆ เชน สมเสร็จ 

กระจง อูฐ ลา มา ยีราฟ หมี เสือ ลิงชะนี กวาง ละมั่ง เกง นกสวยงาม เชน นกแกว นกมารคอว นกคลาสโซวารี นกฟลามิงโก 

และสัตวอ่ืนอีกมากมาย รวมถึงเปนแหลงเรียนรูของเยาวชนในดานทัศนคติเรื่องสัตวปา การอนุรักษธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม อีกท้ังยังเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน [2] ภายในสวนสัตวมีการเปดใหบริการสวนนํ้า รานอาหาร 

ท่ีพักสําหรับนักทองเท่ียวท่ีช่ืนชอบธรรมชาติ และมีบริการรถนําชมภายในสวนสัตวพรอมมีวิทยากรบรรยาย นอกจาก

นักทองเท่ียวจะไดรับความรูเก่ียวกับสวนสัตวแลวยังสามารถชมวิวทิวทัศนเมืองสงขลาท่ีโอบลอมดวยสองฝงทะเลไดอีกดวย 

จากงานวิจัยท่ีผานมา มีนักวิจัยหลายทานไดพัฒนาแอปพลิเคชันเก่ียวกับการทองเท่ียวในหลากหลายรูปแบบ เชน งานวิจัย

ของแสงจันทร เรืองออน และคณะ [3] ไดพัฒนานวัตกรรมแนะนําการทองเท่ียวนครศรีธรรมราชน่ังรถชมเมืองเลาเรื่อง 

ลิกอร ท่ีสามารถใชงานบนอุปกรณสมารทดีไวซท่ีรองรับการทํางานของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและทํางานรวมกับ 

Google Maps API และงานวิจัยของ สิรินธร จียาศักดิ์ [4] ไดพัฒนาแอปพลิเคชันจัดทริปทองเท่ียวหัวหินบนไอโฟน เพ่ือ

แนะนําสถานท่ีทองเท่ียวและการจัดทริปทองเท่ียวภายในอําเภอหัวหิน รวมถึงชวยในการวางแผนการทองเท่ียวสําหรับ

นักทองเท่ียวท่ีตองการทองเท่ียวในอําเภอหัวหิน จากผลลัพธของงานวิจัยเหลาน้ีทําใหไดแอปพลิเคชันท่ีเปนประโยชนยิ่งตอ

การทองเท่ียวในปจจุบัน 

จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาแอปพลิเคชันนําทางทองเท่ียวสวนสัตวสงขลาเพ่ือให 

นักทองเท่ียวท่ีเขามาเท่ียวสามารถเรียนรูเรื่องราวของสัตวชนิดตาง ๆ ดวยการสแกนคิวอารโคดท่ีติดอยูหนากรงสัตวก็จะ

สามารถทราบไดทันทีวาสัตวชนิดน้ีช่ือวาอะไร มีถ่ินกําเนิดมาจากท่ีใด ชอบกินอาหารอะไร และกินอยางไร ซึ่งเปนการ

เรียนรูผานสมารทโฟนเมื่ออยูในสถานท่ีจริง รวมถึงสามารถเรียกดูสถานท่ีสําคัญบนแผนท่ีและดูเสนทางไปยังกรงสัตว 

หองนํ้า สถานท่ีละหมาด ศาลาพักผอน สถานท่ีตั้งของหนวยบริการภายในสวนสัตวดวยระบบนําทางของ Google Map ไป

ยังสถานท่ีน้ันโดยอิงจากพิกัดปจจุบันของผูใช แอปพลิเคชันน้ีสามารถอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเท่ียวในการ

ตรวจสอบขอมูลกอนการเดินทางมาเขาชมสวนสัตวสงขลา เชน ขอมูลการแสดง อัตราคาเขาชม ท่ีพักและบริการตาง ๆ 

 

วิธีการวิจัย 

การพัฒนาแอปพลิเคชันนําทางทองเท่ียวสวนสัตวสงขลา เปนงานวิจัยเชิงพัฒนา (Research & Development) 

วิธีดําเนินการวิจัยประกอบดวย 5 ข้ันตอน ไดแก การวิเคราะหความตองการของระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนา

ระบบ การทดสอบระบบ และการประเมินผลระบบ ดังรายละเอียดตอไปน้ี  

1. การวิเคราะหความตองการของระบบ 

ในข้ันตอนน้ีผูวิจัยไดเก็บรวบรวมความตองการของระบบจากเจาหนาท่ีของสวนสัตวสงขลาและนักทองเท่ียวท่ี

เดินทางมาทองเท่ียว จากการสัมภาษณพบวาเมื่อนักทองเท่ียวชําระเงินซื้อบัตรเขาชมสวนสัตวก็จะไดรับแผนท่ีขนาด A4 ท่ี

แสดงจุดสําคัญของสถานท่ีตาง ๆ ภายในสวนสัตว แตอาจจะมีจํานวนไมเพียงพอหากเปนชวงเทศกาลท่ีมีนักทองเท่ียวเปน

จํานวนมาก นักทองเท่ียวบางกลุมอาจจะแยกกันชมสัตวแลวนัดหมายเจอกันอีกครั้ง ณ จุดนัดพบ แตสําหรับผูท่ีมาสวนสตัว

สงขลาเปนครั้งแรกอาจจะประสบปญหาเรื่องตําแหนงท่ีตั้งของสถานท่ีตาง ๆ ภายในสวนสัตว ไมทราบวาแตละสถานท่ี

ตั้งอยูใกลไกลเพียงใดกับจุดนัดพบหรือจุดท่ีตนเองอยู อาจตองสอบถามเสนทางจากนักทองเท่ียวคนอ่ืน ๆ ท่ีเดินผานไปผาน

มาหรือสอบถามจากเจาหนาท่ีตามจุดบริการตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดปญหาเรื่องการสื่อสารท่ีอาจผิดพลาดทําใหเขาใจไมตรงกัน

แลวเกิดการหลงทางได จากการศึกษาความเปนไปไดของระบบใหม ผูวิจัยจึงพัฒนาเปนแอปพลิเคชันนําทางทองเท่ียวสวน

สัตวสงขลา ระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีผูใชระบบ จํานวน 2 กลุม คือ ผูดูแลระบบและนักทองเท่ียว  

ผูดูแลระบบมีหนาท่ีจัดการขอมูลพ้ืนฐานเขาสูระบบ ดังน้ี 

1) จัดการขอมูลประเภทสัตว ไดแก สัตวเลีย้งลูกดวยนม สตัวเลื้อยคลาน สัตวปก สัตวนํ้า 

2) จัดการขอมูลสัตว ไดแก รายละเอียดเก่ียวกับสตัว ตําแหนงของกรงสัตว ภาพสัตว 

3) จัดการขอมูลประเภทสถานท่ี 

4) จัดการขอมูลสถานท่ี ไดแก สถานท่ีละหมาด จุดชมวิว 

5) จัดการขอมูลการใหบริการ ไดแก บริการรถนําเท่ียว บริการสวนนํ้า บริการท่ีพัก 

6) จัดการขอมูลขาวประชาสมัพันธ 
 

นักทองเท่ียว สามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชันไปติดตั้งบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีท่ีมีระบบปฎิบัติการเปน 

แอนดรอยด เพ่ือใหสามารถดําเนินการตาง ๆ ไดดังน้ี 

1) คนหาตําแหนงสัตว ลานจัดแสดง ศาลาพักผอน หองนํ้า สถานท่ีละหมาด ศาลาพักผอน รานอาหาร ท่ีพัก 

คายพักแรม ลานจอดรถ และสถานท่ีใหบริการตาง ๆ โดยอิงจากพิกัดของผูใชไปยังตําแหนงท่ีคนหา 

2) เรียกดูขอมูลของสตัว สถานท่ี หนวยบริการ 

3) เรียกดูจุดสําคญับนแผนท่ีและดูเสนทาง 

4) สแกนคิวอารโคด (QR Code) เพ่ือดูรายละเอียดของสัตว 
 

ภาพรวมการทํางานของระบบอยางครบถวนแสดงในยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) เพ่ือแสดงใหเห็น

ถึงความสามารถหรือหนาท่ีท่ีระบบจะตองกระทํา [5, 6] ดังภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 1 ยูสเคสไดอะแกรมของแอปพลิเคชันนําทางทองเท่ียวสวนสัตวสงขลา 
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2. การออกแบบระบบ 

ข้ันตอนน้ีเปนการออกแบบระบบใหสอดคลองกับความตองการของระบบท่ีไดวิเคราะหไว ผูวิจัยไดออกแบบ

สถาปตยกรรมระบบและออกแบบฐานขอมูล ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

2.1 การออกแบบสถาปตยกรรมระบบ ระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีรูปแบบการเขาใชงานผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

โดยแบงออกเปน 2 สวนตามกลุมผูใชงาน คือ เว็บแอปพลิเคชันเปนระบบ Back Office ท่ีผูดูแลระบบสามารถจัดการ

ขอมูลพ้ืนฐานเขาสูระบบฐานขอมูล MySQL บนเครื่องเซิรฟเวอร (Server) โดยใชงานผานเว็บเบราวเซอร (Web Browser) 

และแอนดรอยดแอปพลิเคชันสําหรับใหนักทองเท่ียวดาวนโหลดไปติดตั้งบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีท่ีมีระบบปฏิบัติการ

เปนแอนดรอยดเพ่ือคนหาขอมูลภายในสวนสัตวสงขลา การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางแอนดรอยดแอปพลิเคชันกับ

เซิรฟเวอรจะใช JSON (JavaScript Object Notation) ซึ่งเปนรูปแบบหน่ึงของการแลกเปลี่ยนขอมูลผานทางโคดจาวา

สคริปต สถาปตยกรรมระบบแสดงดังภาพท่ี 2 
 

    

ภาพท่ี 2 สถาปตยกรรมระบบของแอปพลิเคชันนําทางทองเท่ียวสวนสัตวสงขลา 
 

2.2 การออกแบบฐานขอมูล ระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีการจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูล MySQL ซึ่งติดตั้งบนเครื่อง

เซิรฟเวอร ขอมูลท่ีสําคัญของระบบจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของตาราง (table) ไดแก ประเภทสัตว สัตว ประเภทสถานท่ี 

สถานท่ี บริการ และขาวประชาสัมพันธ  
 

3. การพัฒนาระบบ 

การพัฒนาระบบแบงออกเปน 2 สวน คือ เว็บแอปพลิเคชันและแอนดรอยดแอปพลิเคชัน ภาษาท่ีใชในการพัฒนา

เว็บแอปพลิเคชัน ไดแก HTML5, CSS3, PHP และ JavaScript รวมกับเฟรมเวิรค Bootstrap สวนภาษาท่ีใชในการพัฒนา

แอนดรอยดแอปพลิเคชัน คือ ภาษาจาวา (Java) ซึ่งเปนเนทีฟโคด (Native Code) ของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด แลว

สรางเปนไฟลติดตั้ง (.apk) สําหรับใหผูใชดาวนโหลดไปติดตั้งบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีท่ีมีระบบปฏิบัติการเปน 

แอนดรอยด ในการใชงานผูใชจะตองเช่ือมตออินเทอรเน็ตและเปดการใชงานจีพีเอส (GPS : Global Position System) 

ของอุปกรณ เมื่อใดท่ีผูใชคนหาตําแหนงกรงสัตว หองนํ้า สถานท่ีละหมาด ศาลาพักผอน สถานท่ีตั้งของหนวยบริการ ระบบ

จะดึงพิกัดของสถานท่ีน้ันจากฐานขอมูล และแสดงผลคาพิกัดบนแผนท่ีดวยการปกหมุด (marker) ลงบน Google Map ซึ่ง

ผูใชสามารถคลิกเพ่ือดูรายละเอียด และสามารถขอเสนทางไปยังสถานท่ีน้ันโดยอิงจากพิกัดปจจุบันของผูใช เครื่องมือสําคัญ

ท่ี ใช ในการพัฒนาแอนดรอยดแอปพลิ เคชัน  ไดแก  1) Java Development Kit (JDK) 2) Android Studio และ  

3) BlueStacks App Player  
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2. การออกแบบระบบ 

ข้ันตอนน้ีเปนการออกแบบระบบใหสอดคลองกับความตองการของระบบท่ีไดวิเคราะหไว ผูวิจัยไดออกแบบ

สถาปตยกรรมระบบและออกแบบฐานขอมูล ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

2.1 การออกแบบสถาปตยกรรมระบบ ระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีรูปแบบการเขาใชงานผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

โดยแบงออกเปน 2 สวนตามกลุมผูใชงาน คือ เว็บแอปพลิเคชันเปนระบบ Back Office ท่ีผูดูแลระบบสามารถจัดการ

ขอมูลพ้ืนฐานเขาสูระบบฐานขอมูล MySQL บนเครื่องเซิรฟเวอร (Server) โดยใชงานผานเว็บเบราวเซอร (Web Browser) 

และแอนดรอยดแอปพลิเคชันสําหรับใหนักทองเท่ียวดาวนโหลดไปติดตั้งบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีท่ีมีระบบปฏิบัติการ

เปนแอนดรอยดเพ่ือคนหาขอมูลภายในสวนสัตวสงขลา การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางแอนดรอยดแอปพลิเคชันกับ

เซิรฟเวอรจะใช JSON (JavaScript Object Notation) ซึ่งเปนรูปแบบหน่ึงของการแลกเปลี่ยนขอมูลผานทางโคดจาวา

สคริปต สถาปตยกรรมระบบแสดงดังภาพท่ี 2 
 

    

ภาพท่ี 2 สถาปตยกรรมระบบของแอปพลิเคชันนําทางทองเท่ียวสวนสัตวสงขลา 
 

2.2 การออกแบบฐานขอมูล ระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีการจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูล MySQL ซึ่งติดตั้งบนเครื่อง

เซิรฟเวอร ขอมูลท่ีสําคัญของระบบจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของตาราง (table) ไดแก ประเภทสัตว สัตว ประเภทสถานท่ี 

สถานท่ี บริการ และขาวประชาสัมพันธ  
 

3. การพัฒนาระบบ 

การพัฒนาระบบแบงออกเปน 2 สวน คือ เว็บแอปพลิเคชันและแอนดรอยดแอปพลิเคชัน ภาษาท่ีใชในการพัฒนา

เว็บแอปพลิเคชัน ไดแก HTML5, CSS3, PHP และ JavaScript รวมกับเฟรมเวิรค Bootstrap สวนภาษาท่ีใชในการพัฒนา

แอนดรอยดแอปพลิเคชัน คือ ภาษาจาวา (Java) ซึ่งเปนเนทีฟโคด (Native Code) ของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด แลว

สรางเปนไฟลติดตั้ง (.apk) สําหรับใหผูใชดาวนโหลดไปติดตั้งบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีท่ีมีระบบปฏิบัติการเปน 

แอนดรอยด ในการใชงานผูใชจะตองเช่ือมตออินเทอรเน็ตและเปดการใชงานจีพีเอส (GPS : Global Position System) 

ของอุปกรณ เมื่อใดท่ีผูใชคนหาตําแหนงกรงสัตว หองนํ้า สถานท่ีละหมาด ศาลาพักผอน สถานท่ีตั้งของหนวยบริการ ระบบ

จะดึงพิกัดของสถานท่ีน้ันจากฐานขอมูล และแสดงผลคาพิกัดบนแผนท่ีดวยการปกหมุด (marker) ลงบน Google Map ซึ่ง

ผูใชสามารถคลิกเพ่ือดูรายละเอียด และสามารถขอเสนทางไปยังสถานท่ีน้ันโดยอิงจากพิกัดปจจุบันของผูใช เครื่องมือสําคัญ

ท่ี ใช ในการพัฒนาแอนดรอยดแอปพลิ เคชัน  ไดแก  1) Java Development Kit (JDK) 2) Android Studio และ  

3) BlueStacks App Player  
 

 

   4. การทดสอบระบบ  

เมื่อพัฒนาระบบเสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจัยดําเนินการทดสอบระบบในภาพรวมดวยตัวเอง ทดสอบการทํางานของ

เว็บแอปพลิเคชันวาสามารถทํางานไดตามฟงกชันการทํางานท่ีไดกําหนดไว และสามารถแสดงผลไดเหมือนกันบนโปรแกรม

เว็บเบราวเซอรท่ีแตกตางกันหรือไม รวมถึงทดสอบการทํางานของแอนดรอยดแอปพลิเคชันดวยโปรแกรม BlueStacks App 

Player และทดสอบบนอุปกรณจริง ซึ่งหากพบขอผิดพลาดเกิดข้ึนก็จะดําเนินการปรับปรุงขอผิดพลาดน้ันกอนดําเนินการ

ทดสอบเรื่อยไปจนกวาขอผิดพลาดจะหมดไป 
   

5. การประเมินผลระบบ  

หลังจากนําระบบท่ีพัฒนาข้ึนไปใชงาน ผูวิจัยไดทําการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานแอปพลิเคชันโดย

นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวสวนสัตวสงขลาในวันหยุดเสาร-อาทิตย เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัยน้ี คือ แบบสอบถามท่ีมี

ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Scale) มี 5 ระดับ ใหเลือกตอบ

ไดเพียงคําตอบเดียว สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลวแปลความหมายโดยคาเฉลี่ยมี

เกณฑแปลความหมายดังน้ี  

ระดับคะแนน  ความหมาย 

ระดับ   5 คาเฉลี่ย 4.51-5.00 ดีมาก 

ระดับ   4 คาเฉลี่ย 3.51-4.50 ดี 

ระดับ   3 คาเฉลี่ย 2.51-3.50 ปานกลาง 

ระดับ   2 คาเฉลี่ย 1.51-2.50 พอใช 

ระดับ   1 คาเฉลี่ย 1.00-1.50 ควรปรับปรุง 
 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการดําเนินงานวิจัยแบงออกเปน 2 สวน คือ ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันนําทางทองเท่ียวสวนสัตวสงขลา และ

และผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานแอปพลิเคชันนําทางทองเท่ียวสวนสัตวสงขลา ดังน้ี 

1. ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันนําทางทองเท่ียวสวนสัตวสงขลา 

หนาจอการทํางานแบงออกเปน 2 สวน คือ เว็บแอปพลิเคชันและแอนดรอยดแอปพลิเคชัน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 เว็บแอปพลิเคชัน สําหรับผูดูแลระบบใชจัดการขอมูลพ้ืนฐานเขาสูระบบ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพท่ี 3 จัดการขอมลูสถานท่ีและจัดการขอมูลสัตว 
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สวนท่ี 2 แอนดรอยดแอปพลิเคชันสําหรับนักทองเท่ียวใชเรียกดูขอมูลสัตวและสถานท่ีใหบริการตาง ๆ 

1) หนาจอหลัก ขอมูลสสัตว และแผนท่ีไปยังสวนสัตวสงขลา 
 

           
 

ภาพท่ี 4 หนาจอแสดงหนาหลัก ขอมูลสสัตว และแผนท่ีไปยังสวนสัตวสงขลา 
 

 2) สแกนคิวอารโคดเพ่ือดูรายละเอียดของสัตวและเรียกดสูถานท่ีสําคัญบนแผนท่ี 

 

ภาพท่ี 5 หนาจอแสดงการสแกนคิวอารโคดเพ่ือดูรายละเอียดของสตัวและเรียกดูสถานท่ีสาํคัญบนแผนท่ี 
 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานแอปพลิเคชันนําทางทองเท่ียวสวนสัตวสงขลา  

หลังจากนําระบบไปติดตั้งเพ่ือใชงานจริง ผูวิจัยทําการประเมินผลความพึงพอใจตอการใชงานแอปพลิเคชันนํา

ทางทองเท่ียวสวนสัตวสงขลาโดยนักทองเท่ียว จํานวน 30 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก 

(Convenience Sampling) ผลการประเมินความพึงพอใจแสดงดังตารางท่ี 1 
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สวนท่ี 2 แอนดรอยดแอปพลิเคชันสําหรับนักทองเท่ียวใชเรียกดูขอมูลสัตวและสถานท่ีใหบริการตาง ๆ 

1) หนาจอหลัก ขอมูลสสัตว และแผนท่ีไปยังสวนสัตวสงขลา 
 

           
 

ภาพท่ี 4 หนาจอแสดงหนาหลัก ขอมูลสสัตว และแผนท่ีไปยังสวนสัตวสงขลา 
 

 2) สแกนคิวอารโคดเพ่ือดูรายละเอียดของสัตวและเรียกดสูถานท่ีสําคัญบนแผนท่ี 

 

ภาพท่ี 5 หนาจอแสดงการสแกนคิวอารโคดเพ่ือดูรายละเอียดของสตัวและเรียกดูสถานท่ีสาํคัญบนแผนท่ี 
 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานแอปพลิเคชันนําทางทองเท่ียวสวนสัตวสงขลา  

หลังจากนําระบบไปติดตั้งเพ่ือใชงานจริง ผูวิจัยทําการประเมินผลความพึงพอใจตอการใชงานแอปพลิเคชันนํา

ทางทองเท่ียวสวนสัตวสงขลาโดยนักทองเท่ียว จํานวน 30 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก 

(Convenience Sampling) ผลการประเมินความพึงพอใจแสดงดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1  ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานแอปพลิเคชันนําทางทองเท่ียวสวนสัตวสงขลา    
  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

 S.D. ความหมาย 

1. ความสามารถของแอปพลิเคชัน 4.50 0.63 ดี 

2. การออกแบบหนาจอสวยงาม นาสนใจ และภาพประกอบสื่อความหมาย 4.40 0.80 ดี 

3. ความรวดเร็วในการใชงานแอปพลิเคชัน 4.33 0.50 ดี 

4. ขอมูลมีความนาเช่ือถือ ถูกตอง และเปนปจจุบัน 4.47 0.51 ดี 

ภาพรวม  4.43 0.61 ดี 
 

จากตารางท่ี 1 พบวาความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอการใชงานแอปพลิเคชันนําทางทองเท่ียวสวนสัตวสงขลา 

ภาพรวมอยูในระดับดี ( X =4.43) เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ความสามารถของ

แอปพลิเคชัน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X =4.50) รองลงมา คือ ขอมูลมีความนาเช่ือถือ ถูกตอง และเปนปจจุบัน ( X =4.47) 

การออกแบบหนาจอสวยงาม นาสนใจ และภาพประกอบสื่อความหมาย ( X =4.40) และความรวดเร็วในการใชงาน 

แอปพลิเคชัน มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ( X =4.33) ตามลําดับ  

 

สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาแอปพลิเคชันนําทางทองเท่ียวสวนสัตวสงขลา แบงออกเปน 2 สวน คอื เว็บแอปพลิเคชันสําหรับผูดูแล

ระบบเพ่ือใชจัดการขอมูลพ้ืนฐานเขาสูระบบ และแอนดรอยดแอปพลิเคชันสําหรับนักทองเท่ียว จากการประเมนิความพึง

พอใจของนักทองเท่ียวตอการใชงานแอปพลิเคชันนําทางทองเท่ียวสวนสัตวสงขลา พบวา ภาพรวมอยูในระดับดี ดังน้ันสรุป

ไดวา แอปพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึนน้ีสามารถนําไปใชอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเท่ียวของสวนสัตวสงขลาใหสามารถ

คนหาตําแหนงกรงสัตว หองนํ้า สถานท่ีละหมาด ศาลาพักผอน สถานท่ีตั้งของหนวยบริการภายในสวนสัตว และสามารถดู

รายละเอียดและเสนทางจาก Google Map ไปยังสถานท่ีน้ันโดยอิงจากพิกัดปจจุบันของผูใช รวมถึงสามารถสแกนคิวอาร

โคดเพ่ือเขาถึงขอมูลของสัตวไดอยางรวดเร็วผานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีท่ีมีระบบปฏิบัติการเปนแอนดรอยด  
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The Development of Learning Achievement in Power Number Subject by Using Exercises 

for 7th Grade Students

Nuriman Seuri1* and Kasem Premprayoon2

Abstract

Introduction: Mathematics is a subject related to rationale, thinking process, and problem solving. Therefore, 

Mathematics is the subject that help students to be rationalized, to have systemic and critical thinking, as well 

as problem solving skills which supports in enabling the analysis of problems and situation thoroughly and 

carefully, including be able to predict, plan, decide, and solve the problem appropriately which will be useful 

for the students’ living their daily lives.

Objective: To study the efficiency of exercises based on the 80/80 criteria, to compare pre and post learning 

achievement using exercises, and to study the students’ satisfaction by using exercises.

Method of the Study: The sample of this study are the 7th grade of class 1/11 students from Narathiwat 

School. This is a random group randomize in classroom unit consisted of 5 learning management plans, 5 ex-

ercises, and 16 hours of teaching.

Results of the Study: It was found that the result of exercises efficiency analysis was 80.84/80.11.The result 

of comparison between pre and post learning achievement using exercises showed that the mean of post-learn-

ing achievement was significantly higher than pre-learning achievement at the level of 0.01. The result of stu-

dents’ satisfaction towards learning by using exercises found that the overall picture had an average of 4.38.

Review and Summary: The results from the study on the exercises efficiency found that it had higher efficien-

cy than the criteria at 80.84/80.11. The mean of post-learning achievement was significantly higher than 

pre-learning achievement at the level of 0.01. The overall picture of students’ satisfaction towards learning was 

at very good level.

Keywords: exercises, learning achievement, exercises efficiency, satisfaction
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บทน า 
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาวา่ดว้ยเหตุผล กระบวนการคิดและการแกปั้ญหา ดงันั้นคณิตศาสตร์ จึงเป็นวิชาท่ีช่วยสร้าง

เสริมให้นกัเรียนเป็นคนมีเหตุผล มีการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ เป็นระบบ ตลอดจนมีทกัษะการแกปั้ญหา ท าให้สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้น รอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ และแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั ทกัษะการแกปั้ญหาเป็นกระบวนการท่ีนกัเรียนควรจะเรียนรู้ 
ฝึกฝน  และพฒันาใหเ้กิดข้ึนในตวัผูเ้รียน  ดว้ยเหตุน้ีการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดแนวคิดท่ี
หลากหลาย  มีนิสัยกระตือรือร้น ไม่ยอ่ทอ้และมีความมัน่ใจในการแกปั้ญหาท่ีเผชิญอยูท่ั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
ตลอดจนเป็นทกัษะพ้ืนฐานท่ีผูเ้รียนสามารถน าติดตวัไปใชไ้ดน้านตลอดชีวิต (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี. 2550 : 1) 

จากรายงานประจ าปีของโรงเรียนนราธิวาส  อ าเภอเมืองนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนนราธิวาส ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2557 นกัเรียนมีผลคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียร้อยละ 48.35 (โรงเรียนนราธิวาส. 2557 ) และภาคเรียน
ท่ี 1  ปีการศึกษา 2558 พบวา่ นกัเรียนมีผลคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียร้อยละ 49.58 (โรงเรียนนราธิวาส. 2558 )
โดยเฉพาะในเร่ืองเลขยกก าลงั ซ่ึงเน้ือหาเร่ืองน้ีจะน าไปใชใ้นการเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 และมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อการสอบ O-NET ดว้ย  ผลจากการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
3 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนนราธิวาส วิชาคณิตศาสตร์ไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 31.62 และมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีโรงเรียน
ควรพฒันา คือ มาตรฐาน ค1.2 เฉล่ียร้อยละ 26.21 ซ่ึงต ่ากวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเต็ม  ปีการศึกษา 2558 วิชาคณิตศาสตร์ 
เฉล่ียร้อยละ 34.08 และมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนควรพฒันา คือ มาตรฐาน ค1.1 เฉล่ียร้อยละ 34.13 ซ่ึงต ่ากวา่
คร่ึงหน่ึงของคะแนนเต็ม เม่ือไดพิ้จารณาในรายละเอียด พบวา่ นกัเรียนยงัมีปัญหาดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั เร่ืองเลข
ยกก าลงั ซ่ึงเป็นเน้ือหาพ้ืนฐานในการเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และส าหรับการเรียนต่อในชั้นท่ีสูงข้ึน  ดงันั้น    การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในเน้ือหาเร่ืองน้ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันาเป็นอยา่งยิ่ง 

เน่ืองจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เป็นเน้ือหาท่ียากและเป็นนามธรรม ท าให้นกัเรียนเบ่ือ
หน่าย เม่ือผูส้อนถ่ายทอด หรืออธิบายให้นกัเรียนเขา้ใจ เป็นเร่ืองท่ียากตามมา  จีระศกัด์ิ นุ่นปาน ( 2553 : 5)  การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ครูผูส้อนควรรู้จกัเลือกใชว้ิธีการสอนให้เหมาะสมกบัเน้ือหา เพ่ือให้การจดักิจกรรม
การเรียนรู้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายมากท่ีสุด และนอกจากวิธีการสอนแลว้ ส่ือการเรียนรู้ ก็มีความส าคญัในการ
ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียนเช่นกนั กล่าวคือ ท าให้ผูเ้รียนไดเ้รียนตามความสามารถและความตอ้งการ 
ดงันั้นแบบฝึกทกัษะจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผูส้อนด าเนินการสอนโดยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้   ท าให้
ผูเ้รียนไดรู้้จกัวางแผนในการแกปั้ญหา รู้จกัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และท าให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ถวลัย ์มาศจรัส, สมปอง แวน่ไธสง และบงัอร สงวนหมู่  (2550 : 21) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ แบบฝึกเป็นส่ือการ
เรียนรู้ เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับการแกไ้ขปัญหาในการเรียนรู้ของผูเ้รียนและพฒันา
ความรู้ ทกัษะและเจตคติดา้นต่างๆ ของผูเ้รียน จากงานวิจยัของปฐมาภรณ์ สิทธ์ิเสือ (2546 : 65) ซ่ึงพฒันาแผนการจดัการ
เรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองเศษส่วนและทศนิยม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 2 ท่ีเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองเศษส่วนและทศนิยม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งหลงัเรียนกบัเม่ือระยะเวลาผ่านไป 2 
สัปดาห์ไม่แตกต่างกนั กล่าวคือ การใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้ 

นอกจากน้ีการเรียนคณิตศาสตร์โดยจดักิจกรรมการตามกระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา เป็นขั้นตอน        
การสอนท่ีช่วยท าให้ผูเ้รียนไดท้ าการแกโ้จทยปั์ญหาอยา่งเป็นขั้นตอน ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจและแกโ้จทย์
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บทน า 
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาวา่ดว้ยเหตุผล กระบวนการคิดและการแกปั้ญหา ดงันั้นคณิตศาสตร์ จึงเป็นวิชาท่ีช่วยสร้าง

เสริมให้นกัเรียนเป็นคนมีเหตุผล มีการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ เป็นระบบ ตลอดจนมีทกัษะการแกปั้ญหา ท าให้สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้น รอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ และแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั ทกัษะการแกปั้ญหาเป็นกระบวนการท่ีนกัเรียนควรจะเรียนรู้ 
ฝึกฝน  และพฒันาใหเ้กิดข้ึนในตวัผูเ้รียน  ดว้ยเหตุน้ีการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดแนวคิดท่ี
หลากหลาย  มีนิสัยกระตือรือร้น ไม่ยอ่ทอ้และมีความมัน่ใจในการแกปั้ญหาท่ีเผชิญอยูท่ั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
ตลอดจนเป็นทกัษะพ้ืนฐานท่ีผูเ้รียนสามารถน าติดตวัไปใชไ้ดน้านตลอดชีวิต (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี. 2550 : 1) 

จากรายงานประจ าปีของโรงเรียนนราธิวาส  อ าเภอเมืองนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนนราธิวาส ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2557 นกัเรียนมีผลคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียร้อยละ 48.35 (โรงเรียนนราธิวาส. 2557 ) และภาคเรียน
ท่ี 1  ปีการศึกษา 2558 พบวา่ นกัเรียนมีผลคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียร้อยละ 49.58 (โรงเรียนนราธิวาส. 2558 )
โดยเฉพาะในเร่ืองเลขยกก าลงั ซ่ึงเน้ือหาเร่ืองน้ีจะน าไปใชใ้นการเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 และมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อการสอบ O-NET ดว้ย  ผลจากการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
3 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนนราธิวาส วิชาคณิตศาสตร์ไดค้ะแนนเฉล่ียร้อยละ 31.62 และมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีโรงเรียน
ควรพฒันา คือ มาตรฐาน ค1.2 เฉล่ียร้อยละ 26.21 ซ่ึงต ่ากวา่คร่ึงหน่ึงของคะแนนเต็ม  ปีการศึกษา 2558 วิชาคณิตศาสตร์ 
เฉล่ียร้อยละ 34.08 และมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนควรพฒันา คือ มาตรฐาน ค1.1 เฉล่ียร้อยละ 34.13 ซ่ึงต ่ากวา่
คร่ึงหน่ึงของคะแนนเต็ม เม่ือไดพิ้จารณาในรายละเอียด พบวา่ นกัเรียนยงัมีปัญหาดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั เร่ืองเลข
ยกก าลงั ซ่ึงเป็นเน้ือหาพ้ืนฐานในการเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และส าหรับการเรียนต่อในชั้นท่ีสูงข้ึน  ดงันั้น    การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในเน้ือหาเร่ืองน้ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันาเป็นอยา่งยิ่ง 

เน่ืองจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เป็นเน้ือหาท่ียากและเป็นนามธรรม ท าให้นกัเรียนเบ่ือ
หน่าย เม่ือผูส้อนถ่ายทอด หรืออธิบายให้นกัเรียนเขา้ใจ เป็นเร่ืองท่ียากตามมา  จีระศกัด์ิ นุ่นปาน ( 2553 : 5)  การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ครูผูส้อนควรรู้จกัเลือกใชว้ิธีการสอนให้เหมาะสมกบัเน้ือหา เพ่ือให้การจดักิจกรรม
การเรียนรู้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายมากท่ีสุด และนอกจากวิธีการสอนแลว้ ส่ือการเรียนรู้ ก็มีความส าคญัในการ
ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียนเช่นกนั กล่าวคือ ท าให้ผูเ้รียนไดเ้รียนตามความสามารถและความตอ้งการ 
ดงันั้นแบบฝึกทกัษะจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผูส้อนด าเนินการสอนโดยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้   ท าให้
ผูเ้รียนไดรู้้จกัวางแผนในการแกปั้ญหา รู้จกัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และท าให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ถวลัย ์มาศจรัส, สมปอง แวน่ไธสง และบงัอร สงวนหมู่  (2550 : 21) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ แบบฝึกเป็นส่ือการ
เรียนรู้ เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนเป็นส่ือการเรียนรู้ส าหรับการแกไ้ขปัญหาในการเรียนรู้ของผูเ้รียนและพฒันา
ความรู้ ทกัษะและเจตคติดา้นต่างๆ ของผูเ้รียน จากงานวิจยัของปฐมาภรณ์ สิทธ์ิเสือ (2546 : 65) ซ่ึงพฒันาแผนการจดัการ
เรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองเศษส่วนและทศนิยม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 2 ท่ีเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองเศษส่วนและทศนิยม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งหลงัเรียนกบัเม่ือระยะเวลาผ่านไป 2 
สัปดาห์ไม่แตกต่างกนั กล่าวคือ การใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้ 

นอกจากน้ีการเรียนคณิตศาสตร์โดยจดักิจกรรมการตามกระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา เป็นขั้นตอน        
การสอนท่ีช่วยท าให้ผูเ้รียนไดท้ าการแกโ้จทยปั์ญหาอยา่งเป็นขั้นตอน ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจและแกโ้จทย์

ปัญหาอยา่งเป็นระบบ ประกอบไปดว้ย 4 ขั้นตอน คือ การท าความเขา้ใจปัญหา การวางแผนแกปั้ญหา การด าเนินการตาม
แผนและการตรวจสอบ 

จากเหตผุลดงักล่าว ท าใหผู้ว้จิยัสนใจการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ ประกอบแผนจดัการ
เรียนรู้โดยใชก้ระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อผลการวจิยัจะ
เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน พร้อมทั้งส่งเสริมใหน้กัเรียนไดมี้        
การพฒันาการทางการเรียนคณิตศาสตร์ตามศกัยภาพของตนและน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

วธีิด าเนินการ 
 ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนนราธิวาสอ าเภอเมือง 
จงัหวดันราธิวาส จ านวน 11 หอ้งเรียนรวมทั้งส้ิน337 คน  กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 /11       
ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา2561 นราธิวาสอ าเภอเมือง จงัหวดันราธิวาสจ านวน 31 คนไดม้าโดยวธีิการสุ่มแบบกลุ่ม    
(Cluster Random Sampling)  โดยใชห้น่วยการสุ่มเป็นหอ้งเรียน เคร่ืองมือในการวจิยัและวธีิการสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั 
 1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้  ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้รายวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองเลขยกก าลงั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
ประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 5  แผน  เวลา  16 ชัว่โมง แบบฝึกทกัษะวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองเลขยกก าลงั ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 แบ่งเป็น   5 ชุด   2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 1 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทาง        
การเรียน เร่ืองเลขยกก าลงั  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  เป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก จ านวน  30  ขอ้ 
2 แบบทดสอบก่อนเรียนหลงัเรียนของแบบฝึกทกัษะ เร่ืองเลขยกก าลงั  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 แบ่งเป็น 5  ชุด 
3 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ เร่ืองเลขยกก าลงั เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating  Scale) 5 ระดบั มีค าถามรวม 10  ขอ้  การสร้างเคร่ืองมือในการวจิยั แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง
เลขยกก าลงั    ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองเลขยกก าลงั 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4  ตวัเลือก ซ่ึงผูร้ายงานไดด้ าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คู่มือการ
วดัผลและการประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช2551 
ของสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) .2  ศึกษาวธีิการสร้างขอ้สอบและวเิคราะห์เน้ือหาการ
พฒันาแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและศึกษาการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแบบอิงกลุ่ม                 
(บุญชมศรีสะอาด. 2554: 56–98)  3 วเิคราะห์มาตรฐานและตวัช้ีวดั กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ศึกษาเน้ือหา ศึกษาคู่มือ
รายวชิาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เล่ม 1 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 ของ
สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) วเิคราะห์จ านวนขอ้สอบตามสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ เร่ืองเลขยกก าลงั   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  เป็นรายจุดประสงคก์ารเรียนรู้  4  สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน เร่ืองเลขยกก าลงั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 แบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4  ตวัเลือก จ านวน 45  ขอ้  เพื่อเลือกไวใ้ชจ้ริง
จ านวน 30 ขอ้  5 น าแบบทดสอบท่ีสร้างเสร็จเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5  คน เพื่อประเมินความสอดคลอ้งระหวา่ง
ขอ้สอบแต่ละขอ้กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และน าผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญมาวเิคราะห์ดชันีสอดคลอ้งโดยใชค้่าดชันี
ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ (IOC : Index  of Cons is tency )(ประภาพรรณ เส็งวงศ.์ 2551: 
69) ก าหนดเกณฑก์ารประเมินท่ีใชไ้ด ้เม่ือขอ้สอบมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 - 1.00 6  น าขอ้สอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ทั้ง 45 ข้อ  ท่ี ผ่ านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญไปทดสอบกบันกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/3  
โรงเรียนนราธิวาส      อ าเภอเมืองนราธิวาส  จงัหวดันราธิวาส จ านวน 32  คน  ซ่ึงผา่นการเรียนเร่ืองเลขยกก าลงัแลว้ในชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 เพ่ือหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 7  วเิคราะห์แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
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ทางการเรียนเป็นรายขอ้ โดยผูร้ายงานน ากระดาษค าตอบท่ีไดจ้ากขอ้ 2.3.6 มาตรวจใหค้ะแนน โดยตอบถูกให ้1 คะแนน 
ตอบผิดหรือไม่ตอบหรือตอบเ กิน1 ค าตอบให ้0 คะแนน แลว้น าคะแนนมาวเิคราะห์หาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจ
จ าแนกของขอ้สอบ  8.  หาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบแต่ละขอ้ ซ่ึ ง เกณฑ์ของขอ้สอบท่ีใชไ้ดมี้ค่า
ความยากง่ายตั้งแต่ 0.20 - 0.80 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไปจากการวเิคราะห์ผลการทดสอบไดค้ดัเลือกขอ้สอบไว ้
จ านวน 30  ขอ้ ซ่ึงครอบคลุมทุกเน้ือหาและทุกจุดประสงคก์ารเรียนรู้แลว้จดัพิมพฉ์บบัใหม่ 9  น าขอ้สอบท่ีคดัเลือกไวใ้นขอ้
ท่ี 4.1.8ไปทดสอบเพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั โดยทดสอบกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/2  โรงเรียน
นราธิวาส   อ าเภอเมืองนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส จ านวน 30 คน ซ่ึงผา่นการเรียนเร่ืองเลขยกก าลงัมาแลว้ในชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1 และน าคะแนนจากการสอบมาหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัโดยใชสู้ตร KR - 20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสนั 
(Kuder Richardson) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2554: 104) และน าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ไปใชใ้นการศึกษา
ต่อไป     แบบฝึกทกัษะเร่ืองเลขยกก าลงั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 การสร้างและหาคุณภาพของแบบฝึกทกัษะ เร่ืองเลขยกก าลงั   
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1ผูร้ายงานไดด้ าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดงัน้ี 1  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พทุธศกัราช 2551 หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวเิคราะห์หลกัสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั                  
เร่ืองเลขยกก าลงั และศึกษาคู่มือครูรายวชิาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เล่ม 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1    ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551ของสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) ศึกษาจุดประสงค์
การเรียนรู้ รูปแบบ และขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทกัษะวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองเลขยกก าลงัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
2  สร้างแบบฝึกทกัษะวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองเลขยกก าลงั  ชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  1 จ านวน  5 ชุดไดแ้ก่ ชุดท่ี 1 ความหมาย
ของเลขยกก าลงั  ชุดท่ี 2 การคูณของเลขยกก าลงั ชุดท่ี 3 การหารของเลขยกก าลงั ชุดท่ี 4 สมบติัของเลขยกก าลงั  ชุดท่ี 5  
การน าไปใช ้ 3. สร้างแบบประเมินคุณภาพของแบบฝึกทกัษะ ส าหรับเสนอผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั ตามวธีิของลิเคอร์ท (Likert)  4  น าแบบฝึกทกัษะ พร้อมแบบประเมินความเหมาะสมของแบบฝึกทกัษะ เสนอ
ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน ท าการประเมินเพ่ือตรวจคุณภาพความเหมาะสม และตรวจสอบความถูกตอ้งโดยรวมแบบฝึกทกัษะทั้ง 5 
ชุด  ดา้นเน้ือหาและการน าเสนอ รวมถึงการใชภ้าษาและสญัลกัษณ์  ทางคณิตศาสตร์ การคิดค านวณและดา้น  การพิมพ5์. น า
แบบฝึกทกัษะ ท่ีไดแ้กไ้ขและปรับปรุงเรียบร้อยแลว้ ไปทดลองใชเ้พ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ ตามแนวคิดของ
ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2559 : 11-12) โดยด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี  ทดลองคร้ังท่ี  1  แบบเด่ียว   จ านวน  3 คน   ท่ียงัไม่เคย
เรียน เร่ืองเลขยกก าลงั  ทดลองคร้ังท่ี  2 แบบกลุ่ม   จ านวน 9 คน    ท่ียงัไม่เคยเรียน เร่ืองเลขยกก าลงัทดลองคร้ังท่ี  3 แบบ
สนาม  จ านวน 32 คน  ท่ียงัไม่เคยเรียน เร่ืองเลขยกก าลงั   6. จดัพิมพแ์บบฝึกทกัษะ เร่ืองเลขยกก าลงั ทั้ง 5 ชุดเป็นฉบบั
สมบูรณ์ใหเ้พียงพอ และน าไปใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/11  ภาคเรียนที  1   ปีการศึกษา 2561โรงเรียนนราธิวาส 
อ าเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส จ านวน 31 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งต่อไป    แผนจดัการเรียนรู้  ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ืองเลขยกก าลงั   การสร้างและการหาคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ  เร่ืองเลขยก
ก าลงั ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผูร้ายงานไดด้ าเนินการสร้างและหาคุณภาพตามขั้นตอน ดงัน้ี 1 ศึกษา
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 ศึกษาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี1โรงเรียนนราธิวาสเก่ียวกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ืองเลขยกก าลงั 2.  
ศึกษาองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้  วธีิการและขั้นตอนการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ จากเอกสาร ต ารา คู่มือครู 
3. ศึกษาเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะจากต ารา เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 4. วเิคราะห์มาตรฐานการ
เรียนรู้และตวัช้ีวดัเร่ืองเลขยกก าลงัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  เพ่ือก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ดา้นความรู้ (K) ดา้นทกัษะ/ 
กระบวนการ (P) และดา้นคุณลกัษณะ(A) และสาระการเรียนรู้5. เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 5 แผน ใชเ้วลา 16 ชัว่โมง  6. สร้างแบบประเมินคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ ส าหรับเสนอ
ผูเ้ช่ียวชาญ โดยสร้างเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามวธีิของลิเคอร์ท (Likert)  7.  น าแผนการจดัการเรียนรู้
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ทางการเรียนเป็นรายขอ้ โดยผูร้ายงานน ากระดาษค าตอบท่ีไดจ้ากขอ้ 2.3.6 มาตรวจใหค้ะแนน โดยตอบถูกให ้1 คะแนน 
ตอบผิดหรือไม่ตอบหรือตอบเ กิน1 ค าตอบให ้0 คะแนน แลว้น าคะแนนมาวเิคราะห์หาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจ
จ าแนกของขอ้สอบ  8.  หาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบแต่ละขอ้ ซ่ึ ง เกณฑ์ของขอ้สอบท่ีใชไ้ดมี้ค่า
ความยากง่ายตั้งแต่ 0.20 - 0.80 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไปจากการวเิคราะห์ผลการทดสอบไดค้ดัเลือกขอ้สอบไว ้
จ านวน 30  ขอ้ ซ่ึงครอบคลุมทุกเน้ือหาและทุกจุดประสงคก์ารเรียนรู้แลว้จดัพิมพฉ์บบัใหม่ 9  น าขอ้สอบท่ีคดัเลือกไวใ้นขอ้
ท่ี 4.1.8ไปทดสอบเพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั โดยทดสอบกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/2  โรงเรียน
นราธิวาส   อ าเภอเมืองนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส จ านวน 30 คน ซ่ึงผา่นการเรียนเร่ืองเลขยกก าลงัมาแลว้ในชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1 และน าคะแนนจากการสอบมาหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัโดยใชสู้ตร KR - 20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสนั 
(Kuder Richardson) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2554: 104) และน าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ไปใชใ้นการศึกษา
ต่อไป     แบบฝึกทกัษะเร่ืองเลขยกก าลงั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 การสร้างและหาคุณภาพของแบบฝึกทกัษะ เร่ืองเลขยกก าลงั   
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1ผูร้ายงานไดด้ าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดงัน้ี 1  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พทุธศกัราช 2551 หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวเิคราะห์หลกัสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั                  
เร่ืองเลขยกก าลงั และศึกษาคู่มือครูรายวชิาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เล่ม 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1    ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551ของสถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) ศึกษาจุดประสงค์
การเรียนรู้ รูปแบบ และขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทกัษะวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองเลขยกก าลงัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
2  สร้างแบบฝึกทกัษะวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองเลขยกก าลงั  ชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  1 จ านวน  5 ชุดไดแ้ก่ ชุดท่ี 1 ความหมาย
ของเลขยกก าลงั  ชุดท่ี 2 การคูณของเลขยกก าลงั ชุดท่ี 3 การหารของเลขยกก าลงั ชุดท่ี 4 สมบติัของเลขยกก าลงั  ชุดท่ี 5  
การน าไปใช ้ 3. สร้างแบบประเมินคุณภาพของแบบฝึกทกัษะ ส าหรับเสนอผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั ตามวธีิของลิเคอร์ท (Likert)  4  น าแบบฝึกทกัษะ พร้อมแบบประเมินความเหมาะสมของแบบฝึกทกัษะ เสนอ
ผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน ท าการประเมินเพ่ือตรวจคุณภาพความเหมาะสม และตรวจสอบความถูกตอ้งโดยรวมแบบฝึกทกัษะทั้ง 5 
ชุด  ดา้นเน้ือหาและการน าเสนอ รวมถึงการใชภ้าษาและสญัลกัษณ์  ทางคณิตศาสตร์ การคิดค านวณและดา้น  การพิมพ5์. น า
แบบฝึกทกัษะ ท่ีไดแ้กไ้ขและปรับปรุงเรียบร้อยแลว้ ไปทดลองใชเ้พ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ ตามแนวคิดของ
ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2559 : 11-12) โดยด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี  ทดลองคร้ังท่ี  1  แบบเด่ียว   จ านวน  3 คน   ท่ียงัไม่เคย
เรียน เร่ืองเลขยกก าลงั  ทดลองคร้ังท่ี  2 แบบกลุ่ม   จ านวน 9 คน    ท่ียงัไม่เคยเรียน เร่ืองเลขยกก าลงัทดลองคร้ังท่ี  3 แบบ
สนาม  จ านวน 32 คน  ท่ียงัไม่เคยเรียน เร่ืองเลขยกก าลงั   6. จดัพิมพแ์บบฝึกทกัษะ เร่ืองเลขยกก าลงั ทั้ง 5 ชุดเป็นฉบบั
สมบูรณ์ใหเ้พียงพอ และน าไปใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/11  ภาคเรียนที  1   ปีการศึกษา 2561โรงเรียนนราธิวาส 
อ าเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส จ านวน 31 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งต่อไป    แผนจดัการเรียนรู้  ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ืองเลขยกก าลงั   การสร้างและการหาคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ  เร่ืองเลขยก
ก าลงั ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผูร้ายงานไดด้ าเนินการสร้างและหาคุณภาพตามขั้นตอน ดงัน้ี 1 ศึกษา
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 ศึกษาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี1โรงเรียนนราธิวาสเก่ียวกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ืองเลขยกก าลงั 2.  
ศึกษาองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้  วธีิการและขั้นตอนการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ จากเอกสาร ต ารา คู่มือครู 
3. ศึกษาเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะจากต ารา เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 4. วเิคราะห์มาตรฐานการ
เรียนรู้และตวัช้ีวดัเร่ืองเลขยกก าลงัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  เพ่ือก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ดา้นความรู้ (K) ดา้นทกัษะ/ 
กระบวนการ (P) และดา้นคุณลกัษณะ(A) และสาระการเรียนรู้5. เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 5 แผน ใชเ้วลา 16 ชัว่โมง  6. สร้างแบบประเมินคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ ส าหรับเสนอ
ผูเ้ช่ียวชาญ โดยสร้างเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามวธีิของลิเคอร์ท (Likert)  7.  น าแผนการจดัการเรียนรู้

พร้อมแบบประเมินท่ีสร้างข้ึนเสนอผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  5  คน ซ่ึงเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกนักบัผูเ้ช่ียวชาญท่ีประเมินแบบฝึก
ทกัษะท าการประเมินเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมในดา้นต่างๆ โดยรวมของแผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 5 แผน  8.  น าผลการ
ประเมินท่ีผูเ้ช่ียวชาญท าการประเมินมาหาค่าเฉล่ียปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  9. น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี
ผา่นการตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแลว้ไปทดลองกบันกัเรียนแบบเด่ียว  แบบกลุ่ม  แบบสนาม ร่วมกบัแบบฝึกทกัษะวชิา
คณิตศาสตร์   เร่ืองเลขยกก าลงั ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป   
แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอ่การเรียนคณิตศาสตร์โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ    วชิาคณิตศาสตร์   เร่ืองเลขยกก าลงั  ส าหรับ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนราธิวาส  การสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
เรียนคณิตศาสตร์โดยใชแ้บบฝึกทกัษะวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองเลขยกก าลงั ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  1 
โรงเรียนนราธิวาส  ผูร้ายงานไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี1.  ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความพงึพอใจ จากหนงัสือการ
วดัผลการศึกษาของสมนึก  ภทัทิยธนี (2549: 27-42) และการวจิยัเบ้ืองตน้ ของบุญชม  ศรีสะอาด (2554: 74-83) และเอกสาร
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 2.  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการใช้แบบฝึกทักษะ  
เร่ืองเลขยกก าลงั จ านวน 10 ข้อ  ซ่ึง มี เกณฑ์การประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั  3.  น าแบบทดสอบความพึงพอใจเสนอผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือพิจารณาใหค้ะแนนประเมินความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถาม
กบัพฤติกรรมช้ีวดัดา้นความพึงพอใจของนกัเรียนโดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัพฤติกรรมช้ีวดัดา้น
ความพึงพอใจของนกัเรียน (IOC : Index of Consistency) 4.  น าแบบสอบถามท่ีผา่นการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ มา
วเิคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัพฤติกรรมช้ีวดัดา้นความพึงพอใจของนกัเรียนโดยใชค้่าดชันีความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัพฤติกรรมช้ีวดัดา้นความพึงพอใจของนกัเรียน (IOC : Index of Consistency) (สมนึก  
ภทัทิยธนี. 2549: 220) เลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 - 1.00  ซ่ึงเป็นขอ้ค าถามท่ีอยูใ่นเกณฑท่ี์ใชไ้ด ้5.  น า
แบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองใชก้บันกัเรียน ท่ีผา่นการใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ืองเลขยกก าลงั มาแลว้
จากนั้นน าค าตอบท่ีไดม้าหาค่าความเช่ือมัน่โดยวธีิสมัประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (บุญชม  ศรีสะอาด. 2554: 117) 
จากนั้นพิมพแ์บบสอบถามความพึงพอใจเป็นฉบบัสมบูรณ์ 6.  น าแบบสอบถามความพึงพอใจฉบบัสมบูรณ์ ไปใชก้บั
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/11 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 31คน เพื่อหาระดบั
ความพึงพอใจ     วธีิด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูร้ายงานเก็บรวบรวมขอ้มูลกบันกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1/11ภาคเรียนท่ี 1ปีการศึกษา 2561จ านวน 31 คน ไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 1. ทดสอบก่อนเรียน
โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองเลขยกก าลงั ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 30 ขอ้ 
ใชเ้วลา 60 นาที และเก็บรวบรวมคะแนนผลสอบไว ้ 2. ด าเนินการโดยใชแ้บบฝึกทกัษะเร่ืองเลขยกก าลงั  ตามแผนการ
จดัการเรียนรู้ 5 แผน  จ านวน 16 ชัว่โมง ใหน้กัเรียนไดท้ าแบบฝึกทกัษะและท าแบบทดสอบยอ่ยหลงัแบบฝึกทกัษะในแต่ละ
ชุด โดยผูร้ายงานไดเ้ก็บรวบรวมคะแนนไว ้ 3. ทดสอบหลงัเรียนหลงัจากใชแ้บบฝึกทกัษะวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองเลขยกก าลงั
ครบทุกแผนการจดัการเรียนรู้แลว้ ทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแ้บบทดสอบฉบบัเดียวกนัสลบัขอ้กนัใชใ้นการ
ทดสอบก่อนเรียนและเก็บรวบรวมคะแนนผลสอบไว ้ 4. ประเมินความความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้
แบบฝึกทกัษะ   เร่ืองเลขยกก าลงั  5. น าผลท่ีไดจ้ากขอ้1-4 มาวเิคราะห์ทางสถิติ  1. คะแนนเฉล่ีย  2. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
3. การหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 4.  ความยากง่าย (Difficulty) และค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination)  5. การหาค่าความ
เช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   6. หาค่า    ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความพึงพอใจ  
7. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ   8. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์   ความแตกต่างระหวา่งคะแนนสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรียนเพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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ผลการวจัิยและอภิปรายผลการวจัิย 
 การศึกษาผลการใชแ้บบฝึกทกัษะวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองเลขยกก าลงั เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิา
คณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1ผูร้ายงานไดน้ าเสนอผลท่ีไดรั้บตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี  ผลการวเิคราะห์
หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองเลขยกก าลงั  วชิาคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1  มีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.84/80.11 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ ์80/80 ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะแบบฝึกทกัษะ
วชิาคณิตศาสตร์ ส่งเสริมใหน้กัเรียนเรียนรู้ร่วมกนัและเนน้ทกัษะกระบวนการคิด    ไดด้ าเนินการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอน
ท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้    การจดัการเรียนรู้กระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา เป็นการแกปั้ญหาท่ีเป็นระบบ
แยกเป็นขั้นตอนชดัเจน  สามารถตรวจสอบไดทุ้กขั้นตอน สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ รววิรรณ  ชูนุย้ (2556)  ท่ีศึกษา  
แบบฝึกทกัษะวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองพาราโบลา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3   พบวา่ มีประสิทธิภาพตามเกณฑเ์ท่ากบั  81.94/80.20     
2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองเลขยกก าลงั ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนราธิวาส 
พบวา่ หลงัเรียนมีค่าสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์
ไดรั้บการหาคุณภาพอยา่งเป็นระบบ   ท าใหเ้ม่ือน าไปใชแ้ลว้นกัเรียนมีความรู้  ความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน นอกจากน้ีครูไดว้าง
แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการของโพลยา  ซ่ึงไดรั้บการยอมรับวา่ เป็นกระบวนการท่ีท าใหน้กัเรียนไดคิ้ด
วเิคราะห์   คิดแกปั้ญหาไดเ้ป็นอยา่งดี  สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ชุลีวรรณ  แกว้เรือง (2557)  ท่ีศึกษาผลสมัฤทธ์ิทาง    
การเรียน เร่ืองระบบจ านวนเตม็ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่ คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั .01   3. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนคณิตศาสตร์โดยใชแ้บบฝึกทกัษะวชิา
คณิตศาสตร์    เร่ืองเลขยกก าลงั พบวา่ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะจากผลการจดัการ
เรียนรู้เร่ืองเลขยกก าลงัโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ ส่งผลใหน้กัเรียนสามารถน าความรู้ไปใชใ้นการปัญหาในชีวติประจ าวนัไดด้ว้ย
แบบฝึกท่ีใหน้กัเรียนฝึกแกปั้ญหานั้น จะตอ้งใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์   การคิดค านวณ  การสงัเกต มีความคิดสร้างสรรค ์
และการวเิคราะห์ปัญหาต่าง ๆ อยา่งมีเหตผุล  ซ่ึงสามารถน าไปใชแ้กปั้ญหาในวชิาอ่ืนและในชีวติจริงของนกัเรียนจะท าให้
เห็นคณิตศาสตร์   มีความส าคญัอยา่งยิง่ในการเรียนวชิาอ่ืน ๆ   การด าเนินชีวติ  และในการจดักิจกรรมนั้นนกัเรียนจะตอ้งคิด
วางแผน อภิปราย ถกเถียงแสดงแนวคิดร่วมกนัเป็นการเนน้ทกัษะทางสงัคมช่วยใหน้กัเรียนอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  
สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั  ผลงานวจิยัของ เพญ็จนัทร์   เจะแล (2558)  ท่ีศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอน
โดยใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต พบวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

สรุปผลการวจัิย 
1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพแบบฝึกทกัษะวชิาคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  เร่ืองเลข

ยกก าลงั มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ ์80.84/80.11  2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองเลขยกก าลงั  ส าหรับ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชแ้บบฝึกทกัษะผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนมีค่าสูงกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01  3. ความพึงพอใจสูงสุดของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ืองเลขยกก าลงัส าหรับ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชแ้บบฝึกทกัษะโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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ปรึกษาวทิยานิพนธ์   ท่ีไดก้รุณาถ่ายทอดความรู้     แนวคิด   วธีิการ   ค าแนะน า   และตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ  
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ผลการวจัิยและอภิปรายผลการวจัิย 
 การศึกษาผลการใชแ้บบฝึกทกัษะวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองเลขยกก าลงั เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิา
คณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1ผูร้ายงานไดน้ าเสนอผลท่ีไดรั้บตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี  ผลการวเิคราะห์
หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองเลขยกก าลงั  วชิาคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1  มีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.84/80.11 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ ์80/80 ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะแบบฝึกทกัษะ
วชิาคณิตศาสตร์ ส่งเสริมใหน้กัเรียนเรียนรู้ร่วมกนัและเนน้ทกัษะกระบวนการคิด    ไดด้ าเนินการจดัการเรียนรู้ตามขั้นตอน
ท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้    การจดัการเรียนรู้กระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา เป็นการแกปั้ญหาท่ีเป็นระบบ
แยกเป็นขั้นตอนชดัเจน  สามารถตรวจสอบไดทุ้กขั้นตอน สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ รววิรรณ  ชูนุย้ (2556)  ท่ีศึกษา  
แบบฝึกทกัษะวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองพาราโบลา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3   พบวา่ มีประสิทธิภาพตามเกณฑเ์ท่ากบั  81.94/80.20     
2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองเลขยกก าลงั ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนราธิวาส 
พบวา่ หลงัเรียนมีค่าสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์
ไดรั้บการหาคุณภาพอยา่งเป็นระบบ   ท าใหเ้ม่ือน าไปใชแ้ลว้นกัเรียนมีความรู้  ความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน นอกจากน้ีครูไดว้าง
แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการของโพลยา  ซ่ึงไดรั้บการยอมรับวา่ เป็นกระบวนการท่ีท าใหน้กัเรียนไดคิ้ด
วเิคราะห์   คิดแกปั้ญหาไดเ้ป็นอยา่งดี  สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ชุลีวรรณ  แกว้เรือง (2557)  ท่ีศึกษาผลสมัฤทธ์ิทาง    
การเรียน เร่ืองระบบจ านวนเตม็ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่ คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั .01   3. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนคณิตศาสตร์โดยใชแ้บบฝึกทกัษะวชิา
คณิตศาสตร์    เร่ืองเลขยกก าลงั พบวา่ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะจากผลการจดัการ
เรียนรู้เร่ืองเลขยกก าลงัโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ ส่งผลใหน้กัเรียนสามารถน าความรู้ไปใชใ้นการปัญหาในชีวติประจ าวนัไดด้ว้ย
แบบฝึกท่ีใหน้กัเรียนฝึกแกปั้ญหานั้น จะตอ้งใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์   การคิดค านวณ  การสงัเกต มีความคิดสร้างสรรค ์
และการวเิคราะห์ปัญหาต่าง ๆ อยา่งมีเหตผุล  ซ่ึงสามารถน าไปใชแ้กปั้ญหาในวชิาอ่ืนและในชีวติจริงของนกัเรียนจะท าให้
เห็นคณิตศาสตร์   มีความส าคญัอยา่งยิง่ในการเรียนวชิาอ่ืน ๆ   การด าเนินชีวติ  และในการจดักิจกรรมนั้นนกัเรียนจะตอ้งคิด
วางแผน อภิปราย ถกเถียงแสดงแนวคิดร่วมกนัเป็นการเนน้ทกัษะทางสงัคมช่วยใหน้กัเรียนอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  
สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั  ผลงานวจิยัของ เพญ็จนัทร์   เจะแล (2558)  ท่ีศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอน
โดยใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต พบวา่ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

สรุปผลการวจัิย 
1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพแบบฝึกทกัษะวชิาคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  เร่ืองเลข

ยกก าลงั มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ ์80.84/80.11  2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองเลขยกก าลงั  ส าหรับ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชแ้บบฝึกทกัษะผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนมีค่าสูงกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01  3. ความพึงพอใจสูงสุดของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  เร่ืองเลขยกก าลงัส าหรับ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชแ้บบฝึกทกัษะโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

กติติกรรมประกาศ 
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ขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุ   และผูเ้ชียวชาญทุกท่าน  ท่ีกรุณาตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  และได้
กรุณาปรับปรุง  แกไ้ขขอ้บกพร่อง  และใหค้  าแนะน า  ในการสร้างเคร่ืองมือใหถู้กตอ้ง  สมบูรณืยิง่ข้ึน  รวมทั้งบุคคลท่ีผูว้จิยั
ไดอ้า้งอิงทางวชิาการตามท่ีปรากฏในบรรณานุกรม    

ขอขอบคุณผูบ้ริหารโรงเรียนนราธิวาส คณะครู  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  15  ท่ีให้
ความอนุเคราะห์และความสะดวกในการเก็บขอ้มูลเพ่ือการวจิยั  ตลอดจนผูป้กครองของนกัเรียนทุกท่านท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใหค้วามร่วมมือในการเก็บขอ้มูลเป็นอยา่งดี 

ขอขอบพระคุณเพ่ือนนิสิตสาขาการสอนวทิยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   และคอมพิวเตอร์ทุกท่านท่ีไดใ้หค้  าแนะน า
และส่งเสริมก าลงัใจตลอดมา     

                                                  นูรีมาน      สือรี 
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ควำมคิดริเริ่ม เรื่อง ฟังก์ชันเชิงเส้นและฟังก์ชันก�ำลังสอง  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรแบบเปิด

มูบารัค หมื่นระยาภักดี1* และเกษม เปรมประยูร2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ความคิดริเริ่มเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส�าคัญในการพัฒนาความคิด สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งวิชาคณิตศาสตร์ส่ง

เสริมให้มนุษย์มีความคิดท่ีแปลกใหม่แต่ในปัจจุบันพบว่าในช้ันเรียนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนส่วนใหญ่ขาดความคิดที่แปลกใหม่และ

ยึดติดกับวิธีการเดิมๆ ส่งผลให้ความคิดริเริ่มเกิดขึ้นได้ยาก ซึ่งสาเหตุของปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจากการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน

โดยที่ครูปิดกั้นความคิดของนักเรียน ซึ่งการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดเป็นวิธีการสอนเพื่อให้นักเรียนมีอิสระในการคิดโดยใช้

ปัญหาปลายเปิดกระตุ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหา

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการพัฒนาความคิดริเริ่ม เรื่อง ฟังก์ชันเชิงเส้นและฟังก์ชันก�าลังสอง โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ

แบบเปิด

วธิกีำรศกึษำ : รปูแบบงานวจิยันีเ้ป็นงานวจิยัเชงิปฏบิตักิารในชัน้เรยีนและมกีลุม่เป้าหมายคือ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ห้องเรยีน

พิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ�านวน 30 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ จ�านวน 4 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลา 8 คาบเรียน ใบกิจกรรมจากการเข้าร่วม

ชั้นเรียนจ�านวน 4 ใบกิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิดของ Guilford (1967) ในชั้นเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบ

เปิดตามแนวคิดของ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2557) 

ผลกำรศกึษำ : การจดัการเรยีนรูด้้วยวธิกีารแบบเปิด เรือ่งฟังก์ชนัเชงิเส้นและฟังก์ชนัก�าลงัสอง ส่งเสรมิให้นกัเรยีนเกดิความคดิรเิริม่ 

ดังนี้ 1)เรื่องฟังก์ชันเชิงเส้น นักเรียนสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวผ่านสถานการปัญหาในชีวิตประจ�าวันแล้วน�า

มาประยุกต์เข้ากับความรู้เรื่องกราฟเส้นตรงซึ่งเป็นความรู้เดิมของนักเรียนเพื่อมาแก้ปัญหา โดยนักเรียนเริ่มมีแนวคิดที่แตกต่างกัน

จากเดิมโดยเป็นแนวคิดที่น�าความรู้เดิมในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมาใช้แก้ปัญหา เช่น ตาราง สมการเชิงเส้นซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่

เน้นใช้ตารางในการแก้ปัญหา 2)เรื่องฟังก์ชันก�าลังสอง นักเรียนมีแนวคิดที่แตกต่างเพิ่มขึ้นคือ ใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ผ่าน

สถานการณ์ปัญหาในชีวิตประจ�าวันและอธิบายออกมาในรูปกราฟพาราโบลา โดยส่วนใหญ่นักเรียนจะใช้ความรู้พ้ืนฐานในการแก้

ปัญหา เช่น ตาราง แต่ก็มีแนวคิดที่แตกต่างคือนักเรียนสามารถน�าความรู้เรื่องสมการก�าลังสองมาประยุกต์แก้ปัญหา

วจิำรณ์และสรปุ : จากการวจิยัครัง้นีพ้บว่า การจดัการเรยีนรูด้้วยวธิกีารแบบเปิดส่งเสรมิให้นักเรยีนมคีวามคิดรเิริม่ในการแก้ปัญหา

โดยนักเรียนมีแนวคิดที่แปลกใหม่และหลากหลายมากขึ้น

ค�ำส�ำคัญ : ความคิดริเริ่ม วิธีการแบบเปิด

1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
2 ดร., สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
1 student., Teaching Science, Mathematics and Computer, Faculty of Education, Thaksin University, Songkla, 90000, Thailand
2 Prof., Teaching Science, Mathematics and Computer, Faculty of Education, Thaksin University, Songkla, 90000, Thailand
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Originality on Linear Functions and Quadratic Functions by Open

Approach for Grade 10 Students

Mubaruk Muenrayapukdee1* and kasem Pramprayoon2

Abstract

Introduction : Originality is a main element to develop ideas that accords with 21th century skills. Mathematic 

is a part of development thinking and it made students to be creativity but in the present found that in the 

mathematic classes mostly students lacked of originality to solve mathematic problems caused by strategy 

that teacher used blocked their ideas which open approach is a strategy to open students think independent-

ly to solve problems and this strategy use open-ended problems to encourage originality’s students.

Objective : To study the development of originality on Linear Function and Quadratic Function taught by open 

approach.

Method : This research is a classroom action research and the target group was 30 students in grade 10th stu-

dents who study in 2018 academic year at Kanlayanee si thammarat school. The research instruments were 

four lesson plans taught by open approach with 8 hours and four worksheets. Analysis of data follow Guilford’s 

framework in classroom that used open approach follow Maitree Intaraprasit’s framework.

Results : To find that open approach for Linear Function and Quadratic Function encouraged student’s origi-

nality were 1) Linear Function, students understood the relation of 2 variables through the situations in daily 

life and then they can applied with graph that was an original knowledge to solve problems. Student started 

to think different ways by using original knowledge for junior high school to solve problems such as table, 

linear equation but most students used table. 2) Quadratic Function, students analyzed open-ended problems 

and explain in term of parabola graph, mostly student used basic knowledge to solve problems such as table 

but there is a different idea that they applied with quadratic equation.

Conclusion : Open approach encouraged the student’s originality increased to solve problems by using differ-

ent ideas.

Keywords : Originality, open approach.
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3 
 

บทนํา 

 ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถทางสมองในการคิดหลายทิศทาง จากทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของ 

Guilford (กรมวิชาการ. 2535 : 8-9 ; อางอิงจาก Guilford. 1967) กลาววา ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถทางสมองท่ี

คิดไดกวางไกลหลายทิศทาง ซึ่งประกอบดวย ความคิดริเริ่ม (Originality) ความคิดยืดหยุน (Flexibility) ความคิดคลองตัว 

(Fluency) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) ความคิดสรางสรรคดานความคิดริเริ่มเปนหน่ึงในองคประกอบของพ้ืนฐานท้ัง 

4 ประการ ของความคิดสรางสรรคท่ี Guilford ไดศึกษาคนควาซึ่งกลาววา ความคิดริเริ่ม คือ ความคิดท่ีแปลกใหมไมซ้ําใคร 

เปนความคิดท่ีแตกตางไปจากความคิดธรรมดา ความคิดริเริ่มอาจจะเปนความคิดท่ีมีอยูกอนแลว นํามาดัดแปลงใหเปนสิ่งใหม 

ความคิดริเริ่มจึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการพัฒนาความคิด สอดคลองกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งวิชาคณิตศาสตรมี

บทบาทในการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน 

สามารถวิเคราะหปญหาได 

 จากการไดสังเกตช้ันเรียน ในรายวิชา ค31104 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ในเรื่องความสัมพันธและฟงกชัน ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 ของโรงเรียนในจังหวัดสงขลา อําเภอหาดใหญ พบวานักเรียนสวนใหญขาดความคิดท่ีหลากหลายในการ

แกปญหาทางคณิตศาสตร และยึดติดกับวิธีการเดิมๆ เพียงเพราะตองการความถูกตองของคําตอบเทาน้ัน และขาดความ

พยายามในการหาแนวคิดท่ีแปลกใหม ปจจัยของปญหาเหลาน้ี สวนหน่ึงมาจากรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีใชคือครูปดก้ัน

ความคิดของนักเรียน ทําใหขาดความหลากหลายในการตอบและแกปญหา โดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร หากครูยังคงปดก้ัน

ความคิดของนักเรียน ใหนักเรียนปฏิบัติตามแนวคิดท่ีครูสอน จะทําใหความคิดริเริ่มเกิดข้ึนไดยากและเน่ืองดวยเน้ือหาเรื่อง 

ความสัมพันธและฟงกชัน ในหัวขอ ฟงกชันเชิงเสนและฟงกชันกําลังสอง เปนเน้ือหาในเชิงพีชคณิต ท่ีสามารถพบเจอไดจริงใน

ชีวิตประจําวันท้ังในรูปแบบจากการสังเกต หรือ สถานการณปญหา จึงเหมาะท่ีผูสอนจะสามารถสอดแทรกทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตรเขากับการเรียนการสอนดานเน้ือหา ดวยการใหนักเรียนทํากิจกรรม หรือตั้งคําถามท่ีกระตุนให

นักเรียนคิด อธิบาย และใหนักเรียนใชความรูทางคณิตศาสตรในการอธิบายเก่ียวกับสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน หรือ

กระตุนใหนักเรียนใชความรูทางคณิตศาสตรในการสรางสรรคผลงานท่ีหลากหลายและแตกตางจากคนอ่ืน เพ่ือพัฒนาความคิด

ริเริ่ม รวมท้ังการแกปญหาท่ีแตกตางจากคนอ่ืน 

 วิธีการแบบเปด เปนวิธีการสอนท่ีมีจุดมุงหมายท่ีจะทําใหกิจกรรมการเรียนรูวิธีคิดทางคณิตศาสตรของนักเรียนถูกนํา

ออกมาใชอยางเต็มความสามารถ มีอิสระในการพัฒนาการคิดและแกปญหาซึ่งวิธีการแบบเปด เปนวิธีสอนท่ีเหมาะสมในการ

พัฒนาความคิดริเริ่มของนักเรียนในเน้ือหาเรื่อง ความสัมพันธและฟงกชัน ในหัวขอ ฟงกชันเชิงเสนและฟงกชันกําลังสอง โดย

ใชสถานการณปลายเปดชวยเปดความคิด และกระตุนความคิดท่ีหลากหลายของนักเรียนอยางเปนอิสระ 

วิธีการดําเนินการ 

 ประชากรและกลุมเปาหมาย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร และคณติศาสตร 

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จํานวน 30 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง 

 ในการจัดการเรียนรูจะใชกระบวนการกลุมซึ่งสมาชิกภายในกลุมจะคละความสามารถ ซึ่งแบงเปน 7 กลุม และทํา

กิจกรรมผานใบกิจกรรมท่ีมีสถานการณปญหา ซึ่งมีท้ังหมด 4 กิจกรรม โดยใชการจัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปด จํานวน 4 
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บทนํา 

 ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถทางสมองในการคิดหลายทิศทาง จากทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญาของ 

Guilford (กรมวิชาการ. 2535 : 8-9 ; อางอิงจาก Guilford. 1967) กลาววา ความคิดสรางสรรคเปนความสามารถทางสมองท่ี

คิดไดกวางไกลหลายทิศทาง ซึ่งประกอบดวย ความคิดริเริ่ม (Originality) ความคิดยืดหยุน (Flexibility) ความคิดคลองตัว 

(Fluency) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) ความคิดสรางสรรคดานความคิดริเริ่มเปนหน่ึงในองคประกอบของพ้ืนฐานท้ัง 

4 ประการ ของความคิดสรางสรรคท่ี Guilford ไดศึกษาคนควาซึ่งกลาววา ความคิดริเริ่ม คือ ความคิดท่ีแปลกใหมไมซ้ําใคร 

เปนความคิดท่ีแตกตางไปจากความคิดธรรมดา ความคิดริเริ่มอาจจะเปนความคิดท่ีมีอยูกอนแลว นํามาดัดแปลงใหเปนสิ่งใหม 

ความคิดริเริ่มจึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการพัฒนาความคิด สอดคลองกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งวิชาคณิตศาสตรมี

บทบาทในการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน 

สามารถวิเคราะหปญหาได 

 จากการไดสังเกตช้ันเรียน ในรายวิชา ค31104 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ในเรื่องความสัมพันธและฟงกชัน ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 ของโรงเรียนในจังหวัดสงขลา อําเภอหาดใหญ พบวานักเรียนสวนใหญขาดความคิดท่ีหลากหลายในการ

แกปญหาทางคณิตศาสตร และยึดติดกับวิธีการเดิมๆ เพียงเพราะตองการความถูกตองของคําตอบเทาน้ัน และขาดความ

พยายามในการหาแนวคิดท่ีแปลกใหม ปจจัยของปญหาเหลาน้ี สวนหน่ึงมาจากรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีใชคือครูปดก้ัน

ความคิดของนักเรียน ทําใหขาดความหลากหลายในการตอบและแกปญหา โดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร หากครูยังคงปดก้ัน

ความคิดของนักเรียน ใหนักเรียนปฏิบัติตามแนวคิดท่ีครูสอน จะทําใหความคิดริเริ่มเกิดข้ึนไดยากและเน่ืองดวยเน้ือหาเรื่อง 

ความสัมพันธและฟงกชัน ในหัวขอ ฟงกชันเชิงเสนและฟงกชันกําลังสอง เปนเน้ือหาในเชิงพีชคณิต ท่ีสามารถพบเจอไดจริงใน

ชีวิตประจําวันท้ังในรูปแบบจากการสังเกต หรือ สถานการณปญหา จึงเหมาะท่ีผูสอนจะสามารถสอดแทรกทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตรเขากับการเรียนการสอนดานเน้ือหา ดวยการใหนักเรียนทํากิจกรรม หรือตั้งคําถามท่ีกระตุนให

นักเรียนคิด อธิบาย และใหนักเรียนใชความรูทางคณิตศาสตรในการอธิบายเก่ียวกับสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน หรือ

กระตุนใหนักเรียนใชความรูทางคณิตศาสตรในการสรางสรรคผลงานท่ีหลากหลายและแตกตางจากคนอ่ืน เพ่ือพัฒนาความคิด

ริเริ่ม รวมท้ังการแกปญหาท่ีแตกตางจากคนอ่ืน 

 วิธีการแบบเปด เปนวิธีการสอนท่ีมีจุดมุงหมายท่ีจะทําใหกิจกรรมการเรียนรูวิธีคิดทางคณิตศาสตรของนักเรียนถูกนํา

ออกมาใชอยางเต็มความสามารถ มีอิสระในการพัฒนาการคิดและแกปญหาซึ่งวิธีการแบบเปด เปนวิธีสอนท่ีเหมาะสมในการ

พัฒนาความคิดริเริ่มของนักเรียนในเน้ือหาเรื่อง ความสัมพันธและฟงกชัน ในหัวขอ ฟงกชันเชิงเสนและฟงกชันกําลังสอง โดย

ใชสถานการณปลายเปดชวยเปดความคิด และกระตุนความคิดท่ีหลากหลายของนักเรียนอยางเปนอิสระ 

วิธีการดําเนินการ 

 ประชากรและกลุมเปาหมาย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร และคณติศาสตร 

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จํานวน 30 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง 

 ในการจัดการเรียนรูจะใชกระบวนการกลุมซึ่งสมาชิกภายในกลุมจะคละความสามารถ ซึ่งแบงเปน 7 กลุม และทํา

กิจกรรมผานใบกิจกรรมท่ีมีสถานการณปญหา ซึ่งมีท้ังหมด 4 กิจกรรม โดยใชการจัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปด จํานวน 4 

4 
 

แผนการจัดการเรียนรู ซึ่งแบงออกเปน ฟงกชันเชิงเสนจํานวน 2 แผนการจัดการเรียนรู และฟงกชันกําลังสอง 2 แผนการ

จัดการเรียนรู รวม 8 คาบเรียน 

 รูปแบบงานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน (Classroom Action Research) ผูวิจัยใชรปูแบบการวิจัย

เชิงปฏิบัติการ วงจร PAOR เปนแบบแผนในการดําเนินการวิจยั ตามแบบแนวคิดของเคมมสิและแมคแทกการท (พินันทร คง

คาเพชร. 2552 : 13 ; อางอิงจาก Kemmis. 1998) เปนแนวทางในการพัฒนาความคิดริเริ่ม ซึ่งประกอบดวย 4 ข้ันตอนมี

รายละเอียดดังน้ี 

ข้ันวางแผน (Plan) 

 ผูวิจัยไดศึกษาโครงสรางรายวิชา เน้ือหา จัดทําแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปดใหสอดคลองกับจุดประสงค

การเรียนรู นอกจากน้ันไดรวบรวมการสะทอนจากประสบการณในการจัดกิจกรรมจากนิสิตรุนพ่ี ซึ่งเปนแนวทางในการจัด

กิจกรรมและการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู 

ข้ันปฏิบัติ (Action) 

 ผูวิจัยไดจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการแบบเปด ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก 

1) ข้ันนําเสนอปญหาปลายเปด หมายถึง การนําเสนอปญหาปลายเปดในช้ันเรียน โดยเนนใหนักเรียนมองปญหาดังกลาวเปน

ปญหาตนเอง และอธิบายใหนักเรียนเขาใจสถานการณปญหาอยางชัดเจน 

2) ข้ันเรียนรูดวยตนเอง หมายถึง การใหนักเรียนเรียนรูการแกปญหาปลายเปด โดยวิเคราะหปญหา และกลาลองกลาแสดง

แนวคิดใหมๆในการแกปญหา หรือนําความรูเดิมมาดัดแปลงและประยุกตใหเกิดแนวคิดใหมในการแกปญหา 

3) ช้ันอภิปรายหนาช้ันเรียน หมายถึง การนําเสนอแนวคิดท่ีหลากหลายของนักเรียนเพ่ือใหนักเรียนคนอ่ืนไดมีโอกาสเรียนรู

แนวคิดท่ีแปลกใหมและหลากหลาย 

4) ข้ันสรุปโดยเช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียน หมายถึง การขยายแนวคิดโดยเช่ือมโยงแนวคิดตางๆ ของนักเรียนท่ีเกิดข้ึนในช้ัน

เรียนเพ่ือใหนักเรียนมีความเขาใจท่ีตรงกัน 

ข้ันสังเกต (Observe) 

 ผูวิจัยสังเกตช้ันเรียนจากการนําเสนอแนวคิดของนักเรียนและการทํากิจกรรมตางๆจนไปถึงการสรุปช้ันเรียน 

ข้ันสะทอนผล (Reflect) 

 ผูวิจัยและครพ่ีูเลี้ยง รวมกันสะทอนผล และอภิปรายปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการสอนแตละครั้งเพ่ือปรับปรุง

แกไขและพัฒนาการสอนในการจัดการเรียนรูครั้งถัดไป 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 ในการจัดการเรียนรูในแตละแผนมปีจจัยหลายอยางท่ีสงผลตอการพัฒนาความคิดริเริม่ของนักเรียนซึง่หลังจากใชการ

จัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปดในแผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 และ 3 สังเกตไดวานักเรียนมีการใชแนวคิดท่ีแปลกใหมมากข้ึน 

ดังน้ันผูวิจัยขอนําเสนอขอมูลในแผนการจัดการเรียนรูท่ี 3 ซึ่งสามารถสะทอนผลการจัดกิจกรรมดังตัวอยางตอไปน้ี 
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ภาพท่ี 1 แสดงรูปแบบแนวคิดในการแกปญหาของนักเรยีนแตละกลุม 

  จากภาพท่ี 1 พบวานักเรียนสวนใหญจะแกปญหาโดยใชแนวคิดพ้ืนฐานในการแกปญหาคือ ตาราง และในสวน

แนวคิดท่ีเปนความคิดริเริ่มในการแกปญหาน้ันคือแนวคิดท่ีมีลักษณะท่ีแปลกใหมแตกตางไปจากธรรมดาหรือความคิดริเริ่ม

อาจจะเกิดจากการนําความรูเดิมนํามาประยุกตทําใหเกิดแนวคิดท่ีแปลกใหมในการแกปญหาซึ่งในท่ีน้ีคือ แนวคิดกราฟ แนวคิด

การวิเคราะหความสัมพันธ และแนวคิดสมการ ซึ่งลวนแตเปนแนวคิดท่ีนักเรียนประยุกตใชความรูเดิมในช้ันมัธยมศึกษาตอนตน

นํามาแกปญหาแสดงใหเห็นถึงนักเรียนเริ่มจะมีความกลาในการคิดดวยตนเองและมีความคิดท่ีหลากหลายในการแกปญหา 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพท่ี 2 แสดงตัวอยางแนวคิดการตอบสถานการณปญหาโดยใชแนวคิดการวิเคราะหความสัมพันธ 

  จากภาพท่ี 2 พบวานักเรียนใชแนวคิดพ้ืนฐานในการแกปญหาโดยใชการเทียบราคาท่ีลดลงกับจํานวนแกวของชา

ไขมุกท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจากลดราคาแลวนํามาคิดยอดขายท่ีได 
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ภาพท่ี 1 แสดงรูปแบบแนวคิดในการแกปญหาของนักเรยีนแตละกลุม 

  จากภาพท่ี 1 พบวานักเรียนสวนใหญจะแกปญหาโดยใชแนวคิดพ้ืนฐานในการแกปญหาคือ ตาราง และในสวน

แนวคิดท่ีเปนความคิดริเริ่มในการแกปญหาน้ันคือแนวคิดท่ีมีลักษณะท่ีแปลกใหมแตกตางไปจากธรรมดาหรือความคิดริเริ่ม

อาจจะเกิดจากการนําความรูเดิมนํามาประยุกตทําใหเกิดแนวคิดท่ีแปลกใหมในการแกปญหาซึ่งในท่ีน้ีคือ แนวคิดกราฟ แนวคิด

การวิเคราะหความสัมพันธ และแนวคิดสมการ ซึ่งลวนแตเปนแนวคิดท่ีนักเรียนประยุกตใชความรูเดิมในช้ันมัธยมศึกษาตอนตน

นํามาแกปญหาแสดงใหเห็นถึงนักเรียนเริ่มจะมีความกลาในการคิดดวยตนเองและมีความคิดท่ีหลากหลายในการแกปญหา 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพท่ี 2 แสดงตัวอยางแนวคิดการตอบสถานการณปญหาโดยใชแนวคิดการวิเคราะหความสัมพันธ 

  จากภาพท่ี 2 พบวานักเรียนใชแนวคิดพ้ืนฐานในการแกปญหาโดยใชการเทียบราคาท่ีลดลงกับจํานวนแกวของชา

ไขมุกท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจากลดราคาแลวนํามาคิดยอดขายท่ีได 
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ภาพท่ี 3 แสดงตัวอยางแนวคิดการตอบสถานการณปญหาโดยใชกราฟ 

  จากภาพท่ี 3 พบวานักเรียนเขาใจความสมัพันธระหวางราคาแกวท่ีลดลงและยอดขายมลีักษณะความสัมพันธเปน

กราฟพาราโบลาโดยนักเรียนวิเคราะหจากคําท่ีโจทยกลาววาตองการยอดขายสูงสุดซึ่งความรูเรื่องกราฟพาราโบลาเปนเน้ือหาท่ี

นักเรียนไดเรียนในช้ันมัธยมศึกษาตอนตนนํามาประยุกตในการแกปญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 ตัวอยางแนวคิดการตอบสถานการณปญหาโดยใชแนวคิดตาราง 

  จากภาพท่ี 4 พบวานักเรียนใชแนวคิดพ้ืนฐานท่ีแสดงถึงความสัมพันธของราคาท่ีลดลงและจํานวนแกวหรือยอดขาย

ของชาไขมุกท่ีเพ่ิมข้ึนโดยนําเสนอมาในรูปแบบของตารางเพ่ือหายอดขายท่ีสูงท่ีสุด 
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ภาพท่ี 5 ตัวอยางแนวคิดการตอบสถานการณปญหาโดยใชแนวคิดสมการกําลังสอง 

   จากภาพท่ี 5 พบวานักเรียนเขาใจความสัมพันธระหวางราคาท่ีลดลงและยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนโดยเริ่มวิเคราะห

ความสัมพันธโดยใชตารางและนักเรียนวิเคราะหจากคําท่ีโจทยกลาววา ตองการยอดขายสูงสุด เชนเดียวกับรูปท่ี 3 ซึ่งแสดงถึง

ลักษณะความสัมพันธเปนกราฟพาราโบลา แตนักเรียนกลุมน้ีเลือกท่ีจะใชสมการพาราโบลาหรือสมการกําลังสองในการ

แกปญหาโดยการหาจุดยอดซึ่งจุดยอดจะแสดงถึงคาสูงสุดหรือยอดขายท่ีสูงสุด 

 

 การจัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปด สงเสริมใหนักเรียนแสดงแนวคิดท่ีแปลกใหมและแตกตางไปจากเดิม เมื่อ

พิจารณาจากสถานการณปญหาท่ี 1 ถึงสถานการณปญหาท่ี 4 พบวาการจัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปดในแตละครั้ง ในข้ัน

การเรียนรูดวยตนเองของนักเรียนซึ่งมีเปาหมายใหนักเรียนเกิดการเรียนรูจากการเรียนรูดวยตนเองเปลี่ยนมาเปนการเรียนรู

รวมกับผูอ่ืนทําใหนักเรียนเกิดการอภิปรายภายในกลุมและไดรับการกระตุนจากครูผูสอนโดยการกระตุนโดยใชคําถาม เชน 

“เปนไปไดหรือไมท่ีนักเรียนจะแกปญหาโดยใชความรูท่ีมีอยูซึ่งมีอะไรบาง” “นักเรียนสามารถอธิบายดวยรูปภาพหรือตัวเลขได

อยางไร” ในระหวางการทํากิจกรรม เพ่ือกระตุนใหนักเรียนประยุกตความรูท่ีมีมากอนหนาในการแกปญหา แตเน่ืองจาก

วัฒนธรรมการสอนคณิตศาสตรในประเทศไทย ยังคงเนนการสอนแบบบรรยายและรับแนวคิดจากครูผูสอนในทิศทางเดยีวทํา

ใหนักเรียนแสดงแนวคิดท่ีแปลกใหมในคาบท่ี 1 ไดยากสอดคลองกับงานวิจัยของวิภาพร สุทธิอัมพร (2549 : 52) ท่ีสรุปวาใน

ชวงแรกของการใชสถานการณปญหาปลายเปดในการจัดกิจกรรม วิธีการท่ีนักเรียนใชในการแกปญหาสวนใหญจะไดรับอิทธิพล

มาจากการจําช่ือ นิยาม กฎ สูตร ในหนังสือเรียนและจากการท่ีเคยไดรับมาจากการสอนแบบบรรยายทําใหนักเรียนติดอยูใน

ภาวะจํากัดไมสามารถหาวิธีท่ีแตกตางมาใชในการแกปญหาได แตหลังจากท่ีนักเรียนไดเรียนดวยการจัดการเรียนรูดวยวิธีการ

แบบเปดในแผนท่ี 2 และ 3 พบวานักเรียนมีการแสดงออกถึงแนวคิดท่ีแปลกใหมมากข้ึนโดยครูผูสอนยังคงตองคอยกระตุนและ

ใหเวลานักเรียนในการอภิปรายแนวคิดภายในกลุมในข้ันการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียนมากข้ึนเพ่ือใหนักเรียนมีเวลาในการ

สรางแนวคิดท่ีโดดเดนและแตกตางจากกลุมอ่ืนๆ และในชวงของการนําเสนอน้ันในคาบแรกนักเรียนแตละกลุมมีความประหมา

ในการนําเสนอแนวคิดทําใหนักเรียนกลุมอ่ืนยังไมเขาใจในแนวคิดท่ีนําเสนอมากนัก ครูผูสอนจึงตองคอยตั้งคําถามเพ่ือท่ีจะทํา

ใหนักเรียนเขาใจมากยิ่งข้ึน หลังจากท่ีนักเรียนไดเรียนดวยการจัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปดในแผนท่ี 2 และ 3 พบวา
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8 
 

นักเรียนเริ่มท่ีจะตั้งคําถาม และตั้งขอสังเกตกับกลุมท่ีนําเสนอ ซึ่งจะเปนการสงเสริมการวิเคราะหการคิดของนักเรียนเอง และ

สงผลทําใหนักเรียนพยายามท่ีจะแสดงแนวคิดท่ีแปลกใหม โดยพยายามมองหาวิธีการอ่ืนนอกจากวิธีการเดิม 

 ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาความคิดริเริ่มคือ 1) รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีใชในการสอนวิชาคณิตศาสตรซึ่งใน

ปจจุบันจะเนนการสอนแบบบรรยายนักเรียนมีหนาท่ีรับความรูจากครูผูสอน ไมไดรับโอกาสในการแสดงแนวคิด ทําใหนักเรียน

ขาดความกลาท่ีจะคิดใหแตกตางและขาดความมั่นใจในตนเองและรวมไปถึงการท่ีนักเรียนสวนใหญนิยมเรียนท่ีโรงเรียนกวด

วิชาสงผลตอความคิดริเริ่มของนักเรียนในแงท่ีวาโรงเรียนกวดวิชาจะเนนการใชวิธีลัดเพ่ือใหไดคําตอบมาอยางรวดเร็วทําให

นักเรียนมีคานิยมวาตองคิดใหไดคําตอบท่ีรวดเร็วท่ีสุดทําใหแนวคิดในการแกปญหาขาดความหลากหลาย 2) ความรูกอนหนาท่ี

นักเรียนมี นักเรียนไมสามารถประยุกตความรูท่ีเรียนมาเพ่ือนํามาแกปญหาเน่ืองจากรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนการ

บรรยายทําใหนักเรียนคิดเองไมเปน รวมไปถึงการเรียนท่ีโรงเรียนกวดวิชาซึ่งเนนวิธีลัดทําใหนักเรียนไมไดเขาใจเน้ือหาตั้งแตข้ัน

พ้ืนฐานซึ่งจะสงผลใหนักเรียนไมสามารถเช่ือมโยงความรูในการแกปญหาได 

สรุปผลการวิจัย 

 การจัดการเรียนรูดวยวิธีการแบบเปด ชวยใหสงเสริมใหนักเรียนกลาท่ีจะแสดงแนวคิดท่ีแตกตางในการแก

สถานการณปญหาเน่ืองจากในข้ันการนําเสนอปญหาปลายเปด ผูวิจัยไดใชสถานการณปญหาปลายเปดท่ีเก่ียวของกับ

ชีวิตประจําวันของนักเรียนเพ่ือนดึงดูดความสนใจของนักเรียน และในข้ันการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียนซึ่งทําใหนักเรียน

สามารถแกปญหาไดดวยศักยภาพท่ีมีและใชความแตกตางระหวางบุคคลภายในกลุมสรางแนวคิดในการแกปญหาท่ีมีความ

แปลกใหมท่ีมีความโดดเดนและแตกตางจากลุมอ่ืน และในข้ันอภิปรายท้ังช้ันเรียนและการเปรียบเทียบสงเสริมใหนักเรียน

อธิบายแนวคิดไดอยางคลองแคลวและไดเรียนรูแนวคิดท่ีแปลกใหมจากกลุมอ่ืน และในข้ันสรุปโดยการเช่ือมโยงแนวคิดของ

นักเรียนในช้ันเรียนทําใหนักเรียนเขาใจถึงจุดประสงคการเรียนรู เชน บทนิยาม เพ่ือท่ีจะประยุกตใชกับความรูเดิมของนักเรียน

เพ่ือสรางแนวคิดท่ีแปลกใหมในการแกปญหา 
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อรสา อนันต์1 และปรีดารภรณ์ กาญจนส�าราญวงศ์2

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 

เพือ่ศกึษาระดบัการมส่ีวนร่วมในการจดัการการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมของชมุชนทะเลน้อย อ�าเภอควนขนนุ จงัหวดัพทัลงุ และเพ่ือ

ศกึษาความสมัพันธ์ด้านสภาพแวดล้อมกับการมส่ีวนร่วมในการจัดการการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมแบบมส่ีวนร่วมของชมุชนทะเลน้อย 

อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จ�าแนกตามด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม

ผลกำรวิจัยพบว่ำ

 1. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนทะเล การประเมินผล พบว่า การมีส่วน

ร่วมของประชาชน อยู่ในระดับมาก 

 2. ความสมัพนัธ์ของการมส่ีวนร่วมในการจดัการการท่องเทีย่วเชงิวัฒนธรรมแบบมส่ีวนร่วมชมุชน ทะเลน้อย อ�าเภอควนขนนุ 

จงัหวดัพทัลงุกบัปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมพบว่า การมส่ีวนร่วมในการจดัการการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมแบบมส่ีวนร่วมชมุชน ทะเล

น้อย อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม 

ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 

ค�ำส�ำคัญ : การมีส่วนร่วม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

1 นิสิตปริญญาตรีภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 93210
2 อ.ดร. ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 93210
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Participation in cultural tourism management Of Talay Noi community, Khuan Khanun 

district, Phatthalung province

Kanyarat Kru-on1 , Kittisak Chitchonlatarn1 , Sameeroh Bueto1 , Mayeeda Yusoh1 , Rojjanawan Jariya1 , 

Wandee Jitkaen1 , Orasa Anan1 and Pridaporn Kanjanasumranwong 2*

Abstract

Research on participation in cultural tourism management of Talay Noi community Khuan Khanun, Phatthalung 

Province. The purpose of this study is to study the level of participation in cultural tourism management of 

Talay Noi community, Khuan Khanun district, Phatthalung province. And to study the environmental relationship 

and participation in cultural tourism management Part of Talay Noi community, Khuan Khanun district, Phatth-

alung province, classified by economy, environment, society and culture

The research found that

 1. Community participation in cultural tourism management of Talay Noi community, Khuan Khanun 

district, Phatthalung province in participation in the management of beneficiaries, evaluation of shared parts of 

the people At a high level

 2. The relationship of participation in cultural tourism management with participation in Talay Noi 

community, Khuan Khanun district, Phatthalung province and environmental struggle found that participation 

in cultural tourism management contributed to the community. Talay Noi, Khuan Khanun District, Phatthalung 

Province has a social, economic and social relationship. Statistical significance extinguishing 0.05

Keywords: participation in cultural tourism
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บทน า 
 การจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมน้ัน เป็นการจัดการการท่องเท่ียวของชุมชนที่ให้ความส าคัญกับ
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี วิถีชีวิตของท้องถ่ิน ตนเองในแง่สังคมและวัฒนธรรม โดยชุมชน
ท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น การมีส่วนก าหนดทิศทางการท่องเที่ยว การจัดรูปแบบการ
ท่องเท่ียวและการด าเนินกิจกรรมการท่องเท่ียว ทั้งน้ีชุมชนจะได้รับผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวซึ่งจะแตกต่างจากการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยทั่วไปที่มีการจัดการโดยภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามใน 
ปัจจุบันการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้กลายเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้านในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่งชุมชนเป็นเจ้าของมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาและตัดสินใจรวมถึงได้รับประโยชน์จากการท่องเท่ียว ท าให้มีการกระจายรายได้สู่สาธารณประโยชน์
ของชุมชน (กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ, ปปท.) 
 “ทะเลน้อย” นับเป็นแหล่งท่องเท่ียวของชุมชนที่ข้ึนชื่อในจังหวัดพัทลุง โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีวิถี
ชีวิตหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการสานเสื่อกระจูด การท าประมง การท านา รวมไปถึงประเพณีและวัฒนธรรม  วิถีชีวิตที่เรียบง่าย
แต่มีเสน่ห์ของวิถีชีวิตเกษตรและวิถีชีวิตริมน้ าจึงได้เริ่มมีการด าเนินงานพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนที่ ต าบลทะเลน้อย 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง อย่างไรก็ตามคณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชนทะเลน้อยและชาวบ้านมีความต้องการที่จะพัฒนา
และยกระดับตนเองไปสู่องค์กรพัฒนาท่องเที่ยวที่มีรายได้เป็นของตนทั้งน้ีเพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีความรู้
ความสามารถในการประกอบอาชีพจนน าไปสู่การมาเที่ยวของนักท่องเที่ยวด้วย และจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า มี
ปัจจัยสภาพแวดล้อม เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม และภาวะผู้น าท่ีส่งผลต่อ การมีส่วน
ร่วมในการจัดการ การท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (สราวรรณ์ เรืองกัลป์ปวงศ์ และ อรรนพ เรืองกัลป์ปวงศ์, 2559) 
 ปัจจุบันการท่องเท่ียวในประเทศไทยได้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ าส่งผลกระทบให้นักท่องเท่ียวจากยุโรปและเอเชียน้ัน
ได้ลดลงอย่างมาก นักท่องเท่ียวในโซนเอเชียน้ันลดลงถึง 50% และโซนยุโรปน้ันลดลงเพียง 10% เน่ืองจากเกิดความขัดแย้งใน
ประเทศท าให้นักท่องเที่ยวน้ันเกิดการชะลอตัวลดลงกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาจึงมีแผนยุทธศาสตร์การกระตุ้นการ
ท่องเที่ยว พ.ศ. 2552-2555โดยก าหนดการพัฒนาการท่องเที่ยว 5 ด้าน คือ 1) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย 2) หยุดย้ังการชะลอตัวของภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศ 3) ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวของประเทศให้ขยายตัวอย่างสมดุลต่อเน่ือง รวมถึงสร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและประกอบ
กิจการ 4) สร้างเสริมการขยายการท่องเท่ียวชุมชนในรูปแบบเครือข่ายเพ่ือเพ่ิมเวลาพ านักของนักท่องเท่ียว 5) สร้างความมั่นใจ
แก่นักท่องเท่ียวด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวที่เติบโตอย่างรวดเร็วนับว่า
เป็นผลดีในเชิงเศรษฐกิจเพราะสามารถน าเงินตราต่างประเทศเข้ามาเป็นจ านวนมากและเป็นการสร้างงานให้กับคนไทย แต่
ในทางกลับกันจะเห็นได้ว่าการท่องเท่ียวได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อแหล่องท่องเท่ียวได้เช่นกัน (ปาณิตา แสไพศาล, 2554) 

กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

                        

 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ด้านสภาพแวดล้อมกับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
 

การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชน 

-ด้านการตัดสินใจ  -ด้านการรับผลประโยชน์ 
-ด้านการด าเนินงาน -ด้านการประเมินผล 
 
 

ตัวแปรตาม 
 

ตัวแปรอิสระ 
ปัจจัยสภาพแวดล้อม 

-ด้านเศรษฐกิจ -ด้านวัฒนธรรมและด้านการเรียนรู้ 
-ด้านสังคม -ด้านสิ่งแวดล้อม 
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บทน า 
 การจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมน้ัน เป็นการจัดการการท่องเท่ียวของชุมชนที่ให้ความส าคัญกับ
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี วิถีชีวิตของท้องถ่ิน ตนเองในแง่สังคมและวัฒนธรรม โดยชุมชน
ท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น การมีส่วนก าหนดทิศทางการท่องเที่ยว การจัดรูปแบบการ
ท่องเท่ียวและการด าเนินกิจกรรมการท่องเท่ียว ทั้งน้ีชุมชนจะได้รับผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวซึ่งจะแตกต่างจากการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยทั่วไปที่มีการจัดการโดยภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามใน 
ปัจจุบันการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้กลายเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้านในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซ่ึงชุมชนเป็นเจ้าของมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาและตัดสินใจรวมถึงได้รับประโยชน์จากการท่องเท่ียว ท าให้มีการกระจายรายได้สู่สาธารณประโยชน์
ของชุมชน (กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ, ปปท.) 
 “ทะเลน้อย” นับเป็นแหล่งท่องเท่ียวของชุมชนที่ข้ึนชื่อในจังหวัดพัทลุง โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีวิถี
ชีวิตหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการสานเสื่อกระจูด การท าประมง การท านา รวมไปถึงประเพณีและวัฒนธรรม  วิถีชีวิตที่เรียบง่าย
แต่มีเสน่ห์ของวิถีชีวิตเกษตรและวิถีชีวิตริมน้ าจึงได้เริ่มมีการด าเนินงานพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนที่ ต าบลทะเลน้อย 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง อย่างไรก็ตามคณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชนทะเลน้อยและชาวบ้านมีความต้องการที่จะพัฒนา
และยกระดับตนเองไปสู่องค์กรพัฒนาท่องเที่ยวที่มีรายได้เป็นของตนทั้งน้ีเพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีความรู้
ความสามารถในการประกอบอาชีพจนน าไปสู่การมาเที่ยวของนักท่องเที่ยวด้วย และจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า มี
ปัจจัยสภาพแวดล้อม เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม และภาวะผู้น าท่ีส่งผลต่อ การมีส่วน
ร่วมในการจัดการ การท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (สราวรรณ์ เรืองกัลป์ปวงศ์ และ อรรนพ เรืองกัลป์ปวงศ์, 2559) 
 ปัจจุบันการท่องเท่ียวในประเทศไทยได้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ าส่งผลกระทบให้นักท่องเท่ียวจากยุโรปและเอเชียน้ัน
ได้ลดลงอย่างมาก นักท่องเท่ียวในโซนเอเชียน้ันลดลงถึง 50% และโซนยุโรปน้ันลดลงเพียง 10% เน่ืองจากเกิดความขัดแย้งใน
ประเทศท าให้นักท่องเที่ยวน้ันเกิดการชะลอตัวลดลงกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาจึงมีแผนยุทธศาสตร์การกระตุ้นการ
ท่องเที่ยว พ.ศ. 2552-2555โดยก าหนดการพัฒนาการท่องเที่ยว 5 ด้าน คือ 1) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย 2) หยุดย้ังการชะลอตัวของภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศ 3) ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวของประเทศให้ขยายตัวอย่างสมดุลต่อเน่ือง รวมถึงสร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและประกอบ
กิจการ 4) สร้างเสริมการขยายการท่องเท่ียวชุมชนในรูปแบบเครือข่ายเพ่ือเพ่ิมเวลาพ านักของนักท่องเท่ียว 5) สร้างความมั่นใจ
แก่นักท่องเท่ียวด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวที่เติบโตอย่างรวดเร็วนับว่า
เป็นผลดีในเชิงเศรษฐกิจเพราะสามารถน าเงินตราต่างประเทศเข้ามาเป็นจ านวนมากและเป็นการสร้างงานให้กับคนไทย แต่
ในทางกลับกันจะเห็นได้ว่าการท่องเท่ียวได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อแหล่องท่องเท่ียวได้เช่นกัน (ปาณิตา แสไพศาล, 2554) 

กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

                        

 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ด้านสภาพแวดล้อมกับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
 

การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชน 

-ด้านการตัดสินใจ  -ด้านการรับผลประโยชน์ 
-ด้านการด าเนินงาน -ด้านการประเมินผล 
 
 

ตัวแปรตาม 
 

ตัวแปรอิสระ 
ปัจจัยสภาพแวดล้อม 

-ด้านเศรษฐกิจ -ด้านวัฒนธรรมและด้านการเรียนรู้ 
-ด้านสังคม -ด้านสิ่งแวดล้อม 
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สมมติฐานของงานวิจัย 
 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ได้รู้ถึงระดับการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนทะเลน้อย อ าเภอ    ควนขนุน จังหวัด
พัทลุง ว่าอยู่ในระดับใด 

2.  ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมชุมชนทะเลน้อย  อ าเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง  

3.  ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมชุมชนทะเลน้อย  
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากร คือ ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ชุมชนทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 10 หมู่บ้านจ านวนทั้งสิ้น 4,297 คน 

(ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย, 2014)  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่มีอายุต้ังแต่18 ปีข้ึนไปที่อยู่ในพ้ืนที่ชุมชนทะเลน้อยอ าเภอควนขนุน 

จังหวัดพัทลุง 10 หมู่บ้านจ านวน 358  คน ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของเครซี่และมอร์แกนที่ระดับความ
คลาดเคลื่อน 0.05  

- หมู่ที่  1 บ้านทะเลน้อย    จ านวน  59  ราย 
- หมู่ที่  2 บ้านทะเลน้อย    จ านวน  29  ราย 
- หมู่ที่  3 บ้านบน    จ านวน  32  ราย 
- หมู่ที่  4 บ้านบนออก    จ านวน  30  ราย 
- หมู่ที่  5 บ้านปลายตอก    จ านวน  40  ราย 
- หมู่ที่  6 บ้านโคกศักด์ิ    จ านวน  25  ราย 
- หมู่ที่  7 บ้านหัวป่าเขียว    จ านวน  30  ราย 
- หมู่ที่  8 บ้านโคกเมา    จ านวน  37  ราย 
- หมู่ที่  9 บ้านบนตก    จ านวน  34  ราย 
- หมู่ที่  10 บ้านบนกลาง    จ านวน  29  ราย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

 1)  แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นชุดค าถามซึ่งรวบรวมข้ึนอย่างมีกฎเกณฑ์และวิธีการ เพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกับความคิด ความเชื่อ ทัศนคติจากบุคคลต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แต่ละเรื่อง (ณรงค์  โพธ์ิพฤกษานันท์, 2556 
: 203) เน่ืองจากผู้วิจัยต้องการทราบถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน    ทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งแบบสอบถาม
ในงานวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) (ธานินทร์ ศิลป์
จารุ, 2556 : 74) เป็นค าถามปลายปิดและปลายเปิดโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวเป็นแบบตรวจสอบ รายการ เป็นค าถามปลายปิด
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาท่ีอยู่ในชุมชน เพ่ือใช้ ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของ
นักท่องเท่ียวที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และ ด้านสิ่งแวดล้อม 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า เป็นค าถามปลายปิด  

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชุนทะเลน้อย ได้แก่ ด้าน
การตัดสินใจ ด้านการด าเนินงาน ด้านการรับผลประโยชน์ ด้านการประเมินผล เป็นค าถามปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า  



1484

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5 
 

 

 

 

 

 

การเคราะห์ผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา การวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรพ้ืนฐาน  เพ่ืออธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  และระดับการมีส่วนร่วม 
 2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน  โดยใช้สถิติทดสอบ  คือ  การทดสอบความสัมพันธ์  Chi-Square  tests  เพ่ือ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านสภาพแวดล้อมกับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ทะเลน้อย  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  จ าแนกตามด้านเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม  สังคม  และวัฒนธรรม 

ผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ ชุมชนทะเลน้อย  อ าเภอควนขนุน  

จังหวัดพัทลุง” ผู้ท าการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 
  1) ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 
68 ส่วนใหญ่จะมีอายุ 58 ปีข้ึนไป จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 ส่วนใหญ่จะจบการศึกษาแค่ประถมศึกษา จ านวน 234 
คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 สถานภาพส่วนใหญ่จะแต่งงานแล้ว จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 75.6 อาชีพส่วนใหญ่ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้าง จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 และส่วนใหญ่มีรายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 12 ,000 
บาท จ านวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 84.7 
  2)  การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ ตัดสินใจ การด าเนินงาน การรับ
ผลประโยชน์ การประเมินผล  

-ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ท่านมีส่วนร่วมประชุมเพ่ือน าเสนอเรื่องต่างๆ 
ที่มีความจ าเป็นในการพัฒนาชุมชนทะเลน้อย  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง  มีค่าเฉลี่ย 3.71 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.023 รองลงมา
คือ ท่านมีส่วนร่วมสนับสนุนวัสดุ - อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการท ากิจกรรมพัฒนาชุมชนทะเลน้อย  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง มีค่าเฉลี่ย 
3.53  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.092 และสุดท้ายคือท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผนข้ันตอนการด าเนินงานของกิจกรรม
พัฒนาชุมชนทะเลน้อย  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง มีค่าเฉลี่ย 3.49 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.053 ตามล าดับ  

-ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพย์สินเงินทอง
เพ่ือใช้ในการท ากิจกรรมพัฒนาชุมชนทะเลน้อย  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง มีค่าเฉลี่ย 3.71      ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.016 
รองลงมาคือ ท่านมีส่วนร่วมออกแรงในการท ากิจกรรม หรือโครงการเพ่ือพัฒนาในชุมชนทะเลน้อย  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง มี
ค่าเฉลี่ย 3.68 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.981 และสุดท้ายคือท่านมีส่วนร่วมสนับสนุนวัสดุ - อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการท ากิจกรรม
พัฒนาชุมชนทะเลน้อย  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง มีค่าเฉลี่ย 3.53 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.092 ตามล าดับ 

- ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านได้รับการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองจากการร่วมท ากิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนทะเลน้อย  อ.ควนขนุน จ.พัทลุง มีค่าเฉลี่ย 3.53 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.028 สุดท้ายคือ ท่านมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากกิจกรรมโครงการพัฒนาต่างๆที่เกิดข้ึนในชุมชนชุมชนทะเลน้อย  อ.ควน
ขนุน  จ.พัทลุง มีค่าเฉลี่ย 3.51 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.053  ตามล าดับ 

-ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามผลการ
ด าเนินงานของโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาต่าง ในชุมชนทะเลน้อย  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง อย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ย 3.50 ค่า

การให้คะแนน การแปรผล 
มากท่ีสุด 5 คะแนน 4.21 -5.00 มีระดับการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
มาก 4 คะแนน 3.41 -4.20 มีระดับการมีส่วนร่วมมาก 
ปานกลาง 3 คะแนน 2.61 -3.40 มีระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง 
น้อย 2 คะแนน 1.81 -2.60 มีระดับการมีส่วนร่วมน้อย 
น้อยที่สุด 1 คะแนน 0.00 -1.80 มีระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 
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การเคราะห์ผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา การวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรพ้ืนฐาน  เพ่ืออธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  และระดับการมีส่วนร่วม 
 2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน  โดยใช้สถิติทดสอบ  คือ  การทดสอบความสัมพันธ์  Chi-Square  tests  เพ่ือ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านสภาพแวดล้อมกับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ทะเลน้อย  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  จ าแนกตามด้านเศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม  สังคม  และวัฒนธรรม 

ผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ ชุมชนทะเลน้อย  อ าเภอควนขนุน  

จังหวัดพัทลุง” ผู้ท าการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 
  1) ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 
68 ส่วนใหญ่จะมีอายุ 58 ปีข้ึนไป จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 ส่วนใหญ่จะจบการศึกษาแค่ประถมศึกษา จ านวน 234 
คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 สถานภาพส่วนใหญ่จะแต่งงานแล้ว จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 75.6 อาชีพส่วนใหญ่ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้าง จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 และส่วนใหญ่มีรายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 12 ,000 
บาท จ านวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 84.7 
  2)  การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ ตัดสินใจ การด าเนินงาน การรับ
ผลประโยชน์ การประเมินผล  

-ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ท่านมีส่วนร่วมประชุมเพ่ือน าเสนอเรื่องต่างๆ 
ท่ีมีความจ าเป็นในการพัฒนาชุมชนทะเลน้อย  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง  มีค่าเฉลี่ย 3.71 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.023 รองลงมา
คือ ท่านมีส่วนร่วมสนับสนุนวัสดุ - อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการท ากิจกรรมพัฒนาชุมชนทะเลน้อย  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง มีค่าเฉลี่ย 
3.53  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.092 และสุดท้ายคือท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผนข้ันตอนการด าเนินงานของกิจกรรม
พัฒนาชุมชนทะเลน้อย  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง มีค่าเฉลี่ย 3.49 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.053 ตามล าดับ  

-ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพย์สินเงินทอง
เพ่ือใช้ในการท ากิจกรรมพัฒนาชุมชนทะเลน้อย  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง มีค่าเฉลี่ย 3.71      ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.016 
รองลงมาคือ ท่านมีส่วนร่วมออกแรงในการท ากิจกรรม หรือโครงการเพ่ือพัฒนาในชุมชนทะเลน้อย  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง มี
ค่าเฉลี่ย 3.68 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.981 และสุดท้ายคือท่านมีส่วนร่วมสนับสนุนวัสดุ - อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการท ากิจกรรม
พัฒนาชุมชนทะเลน้อย  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง มีค่าเฉลี่ย 3.53 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.092 ตามล าดับ 

- ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านได้รับการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองจากการร่วมท ากิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนทะเลน้อย  อ.ควนขนุน จ.พัทลุง มีค่าเฉลี่ย 3.53 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.028 สุดท้ายคือ ท่านมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากกิจกรรมโครงการพัฒนาต่างๆที่เกิดข้ึนในชุมชนชุมชนทะเลน้อย  อ.ควน
ขนุน  จ.พัทลุง มีค่าเฉลี่ย 3.51 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.053  ตามล าดับ 

-ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามผลการ
ด าเนินงานของโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาต่าง ในชุมชนทะเลน้อย  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง อย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ย 3.50 ค่า

การให้คะแนน การแปรผล 
มากท่ีสุด 5 คะแนน 4.21 -5.00 มีระดับการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
มาก 4 คะแนน 3.41 -4.20 มีระดับการมีส่วนร่วมมาก 
ปานกลาง 3 คะแนน 2.61 -3.40 มีระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง 
น้อย 2 คะแนน 1.81 -2.60 มีระดับการมีส่วนร่วมน้อย 
น้อยที่สุด 1 คะแนน 0.00 -1.80 มีระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.061 สุดท้ายคือ ท่านมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ การท างานของผู้รับจ้างภายนอกที่มาพัฒนาชุมชน
ทะเลน้อย  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง มีค่าเฉลี่ย 3.48             ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.071 ตามล าดับ 

3) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมใน ด้านเศรษฐกิจ ส าหรับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แบบมีส่วนร่วมชุมชนทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  
 -ด้านสภาพแวดล้อมในด้านเศรษฐกิจ ในการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมชุมชน
ทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 = 3.394) โดยปัจจัยที่มีส่วนร่วมมากที่สุดคือ 
แหล่งท่องเท่ียวได้รับการพัฒนาให้มีสภาพแวดล้อมที่พร้อมรองรับส าหรับนักท่องเท่ียว (�̅�𝑥 =3.50) รองลงมาคือ การสร้างอาชีพ
ให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้ว่างงานใน ชุมชนทะเลน้อย  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง ( �̅�𝑥 =3.43)  มีการลงทุนและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมมากข้ึน (�̅�𝑥 =3.40)  การสร้างเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนทะเลน้อย  อ.ควนขนุน จ.
พัทลุง  (�̅�𝑥 =3.39)  และปัจจัยที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ( �̅�𝑥 
=3.25)  ตามล าดับ 
 -ด้านสภาพแวดล้อมในด้านสังคม ในการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมชุมชน
ทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (�̅�𝑥 = 3.42) โดยปัจจัยที่มีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ช่วย
กระตุ้นให้เกิดความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างประชาชนและนักท่องเที่ยว (�̅�𝑥 =3.58) รองลงมาคือ สร้างเสริมสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ทะเลน้อย อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง (�̅�𝑥 =3.56)  ลดปัญหาความขัดแย้งของประชาชน 
นักท่องเท่ียว และผู้ประกอบการ (�̅�𝑥 =3.54) และปัจจัยที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ ลดปัญหาการเกิดอาชญากรรม และยาเสพติด 
(�̅�𝑥 =2.91)  ตามล าดับ 

-ด้านสภาพแวดล้อมในด้านวัฒนธรรม ในการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม
ชุมชนทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.7633)    โดยปัจจัยที่มีส่วนร่วมมากที่สุด 
คือ ช่วยให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบด้ังเดิมไม่ให้มีการสูญหายไป (�̅�𝑥 =3.87) รองลงมาคือ ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้
เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเท่ียวและผู้พบเห็นมากข้ึน (�̅�𝑥 =3.77)  และปัจจัยที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ ช่วยให้สามารถน าวัฒนธรรม
ของชาติอื่นมาประยุกต์ใช้กับวัฒนธรรมไทยอย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์(�̅�𝑥 =3.65)  ตามล าดับ 

 -ด้านสภาพแวดล้อมในด้านสิ่งแวดล้อม ในการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม
ชุมชนทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.8)    โดยปัจจัยที่มีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ 
ช่วยให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่ธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสะดวกสบายและบรรยากาศที่ดี (�̅�𝑥 =3.84) รองลงมาคือ 
ช่วยให้เกิดความตระหนักในการก าจัดของเสีย เช่น น้ าเน่า ขยะมูลฝอย   (�̅�𝑥 =3.79)  และปัจจัยที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ ช่วย
ให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาสภาพภูมิทัศน์ให้ดีข้ึน (�̅�𝑥 =3.77)  ตามล าดับ 
 4) ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมชุมชน  ทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง กับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมร่วม พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมี
ส่วนร่วมชุมชน  ทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง กับ  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.62 ส าหรับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 และส าหรับปัจจัยด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 3.78 และ 3.81 ตามล าดับ 
 5) ความคิดเห็นของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ส าหรับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แบบมีส่วนร่วมชุมชน  ทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบว่า ความคิดเห็นของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ระดับ
ความคิดเห็นน้อยที่สุดมีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อนละ 0.8 ระดับความคิดเห็นน้อยมีจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อนละ 7.4 ระดับ
ความคิดเห็นปานกลางมีจ านวน 114 คน คิดเป็นร้อนละ 32.3 ระดับความคิดเห็นมากจ านวน 164 คน คิดเป็นร้อนละ 46.5 
ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดมีจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อนละ 13.0 
 6) ความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชาชนในชุมชนทะเลน้อย 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบว่า ความคิดเห็นของการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ระดับความ
คิดเห็นน้อยที่สุดมีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อนละ 2.0 ระดับความคิดเห็นน้อยมีจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อนละ 11.0 ระดับความ
คิดเห็นปานกลางมีจ านวน 96 คน คิดเป็นร้อนละ 27.2 ระดับความคิดเห็นมากจ านวน 144 คน คิดเป็นร้อนละ 40.8 
ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดมีจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อนละ 19.0 
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 7) ความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมชุมชนทะเลน้อย 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง กับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม  

-ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ค่า Pearson Chi-Square เท่ากับ 197.757 และ ค่า sig เท่ากับ .000 ซึ่งค่า sig น้อย
กว่า α ที่ต้ังไว้ (0.05) ดังน้ันจึง ปฎิเสธ 𝐻𝐻0 แสดงว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม
ชุมชน  ทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 

-ด้านสภาพแวดล้อมในด้านเศรษฐกิจ พบว่า ค่า Pearson Chi-Square เท่ากับ 153.597 และ ค่า sig เท่ากับ 
0.000 ซึ่งค่า sig น้อยกว่า α ที่ต้ังไว้ (0.05) ดังน้ันจึง ปฎิเสธ 𝐻𝐻0 แสดงว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมชุมชน  ทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในด้าน
เศรษฐกิจ ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 

-ด้านสภาพแวดล้อมในด้านสังคม พบว่า ค่า Pearson Chi-Square เท่ากับ 195.195 และ ค่า sig เท่ากับ .000 ซึ่ง
ค่า sig น้อยกว่า α ที่ต้ังไว้ (0.05) ดังน้ันจึง ปฎิเสธ 𝐻𝐻0 แสดงว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบ
มีส่วนร่วมชุมชน  ทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในด้านสังคม ณ ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 

-ด้านสภาพแวดล้อมในด้านวัฒนธรรม พบว่า ค่า Pearson Chi-Square เท่ากับ 148.834 และ ค่า sig เท่ากับ 
.000 ซึ่งค่า sig น้อยกว่า α ที่ต้ังไว้ (0.05) ดังน้ันจึง ปฎิเสธ 𝐻𝐻0 แสดงว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมชุมชน  ทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในด้าน
วัฒนธรรม ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 

-ด้านสภาพแวดล้อมในด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ค่า Pearson Chi-Square เท่ากับ 155.264 และ ค่า sig เท่ากับ 
.000 ซึ่งค่า sig น้อยกว่า α ที่ต้ังไว้ (0.05) ดังน้ันจึง ปฎิเสธ 𝐻𝐻0 แสดงว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมชุมชน  ทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในด้าน
สิ่งแวดล้อม ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ ชุมชนทะเลน้อย  อ าเภอควนขนุน  

จังหวัดพัทลุง” ผู้ท าการวิจัยสามารถอภิผลการวิจัยได้ดังน้ี 
ผลการศึกษาบ่งชี้ว่า องค์ประกอบของปัจจัยส่วนบุคคลส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้างเสียส่วนใหญ่จึงท าให้ข้อมูล

ดูไม่น่าเชื่อถือ เพราะชุมชนทะเลน้อยภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทะเล ท าให้ความหลากหลายทางด้านอาชีพค่อยข้างที่จะน้อย 
อีกปัจจัยหน่ึงคือ รายได้ส่วนใหญ่ประชาชนในชุมชนทะเลน้อยมีรายได้ไม่เกิน 12000 บาทต่อเดือนเสียส่วนใหญ่ อยากให้ทาง
ผู้บริหารหันมาส่งเสริมอาชีพในชุมชนทะเลน้อยให้มากกว่าน้ี 
 นอกจากน้ีปัจจัยสภาพแวดล้อมในด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้าน
สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับที่มาก น้ันหมายถึง เศรษฐกิจของชุมชนทะเลน้อยค่อยข้างที่จะไม่ค่อยดี ทางหมู่บ้านหรือเครือข่ายที่ให้
การสนับสนุนควรจะมีการส่งเสริมรายได้หรืออาชีพที่หลากหลายเพ่ือให้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดีข้ึนมากกว่าน้ีและที่ส าคัญจะเป็น
การยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนให้ดีข้ึนด้วยซึ่งผลที่ตามมาจะท าให้ นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชุมชนทะเลน้อยมาก
ย่ิงข้ึน 
 ส าหรับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ ชุมชนทะเลน้อย  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
โดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับที่ดีมากประชาชนหรือก านัน อบต .  ผู้ใหญ่บ้านให้ความส าคัญกับกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนมีข้ึน 
ส าหรับปัจจัยที่ท่านมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ การท างานของผู้รับจ้างภายนอกท่ีมาพัฒนาชุมชนทะเลน้อย  อ.ควนขนุน  จ.
พัทลุง มีค่าเฉลี่ยที่ต่ าท่ีสุดเมื่อเทียบกับปัจจัยอื่นๆ ทางชุมชนควรที่จะให้การดูแลและสังเกตการณ์ผู้รับเหมาหรือคนที่มาก่อสรา้ง
สิ่งต่างๆเพ่ือชุมชน เพราะในบางครั้งผู้รับจ้างภายนอกอาจจะท าไม่เสร็จหรือท าค้างไว้ จนเกิดปัญหาต่อชุมชนในภายภาคหน้าก็
เป็นได้ 
 ส าหรับความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมกับปัจจัยสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ จากการวิเคราะห์ข้อมูลท าให้เราได้
ทราบว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ทุกปัจจัยล้วนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ
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 7) ความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมชุมชนทะเลน้อย 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง กับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม  

-ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ค่า Pearson Chi-Square เท่ากับ 197.757 และ ค่า sig เท่ากับ .000 ซึ่งค่า sig น้อย
กว่า α ที่ต้ังไว้ (0.05) ดังน้ันจึง ปฎิเสธ 𝐻𝐻0 แสดงว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม
ชุมชน  ทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 

-ด้านสภาพแวดล้อมในด้านเศรษฐกิจ พบว่า ค่า Pearson Chi-Square เท่ากับ 153.597 และ ค่า sig เท่ากับ 
0.000 ซึ่งค่า sig น้อยกว่า α ที่ต้ังไว้ (0.05) ดังน้ันจึง ปฎิเสธ 𝐻𝐻0 แสดงว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมชุมชน  ทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในด้าน
เศรษฐกิจ ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 

-ด้านสภาพแวดล้อมในด้านสังคม พบว่า ค่า Pearson Chi-Square เท่ากับ 195.195 และ ค่า sig เท่ากับ .000 ซึ่ง
ค่า sig น้อยกว่า α ที่ต้ังไว้ (0.05) ดังน้ันจึง ปฎิเสธ 𝐻𝐻0 แสดงว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบ
มีส่วนร่วมชุมชน  ทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในด้านสังคม ณ ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 

-ด้านสภาพแวดล้อมในด้านวัฒนธรรม พบว่า ค่า Pearson Chi-Square เท่ากับ 148.834 และ ค่า sig เท่ากับ 
.000 ซึ่งค่า sig น้อยกว่า α ที่ต้ังไว้ (0.05) ดังน้ันจึง ปฎิเสธ 𝐻𝐻0 แสดงว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมชุมชน  ทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในด้าน
วัฒนธรรม ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 

-ด้านสภาพแวดล้อมในด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ค่า Pearson Chi-Square เท่ากับ 155.264 และ ค่า sig เท่ากับ 
.000 ซึ่งค่า sig น้อยกว่า α ที่ต้ังไว้ (0.05) ดังน้ันจึง ปฎิเสธ 𝐻𝐻0 แสดงว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมชุมชน  ทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในด้าน
สิ่งแวดล้อม ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ ชุมชนทะเลน้อย  อ าเภอควนขนุน  

จังหวัดพัทลุง” ผู้ท าการวิจัยสามารถอภิผลการวิจัยได้ดังน้ี 
ผลการศึกษาบ่งชี้ว่า องค์ประกอบของปัจจัยส่วนบุคคลส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้างเสียส่วนใหญ่จึงท าให้ข้อมูล

ดูไม่น่าเชื่อถือ เพราะชุมชนทะเลน้อยภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทะเล ท าให้ความหลากหลายทางด้านอาชีพค่อยข้างที่จะน้อย 
อีกปัจจัยหน่ึงคือ รายได้ส่วนใหญ่ประชาชนในชุมชนทะเลน้อยมีรายได้ไม่เกิน 12000 บาทต่อเดือนเสียส่วนใหญ่ อยากให้ทาง
ผู้บริหารหันมาส่งเสริมอาชีพในชุมชนทะเลน้อยให้มากกว่าน้ี 
 นอกจากน้ีปัจจัยสภาพแวดล้อมในด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้าน
สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับที่มาก น้ันหมายถึง เศรษฐกิจของชุมชนทะเลน้อยค่อยข้างที่จะไม่ค่อยดี ทางหมู่บ้านหรือเครือข่ายที่ให้
การสนับสนุนควรจะมีการส่งเสริมรายได้หรืออาชีพที่หลากหลายเพ่ือให้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดีข้ึนมากกว่าน้ีและที่ส าคัญจะเป็น
การยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนให้ดีข้ึนด้วยซึ่งผลที่ตามมาจะท าให้ นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชุมชนทะเลน้อยมาก
ย่ิงข้ึน 
 ส าหรับการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ ชุมชนทะเลน้อย  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
โดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับที่ดีมากประชาชนหรือก านัน อบต .  ผู้ใหญ่บ้านให้ความส าคัญกับกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนมี ข้ึน 
ส าหรับปัจจัยที่ท่านมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ การท างานของผู้รับจ้างภายนอกท่ีมาพัฒนาชุมชนทะเลน้อย  อ.ควนขนุน  จ.
พัทลุง มีค่าเฉลี่ยที่ต่ าท่ีสุดเมื่อเทียบกับปัจจัยอื่นๆ ทางชุมชนควรที่จะให้การดูแลและสังเกตการณ์ผู้รับเหมาหรือคนที่มาก่อสรา้ง
สิ่งต่างๆเพ่ือชุมชน เพราะในบางครั้งผู้รับจ้างภายนอกอาจจะท าไม่เสร็จหรือท าค้างไว้ จนเกิดปัญหาต่อชุมชนในภายภาคหน้าก็
เป็นได้ 
 ส าหรับความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมกับปัจจัยสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ จากการวิเคราะห์ข้อมูลท าให้เราได้
ทราบว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ทุกปัจจัยล้วนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ

8 
 

จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ ชุมชนทะเลน้อย  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง ทั้งสิ้นท าให้ทราบว่าทุกปัจจัยมี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในชุมชน 
 3)  ค วร มี ก า รศึ กษ า ถึ งบทบาทของกลุ่ ม กิ จกรรม ต่ า งๆ  ค วาม เ ข้มแ ข็ ง ขอ งกลุ่ มที่ ส่ ง ผ ล ต่อ  ชุ มชน                                   
และการพ่ึงตนเองของกลุ่มดังกล่าวมีมากน้อยอย่างไร หรือการวัดผลการด าเนินกิจกรรมของ กลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนว่า
ประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงไร 
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กำรก�ำกับแบบเกรซฟูลส�ำหรับกำรท�ำซ�้ำจุดยอดบนกรำฟวิถี nP ด้วยเส้นเชื่อมใหม่ 

ศิวพร แซ่วัน1* และธนาภา ขาวมัน2 

 บทคัดย่อ 

บทน�ำ: กราฟ ( ( ), ( ))G V G E G=  ประกอบด้วยเซตของจุดยอดคือ ( )V G  และ เซตของเส้นเชื่อมคือ ( )E G  ส�าหรับจุดยอด u  

และ v  ถ้าเส้นเชื่อม e uv=  แล้วจุดยอด u  และ v  เป็นจุดปลายของเส้นเชื่อม e  สองจุดยอด u  และจุด v  เป็นจุดประชิดกันถ้า

มีเส้นเชื่อมถึงกัน ดีกรีของจุดยอด v  ในกราฟ G  คือจ�านวนเส้นเชื่อมที่จุดยอด v  เป็นจุดปลายของเส้นเชื่อมนั้น จุดเพ็นเดนท์คือ

จุดยอดที่มีดีกรีเท่ากับ 1 วิถี 1 nv v−  ในกราฟ G  คือ ล�าดับจ�ากัดของจุดยอด 1 2 3 1, , ,..., , ,...,i i nv v v v v v+  โดยที่ 1i iv v +  เป็นเส้น

เชื่อมในกราฟ G  และจุดยอดในล�าดับต้องไม่ซ�้ากัน ถ้ามีวิถี u v−  แล้วจะกล่าวว่าจุดยอด u  และ v  เชื่อมโยงกัน ถ้าทุกๆ สองจุด

ยอดในกราฟ G  มีวิถีถึงกัน แล้วจะเรียกกราฟ G  ว่ากราฟเชื่อมโยง ให้กราฟ G  มีเส้นเชื่อม q  เส้น การก�ากับแบบเกรซฟูลของ

กราฟ G  คือ ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง : ( ) {0,1,2,..., }f V G q→  ซึ่ง { ( ) ( ) : ( )} {1,2,3,... }f u f v uv E G q− ∈ =  กราฟ G  พร้อม

ด้วยการก�ากับแบบเกรซฟูลจะเรียกว่ากราฟเกรซฟูล กราฟวิถี nP  คือกราฟเชื่อมโยงที่มีจุดยอดจ�านวน n  จุด แต่ละจุดยอดมีดีกรี

ไม่เกิน 2 

วัตถุประสงค์: 1) เพื่อสร้างกราฟใหม่โดยท�าซ�้าจุดยอดเพ็นเดนท์บนกราฟวิถี nP  ด้วยเส้นเชื่อมใหม่ และท�าซ�้าจุดตรงกลางบนกราฟ

วิถี nP  ด้วยเส้นเชื่อมใหม่ 

   2) หาการก�ากับแบบเกรซฟูลส�าหรับกราฟใหม่ 

วธิกีำรศกึษำ: ศกึษาและค้นคว้าเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิการบนกราฟ ศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วกบั

การก�ากับแบบเกรซฟูล และหาการก�ากับแบบเกรซฟูลส�าหรับกราฟใหม่

ผลกำรศึกษำ: กราฟใหม่ที่สร้างจากการท�าซ�้าจุดปลายบนกราฟวิถี nP  ด้วยเส้นเชื่อมใหม่เป็นกราฟเกรซฟูล กราฟใหม่ที่สร้างจาก

การท�าซ�้าจุดตรงกลางบนกราฟวิถี nP  ด้วยเส้นเชื่อมใหม่เป็นกราฟเกรซฟูล

วิจำรณ์และสรุปผล: ในงานวิจัยน้ีแสดงให้เห็นว่ากราฟใหม่ที่สร้างจากการท�าซ�้าจุดปลายบนกราฟวิถี nP  ด้วยเส้นเชื่อมใหม่และ

สร้างจากการท�าซ�้าจุดตรงกลางบนกราฟวิถี nP  ด้วยเส้นเชื่อมใหม่ ทั้งสองกราฟเป็นกราฟเกรซฟูล

ค�ำส�ำคัญ: การก�ากับแบบเกรซฟูล การท�าซ�้าของจุดยอด การท�าซ�้าของเส้นเชื่อม กราฟวิถี
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GRACEFUL LABELING FOR DUPLICATION OF A VERTEX ON THE nP  BY A NEW EDGE 

Siwaporn Saewan1* and Thanapa Khawman2

Abstract

Introduction: Let ( ( ), ( ))G V G E G=  be a graph with vertex set ( )V G  and edge set ( )E G . For u  and v  be 

the vertices if ,e uv=  then u  and v  are end vertices of the edge e . Two vertices u  and v  are adjacent if they 

are join by an edge. The degree of a vertex v  is a number of edges which v  is an end vertex. A pendent vertex 

is a vertex have degree 1. A path 1 nv v−  in a graph G  is a finite sequence of vertices 1 2 3 1, , ,..., , ,...,i i nv v v v v v+  

such that 1i iv v +  is an edge of G  and any vertex visited at most once. u  and v  are connected if there exists a 
u v−  path. A graph G  is connected if all the vertices are connected to each other. Let G  be a graph with q  

edge, a graceful labeling of a graph G  is a one to one function : ( ) {0,1,2,..., }f V G q→  such that 
{ ( ) ( ) : ( )} {1,2,3,... }.f u f v uv E G q− ∈ =  A graph which has a graceful labeling is called a graceful graph. A path 

graph nP  is a connected graph on n  vertices such that each vertex has degree at most 2.

Objective : 1) To establish two new graphs by duplication of a pendent vertex in a Path nP  by a new edge and 

by duplication of a middle vertex in a Path nP  by a new edge. 

   2) To find a graceful labelling of new graphs.

Methods : Studying and investigating on graph operation. Studying and investigating on graceful labeling. We 

find a graceful labeling of new graphs.

Results : The graph obtained by duplication of a pendent vertex in a Path nP  by a new edge is graceful. The 

graph obtained by duplication of a middle vertex in a Path nP  by a new edge is graceful.

Conclusion : In this paper we show that the graph obtained by duplication of a pendent vertex in a Path nP  

by a new edge and the graph obtained by duplication of a middle vertex in a Path nP  by a new edge are 

graceful.

Keywords : Graceful Labeling, Duplication of a Vertex, Path
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บทน า  
 กราฟ ( ( ), ( ))G V G E G  ประกอบด้วยเซตของจุดยอดคือ  V G  และ เซตของเส้นเชื่อมคือ  E G  ก าหนดให้
จุดยอด u  และ v  เป็นจุดในกราฟ G  และส้นเชื่อม e uv  เป็นเส้นเชื่อมในกราฟ G  จะกล่าวว่า จุดยอด u  ประชิดกับจุด
ยอด v  เส้นเชื่อม e  กระทบกับจุด u  และเส้นเชื่อม e  กระทบกับจุด v  เส้นเชื่อม e  เชื่อมจุดยอด u  และจุดยอด v  ดีกรี
ของจุดยอด v  ในกราฟ G  คือจ านวนเส้นที่กระทบกับจุดยอด v  ในกราฟ G  ซึ่งเขียนแทนด้วย  Gdeg v  เรียกจุด v  ว่าจุด
เพนเด็นท์ ถ้าดีกรีของจุดยอด v  เท่ากับ 1 ย่านใกล้เคียงของจุดยอด v  ในกราฟ G  ซึ่งเขียนแทนด้วย  N v  คือเซตของจุด
ยอดทั้งหมดที่ประชิดกับจุดยอด v  ในกราฟ G  นั่นคือ 

     {    |  }N v u V G uv E G    

เส้นเชื่อมที่เชื่อมจุดยอดเพียงจุดเดียว เรียกว่า วงวน (loop) เส้นเชื่อมตั้งแต่ 2 เส้นที่เชื่อมระหว่างจุดยอดคู่เดียวกัน เรียกว่า 
เส้นเชื่อมขนาน กราฟที่ไม่มีเส้นเชื่อมขนานและไม่มีวงวนปรากฏอยู่ เรียกว่ากราฟเชิงเดียว  วิถี u v  ในกราฟ G  คือ ล าดับ
ของจุดยอดและเส้นเชื่อมในกราฟ G  เริ่มต้นด้วยจุดยอด u  สิ้นสุดด้วยจุดยอด v  และจุดยอดต้องไม่ซ้ ากัน ถ้าทุกๆ สองจุด
ยอดในกราฟ G  มีวิถีถึงกัน แล้วจะเรียกกราฟ G  ว่ากราฟเชื่อมโยง  

ถ้ากราฟ G  มีเส้นเชื่อม q  เส้น ถ้า f  เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งจากเซต  V G  ไปยังเซต  1, 2, 3,  แล้ว เราจะ
กล่าวว่า f  เป็นการก ากับของกราฟ G และเรียก  1, 2, 3,  ว่าเซตก ากับของจุดยอดใน G  กราฟที่ก ากับจุดยอดไว้ 
เรียกว่า กราฟก ากับ  จะเรียกฟังก์ชัน f  ว่า การก ากับแบบเกรซฟูล ของกราฟ G  ถ้า    : 0,1 , 2, , f V G q   เป็น
ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง และ    * : 1, 2, , f E G q    เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งและทั่วถึงส าหรับทุกเส้นเชื่อม     e uv E G   
ก าหนดโดย 

     * f uv f u f v     
เมื่อ    f u f v  คือ ค่าสัมบูรณ์ของ  f u  ลบ  f v  กราฟ G  พร้อมด้วยการก ากับแบบเกรซฟูล f  จะเรียกว่า
กราฟเกรซฟูล การก ากับแบบเกรซฟุลน าเสนอโดย Rosa (1966) และขยายแนวคิดโดย Golomb (1972)  

กราฟวิถี nP   คือกราฟเชื่อมโยงที่มี จ านวนจุดยอด n  จุด โดยที่ดีกรีของจุดยอดแต่ละจุดไม่เกิน 2   ดังนั้นกราฟวิถี 

nP  จะมีจ านวนเส้นเชื่อม 1n   เส้น ตัวอย่างของกราฟวิถี nP  เช่น 

  
งานวิจัยของ Rohan Cattell (2015) ได้ศึกษาพบว่ากราฟวิถี nP   เป็นกราฟเกรซฟูล และจาการศึกษางานวิจัยของ Vaidya 
& Barasara (2012)  ในงานวิจัยได้ศึกษาการสร้างกราฟใหม่ และหาการก ากับหรับกราฟใหม่ จากการศึกษางานวิจัยของ
Kaneria & Chudasama (2017) ในงานวิจัยได้สร้างกราฟใหม่โดยวิธีการท าซ้ าจุดยอดบนกราฟเดิมด้วยเส้นเชื่อมใหม่ และหา
การก ากับแบบเกรซฟุลส าหรับกราฟใหม่ที่ได ้ 

ดังนั้นจากการศึกษาข้างต้น ในงานวิจัยนี้ จึงมีแนวคิดในการสร้างกราฟใหม่ โดยวิธีการ 1) ท าซ้ าจุดเพนเด็นท์บนก
ราฟวิถี nP  ด้วยเส้นเชื่อมใหม่  2) ท าซ้ าจุดกึ่งกลางบนกราฟวิถี nP  ด้วยเส้นเชื่อมใหม่ และหาการก ากับแบบเกรซฟูลส าหรับ
กราฟใหม่ เพื่อแสดงว่ากราฟใหม่ที่ได้เป็นกราฟเกรซฟูล 
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บทน า  
 กราฟ ( ( ), ( ))G V G E G  ประกอบด้วยเซตของจุดยอดคือ  V G  และ เซตของเส้นเชื่อมคือ  E G  ก าหนดให้
จุดยอด u  และ v  เป็นจุดในกราฟ G  และส้นเชื่อม e uv  เป็นเส้นเชื่อมในกราฟ G  จะกล่าวว่า จุดยอด u  ประชิดกับจุด
ยอด v  เส้นเชื่อม e  กระทบกับจุด u  และเส้นเชื่อม e  กระทบกับจุด v  เส้นเชื่อม e  เชื่อมจุดยอด u  และจุดยอด v  ดีกรี
ของจุดยอด v  ในกราฟ G  คือจ านวนเส้นที่กระทบกับจุดยอด v  ในกราฟ G  ซึ่งเขียนแทนด้วย  Gdeg v  เรียกจุด v  ว่าจุด
เพนเด็นท์ ถ้าดีกรีของจุดยอด v  เท่ากับ 1 ย่านใกล้เคียงของจุดยอด v  ในกราฟ G  ซึ่งเขียนแทนด้วย  N v  คือเซตของจุด
ยอดทั้งหมดที่ประชิดกับจุดยอด v  ในกราฟ G  นั่นคือ 

     {    |  }N v u V G uv E G    

เส้นเชื่อมที่เชื่อมจุดยอดเพียงจุดเดียว เรียกว่า วงวน (loop) เส้นเชื่อมตั้งแต่ 2 เส้นที่เชื่อมระหว่างจุดยอดคู่เดียวกัน เรียกว่า 
เส้นเชื่อมขนาน กราฟที่ไม่มีเส้นเชื่อมขนานและไม่มีวงวนปรากฏอยู่ เรียกว่ากราฟเชิงเดียว  วิถี u v  ในกราฟ G  คือ ล าดับ
ของจุดยอดและเส้นเชื่อมในกราฟ G  เริ่มต้นด้วยจุดยอด u  สิ้นสุดด้วยจุดยอด v  และจุดยอดต้องไม่ซ้ ากัน ถ้าทุกๆ สองจุด
ยอดในกราฟ G  มีวิถีถึงกัน แล้วจะเรียกกราฟ G  ว่ากราฟเชื่อมโยง  

ถ้ากราฟ G  มีเส้นเชื่อม q  เส้น ถ้า f  เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งจากเซต  V G  ไปยังเซต  1, 2, 3,  แล้ว เราจะ
กล่าวว่า f  เป็นการก ากับของกราฟ G และเรียก  1, 2, 3,  ว่าเซตก ากับของจุดยอดใน G  กราฟที่ก ากับจุดยอดไว้ 
เรียกว่า กราฟก ากับ  จะเรียกฟังก์ชัน f  ว่า การก ากับแบบเกรซฟูล ของกราฟ G  ถ้า    : 0,1 , 2, , f V G q   เป็น
ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง และ    * : 1, 2, , f E G q    เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งและทั่วถึงส าหรับทุกเส้นเชื่อม     e uv E G   
ก าหนดโดย 

     * f uv f u f v     
เมื่อ    f u f v  คือ ค่าสัมบูรณ์ของ  f u  ลบ  f v  กราฟ G  พร้อมด้วยการก ากับแบบเกรซฟูล f  จะเรียกว่า
กราฟเกรซฟูล การก ากับแบบเกรซฟุลน าเสนอโดย Rosa (1966) และขยายแนวคิดโดย Golomb (1972)  

กราฟวิถี nP   คือกราฟเชื่อมโยงที่มี จ านวนจุดยอด n  จุด โดยที่ดีกรีของจุดยอดแต่ละจุดไม่เกิน 2   ดังนั้นกราฟวิถี 

nP  จะมีจ านวนเส้นเชื่อม 1n   เส้น ตัวอย่างของกราฟวิถี nP  เช่น 

  
งานวิจัยของ Rohan Cattell (2015) ได้ศึกษาพบว่ากราฟวิถี nP   เป็นกราฟเกรซฟูล และจาการศึกษางานวิจัยของ Vaidya 
& Barasara (2012)  ในงานวิจัยได้ศึกษาการสร้างกราฟใหม่ และหาการก ากับหรับกราฟใหม่ จากการศึกษางานวิจัยของ
Kaneria & Chudasama (2017) ในงานวิจัยได้สร้างกราฟใหม่โดยวิธีการท าซ้ าจุดยอดบนกราฟเดิมด้วยเส้นเชื่อมใหม่ และหา
การก ากับแบบเกรซฟุลส าหรับกราฟใหม่ที่ได ้ 

ดังนั้นจากการศึกษาข้างต้น ในงานวิจัยนี้ จึงมีแนวคิดในการสร้างกราฟใหม่ โดยวิธีการ 1) ท าซ้ าจุดเพนเด็นท์บนก
ราฟวิถี nP  ด้วยเส้นเชื่อมใหม่  2) ท าซ้ าจุดกึ่งกลางบนกราฟวิถี nP  ด้วยเส้นเชื่อมใหม่ และหาการก ากับแบบเกรซฟูลส าหรับ
กราฟใหม่ เพื่อแสดงว่ากราฟใหม่ที่ได้เป็นกราฟเกรซฟูล 

วิธีด าเนนิการ  
1. ศึกษา การด าเนินการบนกราฟเพื่อสร้างกราฟใหม่ ศึกษาการก ากับแบบเกรซฟูล จากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้อง 
2. สร้างกราฟใหม่โดยการท าซ้ าจุดเพนเด็นท์ 

k
v บนกราฟวิถี 

n
P ด้วยเส้นเชื่อมใหม่ e u v  และหาการก ากับแบบเกรซฟูล

ในรูปแบบทั่วไปของกราฟใหม ่ 
3. สร้างกราฟใหม่โดยการท าซ้ าจุดกึ่งกลาง 

k
v บนกราฟวิถี 

n
P ด้วยเชื่อมใหม่ e u v  และหาการก ากับแบบเกรซฟูลใน 

รูปแบบทั่วไปของกราฟใหม่  
 

ผลการวิจัย  
1.  การท าซ  าจุดเพนเด็นทด์้วยเส้นเชื่อมใหม่บนกราฟวิถี nP  เมื่อ 3n    

บทนิยามที่ 1 ก าหนดให้จุด kv  เป็นจุดยอดในกราฟ G  กราฟ G เป็นกราฟใหม่ที่สร้างจากการท าซ้ าของจุดยอด kv บน
กราฟ G ด้วยเส้นเชื่อมใหม่ ' 'e u v   โดยที่  ( {) , }kN v v u   และ ( {) , }kN u v v   

ตัวอย่าง  แสดงการสร้างกราฟใหม่จากการท าซ้ าจุดยอด kv ด้วยเชื่อมใหม่ ' 'e u v   บนกราฟ 
5
P   

            
 

ทฤษฎีบทที่ 1 ก าหนดให้ nP  คือกราฟวิถีที่มีจ านวนจุดยอด n  จุด เมื่อ 3n   
ถ้ากราฟ G  ได้จากการท าซ้ าด้วยจุดเพนเด็นท์บนกราฟวิถี nP  ด้วยจุดเส้นเชื่อมใหม่ ' ' e u v  แล้วกราฟ G  เป็นกราฟ
เกรซฟูล 
การพิสูจน์ จะแสดงว่ากราฟ G  มีเกรซฟูลเลเบลลิ่ง 

ก าหนดให้ nP  คือกราฟวิถีที่มีจ านวนจุดยอด n  จุด 

ให้   , 1, 2, , kv k n   เป็นจุดยอดของกราฟวิถี nP  

สร้างกราฟ G  โดยการท าซ้ าที่จุดยอด 1v   ซึ่งเป็นจุดยอดเพนเด็นท์ ด้วยเส้นใหม่ ' 'e u v    บนกราฟวิธี nP  

ซึ่ง   nV P n      1nE P n    และ    2V G n p           1 3 2E G n n q        

กรณี n  เป็นจ านวนคู่ ก าหนดการก ากับ    : 0,1 , 2, , 2f V G n q     ต่อไปนี้ 

   1 0 f v    

    1 f u n      

    2 f v n      
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   2 1  jf v j     21, 2, 3, ,
2

nj 
    

     2 1  jf v n j     1, 2, 3, ,
2
nj     

กรณี n  เป็นจ านวนคี่  ก าหนดการก ากับ    : 0,1 , 2, , 2f V G n q     ต่อไปนี้ 

   1 0 f v    

    1 f u n      

    2 f v n      

   2 1  jf v j     11, 2, 3, ,
2

nj 
    

     2 1  jf v n j     11, 2, 3, ,
2

nj 
    

 จะได้ว่าการก ากับ f  ข้างต้น เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง และ       *f uv f u f v    เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง 
และทั่วถึง ท าให้กราฟ G  เป็นกราฟเกรซฟูล 

ตัวอย่างที่ 1 กราฟ G  ที่ได้จากการท าซ้ าจุด 1v    ด้วยเส้น ' ' e u v  บนกราฟวิถี 7P   มีเกรซฟูลเลเบลลิ่ง 

 

 

 
การก ากับรูปแบบข้างต้น จะได้ว่การก ากับจุดยอดเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง และการก ากับเส้นเชื่อมเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งและ
ทั่วถึงบนเซต {1,2,3,4,5,6,7,8,9}   ท าให้กราฟ G  เป็นกราฟเกรซฟูล 
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   2 1  jf v j     21, 2, 3, ,
2

nj 
    

     2 1  jf v n j     1, 2, 3, ,
2
nj     

กรณี n  เป็นจ านวนคี่  ก าหนดการก ากับ    : 0,1 , 2, , 2f V G n q     ต่อไปนี้ 

   1 0 f v    

    1 f u n      

    2 f v n      

   2 1  jf v j     11, 2, 3, ,
2

nj 
    

     2 1  jf v n j     11, 2, 3, ,
2

nj 
    

 จะได้ว่าการก ากับ f  ข้างต้น เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง และ       *f uv f u f v    เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง 
และทั่วถึง ท าให้กราฟ G  เป็นกราฟเกรซฟูล 

ตัวอย่างที่ 1 กราฟ G  ที่ได้จากการท าซ้ าจุด 1v    ด้วยเส้น ' ' e u v  บนกราฟวิถี 7P   มีเกรซฟูลเลเบลลิ่ง 

 

 

 
การก ากับรูปแบบข้างต้น จะได้ว่การก ากับจุดยอดเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง และการก ากับเส้นเชื่อมเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งและ
ทั่วถึงบนเซต {1,2,3,4,5,6,7,8,9}   ท าให้กราฟ G  เป็นกราฟเกรซฟูล 

2.  การท าซ  าจุดกึ่งกลางด้วยเส้นบนกราฟวิถี nP   เมื่อ 2 1 ,    n k k N     

ทฤษฎีบทที่ 2  กราฟ G  ที่ได้จากการท าซ้ าจุดกึ่งกลางบนกราฟวิถี nP  ด้วยเส้นเชื่อมใหม่เป็นกราฟเกรซฟุล เมื่อ 

2 1 ,      n k k   

การพิสูจน์ จะต้องแสดงว่า กราฟ G  มีการก ากับแบบเกรซฟูล 

ก าหนดให้ nP  เป็นกราฟวิถีที่มี n  จุด และ 1n   เส้น ให้จุดยอด  ,  1, 2, , kv k n    เป็นจุดของกราฟวิถี nP  

สร้างกราฟ G  โดยการท าซ้ าที่จุดยอด 
2
nv 
  

  (เมื่อ 
2
n 
  

หมายถึงจ านวนเต็มที่น้อยท่ีสุดที่มากกว่าหรือเท่ากับ )
2
n

ด้วยเส้นใหม่ ' 'e u v   บนกราฟวิธี nP  โดยที่   nV P n  และ   1nE P n    

จะได้   2V G n p    และ    1 3 2E G n n q        

กรณี 
2
n 
  

  เป็นจ านวนคู่  

ให้   1, 3, 5, , 4,rA r n     และ  2, 4, 6, , 1,sB s n     เป็นจุดยอด ของกราฟ G  ดังตัวอย่างรูป 

 
 ก าหนดการก ากับ    : 0,1 , 2, , f V G q   ต่อไปนี้ 

   2 1  jf A j      2 1
0,1 , 2, ,

2
q

j
 

    

     2 1  jf B q j     31, 2, 3, ,
2

qj 
    

กรณี 
2
n 
  

  เป็นจ านวนคี่  

ให้  , 1, 3, 5, , 2cE c n     และ  , 2, 4, 6, , 1dF d n     เป็นจุดยอดของกราฟ G  ดังตัวอย่างรูป 
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 ก าหนดการก ากับ    : 0,1 , 2, , f V G q   ต่อไปนี้ 

   2 1  ,jf E j    11, 2, 3, ,
2

qj 
    

     2 1  ,jf F q j     11, 2, 3, ,
2

qj 
    

 การก ากับรูปแบบข้างต้น จะได้ว่าการก ากับจุดเปน็ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง และการก ากับเส้นเชื่อมเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อ
หนึ่งและทั่วถึง ท าให้กราฟ  G  เป็นกราฟเกรซฟูล 

ตัวอย่างที่ 2 กราฟ G  ที่ได้จากการท าซ้ าจุด  47
2

v v 
  

     ด้วยเส้น ' 'e u v   บนกราฟวิถี 7P   เป็นกราฟเกรซฟูล 
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2

qj 
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หนึ่งและทั่วถึง ท าให้กราฟ  G  เป็นกราฟเกรซฟูล 

ตัวอย่างที่ 2 กราฟ G  ที่ได้จากการท าซ้ าจุด  47
2

v v 
  

     ด้วยเส้น ' 'e u v   บนกราฟวิถี 7P   เป็นกราฟเกรซฟูล 

 

 

 

    

การก ากับรูปแบบข้างต้น จะได้ว่า f  เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง และการก ากับเส้นเชื่อมเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งและทั่วถึงบน
เซต {1,2,3,4,5,6,7,8,9}  ท าให้กราฟ  G  เป็นกราฟเกรซฟูล 

 
อภิปรายผลและสรุป  

  ในงานวิจัยนี้ได้สร้างทฤษฎีบทใหม่ 2 ทฤษฎีบท แต่ละทฤษฎีบทประกอบด้วย กราฟใหม่ซึ่งสร้างจากกราฟวิถี โดยการ
ท าซ้ าจุดเพนเด็นท์บนกราฟวิถี 

n
P  ด้วยเส้นเชื่อมใหม่ และท าซ้ าจุดปลายบนกราฟวิถี 

n
P  ด้วยเส้นเชื่อมใหม่ เมื่อได้กราฟใหม่แลว้ 

ถัดไปคือหาการก ากับแบบเกรซฟูลส าหรับกราฟใหม่ในรูปแบบท่ัวไป เพื่อแสดงว่ากราฟใหม่ที่ได้เป็นกราฟเกรซฟูล 
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กำรทดสอบประสิทธิภำพกำรบริกำรเว็บด้วยด๊อกเกอร์บนเครื่องบริกำรรีเวิร์สพร็อกซี่ 

ในสภำวะที่มีจ�ำนวนโหนดต่ำงกัน 

อนุชา คงมาก 1* ปราโมทย์ ธรรมวรรณโณ 1 และโชติธรรม ธารรักษ์ 2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ในปัจจบุนัความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยเีครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ มกีารพัฒนาไปอย่างรวดเรว็ ส่งผลให้มผีูใ้ช้บริการในระบบ

เครอืข่ายอนิเทอร์เนต็จ�านวนมาก และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง ทัง้ปรมิาณการขอบรกิาร การถ่ายโอนข้อมลูจ�านวนมากทีเ่กดิ

ขึน้บนระบบเครอืข่าย ท�าให้ไม่สามารถรองรบัได้เพียงพอและภาระงานทีม่ากเกนิไปของผูบ้ริการส่งผลให้การใช้งานเวบ็ไม่ตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

วตัถปุระสงค์ : เพือ่ทดสอบประสทิธภิาพของด๊อกเกอร์ (docker) บนเครือ่งบรกิารรเีวร์ิสพรอ็กซี ่(reverse proxy server)ในสภาวะ

ที่มีจ�านวนโหนดต่างกัน

วิธีกำรศึกษำ : เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของด๊อกเกอร์ในสภาวะจ�านวนโหนดต่างกัน สร้างภาระงานด้วย wrk แบ่งกลุ่มตัวอย่าง

ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มี 2 โหนด และ กลุ่มที่มี 4 โหนด

ผลกำรศึกษำ : จากการทดสอบน�าผลที่ได้มาทดสอบด้วยสถิติ t-test พบว่ากลุ่มที่ท�างาน 2 โหนด และ4 โหนด มีประสิทธิภาพด้าน

การร้องขอและอัตราการถ่ายโอนข้อมูลแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 0.05 แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มหรือลดจ�านวนโหนดจะมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการให้บริการเว็บด้วยด๊อกเกอร์บนเครื่องบริการรีเวิร์สพร็อกซี่

วิจำรณ์และสรุป : แสดงให้เห็นว่าการกระจายภาระงานแบบราวนด์โรบิน ผ่านทางเครื่องบริการรีเวิร์สพร็อกซี่ อัตราการ้องขอและ

การถ่ายโอนข้อมูลเฉลี่ยของกลุ่มที่ท�างาน 2 โหนด มีประสิทธิภาพดีกว่ากลุ่มที่ท�างาน 4 โหนดเล็กน้อย เพราะ จ�านวนโหนดที่เพิ่ม

ขึ้นส่งผลต่อการกระจายภาระงานของเครื่องบริการรีเวิร์สพร็อกซี่

ค�ำส�ำคัญ : ด๊อกเกอร์ รีเวิร์สพร็อกซี่ การกระจายภาระงาน ราวนด์โรบิน

1 นักศึกษา, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา 90000 
2  อ., สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 90000
1 Student., Department of Computer Science, Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University, 90000
2 Lecturer., Department of Computer Science, Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University, 90000
* Corresponding author: E-mail address: 594234050@parichat.skru.ac.th. Tel.: 095-9253876.



1497

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Performance Testing of Web Service with Docker on 

Reverse Proxy Server in Different Node Condition

Anucha Congmak1*, Pramot Thammawanno1 and Chotitham Thanrak2

Abstract

Introduction : At present, advances in Internet technology has developed rapidly resulting in many users in 

the internet network and tends to increase continuously. The amount of service request transferring large 

amounts of data that occurs on the network causing inadequate support and excessive workload of service 

providers, resulting in web usage not adequately meeting the needs of users

Objective : This research presents a performance testing of web service with docker on reverse proxy server in 

different node condition.

Method : Performance test of the docker in a number different nodes a workload with wrk and divide the 

sample into two groups. First, group with two nodes and groups with four nodes. 

Results: The results obtained were tested with the t-test statistic. Found that the working two nodes and four 

nodes had the requested efficiency and transfer rate significantly different at 0.05. Showed that, increasing or 

decreasing the number of nodes can affect the efficiency of web services with a docker on a reverse proxy 

service.

Conclusion : This shows that, round-robin workload via the reverse proxy service. The average request rate 

and data transfer of two working groups are slightly better than those working at four nodes. Because the num-

ber of nodes increases, resulting in the distribution of workloads of reverse proxy services.

Keyword : Docker, ReverseProxy, Load Balance, Round Robin
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3 

 

บทน า 
ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มี

ผู้ใช้บริการในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเปน็จ านวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งปริมาณการร้องขอ
บริการ การถ่ายโอนข้อมูลที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่าย ท าให้เครื่องบริการบางระบบไม่สามารถรองรับได้เพียงพอและภาระ
งานท่ีมากเกินไปของผู้ใหบ้ริการ ส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

 

วิธีด าเนินการ 
งานวิจัยนี้จึงน าเสนอการใช้ หลักการกระจายภาระงานร่วมกับการท างานแบบจ าลองสภาพแวดล้อมบนเครื่อง

บริการคือใช้รีเวิร์สพร็อกซี่ร่วมกับด๊อกเกอร์ ท างานร่วมกันในลักษณะของการกระจายภาระงานไปยังเครื่องบริการเว็บซึ่ง
ติดตั้งด้วยด๊อกเกอร์ หลายๆ เครื่องท างานร่วมกัน โดยท าการทดสอบประสิทธิภาพบริการเว็บ 2 ลักษณะ คือ ทางด้าน
อัตราการร้องขอ และอัตราการถ่ายโอนข้อมูล ผ่านทางเครื่องบริการรีเวิร์สพร็อกซี่ ไปยังเครื่องบริการเว็บ (web server) 
บนด๊อกเกอร์ ในสภาวะที่มีจ านวนโหนดต่างกัน คือ 2 โหนด และ 4 โหนด ทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติแบบ   t-test ที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 รายละเอียดสรุปวัสดุอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทดสอบแสดงดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 รายละเอียดวสัดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
ส่วนที่1 เครื่องบริการรีเวิร์สพร็อกซี 
Raspberry Pi 3 Model B+ จ านวน 1 เครื่อง 
 - Architecture Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit 

 
 - Raspbian Stretch Lite Kernel 4.9 
 - HAProxy V.1.5.19 
 

ส่วนที่2 เครื่องบริการฐานข้อมูล 
Raspberry Pi 3 Model B+ จ านวน 4 เครื่อง 
 - Architecture Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit 

 
 - Raspbian Stretch Lite Kernel 4.9 
 - Docker 17.12.0 CE 
            - Apache2 
 

ส่วนที่3 เครื่องลูกข่าย 
ติดตั้งบน Virtual Machine 
 - 1 vCPU 
 - RAM 2 GB  
 - Hard Disk 100 GB 

 
 - CentOS Linux release 7.4.1708 
 - wrk 4.0.2-2-g91655b5 
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บนด๊อกเกอร์ ในสภาวะที่มีจ านวนโหนดต่างกัน คือ 2 โหนด และ 4 โหนด ทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติแบบ   t-test ที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 รายละเอียดสรุปวัสดุอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทดสอบแสดงดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 รายละเอียดวสัดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
ส่วนที่1 เครื่องบริการรีเวิร์สพร็อกซี 
Raspberry Pi 3 Model B+ จ านวน 1 เครื่อง 
 - Architecture Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit 

 
 - Raspbian Stretch Lite Kernel 4.9 
 - HAProxy V.1.5.19 
 

ส่วนที่2 เครื่องบริการฐานข้อมูล 
Raspberry Pi 3 Model B+ จ านวน 4 เครื่อง 
 - Architecture Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit 

 
 - Raspbian Stretch Lite Kernel 4.9 
 - Docker 17.12.0 CE 
            - Apache2 
 

ส่วนที่3 เครื่องลูกข่าย 
ติดตั้งบน Virtual Machine 
 - 1 vCPU 
 - RAM 2 GB  
 - Hard Disk 100 GB 

 
 - CentOS Linux release 7.4.1708 
 - wrk 4.0.2-2-g91655b5 
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วิธีด าเนินการ 
1. การเตรยีมการทดสอบ 

  1.1 ออกแบบจ าลองระบบเครือข่ายและเครื่องบริการประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เครื่องบริการ
รีเวิรส์พร็อกซีบน Raspberry Pi 3 Model B+ จ านวน 1 เครื่อง ด้วย HAProxy ส่วนท่ี 2 เครื่องบริการเว็บติดตั้งบนด๊อก
เกอร์ บน Raspberry Pi 3 Model B+ จ านวน 4 เครื่อง และส่วนท่ี 3 เครื่องลูกข่าย  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 ภาพที่ 1 ด๊อกเกอร์ที่สภาวะ 2 โหนด และ 4 โหนด   

1.2 ติดตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร ์
   1.2.1 เครื่องบริการรีเวิร์สพร็อกซ ี ติดตั้งระบบปฏิบตัิการ Raspbian Stretch Lite Kernel 
4.9และซอฟต์แวร์ HAProxy เป็นตัวกระจายภาระงานให้กับเครื่องบริการเว็บแบบราวนด์โรบิน    
                         1.2.2 เครื่องบริการเว็บติดตั้งระบบปฏิบัติการ Raspbian Stretch Lite Kernel 4.9 ติดตั้ง 
ด๊อกเกอร์เปดิบริการเว็บด้วย apache2  
   1.2.3 เครื่องลูกข่ายติดตั้งบน Virtual Machine ระบบปฏิบัติการ CentOS Linux release 
7.4.1708 ท าหน้าที่ร้องขอใช้บริการเว็บ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในด้านรองรับการร้องขอบริการเว็บและอัตราการถ่ายโอน
ข้อมูลด้วยโปรแกรมสร้างภาระงาน wrk 
 
 

1.3 ตั้งสมมติฐานและทดสอบด้วยสถิต ิ
 1.3.1 ในการทดสอบประสิทธิภาพของด๊อกเกอร์ในสภาวะจ านวนโหนดต่างกันแบ่งออกเป็น 

2 กลุ่ม ได้แก่ กลุม่ที่มี 2 โหนด และ กลุม่ที่มี 4 โหนด โดยก าหนดมีสมมุติฐาน ดังนี ้
H0 :  µr1 - µr2 = 0   และ  H0 :  µt1 - µt2 = 0 

  H1 :  µr1 - µr2 ≠ 0    H1 :  µt1 - µt2 ≠ 0 
              ทดสอบประสิทธิภาพการร้องขอข้อมูล                   ทดสอบประสิทธิภาพการถ่ายโอนข้อมูล 
 
 

Client 

HAProxy 

xx.xx.xx.12 

Docker  
Node 1 

Docker  
Node 4 

Docker  
Node 2 

Docker  
Node 3 

Client 

HAProxy 

xx.xx.xx.12 

Docker  
Node 1 

Docker  
Node 2 
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  µr1 ค่าเฉลี่ยอัตราการร้องขอข้อมูลในสภาวะจ านวน 2 โหนด 
µr2 ค่าเฉลี่ยอัตราการร้องขอข้อมูลในสภาวะจ านวน 4 โหนด 
µt1 ค่าเฉลี่ยอัตราการถ่ายโอนข้อมูลในสภาวะจ านวน 2 โหนด 
µt2 ค่าเฉลี่ยอัตราการถ่ายโอนข้อมูลในสภาวะจ านวน 4 โหนด 

1.3.2 ทดสอบด้วยสถิติ t-test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 รูปแบบคือ 
ประสิทธิภาพการร้องขอข้อมูลและการถ่ายโอนข้อมูล 

 

2. วิธีด าเนินการทดสอบ 
  2.1 ในการทดสอบประสิทธิภาพด้านการร้องขอบริการเว็บและอัตราการถ่ายโอนข้อมูลของเครื่อง
บริการเว็บบนด๊อกเกอร์ ด้วยวิธีการกระจายภาระงานแบบราวนด์โรบิน โดยใช้โปรแกรมสร้างภาระงาน wrk บนเครื่องลูก
ข่าย  
  2.2 สร้างภาระงานเพื่อร้องขอบริการเว็บบนเครื่องลูกข่ายด้วยค าสั่ง ./wrk -t 1 -c 1000 -d 1m --
latency --timeout 30s http://172.17.41.12/100KB.bin หมายถึงการสร้างภาระงานเข้าใช้เว็บ ไปยังเครื่องบริการ 
ขนาดไฟล์ข้อมูล 100KB ที่ใช้งาน 1 threads จ านวน 1,000 connections ในเวลา 1 นาที และก าหนด timeout 30 
วินาที โดยทดสอบซ้ าจ านวน 20 ครั้ง ในแต่ละกลุ่ม หาค่าเฉลี่ยและทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ t-test     

2.3 ท าการทดสอบในลักษณะเดิมกับกลุ่มที่มีเครื่องบริการ 4 โหนด ในการทดสอบแต่ละครั้งจะได้ผล
การทดสอบเพื่อน าไปวิเคราะห์ ดังภาพท่ี 2 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างผลที่ได้จากการทดสอบ 

 
 
 
 

Running 1m test @ 
http://172.17.41.12/100KB.bin 
  1 threads and 1000 connections 
  Thread Stats   Avg      Stdev     Max   +/- Stdev 
    Latency     6.39s     5.19s   29.97s    80.62% 
    Req/Sec   105.78     35.72   212.00     67.75% 
  Latency Distribution 
     50%    4.76s  
     75%    8.69s  
     90%   13.59s  
     99%   24.28s  
  6183 requests in 1.00m, 636.61MB read 
  Socket errors: connect 0, read 1992, write 0, 
timeout 113 
Requests/sec:    187.39 
Transfer/sec:     18.11MB 
 

Running 1m test @ http://172.17.41.12/100KB.bin 
  1 threads and 1000 connections 
  Thread Stats   Avg      Stdev     Max   +/- Stdev 
    Latency     7.06s     5.87s   29.97s    82.98% 
    Req/Sec    88.60     34.30   202.00     71.11% 
  Latency Distribution 
     50%    5.11s  
     75%    9.46s  
     90%   15.37s  
     99%   26.90s  
  5117 requests in 1.00m, 546.83MB read 
  Socket errors: connect 0, read 2301, write 0, 
 timeout 154 
Requests/sec:     186.80 
Transfer/sec:      18.02MB 
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  µr1 ค่าเฉลี่ยอัตราการร้องขอข้อมูลในสภาวะจ านวน 2 โหนด 
µr2 ค่าเฉลี่ยอัตราการร้องขอข้อมูลในสภาวะจ านวน 4 โหนด 
µt1 ค่าเฉลี่ยอัตราการถ่ายโอนข้อมูลในสภาวะจ านวน 2 โหนด 
µt2 ค่าเฉลี่ยอัตราการถ่ายโอนข้อมูลในสภาวะจ านวน 4 โหนด 

1.3.2 ทดสอบด้วยสถิติ t-test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 รูปแบบคือ 
ประสิทธิภาพการร้องขอข้อมูลและการถ่ายโอนข้อมูล 

 

2. วิธีด าเนินการทดสอบ 
  2.1 ในการทดสอบประสิทธิภาพด้านการร้องขอบริการเว็บและอัตราการถ่ายโอนข้อมูลของเคร่ือง
บริการเว็บบนด๊อกเกอร์ ด้วยวิธีการกระจายภาระงานแบบราวนด์โรบิน โดยใช้โปรแกรมสร้างภาระงาน wrk บนเครื่องลูก
ข่าย  
  2.2 สร้างภาระงานเพื่อร้องขอบริการเว็บบนเครื่องลูกข่ายด้วยค าสั่ง ./wrk -t 1 -c 1000 -d 1m --
latency --timeout 30s http://172.17.41.12/100KB.bin หมายถึงการสร้างภาระงานเข้าใช้เว็บ ไปยังเครื่องบริการ 
ขนาดไฟล์ข้อมูล 100KB ที่ใช้งาน 1 threads จ านวน 1,000 connections ในเวลา 1 นาที และก าหนด timeout 30 
วินาที โดยทดสอบซ้ าจ านวน 20 ครั้ง ในแต่ละกลุ่ม หาค่าเฉลี่ยและทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ t-test     

2.3 ท าการทดสอบในลักษณะเดิมกับกลุ่มที่มีเครื่องบริการ 4 โหนด ในการทดสอบแต่ละคร้ังจะได้ผล
การทดสอบเพื่อน าไปวิเคราะห์ ดังภาพท่ี 2 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างผลที่ได้จากการทดสอบ 

 
 
 
 

Running 1m test @ 
http://172.17.41.12/100KB.bin 
  1 threads and 1000 connections 
  Thread Stats   Avg      Stdev     Max   +/- Stdev 
    Latency     6.39s     5.19s   29.97s    80.62% 
    Req/Sec   105.78     35.72   212.00     67.75% 
  Latency Distribution 
     50%    4.76s  
     75%    8.69s  
     90%   13.59s  
     99%   24.28s  
  6183 requests in 1.00m, 636.61MB read 
  Socket errors: connect 0, read 1992, write 0, 
timeout 113 
Requests/sec:    187.39 
Transfer/sec:     18.11MB 
 

Running 1m test @ http://172.17.41.12/100KB.bin 
  1 threads and 1000 connections 
  Thread Stats   Avg      Stdev     Max   +/- Stdev 
    Latency     7.06s     5.87s   29.97s    82.98% 
    Req/Sec    88.60     34.30   202.00     71.11% 
  Latency Distribution 
     50%    5.11s  
     75%    9.46s  
     90%   15.37s  
     99%   26.90s  
  5117 requests in 1.00m, 546.83MB read 
  Socket errors: connect 0, read 2301, write 0, 
 timeout 154 
Requests/sec:     186.80 
Transfer/sec:      18.02MB 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการทดสอบสามารถน าผลทีไ่ด้มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้วยสถิติ t-test ด้านการร้องขอบริการเว็บและ
อัตราการถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางเครื่องบริการรีเวิรส์พร็อกซี่ ไปยังเครื่องบริการเว็บบนด๊อกเกอร์ ในสภาวะทีม่ีจ านวนโหนด
ต่างกันโดยใช้ค่าเฉลี่ยอัตราการร้องขอบริการเว็บและอัตราการถ่ายโอนข้อมูลมาเปรียบเทียบกันแยกตามจ านวนโหนดใน
การทดสอบไดผ้ลการทดสอบดังนี้ 
 1. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านรองรับการร้องขอบริการเว็บ 

พบว่ากลุ่มที่ท างานในสภาวะ 2 โหนดมีคา่เฉลีย่อัตราการร้องขอขอ้มูลสูงกว่าในสภาวะ 4 โหนดเล็กน้อย ดัง
ตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านรองรับการร้องขอบริการเว็บ 

คร้ังท่ี 
อัตราการร้องขอบริการเว็บ (request/sec)    

คร้ังท่ี 
อัตราการร้องขอบริการเว็บ (request/sec) 

2 โหนด 4 โหนด  2 โหนด 4 โหนด 

1 187.37 186.80 11 187.42 186.84 

2 

3 

187.37 186.80  12 187.42 186.84 

187.37 186.80  13 187.43 186.84 

4 187.38 186.80  14 187.43 186.86 

5 187.38 186.81  15 187.44 186.86 

6 187.39 186.81  16 187.45 186.86 

7 187.39 186.81  17 187.45 186.86 

8 187.40 186.82  18 187.45 186.88 

9 187.41 186.82  19 187.46 186.88 

10 187.41 186.82  20 187.46 186.89 
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 จากภาพที่ 3 ทดสอบด้วยสถิติ t-test พบว่า p-value มีค่าน้อยกว่านัยส าคัญที่ 0.05 ดังนั้นปฎิเสธ สมมติฐาน 
H0 :  µr1 - µr2 = 0 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มที่ท างาน 2 โหนด และ 4 โหนด มีประสิทธิภาพด้านการร้องขอข้อมูลต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 หมายความว่าการเพิ่มหรือลดของจ านวนโหนดจะส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการร้องขอของการ
บริการเว็บบนด๊อกเกอร์ผ่านทางเครื่องบริการรีเวิร์สพร็อกซี่ 
 

2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพอัตราการถ่ายโอนข้อมูล 
พบว่ากลุ่มที่ท างานในสภาวะ 2 โหนดมีคา่เฉลีย่อัตราการถ่ายโอนข้อมูลสูงกว่าในสภาวะ 4 โหนดเล็กน้อย ดัง

ตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพอัตราการถ่ายโอนข้อมูล (MB/sec) 
 

คร้ังท่ี 
อัตราการถ่ายโอนข้อมูล (MB/s)  

คร้ังท่ี 
อัตราการถ่ายโอนข้อมูล (MB/s) 

2 โหนด 4 โหนด  2 โหนด 4 โหนด 

1 18.11 18.00  11 18.12 18.02 

2 18.11 18.02  12 18.12 18.02 

3 18.11 18.02  13 18.12 18.03 

4 18.11 18.02  14 18.12 18.03 

5 18.11 18.02  15 18.12 18.03 

6 18.11 18.02  16 18.12 18.03 

7 18.11 18.02  17 18.12 18.03 

8 18.11 18.02  18 18.12 18.03 

9 18.11 18.02  19 18.13 18.03 

10 18.12 18.02  20 18.13 18.03 

 
จากภาพที่ 4 ทดสอบด้วยสถิติ t-test พบว่า p-value มีค่าน้อยกว่านัยส าคัญที่ 0.05 ดังนั้นปฎิเสธ สมมติฐาน 

H0 :  µr1 - µr2 = 0 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มที่ท างาน 2 โหนด และ 4 โหนด มีประสิทธิภาพด้านอัตราการถ่ายโอนของข้อมูล
ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 หมายความว่า การเพิ่มหรือลดจ านวนโหนดจะส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านอัตราการถ่ายโอน
ข้อมูล ของการบริการเว็บบนด๊อกเกอร์ผ่านทางเครื่องบริการรีเวิร์สพร็อกซี่ 
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 จากภาพที่ 3 ทดสอบด้วยสถิติ t-test พบว่า p-value มีค่าน้อยกว่านัยส าคัญที่ 0.05 ดังนั้นปฎิเสธ สมมติฐาน 
H0 :  µr1 - µr2 = 0 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มที่ท างาน 2 โหนด และ 4 โหนด มีประสิทธิภาพด้านการร้องขอข้อมูลต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 หมายความว่าการเพิ่มหรือลดของจ านวนโหนดจะส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการร้องขอของการ
บริการเว็บบนด๊อกเกอร์ผ่านทางเครื่องบริการรีเวิร์สพร็อกซี่ 
 

2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพอัตราการถ่ายโอนข้อมูล 
พบว่ากลุ่มที่ท างานในสภาวะ 2 โหนดมีคา่เฉลีย่อัตราการถ่ายโอนข้อมูลสูงกว่าในสภาวะ 4 โหนดเล็กน้อย ดัง

ตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพอัตราการถ่ายโอนข้อมูล (MB/sec) 
 

คร้ังท่ี 
อัตราการถ่ายโอนข้อมูล (MB/s)  

คร้ังท่ี 
อัตราการถ่ายโอนข้อมูล (MB/s) 

2 โหนด 4 โหนด  2 โหนด 4 โหนด 

1 18.11 18.00  11 18.12 18.02 

2 18.11 18.02  12 18.12 18.02 

3 18.11 18.02  13 18.12 18.03 

4 18.11 18.02  14 18.12 18.03 

5 18.11 18.02  15 18.12 18.03 

6 18.11 18.02  16 18.12 18.03 

7 18.11 18.02  17 18.12 18.03 

8 18.11 18.02  18 18.12 18.03 

9 18.11 18.02  19 18.13 18.03 

10 18.12 18.02  20 18.13 18.03 

 
จากภาพที่ 4 ทดสอบด้วยสถิติ t-test พบว่า p-value มีค่าน้อยกว่านัยส าคัญที่ 0.05 ดังนั้นปฎิเสธ สมมติฐาน 

H0 :  µr1 - µr2 = 0 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มที่ท างาน 2 โหนด และ 4 โหนด มีประสิทธิภาพด้านอัตราการถ่ายโอนของข้อมูล
ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 หมายความว่า การเพิ่มหรือลดจ านวนโหนดจะส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านอัตราการถ่ายโอน
ข้อมูล ของการบริการเว็บบนด๊อกเกอร์ผ่านทางเครื่องบริการรีเวิร์สพร็อกซี่ 
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ภาพที ่3 ผลทดสอบ
ความแตกต่างด้วยสถิติ t-test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ด้านอัตราการร้องขอบริการเว็บ (request/sec) 

 

 

 

ภาพที่ 4 ผลทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ t-test ที่ระดับนัยส าคญั 0.05 ด้านอัตราการถ่ายโอนข้อมูล (MB/sec) 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการทดสอบสร้างภาระงานแบบด้วยโปรแกรม wrk เพื่อทดสอบการร้องขอบริการเว็บและอัตราการถ่ายโอน
ข้อมูลผ่านทางเครื่องบริการรีเวิร์สพร็อกซี่ ไปยังเครื่องบริการเว็บบนด๊อกเกอร์ ในสภาวะที่มีจ านวนโหนดต่างกัน คือ ใน
สภาวะ 2 โหนด และ 4 โหนด พบว่าในการท างานในสภาวะ 2 โหนด มีอัตราการร้องขอบริการเว็บและอัตราการถ่ายโอน
ข้อมูลสูงกว่าในสภาวะ 4 โหนด เล็กน้อยเพราะการกระจายภาระงานที่มากท าให้เครื่องบริการรีเวิร์สพร็อกซี่ต้องกระจาย
ภาระงานหนักขึ้น ยิ่งมีจ านวนโหนดน้อยเครื่องบริการรีเวิร์สพร็อกซี่ก็จะกระจายภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับการทดสอบทางสถิติ t-test พบว่าประสิทธิภาพด้านการร้องขอและอัตราการถ่ายโอนข้อมูลแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญ 0.05 แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มหรือลดจ านวนโหนดจะมีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการเว็บบนด๊อกเกอร์ เมื่อ
ร้องขอบริการผ่านทางเครื่องบริการรีเวิร์สพร็อกซี่    

เอกสารอ้างอิง 

[1] Ayuth Mangmesap. มารู้จกั Concept ของ Load Balancer กันเถอะ (Online). https://medium.com/,  
1 ตุลาคม 2561. 

[2] Docker Inc. Docker Documentation (Online). https://docs.docker.com/, 3 ตุลาคม 2561. 
[3] Pattanapong Cherthong. (2559). ท าความรู้จัก Docker และ Software Container (Online).  
           https://medium.com/, 1 ตุลาคม 2561. 
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ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทักษะชีวิตกับกำรปรับตัวต่อกำรเรียนของนักศึกษำพยำบำลศำสตร์

วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี นครศรีธรรมรำช

ภาวดี เหมทานนท์1* พีรวิทย์ พันธ์ฤทธิ์ดำา2 และกชนันท์ นาครัตน์2

บทคัดย่อ

บทน�ำ: การเรียนพยาบาลมีท้ังภาคทฤษฎีในห้องเรียน และภาคปฏิบัติในแหล่งฝึก ผู้เรียนต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ก่อให้เกิด

ความเครียด หากนักศึกษาพยาบาลมีทักษะชีวิต จะสามารถเผชิญปัญหาและปรับตัวต่อการเรียนได้

วตัถปุระสงค์: ศกึษาและเปรยีบเทยีบระดบัทกัษะชวีติและการปรบัตวัต่อการเรยีน ความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัทกัษะชวิีตและระดบั

การปรับตัวต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปี

วธิกีำรศกึษำ: การวจิยัเชงิพรรณนา กลุม่ตวัอย่าง คอื นกัศึกษาพยาบาลทกุชัน้ปีของวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีนครศรธีรรมราช 

ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 215 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบวัดทักษะชีวิตและแบบสอบถามการปรับตัวต่อการเรียน วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ความแปรปรวนและสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลกำรวิจัย : 1) นักศึกษาพยาบาลมีทักษะชีวิต อยู่ในระดับสูง (= 4.01; S.D.= .33) การปรับตัวต่อการเรียน อยู่ในระดับดี ( = 3.74; 

S.D. = .39) 2) ระดับทักษะชีวิตและการปรับตัวต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาลในแต่ละชั้นปี มีความแตกต่างกัน (F = 5.792; 

5.327; p < .05 ตามล�าดับ) โดยระดับทักษะชีวิตและการปรับตัวต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปี 1 และ 4 มีความแตกต่าง

กัน (F = 5.327; p<.05) 3) ระดับทักษะชีวิตมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง (r = .57; p < .05) กับระดับการปรับตัวต่อ

การเรียน

วิจำรณ์และสรุป: ระดับทักษะชีวิตและการปรับตัวต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาลปีชั้นปีที่ 1 และ 4 มีความแตกต่างกัน ส่งผล

ต่อการเผชญิปัญหาและการปรบัตวัต่อสถานการณ์ทีต่่างกนัในแต่ละชัน้ปี ดงันัน้การพฒันาทกัษะชวีติและการปรบัตวัควรสอดคล้อง

กับชั้นปี

ค�ำส�ำคัญ : ทักษะชีวิต การปรับตัวต่อการเรียน นักศึกษาพยาบาล

1 ดร. อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 80000
2 อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 80000
1 Ph.D, Instructor, Department of Mental Health and Psychiatric nursing., Boromarajonani College of Nursing Nakhon Si  Thammarat, 

80000, Thailand. 
2 Instructor, Department of Mental Health and Psychiatric nursing., Boromarajonani College of Nursing Nakhon Si Thammarat, 

80000, Thailand. 
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The Relationship between Life Skills with Studying Adaptation of Nursing Students of 

Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Si Thammarat

Pawadee Hemtanon1* Peeravit Panritdum2 and Kotchanan Nakarat2

Abstract

Introduction : Nursing studying is theoretical in the classroom and practical in the training source. Nursing stu-

dents must confront situations that cause stress. If nursing students have life skills, they will able to confront 

problems and adjust to studying.

Objective : To study and compare the level of the life skills and the level of adaptation to learn of all nursing 

students and to find the relationship between life skills and studying adaptation of the nursing students at all 

levels.

Methods : This research was a descriptive study. There were 215 nursing students who study at all levels of 

BCN, in 2017.Research instruments were the life skills and studying adaptation questionnaires. Data ware ana-

lyzed by using descriptive statistics, ANOVA and Pearson’s correlation coefficient.

Results : 1) Nursing students had high level in the life skills (=4.01; S.D.= .33); good level in the studying adap-

tation (=3.74; S.D. = .39). 2) Comparison of different levels of life skills and studying adaptation in each year, 

the life skill level of 1st and the 4th year were significantly different (F = 5.792; 5.327; p < .05 respectively); 3) 

The level of life skills relationship was positively correlated with the level of studying adaptation at a moderate 

level (r = .57; p <.05) 

Conclusion : The level of life skills and level of studying adaptation of nursing students in 1st and the 4th year 

were different. It affected confronting and adjusting situations to different in each year. Therefore, the devel-

opment of life skills and adaptation should be consistent each year.

Key words : Life skill, adaptation to learn, nursing students
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3 
 

เผชิญหน้ากับปัญหาได้อย่าเหมาะสมโดยการใช้ทักษะต่าง ๆ ที่ตนเองมีอยู่ร่วมกับประสบการณ์ที่ผ่านมา ซึ่งทักษะชีวิต เป็น
ความสามารถของบุคคลที่ส าคัญในการปรับตัวในการด าเนินชีวิตและพัฒนาความสามารถในการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การมีทักษะชีวิตเป็นความสามารถเชิงสังคมที่จะช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีความสามารถในการจัดการกับปัญหารอบตัวได้อย่างเหมาะสม [1] มีความส าคัญในการพัฒนาให้คนมีความ
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และช่วยในการปรับตัวต่อการเรียน ท าให้บุคคลสามารถจัดการการเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล ทักษะชีวิตจึงมีความส าคัญในการปรับตัวของนักศึกษาที่จะเรียนรู้ ใน
การแสวงหาความรู้ ข้อมูลเพื่อเช่ือมโยงในการเรียนต่างๆ อย่างเป็นระบบและที่ส าคัญทักษะชีวิตยังท าให้นักศึกษาสามารถปรับตัวใน
การเรียนภาคปฏิบัติที่ต้องท างานร่วมกับทีมสุขภาพ ผู้รับบริการ ได้อย่างมีความสุขและสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เป็นระบบ [2] ซึ่งการปรับตัวต่อการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตที่ได้มีการศึกษาไว้โดย ธาราวดี อธิมาตรานนท์ [3] ได้
ท าการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวในการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาล
และได้มีการจ าแนกปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวเป็น 3 ด้าน คือ 1) ปัจจัยด้านส่วนตัว 2) ปัจจัยด้านครอบครัว และ 3) ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม และ [4] ได้ศึกษาลักษณะการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาพยาบาลพบว่า นักศึกษาที่มีรายได้ของครอบครัวที่
แตกต่างกนัมีการปรับตัวด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวและการปรับตัวในด้านความสัมพันธ์ในสถานศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมแตกต่างกันมีการปรับตัวด้านทักษะทางสังคมและการปรับตัวด้านความสัมพันธ์ในที่อยู่อาศัย
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและนักศึกษาที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาแตกต่างกันมีการปรับตัวด้านความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวและการปรับตัวด้านความสัมพันธ์ในชุมชนและการปรับตัวทางสังคมโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 คณะผู้วิจัยเห็นความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างทักษะชีวิตกับการปรับตัวต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ว่า
หากนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มีทักษะชีวิตหรือมีระดับชีวิตในการปรับตัวที่ดี นักศึกษาสามารถจะด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุขทั้งสุขภาพทางกาย จิตใจ สังคมและอารมณ์ จะท าให้ปัญหาในการเรียนและการฝึกภาคปฏิบัติลดลง มีผลการเรียนอยู่ใน
ระดับที่ดี สามารถเลื่อนช้ันปีได้ตามสมรรถนะของตนเอง คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาระดับทักษะชีวิตและระดับการปรับตัวต่อการ
เรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ช้ันปีที่ 1, 2, 3 และ4 เปรียบเทียบระดับชีวิตและการปรับตัวต่อการเรียนหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์ในแต่ละช้ันปี และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะชีวิตและการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ช้ันปีที่ 1, 2, 3 
และ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางวางแผนเตรียมสภาพแวดล้อมการ
เรียนการสอนและเสริมสร้างทักษะชีวิตให้มีความเหมาะสมต่อการใช้ชีวิตและมีคุณภาพชีวิตทั้งทางกาย จิตใจ สังคมและอารมณ์ที่ดี 
มีสุขภายใต้รั้ววิทยาลัย  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับทักษะชีวิตและระดับการปรับตัวต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทุกช้ันปี  
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับทักษะชีวิตและระดับการปรับตัวต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในแต่ละชั้นปี  
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับทักษะชีวิตและระดับการปรับตัวต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทุกช้ันปี  

วิธีด าเนินการ 
 ประชากร คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีที่ 1, 2, 3 และ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ปี
การศึกษา 2560 จ านวนทั้งหมด 463 คน 
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  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีที่ 1, 2, 3 และ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 215 คน โดยใช้สูตรการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (Taro Tamane) ได้จ านวนกลุ่ม ดังนี้  
ช้ันปทีี่ 1 จ านวน 59 คน ช้ันปีท่ี 2 จ านวน 60 คน  ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 50 คน และ ช้ันปีท่ี 4 จ านวน 46 คน โดยการสุ่มตัวแบบอย่างง่าย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ ประกอบด้วย 
  1) ข้อมูลทั่วไป  
  2)  แบบวัดทักษะชีวิต ของสกล วรเจริญศรี (2550) [5] จ านวน 67 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ 0.9136 และ IOC 
ระหว่าง 0.6-1.00 โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบด้านสังคม จ านวน 37 ข้อ ได้แก่ ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
จ านวน 11 ข้อ (ข้อ 1–11) ทักษะการปฏิเสธและเจรจาต่อรอง จ านวน 6 ข้อ (ข้อ 12–17) ทักษะการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
จ านวน 7 ข้อ (ข้อ 18–24) ทักษะการให้ความร่วมมือ จ านวน 8 ข้อ (ข้อ 25–32) ทักษะการเห็นใจผู้อื่น จ านวน 5 ข้อ (ข้อ 33–37) 
2) องค์ประกอบด้านความคิด จ านวน 9 ข้อ ได้แก่ ทักษะการตัดสินใจ จ านวน 5 ข้อ (ข้อ 38–42) ทักษะการแก้ปัญหา จ านวน 4 
ข้อ (ข้อ 43–46) และ 3) องค์ประกอบด้านการเผชิญทางอารมณ์ จ านวน 21 ข้อ ได้แก่ ทักษะการจัดการความเครียด จ านวน 6 ข้อ 
(ข้อ 47–52) ทักษะการเผชิญความโกรธ จ านวน 4 ข้อ (ข้อ 53–56) ทักษะการควบคุมดูแลตนเอง จ านวน 11 ข้อ (ข้อ 57–67)      
  3) แบบสอบถามการปรับตัวต่อการเรียน ของธาราวดี อธิมาตรานนท์ (2548) [3] จ านวน 46 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 
3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการเรียน จ านวน 16 ข้อ (ข้อ 1–16) 2) ด้านสังคม จ านวน 15 ข้อ (ข้อ 17– 31) และ 3) ด้านส่วนตัว 
จ านวน 15 ข้อ (ข้อ 32–46) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยช้ีแจงวัตถุประสงค์การวิจัย ขั้นตอนและรายละเอียดของการตอบแบบวัดทักษะและ
แบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่างตอบค าถามด้วยตนเอง และรวบรวมข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนเพื่อข้อมูลไปวิเคราะห์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ระดับทักษะชีวิตและระดับการปรับตัวต่อการเรียน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
  2) วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระดับทักษะชีวิตและระดับการปรับตัวต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ใน
แต่ละชั้นปี โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One Way Anova)  
  3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับทักษะชีวิตและการปรับตัวต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ โดยใช้
สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องและการกระจายของ
ข้อมูล โดยใช้ค่า Kolmogorov-Smirnov Test  พบว่ามีการกระจายของข้อมูลเป็นโค้งปกติ ส าหรับการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์ ใช้เกณฑ์ ดังนี้ (Hinkle, 1998) [6] .90 – 1.00 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก .70 - .90 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง .50 - 
.70 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง .30 - .50 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า .00 - .30 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก 

การวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 215 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 18 – 22 ปี (ร้อยละ 95.35) 
เกรดเฉลี่ย 2.88 – 3.35 (ร้อยละ 56.70) นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 86.51) บิดาและมารดาอยู่ด้วยกัน (ร้อยละ 77.21) 
บรรยากาศในครอบครัวรักใคร่กลมเกลียวกัน (79.53) ทัศนคติต่อวิชาชีพคือได้ช่วยเหลือผู้อื่น (74.88) เป้าหมายในวิชาชีพพยาบาล 
ได้แก่ ศึกษาในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่สามารถกระท าได้ (ร้อยละ 62.79) รองลงมาคือ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐและรับงาน
พิเศษในโรงพยาบาลเอกชน (ร้อยละ 44.68) 
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เผชิญหน้ากับปัญหาได้อย่าเหมาะสมโดยการใช้ทักษะต่าง ๆ ที่ตนเองมีอยู่ร่วมกับประสบการณ์ที่ผ่านมา ซึ่งทักษะชีวิต เป็น
ความสามารถของบุคคลที่ส าคัญในการปรับตัวในการด าเนินชีวิตและพัฒนาความสามารถในการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การมีทักษะชีวิตเป็นความสามารถเชิงสังคมท่ีจะช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีความสามารถในการจัดการกับปัญหารอบตัวได้อย่างเหมาะสม [1] มีความส าคัญในการพัฒนาให้คนมีความ
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และช่วยในการปรับตัวต่อการเรียน ท าให้บุคคลสามารถจัดการการเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล ทักษะชีวิตจึงมีความส าคัญในการปรับตัวของนักศึกษาที่จะเรียนรู้ ใน
การแสวงหาความรู้ ข้อมูลเพื่อเช่ือมโยงในการเรียนต่างๆ อย่างเป็นระบบและที่ส าคัญทักษะชีวิตยังท าให้นักศึกษาสามารถปรับตัวใน
การเรียนภาคปฏิบัติที่ต้องท างานร่วมกับทีมสุขภาพ ผู้รับบริการ ได้อย่างมีความสุขและสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เป็นระบบ [2] ซึ่งการปรับตัวต่อการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตที่ได้มีการศึกษาไว้โดย ธาราวดี อธิมาตรานนท์ [3] ได้
ท าการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวในการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาล
และได้มีการจ าแนกปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวเป็น 3 ด้าน คือ 1) ปัจจัยด้านส่วนตัว 2) ปัจจัยด้านครอบครัว และ 3) ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม และ [4] ได้ศึกษาลักษณะการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาพยาบาลพบว่า นักศึกษาที่มีรายได้ของครอบครัวที่
แตกต่างกนัมีการปรับตัวด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวและการปรับตัวในด้านความสัมพันธ์ในสถานศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมแตกต่างกันมีการปรับตัวด้านทักษะทางสังคมและการปรับตัวด้านความสัมพันธ์ในที่อยู่อาศัย
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและนักศึกษาที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาแตกต่างกันมีการปรับตัวด้านความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวและการปรับตัวด้านความสัมพันธ์ในชุมชนและการปรับตัวทางสังคมโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 คณะผู้วิจัยเห็นความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างทักษะชีวิตกับการปรับตัวต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ว่า
หากนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มีทักษะชีวิตหรือมีระดับชีวิตในการปรับตัวที่ดี นักศึกษาสามารถจะด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุขท้ังสุขภาพทางกาย จิตใจ สังคมและอารมณ์ จะท าให้ปัญหาในการเรียนและการฝึกภาคปฏิบัติลดลง มีผลการเรียนอยู่ใน
ระดับที่ดี สามารถเลื่อนช้ันปีได้ตามสมรรถนะของตนเอง คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาระดับทักษะชีวิตและระดับการปรับตัวต่อการ
เรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ช้ันปีที่ 1, 2, 3 และ4 เปรียบเทียบระดับชีวิตและการปรับตัวต่อการเรียนหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์ในแต่ละช้ันปี และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะชีวิตและการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ช้ันปีที่ 1, 2, 3 
และ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางวางแผนเตรียมสภาพแวดล้อมการ
เรียนการสอนและเสริมสร้างทักษะชีวิตให้มีความเหมาะสมต่อการใช้ชีวิตและมีคุณภาพชีวิตทั้งทางกาย จิตใจ สังคมและอารมณ์ที่ดี 
มีสุขภายใต้รั้ววิทยาลัย  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับทักษะชีวิตและระดับการปรับตัวต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทุกช้ันปี  
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับทักษะชีวิตและระดับการปรับตัวต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในแต่ละชั้นปี  
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับทักษะชีวิตและระดับการปรับตัวต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทุกช้ันปี  

วิธีด าเนินการ 
 ประชากร คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีที่ 1, 2, 3 และ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ปี
การศึกษา 2560 จ านวนทั้งหมด 463 คน 

4 
 

  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ช้ันปีที่ 1, 2, 3 และ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 215 คน โดยใช้สูตรการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (Taro Tamane) ได้จ านวนกลุ่ม ดังนี้  
ช้ันปทีี่ 1 จ านวน 59 คน ช้ันปีท่ี 2 จ านวน 60 คน  ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 50 คน และ ช้ันปีท่ี 4 จ านวน 46 คน โดยการสุ่มตัวแบบอย่างง่าย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ ประกอบด้วย 
  1) ข้อมูลทั่วไป  
  2)  แบบวัดทักษะชีวิต ของสกล วรเจริญศรี (2550) [5] จ านวน 67 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ 0.9136 และ IOC 
ระหว่าง 0.6-1.00 โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบด้านสังคม จ านวน 37 ข้อ ได้แก่ ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
จ านวน 11 ข้อ (ข้อ 1–11) ทักษะการปฏิเสธและเจรจาต่อรอง จ านวน 6 ข้อ (ข้อ 12–17) ทักษะการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
จ านวน 7 ข้อ (ข้อ 18–24) ทักษะการให้ความร่วมมือ จ านวน 8 ข้อ (ข้อ 25–32) ทักษะการเห็นใจผู้อื่น จ านวน 5 ข้อ (ข้อ 33–37) 
2) องค์ประกอบด้านความคิด จ านวน 9 ข้อ ได้แก่ ทักษะการตัดสินใจ จ านวน 5 ข้อ (ข้อ 38–42) ทักษะการแก้ปัญหา จ านวน 4 
ข้อ (ข้อ 43–46) และ 3) องค์ประกอบด้านการเผชิญทางอารมณ์ จ านวน 21 ข้อ ได้แก่ ทักษะการจัดการความเครียด จ านวน 6 ข้อ 
(ข้อ 47–52) ทักษะการเผชิญความโกรธ จ านวน 4 ข้อ (ข้อ 53–56) ทักษะการควบคุมดูแลตนเอง จ านวน 11 ข้อ (ข้อ 57–67)      
  3) แบบสอบถามการปรับตัวต่อการเรียน ของธาราวดี อธิมาตรานนท์ (2548) [3] จ านวน 46 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 
3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการเรียน จ านวน 16 ข้อ (ข้อ 1–16) 2) ด้านสังคม จ านวน 15 ข้อ (ข้อ 17– 31) และ 3) ด้านส่วนตัว 
จ านวน 15 ข้อ (ข้อ 32–46) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยช้ีแจงวัตถุประสงค์การวิจัย ขั้นตอนและรายละเอียดของการตอบแบบวัดทักษะและ
แบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่างตอบค าถามด้วยตนเอง และรวบรวมข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนเพื่อข้อมูลไปวิเคราะห์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ระดับทักษะชีวิตและระดับการปรับตัวต่อการเรียน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
  2) วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระดับทักษะชีวิตและระดับการปรับตัวต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ใน
แต่ละชั้นปี โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One Way Anova)  
  3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับทักษะชีวิตและการปรับตัวต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ โดยใช้
สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องและการกระจายของ
ข้อมูล โดยใช้ค่า Kolmogorov-Smirnov Test  พบว่ามีการกระจายของข้อมูลเป็นโค้งปกติ ส าหรับการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์ ใช้เกณฑ์ ดังนี้ (Hinkle, 1998) [6] .90 – 1.00 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก .70 - .90 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง .50 - 
.70 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง .30 - .50 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า .00 - .30 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก 

การวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 215 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 18 – 22 ปี (ร้อยละ 95.35) 
เกรดเฉลี่ย 2.88 – 3.35 (ร้อยละ 56.70) นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 86.51) บิดาและมารดาอยู่ด้วยกัน (ร้อยละ 77.21) 
บรรยากาศในครอบครัวรักใคร่กลมเกลียวกัน (79.53) ทัศนคติต่อวิชาชีพคือได้ช่วยเหลือผู้อื่น (74.88) เป้าหมายในวิชาชีพพยาบาล 
ได้แก่ ศึกษาในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่สามารถกระท าได้ (ร้อยละ 62.79) รองลงมาคือ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐและรับงาน
พิเศษในโรงพยาบาลเอกชน (ร้อยละ 44.68) 
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 2. ระดับของทักษะชีวิตและการปรับตัวต่อการเรียน 
  ผลการวิจัยพบว่าระดับทักษะชีวิตและการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ดังตารางที่ 1 และ 2 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะชีวิต จ าแนกตามรายด้านและโดยรวม 

ทักษะชีวิต 
(รายด้าน) 

จ านวน ต่ าสุด สูงสุด  S.D. 

1.ด้านสังคม 215 3.11 4.92 3.99 .32 
2.ด้านความคิด 215 2.44 5.00 3.93 .48 
3.ด้านการเผชิญกับอารมณ ์ 215 2.76 4.95 4.08 .44 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปรับตัวต่อการเรียน จ าแนกตามรายด้านและโดยรวม 
การปรับตัวต่อการเรียน 

(รายด้าน) 
จ านวน ต่ าสุด สูงสุด  S.D. 

1.ด้านการเรียน 215 2.69 4.75 3.69 .40 
2.ด้านสังคม 215 2.47 4.87 3.86 .51 
3.ด้านส่วนตัว 215 2.60 4.67 4.69 .44 
 3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของทักษะชีวิตและการปรับตัวต่อการเรียน 
  ผลการวิจัยพบว่าการเปรียบเทียบความแตกต่างของทักษะชีวิตและการปรับตัวต่อการเรียน ดังตารางที่ 3 - 6 
ตารางที ่3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของทักษะชีวิต 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 3 1.81 .604 5.792 .001 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

211 
214 

21.99 
23.80 

.104   

 * p<.05 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 3 พบว่า การเปรียบเทียบระดับทักษะชีวิตต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ใน
แต่ละช้ันปีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธี Scheffe 
เพื่อดูว่าคู่ไหนมีความแตกต่างกัน ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของทักษะชีวิตรายคู่ 

 * p<.05 

ด้านทักษะชีวิต ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นป ี4 
ชั้นปี 1 
ชั้นปี 2 
ชั้นปี 3 
ชั้นปี 4 

 .08 .01 
.09 

.18* 

.26* 
.17 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 4 พบว่านักศึกษาพยาบาลศาสตร์ช้ันปีที่ 4 มีด้านทักษะชีวิตต่อการเรียนแตกต่างกับ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ช้ันปีท่ี 1 และช้ันปีท่ี 2  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการปรับตัว 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
211 
214 

2.31 
30.53 
32.85 

.771 

.145 
5.327 .001 

 * p<.05 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 5 พบว่า ระดับการปรับตัวต่อการเรียนของนักศีกษาพยาบาลศาสตร์แต่ละช้ันปีมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธี Scheffe เพื่อดูว่าคู่ไหนมี
ความแตกต่างกัน ดังตารางที่ 6 
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการปรับตัวรายคู่ 

 * p<.05 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 6 พบว่านักศึกษาพยาบาลศาสตร์ช้ันปีที่ 1 จะมีระดับการปรับตัวต่อการเรียน มีความ
แตกต่างกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ช้ันปีท่ี 4 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับทักษะชีวิตและระดับการปรับตัวต่อการเรียน 
  ผลการวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างระดับทักษะชีวิตและระดับการปรับตัวต่อการเรียน ดังตารางที่ 4 
ตารางที ่4  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับทักษะชีวิตและระดับการปรับตัวต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทุกช้ันปี 
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 
ค่าเฉลี่ยทักษะชีวิต = X1  .92** .82** .85** .57** .51** .47** .54** 
ค่าเฉลี่ยทักษะชีวิตด้านสังคม = X2   .70** .60** .41** .37** .30** .43** 
ค่าเฉลี่ยทักษะชีวิตความคิด = X3    .60** .43** .40** .33** .41** 
ค่าเฉลี่ยทักษะชีวิตด้านการเผชิญทางอารมณ์ = X4     .64** .56** .60** .56** 
ค่าเฉลี่ยการปรับตัว = X5     . 89** .90** .87** 
ค่าเฉลี่ยการปรับตัวด้านการเรียน = X6       .70** .69** 
ค่าเฉลี่ยการปรับตัวด้านสังคม = X7        .66** 
ค่าเฉลี่ยการปรับตัวด้านส่วนตัว = X8         
 ** p < .01 

ด้านทักษะชีวิต ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นป ี4 
ชั้นปี 1 
ชั้นปี 2 
ชั้นปี 3 
ชั้นปี 4 

 .14 .16 
.20 

.30* 

.16* 
.14 
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 2. ระดับของทักษะชีวิตและการปรับตัวต่อการเรียน 
  ผลการวิจัยพบว่าระดับทักษะชีวิตและการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ดังตารางที่ 1 และ 2 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะชีวิต จ าแนกตามรายด้านและโดยรวม 

ทักษะชีวิต 
(รายด้าน) 

จ านวน ต่ าสุด สูงสุด  S.D. 

1.ด้านสังคม 215 3.11 4.92 3.99 .32 
2.ด้านความคิด 215 2.44 5.00 3.93 .48 
3.ด้านการเผชิญกับอารมณ ์ 215 2.76 4.95 4.08 .44 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปรับตัวต่อการเรียน จ าแนกตามรายด้านและโดยรวม 
การปรับตัวต่อการเรียน 

(รายด้าน) 
จ านวน ต่ าสุด สูงสุด  S.D. 

1.ด้านการเรียน 215 2.69 4.75 3.69 .40 
2.ด้านสังคม 215 2.47 4.87 3.86 .51 
3.ด้านส่วนตัว 215 2.60 4.67 4.69 .44 
 3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของทักษะชีวิตและการปรับตัวต่อการเรียน 
  ผลการวิจัยพบว่าการเปรียบเทียบความแตกต่างของทักษะชีวิตและการปรับตัวต่อการเรียน ดังตารางที่ 3 - 6 
ตารางที ่3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของทักษะชีวิต 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 3 1.81 .604 5.792 .001 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

211 
214 

21.99 
23.80 

.104   

 * p<.05 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 3 พบว่า การเปรียบเทียบระดับทักษะชีวิตต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ใน
แต่ละช้ันปีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธี Scheffe 
เพื่อดูว่าคู่ไหนมีความแตกต่างกัน ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของทักษะชีวิตรายคู่ 

 * p<.05 

ด้านทักษะชีวิต ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นป ี4 
ชั้นปี 1 
ชั้นปี 2 
ชั้นปี 3 
ชั้นปี 4 

 .08 .01 
.09 

.18* 

.26* 
.17 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 4 พบว่านักศึกษาพยาบาลศาสตร์ช้ันปีที่ 4 มีด้านทักษะชีวิตต่อการเรียนแตกต่างกับ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ช้ันปีท่ี 1 และช้ันปีท่ี 2  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการปรับตัว 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
211 
214 

2.31 
30.53 
32.85 

.771 

.145 
5.327 .001 

 * p<.05 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 5 พบว่า ระดับการปรับตัวต่อการเรียนของนักศีกษาพยาบาลศาสตร์แต่ละช้ันปีมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธี Scheffe เพื่อดูว่าคู่ไหนมี
ความแตกต่างกัน ดังตารางที่ 6 
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการปรับตัวรายคู่ 

 * p<.05 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 6 พบว่านักศึกษาพยาบาลศาสตร์ช้ันปีที่ 1 จะมีระดับการปรับตัวต่อการเรียน มีความ
แตกต่างกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ช้ันปีท่ี 4 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับทักษะชีวิตและระดับการปรับตัวต่อการเรียน 
  ผลการวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างระดับทักษะชีวิตและระดับการปรับตัวต่อการเรียน ดังตารางที่ 4 
ตารางที ่4  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับทักษะชีวิตและระดับการปรับตัวต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทุกช้ันปี 
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 
ค่าเฉลี่ยทักษะชีวิต = X1  .92** .82** .85** .57** .51** .47** .54** 
ค่าเฉลี่ยทักษะชีวิตด้านสังคม = X2   .70** .60** .41** .37** .30** .43** 
ค่าเฉลี่ยทักษะชีวิตความคิด = X3    .60** .43** .40** .33** .41** 
ค่าเฉลี่ยทักษะชีวิตด้านการเผชิญทางอารมณ์ = X4     .64** .56** .60** .56** 
ค่าเฉลี่ยการปรับตัว = X5     . 89** .90** .87** 
ค่าเฉลี่ยการปรับตัวด้านการเรียน = X6       .70** .69** 
ค่าเฉลี่ยการปรับตัวด้านสังคม = X7        .66** 
ค่าเฉลี่ยการปรับตัวด้านส่วนตัว = X8         
 ** p < .01 

ด้านทักษะชีวิต ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นป ี4 
ชั้นปี 1 
ชั้นปี 2 
ชั้นปี 3 
ชั้นปี 4 

 .14 .16 
.20 

.30* 

.16* 
.14 



1512

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

7 
 

 จากผลการวิจัย พบว่า ระดับทักษะชีวิต อยู่ในระดับสูง (  = 4.01 ; S.D. = .33) เนื่องจากนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มีการ
ขึ้นฝึกปฏิบัติงานเสมือนจริงในหอผู้ป่วยและชุมชนท่ี ต้องมีการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่รวมทั้งยังมีการได้รับการเรียนการสอน
วิชาทักษะชีวิตมาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ชุติมา ไชยแสน  [7] ที่ศึกษาทักษะชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พบว่า นักศึกษามีทักษะชีวิตค่อนข้างสูงและมีผลการเรียนอยู่ในระดับค่อนข้างดีท าให้เกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง กล้าแสดงออก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ส่วนใหญ่ที่มีบิดาและมารดาอยู่ด้วยกันโดยได้รับ
ความรักความอบอุ่น การเลี้ยงดูและการมแีบบอย่าง ซึ่งมีผลการศึกษาของศลกัษณา กิติทัศน์เศรณี, สุปาณี สนธิรัตน์ และ ทิพย์วัลย์ 
สุรินยา [8] ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเลี้ยงดูของบิดามารดากับภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับช่วงช้ันที่ 4 
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดามีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของนักเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยนักเรียนที่มี
ความสัมพันธ์กับบิดามารดาไม่ดีมีสัดส่วนของผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าสูงกว่านักเรียนที่มีความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาที่ดี ครอบครัวที่
แตกแยก การที่พ่อแม่ขัดแย้ง ทะเลาะวิวาทกันบ่อยครั้งย่อมกระทบกระเทือนจิตใจเด็กมาก ท าให้เด็กมีอารมณ์ซึมเศร้าซึ่งส่งผลต่อ
ทักษะชีวิต และการปรับตัวต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับดี (  = 3.74 ; S.D. = .39) เนื่องจาก
ภายในวิทยาลัยมีโครงการภายใต้รั้วครอบครัวเดียวกัน โดยมีอาจารย์ประจ าครอบครัวเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษา ให้การ
ช่วยเหลือครอบคลุมในด้านการเรียน ความเป็นอยู่ในวิทยาลัยและมีระบบพี่น้องในการช่วยเหลือดูแล ผลการวิจัยยังพบว่า นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อวิชาชีพว่าเป็นอาชีพท่ีได้ช่วยเหลือผู้อื่น อีกท้ังนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ส่วนใหญ่มีเป้าหมายใน
วิชาชีพที่จะศึกษาในระดับสูงสุดเท่าที่จะศึกษาได้อีก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ จันทร์ชลี มาพุทธ [9] เรื่องปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการปรับตัวของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า ปัจจัยเจตคติต่อวิชาชีพครู มีความสัมพันธ์กับ
การปรับตัวของนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะเห็นได้ว่าหาก
นักศึกษามีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับวิชาชีพท่ีศึกษาจะท าให้มีการปรับตัวต่อการเรียนท่ีดีด้วย  
 จากการวิจัยพบว่า ระดับความแตกต่างของระดับทักษะชีวิตและระดับการปรับตัวต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
ในแต่ละชั้นปีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลแต่ละช้ันปีมี
ความแตกต่างกัน ปีที่สูงขึ้นจะได้รับการฝึกประสบการณ์การฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยและชุมชน มีการสั่งสมทักษะชีวิตเช่นกัน ซึ่ง
จะต้องอาศัยความรู้ ความสามารถท่ีมากข้ึนด้วย ระดับทักษะชีวิตของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 4 จะแตกต่างกับช้ันปีที่ 2 และช้ันปี 
1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนช้ันปี 3 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับช้ันปีใดเลย ทั้งนี้เนื่องจาก
ประสบการณ์การเรยีน การฝึกปฏิบัติและการใช้ชีวิตในวิทยาลัยของช้ันปี 4 มีมากกว่าช้ันปีอ่ืน ส่วนช้ันปี 3 ไม่มีความแตกต่างกับช้ัน
ปีอ่ืนอาจเนื่องมาจากพึ่งผ่านประสบการณ์ช้ันปีที่ 2 มาและได้มาเริ่มการเรียนการสอนที่ใกล้เคียงกับช้ันปี 4 มากขึ้น สอดคล้องกับ 
อดิศร พงษ์ศรี (2546: 65) [10] ได้ศึกษาการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยของนิสิตปริญญาตรี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ พบว่านิสิตที่ศึกษาช้ันปีต่างกันมีการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยด้านเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกัน โดยนิสิตที่เรียนช้ันปีท่ีน้อย
กว่ามีการใช้ชีวิตด้านการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่านิสิตที่เรียนช้ันปีสูงกว่าท าให้มีระดับทักษะที่แตกต่างกัน การปรับตัวต่อการเรียน
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์แต่ละช้ันปีมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 และจากการเปรียบเทียบความแตกต่าง
รายคู่ พบว่า นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ช้ันปี 1 และ 4 มีระดับทักษะชีวิตต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  
 จากผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างระดับทักษะชีวิตและระดับการปรับตัวต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง (r=.57) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เพราะนักศึกษาพยาบาลสา
สตร์มีการอยู่รวมกลุ่มกันตลอดเวลาและยังต้องพบกับการฝึกปฏิบัติงานที่มักจะพบผู้ป่วยและหรือญาติ คนในชุมชน หรือประสบกับ
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น จึงต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับกาญจนา จุ่งรุ่งเรือง (2543) [11] 
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เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทักษะชีวิตและการปรับตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า ทักษะชีวิตและการปรับตัวมี
ความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ จากการศึกษา พบว่า ทักษะกรเผชิญทางอารมณ์มี
ความสัมพันธ์กับการปรับตัวด้านสังคม การปรับตัวด้านการเรียนและการปรับตัวด้านส่วนตัวเชิงบวกในระดับปานกลางที่ระดับ
นัยส าคัญ .01 การมีทักษะชีวิตที่ดีจะส่งผลให้มีการปรับตัวต่อการเรียนท่ีดีด้วย  
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 งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทางคณะผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
นครศรีธรรมราชที่ได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริมในการท าวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ช้ันปีที่ 1-4 ทุก
ท่านทีเ่สียสละเวลาและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นอย่างดี  
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 จากผลการวิจัย พบว่า ระดับทักษะชีวิต อยู่ในระดับสูง (  = 4.01 ; S.D. = .33) เนื่องจากนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มีการ
ขึ้นฝึกปฏิบัติงานเสมือนจริงในหอผู้ป่วยและชุมชนท่ี ต้องมีการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่รวมทั้งยังมีการได้รับการเรียนการสอน
วิชาทักษะชีวิตมาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ชุติมา ไชยแสน  [7] ที่ศึกษาทักษะชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พบว่า นักศึกษามีทักษะชีวิตค่อนข้างสูงและมีผลการเรียนอยู่ในระดับค่อนข้างดีท าให้เกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง กล้าแสดงออก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ส่วนใหญ่ที่มีบิดาและมารดาอยู่ด้วยกันโดยได้รับ
ความรักความอบอุ่น การเลี้ยงดูและการมแีบบอย่าง ซึ่งมีผลการศึกษาของศลกัษณา กิติทัศน์เศรณี, สุปาณี สนธิรัตน์ และ ทิพย์วัลย์ 
สุรินยา [8] ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเลี้ยงดูของบิดามารดากับภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับช่วงช้ันที่ 4 
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดามีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของนักเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยนักเรียนที่มี
ความสัมพันธ์กับบิดามารดาไม่ดีมีสัดส่วนของผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าสูงกว่านักเรียนที่มีความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาที่ดี ครอบครัวที่
แตกแยก การที่พ่อแม่ขัดแย้ง ทะเลาะวิวาทกันบ่อยครั้งย่อมกระทบกระเทือนจิตใจเด็กมาก ท าให้เด็กมีอารมณ์ซึมเศร้าซึ่งส่งผลต่อ
ทักษะชีวิต และการปรับตัวต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับดี (  = 3.74 ; S.D. = .39) เนื่องจาก
ภายในวิทยาลัยมีโครงการภายใต้รั้วครอบครัวเดียวกัน โดยมีอาจารย์ประจ าครอบครัวเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษา ให้การ
ช่วยเหลือครอบคลุมในด้านการเรียน ความเป็นอยู่ในวิทยาลัยและมีระบบพี่น้องในการช่วยเหลือดูแล ผลการวิจัยยังพบว่า นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อวิชาชีพว่าเป็นอาชีพท่ีได้ช่วยเหลือผู้อื่น อีกท้ังนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ส่วนใหญ่มีเป้าหมายใน
วิชาชีพที่จะศึกษาในระดับสูงสุดเท่าที่จะศึกษาได้อีก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ จันทร์ชลี มาพุทธ [9] เรื่องปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการปรับตัวของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า ปัจจัยเจตคติต่อวิชาชีพครู มีความสัมพันธ์กับ
การปรับตัวของนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะเห็นได้ว่าหาก
นักศึกษามีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับวิชาชีพท่ีศึกษาจะท าให้มีการปรับตัวต่อการเรียนท่ีดีด้วย  
 จากการวิจัยพบว่า ระดับความแตกต่างของระดับทักษะชีวิตและระดับการปรับตัวต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
ในแต่ละชั้นปีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลแต่ละช้ันปีมี
ความแตกต่างกัน ปีที่สูงขึ้นจะได้รับการฝึกประสบการณ์การฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยและชุมชน มีการสั่งสมทักษะชีวิตเช่นกัน ซึ่ง
จะต้องอาศัยความรู้ ความสามารถท่ีมากข้ึนด้วย ระดับทักษะชีวิตของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 4 จะแตกต่างกับช้ันปีที่ 2 และช้ันปี 
1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนช้ันปี 3 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับช้ันปีใดเลย ทั้งนี้เนื่องจาก
ประสบการณ์การเรยีน การฝึกปฏิบัติและการใช้ชีวิตในวิทยาลัยของช้ันปี 4 มีมากกว่าช้ันปีอ่ืน ส่วนช้ันปี 3 ไม่มีความแตกต่างกับช้ัน
ปีอ่ืนอาจเนื่องมาจากพึ่งผ่านประสบการณ์ช้ันปีที่ 2 มาและได้มาเริ่มการเรียนการสอนที่ใกล้เคียงกับช้ันปี 4 มากขึ้น สอดคล้องกับ 
อดิศร พงษ์ศรี (2546: 65) [10] ได้ศึกษาการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยของนิสิตปริญญาตรี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ พบว่านิสิตที่ศึกษาช้ันปีต่างกันมีการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยด้านเข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกัน โดยนิสิตที่เรียนช้ันปีท่ีน้อย
กว่ามีการใช้ชีวิตด้านการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่านิสิตที่เรียนช้ันปีสูงกว่าท าให้มีระดับทักษะที่แตกต่างกัน การปรับตัวต่อการเรียน
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์แต่ละช้ันปีมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 และจากการเปรียบเทียบความแตกต่าง
รายคู่ พบว่า นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ช้ันปี 1 และ 4 มีระดับทักษะชีวิตต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  
 จากผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างระดับทักษะชีวิตและระดับการปรับตัวต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง (r=.57) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เพราะนักศึกษาพยาบาลสา
สตร์มีการอยู่รวมกลุ่มกันตลอดเวลาและยังต้องพบกับการฝึกปฏิบัติงานที่มักจะพบผู้ป่วยและหรือญาติ คนในชุมชน หรือประสบกับ
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น จึงต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับกาญจนา จุ่งรุ่งเรือง (2543) [11] 
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เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทักษะชีวิตและการปรับตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า ทักษะชีวิตและการปรับตัวมี
ความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ จากการศึกษา พบว่า ทักษะกรเผชิญทางอารมณ์มี
ความสัมพันธ์กับการปรับตัวด้านสังคม การปรับตัวด้านการเรียนและการปรับตัวด้านส่วนตัวเชิงบวกในระดับปานกลางที่ระดับ
นัยส าคัญ .01 การมีทักษะชีวิตที่ดีจะส่งผลให้มีการปรับตัวต่อการเรียนท่ีดีด้วย  
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ควำมสัมพันธ์ของกำรใช้เครือข่ำยสังคมออนไลน์กับกำรตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรไทย ของ

นักศึกษำวิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 

วิทยา สวัสดิ์ล้น1 กนกวรรณ เอื้อเจริญ1* ศรีสวรินทร์ สินชัย1 นิรุติ ผึ่งผล1 ทวีรัตน์ ทับทิมทอง1 พรทิวา สีดายา1 

พรภวิษย์ ชาลีวรรณ์2 และจตุพักตร์ เพชรจตุรภัทร3

 บทคัดย่อ

บทน�ำ : ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรได้รับความนิยมมากขึ้น การเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์จึงมีส่วนส�าคัญของผู้บริโภคในการตัดสิน

ใจใช้ผลติภณัฑ์จากสมนุไพรในรปูแบบต่างๆกนั ผูว้จิยัจงึได้ท�าการศกึษาวจิยัเพือ่เป็นข้อมลูพืน้ฐานทีใ่ช้เป็นแนวทางพฒันาวธีิการเข้า

ถึงแหล่งข้อมูลของผู้บริโภค 

วตัถปุระสงค์ : เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์กบัการตดัสนิใจเลอืกใช้ผลติภณัฑ์แปรรปูสมนุไพรไทย

ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ชลบุรี 

วิธีกำรศึกษำ : เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ชลบุรี จ�านวน 226 คน เครื่อง

มือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรไทย 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ จ�านวน ร้อยละ และสถิติเชิงอนุมาน คือ สถิติ Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient โดยก�าหนดระดับความเชื่อมั่น 95% 

ผลกำรศึกษำ : พบว่าข้อมูลการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีค่าการใช้อยู่ในระดับปานกลาง ข้อมูลการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์

แปรรูปสมนุไพรไทยมคีวามต้องการอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนด้านการประเมนิทางเลอืกผลติภณัฑ์แปรรปูสมุนไพรไทยมคีวามต้องการ

อยู่ในระดับมาก โดยด้านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูป

สมนุไพรไทยในทกุด้าน คอื ด้านการตัดสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์ ด้านพฤตกิรรมหลงัการซือ้ผลติภณัฑ์ ด้านการประเมนิทางเลอืกผลติภณัฑ์ 

ด้านการแสวงหาข่าวสารผลิตภัณฑ์ และด้านการตระหนักถึงความต้องการผลิตภัณฑ์ 

วจิำรณ์และสรปุ : จากการศกึษาคร้ังนี ้พบว่าการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกใช้ผลติภณัฑ์แปรรปู

สมุนไพรไทย อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ค�ำส�ำคัญ : ความสัมพันธ์, เครือข่ายสังคมออนไลน์, การตัดสินใจ, ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรไทย

1 อาจารย์, ภาควิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 20000
2 แพทย์แผนไทย, กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
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The relationship between the use of online social networks and the decision making to 

use Thai herbal products of the students of Sirindhorn College of Public Health Chonburi

Wittaya Sawatlon1, Kanokwan Uacharoen1*, Srisawarin Sinchai1, Nirut Phuengphol1, Tawerat Tabtimtong1, 

Phorntiwa Seedaya1, Pornpawit Chareewan2 and Jatupak Pechjaturapat3

Abstract

Introduction : At present, herbal products are becoming more popular. Access to product information is an 

important part of consumers in deciding to use various herbal products in different ways. The researchers have 

conducted research to be the basic information that used as a guideline to develop ways to access consumer 

information sources.

Objective : To study the relationship between the use of online social networks and the decision making to 

use Thai herbal products of students of Sirindhorn College of Public Health Chonburi. 

Methods : This research is a descriptive study. The sample consisted of 226 students from Sirindhorn College 

of Public Health Chonburi. The research instrument was a questionnaire on the used social network and the 

decision making to use Thai herbal products. The statistics used in data analysis are number, percentage, mean, 

standard deviation and inferential statistics were done for Pearson’s product moment correlation coefficient. 

This research was used to determine the 95% confidence level. 

Results : Revealed that the online social networks usage data has a moderate level. Information on the decision 

making to use Thai herbal products were at moderate level. When classified according to each aspect, it was 

found that the evaluation of choice of Thai herbal products had the highest average level, followed by the 

decision to purchase Thai herbal products. Overall, the use of social networks was moderately correlated with 

the decision to buy Thai herbal products, behavior after purchase of Thai herbal products, the evaluation of 

alternative Thai herbal products, the pursuit of Thai herb products information and the awareness of product needs. 

Conclusion : This study found that the use of online social networks is related to the decision to use Thai 

herbal products with statistical significance at the level of .01

Keywords : relationship, online social networks, decision making, Thai herbal products
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บทน า  
ประเทศไทยในช่วง 2 ศตวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีมีการด าเนินชีวิตเช่ือมโยงกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น ควบคู่กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับอิทธิพลจากกระแสเศรษฐกิจของโลก
และภูมิภาค ท าให้เกิด “นวัตกรรมเครือข่ายสังคมออนไลน์” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านการติดต่อสื่อสารของคนในสังคมให้
กลายเป็นระบบเครือข่ายสังคมที่มีขอบเขตกว้างไกล รับรู้ข่าวสาร ผ่านทางด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการพัฒนาขึ้นใน
รูปแบบต่างๆมากมาย (วันดี รัตนกายแก้ว, 2554)  เป็นนวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในโลกของการสื่อสาร มี
การใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นช่องทางหนึ่งในการโฆษณาสินค้าและบริการต่างๆ รวมทั้งยังเป็นแหล่งซื้อขาย 
แลกเปลี่ยนสินค้าที่ได้รับความนิยมอีกช่องทางหนึ่งอีกด้วย (วิยะดา ฐิติมัชฌิมา, 2553, หน้า151 )  

จะเห็นได้ว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์มีบทบาทส าคัญและเป็นสื่อที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีบทบาทในด้านธุรกิจซื้อ
ขายและให้บริการ ส่งผลให้ผู้ประกอบการรวมถึงผู้ที่เล็งเห็นสื่อสังคมออนไลน์เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ หันมาให้ความสนใจ
กับเครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้น ท าให้มีการน าเครือข่ายสังคมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกรรมต่างๆ โดยเฉพาะเป็น
ช่องทางในการโฆษณา เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วและลงทุนต่ า สังคมออนไลน์จึงเป็นนวัตกรรมการสื่อสารที่เติบโตและ
ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วมากในปัจจุบัน เนื่องด้วยความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในลักษณะสื่อประสม 
(Multimedia) คือสามารถสื่อความหมายทั้งในรูปแบบของข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง ไปในเวลาเดียวกัน ท าให้
ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์มีรูปแบบการสื่อสารอยู่ 4 ประเภท คือ 1. 
ด้านแหล่งข้อมูลหรือความรู้  2. ด้านเกมออนไลน์ 3. ด้านเครือข่ายสังคม และ 4. ด้านฝากภาพ-วิดีโอ (เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ, 
2552) ซึ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีผู้ใช้บริการมากเป็นอันดับต้นของประเทศไทยได้แก่ Facebook, Twitter, Instagram เป็น
ต้น  

ปัจจุบันสังคมไทยได้กลับมาให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสมุนไพรไทยที่ได้จากการแปรรูปเพราะง่ายและสะดวกต่อการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ผู้บริโภคจึงเกิดความ
สนใจในการที่จะใช้สมุนไพรและเกิดกระบวนการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรในรูปแบบต่างๆมากขึ้น โดย
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรไทยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืช สัตว์ จุลชีพ และแร่ธาตุ ที่ผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มต่างๆ สามารถแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังนี้ 1. ผลิตภัณฑ์น้ ามันหอมระเหย และสารแต่งกลิ่น 2. ผลิตภัณฑ์ยา
รับประทาน 3. ผลิตภัณฑ์ยาส าหรับใช้ภายนอก 4. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 5. เครื่องส าอางและ 6. ผลิตภัณฑ์ป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช (คมสันต์ หุตะแพทย์, 2549)  โดยช่องทางที่จะสามารถตอบสนองความต้องการในการเปิดรับข่าวสาร เกี่ยวกับองค์
ความรู้ทางด้านสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากสมุนไพรไทยนั้นยังคงมีไม่มากและยังขาดความน่าเช่ือถือ ผู้วิจัยจึงได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เปิดกว้างและ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย ดังนั้นจึงได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
แปรรูปสมุนไพรไทยขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการเข้าถึ งแหล่งข้อมูลของผู้บริโภค 
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และเป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร รวมถึงการเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการใช้
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรของไทย โดยผู้วิจัยจะท าการศึกษากับนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
เนื่องจากนักศึกษาเป็นกลุ่มช่วงวัยท่ีมีอัตราเฉลี่ยในการเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์สูงที่สุดและจากการหันมาสนในดูแลสุขภาพของ
ตนเองด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรไทยมากขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  การ
ตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรไทย และความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการตัดสินใจเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรไทยของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี   

วิธีด าเนินการ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี          
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 226 คน โดยการค านวณจากตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และใช้
ทฤษฎีการสุ่มแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling)  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และการตัดสินใจเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นแบบเลือกตอบ (Check list) เกี่ยวกับ 
เพศ ช้ันปีการศึกษา และหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ตอนที่ 2 การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) จ านวน 20 ข้อ โดยผู้วิจัยได้ออกแบบค าถามในส่วนของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาโดย
ก าหนดค่าน้ าหนักของตัวเลือกตามวิธีของลิเคิร์ต (Likert scale) โดยแบ่งระดับการใช้ออกเป็น 5 ระดับ คือ บ่อยที่สุด บ่อย ปาน
กลาง นานๆ ครั้ง และไม่เคย ตอนที่ 3 การตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรไทย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) จ านวน 30 ข้อ โดยผู้วิจัยได้ออกแบบค าถามในส่วนของการเลือกใช้ของนักศึกษาโดยก าหนดค่ าน้ าหนักของ
ตัวเลือกตามวิธีของลิเคิร์ต (Likert scale) โดยแบ่งระดับการใช้ออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุด  โดยแบบสอบถามนี้ได้มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) มีค่า IOC มากกว่า 0.5 และการหา
ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธ์อัลฟ่า (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .863 ซึ่งถือว่าสามารถใช้ได้  

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติประกอบด้วย 4 ส่วนท่ีส าคัญ ได้แก่ 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ จ านวน (Number)  และร้อยละ (Percentage)  2. วิเคราะห์ระดับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ จ านวนและร้อยละ โดยคะแนนด้านภาพรวมของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีคะแนนรวมเท่ากับ 20 
คะแนน ซึ่งคะแนนรวมด้านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง  เท่าๆ กัน ดังนี้ ระดับมาก (15-20 คะแนน) 
ระดับปานกลาง (10-14 คะแนน) และระดับน้อย (5-9 คะแนน)  3. วิเคราะห์ระดับการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูป
สมุนไพรไทยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ จ านวน และร้อยละ โดยคะแนนด้านภาพรวมของการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูป
สมุนไพรไทย มีคะแนนรวมเท่ากับ 30 คะแนน แบ่งออกเป็น  3 ช่วงเท่าๆ กัน ดังนี ้ระดับมาก (22-30 คะแนน) ระดับปานกลาง 
(14-22 คะแนน) และระดับน้อย (5-13 คะแนน)  4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการ
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ตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรไทยใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) ค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 และ .01 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย  
กลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 226 คน เป็นเพศหญิงร้อยละ 80.5 เพศชายร้อยละ 19.5 ประกอบด้วยนักศึกษาช้ันปีที่1-4 ใน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข และสาขาสาธรณสุขชุมชน, ประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูงสาธารณสุข
ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม, ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และแพทย์แผนไทย
บัณฑิต สาขาแพทย์แผนไทย โดยส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาที่อยู่ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
ร้อยละ 38.1 ส่วนช้ันปีการศึกษาของนักศึกษาท่ีท าการตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ ช้ันปีท่ี 2 และน้อยที่สุด คือ ช้ันปีท่ี 4  

ข้อมูลการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง ด้านแหล่งข้อมูลความรู้  พบว่ามีการใช้ Google เพื่อหาข้อมูล
ความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 78.3)  ด้านเกมออนไลน์ พบว่ามีการเล่นเกมออนไลน์ประเภทการกีฬาอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ร้อยละ 42.5) ด้านเครือข่ายสังคม พบว่ามีการใช้ Facebook ในการติดต่อสื่อสารมากที่สุด (ร้อยละ 75.2) ด้านการฝาก
ภาพ-วิดีโอ พบว่ามกีารใช้ Youtube ในการแบ่งปันภาพและวิดีโออยู่ในระดับมากท่ีสุด (ร้อยละ 39.4) ดังแสดงในตารางที่ 2   

ตารางที่ 1 ข้อมูลการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จังหวัดชลบรุี (n = 226) 
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน ์ ระดับการใช้ 

บ่อยท่ีสุด 

n (%) 

บ่อย 

n (%) 

ปานกลาง 

n (%) 

นานๆคร้ัง 

n (%) 

ไม่เคย 

n (%) 
ด้านแหล่งข้อมลูความรู้ ใช้ Google 177(78.3) 41(18.2) 8(3.5) 0(0) 0(0) 
 ใช้ Pantip  40(17.7) 65(28.7) 58(25.7) 37(16.4) 26(11.5) 
 ใช้ Sanook  12(5.3) 31(13.7) 63(27.9) 80(35.4) 40(17.7) 
 ใช้ Wikipedia  22(9.7) 63(27.9) 63(27.9) 59(26.1) 19(8.4) 
 ใช้ Dek-D 20(8.8) 57(25.3) 52(23.0) 70(31.0) 27(11.9) 
ด้านเกมออนไลน ์ เกมประเภทการต่อสู้  17(7.5) 24(10.6) 33(14.6) 59(26.1) 93(41.2) 
 เกมประเภทการผจญภัย  16(7.1) 25(11.1) 45(19.9) 55(24.3) 85(37.6) 
 เกมประเภทการวางแผน  16(7.1) 26(11.5) 49(21.7) 51(22.5) 84(37.2) 
 เกมประเภทคดิกลยุทธ์  17(7.5) 24(10.6) 45(19.9) 56(24.8) 84(37.2) 
 เกมประเภทการกีฬา 24(10.6) 21(9.3) 34(15.0) 51(22.6) 96(42.5) 
ด้านเครือข่ายสังคม ใช้ Facebook  170(75.2) 19(8.4) 16(6.6) 8(3.5) 14(6.3) 
 ใช้ Instagram 149(65.9) 34(15.0) 21(9.3) 14(6.3) 8(3.5) 
 ใช้ Line  165(73.0) 34(15.0) 14(6.2) 6(2.7) 7(3.1) 
 ใช้ Twitter  65(28.9) 27(11.9) 40(17.7) 34(15.0) 60(26.5) 
 ใช้ Whatapps 16(7.1) 19(8.4) 28(12.4) 56(24.8) 107(47.3) 
ด้านการฝากภาพ-วิดีโอ ใช้ 4shared  28(12.4) 41(18.1) 44(19.5) 50(22.1) 63(27.9) 
ออนไลน ์ ใช้ icloud  28(12.4) 35(15.5) 19(21.7)  48(21.2) 

 

66(29.2) 
 ใช้ Youtube  

 

89(39.4)   26(11.5) 33(14.5) 32(14.2) 46(20.4) 

 ใช้ Google drive  32(14.2) 41(18.1) 43(19.0) 46(20.4) 64(28.3) 
 ใช้ Onedrive 19(8.4) 32(14.2) 51(22.6) 48(21.2) 76(33.6) 

ส่วนการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่าด้านเครือข่ายสังคมมีการใช้ในระดับมาก (ร้อยละ 72.6) ดงัแสดงในตารางที ่
3  โดยการเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network)  ในการติดต่อสื่อสาร เปิดรับข้อมูลขา่วสาร ความรู้  และความ
บันเทิง แตกต่างไปตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล มีการตดิต่อสื่อสารระหว่างกันผ่านช่องทางที่สะดวกรวดเร็วมากกว่า
เมื่อก่อน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ องอาจ ฤทธิ์ทองพิทักษ์ (2553) โดยอธิบายว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีการใช้การสื่อสาร การ
ใช้ประโยชน์ผ่านเวิลดไ์วดเ์ว็บ เพือ่การพัฒนาตนเองในด้านวิชาการ ทักษะการใช้งาน ตลอดจนเพื่อตอบสนองความต้องการด้าน
ข่าวสาร และการพักผ่อนหย่อนใจ 
 

ตารางที่ 3 ข้อมูลการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จังหวัดชลบรุี (n=226) 
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน ์ ระดับการใช้ n (%) 

มาก 

จ านวน (ร้อยละ) 

ปานกลาง 

จ านวน (ร้อยละ) 

น้อย 

จ านวน (ร้อยละ) 
ด้านแหล่งข้อมลูความรู ้ 111 (49.1) 115 (50.9) 0 (0.0) 
ด้านเกมออนไลน ์ 39 (17.3) 108 (47.8) 79 (35.0) 
ด้านเครือข่ายสังคม 164 (72.6) 61 (27.0) 1 (0.4) 
ด้านการฝากภาพ-วิดโีอ 57 (25.2) 138 (61.1) 31 (13.7) 

 
ข้อมูลการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรไทย พบว่ามีระดับความต้องการปานกลาง ทั้งด้านการ

ตระหนักถึงความต้องการผลิตภัณฑ์, ด้านการแสวงหาข่าวสารผลิตภัณฑ์, ด้านการประเมินทางเลือกผลิตภัณฑ์,  ด้านการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ (ตารางที่ 4)  
ตารางที่ 4 ข้อมูลการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภณัฑ์แปรรูปสมุนไพรไทยของนักศกึษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร   
                        จังหวัดชลบุรี (n= 226) 

ข้อมูลการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภณัฑ์แปรรูป ระดับความต้องการ n (%) 
สมุนไพรไทย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ด้านการตระหนักถึงความต้องการใช้ผลิตภัณฑ ์      
ประเภทน้ ามันหอมระเหย/สารแตง่กลิ่น 20 (8.8) 36 (15.9) 92 (40.7) 51 (22.6) 27 (11.9) 

ประเภทยารับประทาน 16 (7.1) 55 (24.3) 91 (40.3) 44 (19.5) 20 (8.8) 
ประเภทยาส าหรับใช้ภายนอก 18 (8.8) 48 (21.2) 113(50.0) 33 (14.6) 14 (6.2) 
ประเภทผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร 21 (9.3) 48 (21.2) 92 (40.7) 40 (17.7) 25 (11.1) 

ประเภทเครื่องส าอาง 19 (8.4) 57 (25.2) 82 (36.3) 44 (19.5) 24 (10.6) 
ประเภทผลติภณัฑ์ก าจดัศัตรูพืช 13 (5.8) 43 (19.0) 72 (31.9) 61 (27.0) 37 (16.4) 

ด้านการแสวงหาข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์       
เกี่ยวกับน้ ามันหอมระเหย/สารแตง่กลิ่น 26 (7.1) 40 (17.7) 92 (40.7) 55 (24.3) 23 (10.2) 

เกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ประเภทยารับประทาน 24 (10.6) 52 (23.0) 91 (40.3) 37 (16.4) 22 (9.7) 
เกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ประเภทยาส าหรับใช้ภายนอก 25 (11.1) 50 (22.1) 90 (39.8) 44 (19.5) 17 (7.5) 
เกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ประเภทผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 29 (12.8) 40 (17.7) 91 (40.3) 44 (19.5) 22 (9.7) 



1519

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ใช้ Google drive  32(14.2) 41(18.1) 43(19.0) 46(20.4) 64(28.3) 
 ใช้ Onedrive 19(8.4) 32(14.2) 51(22.6) 48(21.2) 76(33.6) 

ส่วนการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่าด้านเครือข่ายสังคมมีการใช้ในระดับมาก (ร้อยละ 72.6) ดงัแสดงในตารางที ่
3  โดยการเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network)  ในการติดต่อสื่อสาร เปิดรับข้อมูลขา่วสาร ความรู้  และความ
บันเทิง แตกต่างไปตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล มีการตดิต่อสื่อสารระหว่างกันผ่านช่องทางที่สะดวกรวดเร็วมากกว่า
เมื่อก่อน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ องอาจ ฤทธิ์ทองพิทักษ์ (2553) โดยอธิบายว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีการใช้การสื่อสาร การ
ใช้ประโยชน์ผ่านเวิลดไ์วดเ์ว็บ เพือ่การพัฒนาตนเองในด้านวิชาการ ทักษะการใช้งาน ตลอดจนเพื่อตอบสนองความต้องการด้าน
ข่าวสาร และการพักผ่อนหย่อนใจ 
 

ตารางที่ 3 ข้อมูลการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จังหวัดชลบรุี (n=226) 
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน ์ ระดับการใช้ n (%) 

มาก 

จ านวน (ร้อยละ) 

ปานกลาง 

จ านวน (ร้อยละ) 

น้อย 

จ านวน (ร้อยละ) 
ด้านแหล่งข้อมลูความรู ้ 111 (49.1) 115 (50.9) 0 (0.0) 
ด้านเกมออนไลน ์ 39 (17.3) 108 (47.8) 79 (35.0) 
ด้านเครือข่ายสังคม 164 (72.6) 61 (27.0) 1 (0.4) 
ด้านการฝากภาพ-วิดโีอ 57 (25.2) 138 (61.1) 31 (13.7) 

 
ข้อมูลการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรไทย พบว่ามีระดับความต้องการปานกลาง ทั้งด้านการ

ตระหนักถึงความต้องการผลิตภัณฑ์, ด้านการแสวงหาข่าวสารผลิตภัณฑ์, ด้านการประเมินทางเลือกผลิตภัณฑ์,  ด้านการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ (ตารางที่ 4)  
ตารางที่ 4 ข้อมูลการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภณัฑ์แปรรูปสมุนไพรไทยของนักศกึษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร   
                        จังหวัดชลบุรี (n= 226) 

ข้อมูลการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภณัฑ์แปรรูป ระดับความต้องการ n (%) 
สมุนไพรไทย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ด้านการตระหนักถึงความต้องการใช้ผลิตภัณฑ ์      
ประเภทน้ ามันหอมระเหย/สารแตง่กลิ่น 20 (8.8) 36 (15.9) 92 (40.7) 51 (22.6) 27 (11.9) 

ประเภทยารับประทาน 16 (7.1) 55 (24.3) 91 (40.3) 44 (19.5) 20 (8.8) 
ประเภทยาส าหรับใช้ภายนอก 18 (8.8) 48 (21.2) 113(50.0) 33 (14.6) 14 (6.2) 
ประเภทผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร 21 (9.3) 48 (21.2) 92 (40.7) 40 (17.7) 25 (11.1) 

ประเภทเครื่องส าอาง 19 (8.4) 57 (25.2) 82 (36.3) 44 (19.5) 24 (10.6) 
ประเภทผลติภณัฑ์ก าจดัศัตรูพืช 13 (5.8) 43 (19.0) 72 (31.9) 61 (27.0) 37 (16.4) 

ด้านการแสวงหาข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์       
เกี่ยวกับน้ ามันหอมระเหย/สารแตง่กลิ่น 26 (7.1) 40 (17.7) 92 (40.7) 55 (24.3) 23 (10.2) 

เกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ประเภทยารับประทาน 24 (10.6) 52 (23.0) 91 (40.3) 37 (16.4) 22 (9.7) 
เกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ประเภทยาส าหรับใช้ภายนอก 25 (11.1) 50 (22.1) 90 (39.8) 44 (19.5) 17 (7.5) 
เกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ประเภทผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 29 (12.8) 40 (17.7) 91 (40.3) 44 (19.5) 22 (9.7) 
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เกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ประเภทเครื่องส าอาง 32 (14.2) 54 (23.9) 80 (35.4) 42 (18.6) 18 (8.0) 
เกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ประเภทป้องกันก าจัดศัตรูพืช 19 (8.4) 31 (13.7) 74 (32.7) 69 (30.5) 33 (14.6) 

ตารางที่ 4 ข้อมูลการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภณัฑ์แปรรูปสมุนไพรไทย (ต่อ) 
ข้อมูลการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภณัฑ์แปรรูป ระดับความต้องการ n (%) 

สมุนไพรไทย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ด้านการการประเมินทางเลือกผลติภัณฑ์ (มีการพิจารณายี่ห้อ,เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียก่อนท าการตดัสินใจใช้ผลิตภัณฑ์)   

ประเภทน้ ามันหอมระเหย/สารแตง่กลิ่น 35 (15.5) 38 (16.8) 81 (35.8) 48 (21.2) 24 (10.6) 
ประเภทยารับประทาน 39 (17.3) 55 (24.3) 80 (35.4) 36 (15.9) 16 (7.1) 

ประเภทยาส าหรับใช้ภายนอก 38 (16.8) 56 (24.8) 85 (37.6) 31 (13.7) 16 (7.1) 
ประเภทผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร 32 (14.2) 54 (23.9) 78 (34.5) 41 (18.1) 21 (9.3) 

ประเภทเครื่องส าอาง 31 (13.7) 58 (25.7) 77 (34.1) 37 (16.4) 23 (10.2) 
ประเภทผลติภณัฑ์ป้องกันก าจัดศตัรูพืช 16 (7.1) 43 (19.0) 82 (36.3) 52 (23.0) 33 (14.6) 

ด้านการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ (ข้อมูลจากการเสาะแสวงหาข่าวสารท าให้เกิดการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์) 
ประเภทน้ ามันหอมระเหย/สารแตง่กลิ่น 26 (11.5) 52 (23.0) 77 (34.1) 43 (19.0) 28 (12.4) 

ประเภทยารับประทาน 34 (15.0) 52 (23.0) 82 (36.3) 39 (17.3) 19 (8.4) 
ประเภทยาส าหรับใช้ภายนอก 30 (13.3) 58 (25.7) 85 (37.6) 34 (15.0) 19 (8.4) 
ประเภทผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร 27 (11.9) 52 (23.0) 90 (39.8) 39 (17.3) 18 (8.0) 

ประเภทเครื่องส าอาง 48 (21.2) 52 (23.0) 80 (35.4) 39 (17.3) 7 (3.1) 
ประเภทผลติภณัฑ์ป้องกันก าจัดศตัรูพืช 6 (2.7) 16 (7.1) 38 (16.8) 92 (40.7) 74 (32.7) 

ด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือผลิตภัณฑ์ (มีความพึงพอใจต่อผลติภณัฑ์หลังตัดสินใจซื้อ) 
ประเภทน้ ามันหอมระเหย/สารแตง่กลิ่น 26 (11.5) 52 (23.0) 77 (34.1) 43 (19.0) 28 (12.4) 

ประเภทยารับประทาน 34 (15.0) 52 (23.0) 82 (36.3) 39 (17.3) 19 (8.4) 
ประเภทยาส าหรับใช้ภายนอก 30 (13.3) 58 (25.7) 85 (37.6) 34 (15.0) 19 (8.4) 
ประเภทผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร 27 (11.9) 52 (23.0) 90 (39.8) 39 (17.3) 18 (8.0) 

ประเภทเครื่องส าอาง 48 (21.2) 52 (23.0) 80 (35.4) 39 (17.3) 7 (3.1) 
ประเภทผลติภณัฑ์ป้องกันก าจัดศตัรูพืช 6 (2.7) 16 (7.1) 38 (16.8) 92 (40.7) 74 (32.7) 

 
ในภาพรวมของข้อมูลการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรไทย พบว่ามีระดับความต้องการในระดับปาน

กลางเช่นเดียวกัน (ตารางที่ 5)  เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านการประเมินทางเลือกผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรไทย มีระดับ
การตัดสินใจเลือกใช้สูงสุด ซึ่งจะเห็นได้ว่าก่อนท่ีผู้บริโภคจะซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จะต้องมีการพิจารณาตราสินค้า เปรยีบเทยีบ
ข้อดีข้อเสียของสินค้าก่อน เพื่อความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดก่อนตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ ภานุพงศ์ เหรียญ
กนกกุล และอริชัย อรรคอุดม (2555)  โดยอธิบายว่าความชอบในตราสินค้านั้นเป็นอีกปัจจัยหลักท่ีอิทธิพลต่อการรับรู้ในคุณค่า 
ส่งผลต่อความพึงพอใจ และการใช้บริการซ้ าของลูกค้า ดังนั้นหากแหล่งข้อมูลผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร เป็นแหล่งที่มีความ
เชื่อถือได้ เป็นท่ีรู้จัก มีตราสินค้าที่เป็นที่ยอมรับ หรือเป็นที่นิยม ที่มีการให้ความรู้ แสดงให้เห็นถึงข้อดีของผลิตภัณฑ์ ก็จะเป็น
อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาสนใจในตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ตารางที่ 5 ข้อมูลภาพรวมการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรไทยชองนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัดชลบุร ี(n=226) 

ข้อมูลการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภณัฑ์แปรรูป
สมุนไพรไทย 

ระดับความต้องการ n (%) 
มาก 

จ านวน (ร้อยละ) 

ปานกลาง 

จ านวน (ร้อยละ) 

น้อย 

จ านวน (ร้อยละ) 
ด้านการตระหนักถึงความต้องการผลิตภณัฑ์         61 (27.0) 148 (65.5) 17 (7.5) 
ด้านการแสวงหาข่าวสารผลิตภณัฑ์                       80 (35.4) 130 (57.5) 16 (7.1) 
ด้านการประเมินทางเลือกผลิตภณัฑ์                      92 (40.7) 117 (51.8) 17 (7.5) 
ด้านการตดัสินใจซื้อผลติภณัฑ์                                84 (37.2) 125 (51.3) 17 (7.5) 
ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อผลิตภณัฑ์                      65 (28.8) 148 (65.5) 13 (5.8) 

 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรไทย

ของกลุ่มตัวอย่าง (ตารางที่ 6) พบว่าการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านแหล่งข้อมูลความรู้ มีความสัมพันธ์ในระดับต่ ากับการ
ตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรไทยด้านการแสวงหาข่าวสารผลิตภัณฑ์ (Y2) (r=0.166**) ด้านการตระหนักถึงความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ (Y1) (r=0.167**) ด้านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ (Y4) (r=0.169**) และด้านการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ 
(r=0.183**) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสัมพันธ์ระดับต่ ากับด้านการประเมินทางเลือกผลิตภัณฑ์  (Y3) 
(r=0.144*) และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ (Y5) (r=0.152*) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านเกมออนไลน์ มีความสัมพันธ์ในระดับต่ ากับการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูป
สมุนไพรไทย ด้านการตระหนักถึงความต้องการผลิตภัณฑ์ (Y1) (r=0.110*) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านเครือข่ายสังคม มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับการตัดสินใจเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรไทย ด้านการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ (r=0.200**) ด้านการตระหนักถึงความต้องการผลิตภัณฑ์ 
(Y1) (r=0.207**) ด้านการแสวงหาข่าวสารผลิตภัณฑ์ (Y2) (r=0.207**) และด้านการประเมินทางเลือกผลิตภัณฑ์ (Y3) 
(r=0.208**) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความสัมพันธ์ระดับต่ ากับด้านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ (Y4) (r=0.118*) 
และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ (Y5) (r=0.134*) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านการฝากภาพ-วิดีโอ มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับการตัดสินใจเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรไทย ด้านการประเมินทางเลือกผลิตภัณฑ์ (Y3) (r=0.205**) ด้านการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ (r=
0.233**) ด้านการแสวงหาข่าวสารผลิตภัณฑ์  (Y2) (r=0.244**) และด้านการตระหนักถึงความต้องการผลิตภัณฑ์ (Y1) 
(r=0.274**) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่มีความสัมพันธ์ระดับต่ ากับด้านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์  (Y4) 
(r=0.142*) และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ (Y5) (r=0.160*) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ด้านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูป
สมุนไพรไทยในทุกด้าน คือ ด้านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ (Y4) (r=0.207**) ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อผลิตภัณฑ์  (Y5) 
(r=0.233**) ด้านการประเมินทางเลือกผลิตภัณฑ์ (Y3) (r=0.244**) ด้านการแสวงหาข่าวสารผลิตภัณฑ์ (Y2) (r=0.256**) 
ภาพรวมด้านการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ (r=0.282**) และด้านการตระหนักถึงความต้องการผลิตภัณฑ์ (Y1) (r=0.303**) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตารางที่ 5 ข้อมูลภาพรวมการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรไทยชองนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัดชลบุร ี(n=226) 

ข้อมูลการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภณัฑ์แปรรูป
สมุนไพรไทย 

ระดับความต้องการ n (%) 
มาก 

จ านวน (ร้อยละ) 

ปานกลาง 

จ านวน (ร้อยละ) 

น้อย 

จ านวน (ร้อยละ) 
ด้านการตระหนักถึงความต้องการผลิตภณัฑ์         61 (27.0) 148 (65.5) 17 (7.5) 
ด้านการแสวงหาข่าวสารผลิตภณัฑ์                       80 (35.4) 130 (57.5) 16 (7.1) 
ด้านการประเมินทางเลือกผลิตภณัฑ์                      92 (40.7) 117 (51.8) 17 (7.5) 
ด้านการตดัสินใจซื้อผลติภณัฑ์                                84 (37.2) 125 (51.3) 17 (7.5) 
ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อผลิตภณัฑ์                      65 (28.8) 148 (65.5) 13 (5.8) 

 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรไทย

ของกลุ่มตัวอย่าง (ตารางที่ 6) พบว่าการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านแหล่งข้อมูลความรู้ มีความสัมพันธ์ในระดับต่ ากับการ
ตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรไทยด้านการแสวงหาข่าวสารผลิตภัณฑ์ (Y2) (r=0.166**) ด้านการตระหนักถึงความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ (Y1) (r=0.167**) ด้านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ (Y4) (r=0.169**) และด้านการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ 
(r=0.183**) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสัมพันธ์ระดับต่ ากับด้านการประเมินทางเลือกผลิตภัณฑ์  (Y3) 
(r=0.144*) และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ (Y5) (r=0.152*) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านเกมออนไลน์ มีความสัมพันธ์ในระดับต่ ากับการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูป
สมุนไพรไทย ด้านการตระหนักถึงความต้องการผลิตภัณฑ์ (Y1) (r=0.110*) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านเครือข่ายสังคม มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับการตัดสินใจเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรไทย ด้านการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ (r=0.200**) ด้านการตระหนักถึงความต้องการผลิตภัณฑ์ 
(Y1) (r=0.207**) ด้านการแสวงหาข่าวสารผลิตภัณฑ์ (Y2) (r=0.207**) และด้านการประเมินทางเลือกผลิตภัณฑ์ (Y3) 
(r=0.208**) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความสัมพันธ์ระดับต่ ากับด้านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ (Y4) (r=0.118*) 
และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ (Y5) (r=0.134*) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านการฝากภาพ-วิดีโอ มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับการตัดสินใจเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรไทย ด้านการประเมินทางเลือกผลิตภัณฑ์ (Y3) (r=0.205**) ด้านการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ (r=
0.233**) ด้านการแสวงหาข่าวสารผลิตภัณฑ์  (Y2) (r=0.244**) และด้านการตระหนักถึงความต้องการผลิตภัณฑ์ (Y1) 
(r=0.274**) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่มีความสัมพันธ์ระดับต่ ากับด้านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์  (Y4) 
(r=0.142*) และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ (Y5) (r=0.160*) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ด้านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูป
สมุนไพรไทยในทุกด้าน คือ ด้านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ (Y4) (r=0.207**) ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อผลิตภัณฑ์  (Y5) 
(r=0.233**) ด้านการประเมินทางเลือกผลิตภัณฑ์ (Y3) (r=0.244**) ด้านการแสวงหาข่าวสารผลิตภัณฑ์ (Y2) (r=0.256**) 
ภาพรวมด้านการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ (r=0.282**) และด้านการตระหนักถึงความต้องการผลิตภัณฑ์ (Y1) (r=0.303**) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรไทย 
ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี (n=226) 

การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน ์ การตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรไทย 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 ภาพรวม 

ด้านแหล่งข้อมูลความรู้ 0.167** 0.166** 0.144* 0.169** 0.152* 0.183** 
ด้านเกมออนไลน์ 0.110* 0.042 0.068 0.086 0.106 0.094 
ด้านเครือข่ายสังคม 0.207** 0.207** 0.208** 0.118* 0.134* 0.200** 
ด้านการฝากภาพ-วิดีโอ 0.274** 0.244** 0.205** 0.142* 0.160* 0.233** 
ภาพรวม 0.303** 0.256** 0.244** 0.207** 0.223** 0.282** 

Y1= ด้านการตระหนักถึงความต้องการผลิตภัณฑ์, Y2= ด้านการแสวงหาข่าวสารผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรไทย 
Y3= ด้านการประเมินทางเลือกผลิตภัณฑ์, Y4= ด้านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์, Y5= ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ 
* = p < .05, ** = p < .01 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูป
สมุนไพรไทยของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ว่า การเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการตัดสินใจเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรไทยมีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ ปิยวรรณ พุ่ม
โพธิ์ (2542) โดยอธิบายว่าการแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ กล่าวคือยิ่งแสวงหาข่าวสารมากยิ่งท าให้พฤติกรรมการบริโภคมากข้ึนด้วย  
 เมื่อวิเคราะห์รายด้านพบว่า การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านเครือข่ายสังคม มีความสัมพันธ์กับภาพรวมด้านการ
ตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรไทย และ การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการฝากภาพ-วิดีโอ มีความสัมพันธ์กับ
การแสวงหาข่าวสารผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลการวิจัยก็
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชยาภัย บุนนาค (2540) และ กาญจนา กาญจนทวี (2542) โดยอธิบายว่า ผู้ที่เปิดรับโฆษณาผ่าน
เว็บไซต์ในระดับที่สูงกว่าจะมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปมากกว่าผู้ที่เปิดรับโฆษณาผ่านเว็บไซต์ในระดับที่ต่ า
กว่า และการท าโฆษณาออนไลน์นับเป็นวิธีการสร้างการรับรู้ข่าวสารให้ผู้บริโภค เป็นแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์อีกช่องทางหนึ่งด้วย 
 ดังนั้นหากมีการท าโฆษณาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีสะดวก และง่ายต่อการเข้าถึง เช่น Facebook, Instagram, 
Line และ ด้านการฝากภาพ-วิดีโอ เช่น YouTube จะเป็นวิธีการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็น
ช่องทางในการผลักดันให้แพทย์แผนไทยเข้า ไปมีบทบาทในเรื่องสมุนไพร การรักษาโรค รวมถึงเรื่องอื่นๆที่ต้องการ
ประชาสัมพันธ์ ท าให้เกิดความน่าเชื่อถือ และเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของแพทย์แผนไทยเพิ่มมากขึ้นในอนาคต อีกทั้ งผู้บริ โภค
ส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพด้วยธรรมชาติ การชะลอการใช้สารเคมีบ าบัดรักษาโรค เพื่อหลีกเลี่ยงผลเสียที่อาจ
เกิดต่อสุขภาพในระยะยาว จึงหันมาพึ่งผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยในอดีตของ สุนิพนธ์ ภุมมางกูร 
และคณะ (2542) และ American Botanical Council (2549) อธิบายว่า ในปัจจุบันทั่วโลกให้ความสนใจเรื่องผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติมากข้ึน ท าให้มูลค่าการบริโภคผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมีจ านวนมหาศาล ผลการวิจัยพบว่า ตลาดโลกมีความต้องการพืช
สมุนไพรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่ก าลังพัฒนาส่วนใหญ่มากถึงร้อยละ 80 ใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ โดยผ่านแพทย์
พื้นบ้าน ด้วยแนวคิดของการคืนสู่ธรรมชาติ คือวิธีท่ีดีที่สุดในการมีสุขภาพ และนอกจากน้ีจะมีการขยายผลิตภัณฑ์ในตลาดต่อไป
ในอนาคต 

สรุปผลการวิจัย  
การวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูป

สมุนไพรไทย ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของผู้บริโภค และเป็นประโยชน์ต่อการ
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กำรศึกษำภูมิปัญญำกำรใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้ำนในต�ำบลเขำพัง อ�ำเภอบ้ำนตำขุน

จังหวัดสุรำษฏร์ธำนี กรณีศึกษำหมอจรูญ ชูจันทร์ และหมอสนิท ถำพร

ชวนชม ขุนเอียด1* นิดา นุ้ยเด็น1 นันทิยา ล�าสา2 ศิริพร ไชยมุด2 และจริญญา ค�าศรี3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : หมอพื้นบ้านยังคงมีบทบาทส�าคัญในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน องค์ความรู้มักสั่งสมอยู่กับตัวหมอ ไม่มีการจดบันทึก 

อีกทั้งปัจจุบันหมอพื้นบ้านมีจ�านวนลดลง 

วัตถปุระสงค์ : เพือ่รวบรวมองค์ความรูก้ารใช้สมนุไพร และข้อมลูด้านพฤกษศาสตร์ของสมนุไพรของหมอพืน้บ้านในต�าบลเขาพงั อ�าเภอ

บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วิธีกำรศึกษำ : คัดเลือกหมอพื้นบ้านแบบเจาะจง คือหมอจรูญ ชูจันทร์ และหมอสนิท ถาพร เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การ

สังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และเก็บตัวอย่างสมุนไพร 

ผลกำรศกึษำ : พบว่า หมอทัง้ 2 ท่านมปีระสบการณ์ในการณ์รกัษามาเป็นเวลากว่า 33 ปี สบืทอดองค์ความรูม้าจากบดิา กระบวนการ

รักษาเริ่มจากซักประวัติและตรวจร่างกาย รักษาผู้ป่วยด้วยยาต�ารับร่วมกับการใช้คาถา หมอจรูญมีความช�านาญในการรักษาโรคเริม 

โรคหอบ โรคตาแดง หมอสนิทมีความช�านาญในการรักษาโรคเริม โรคเชื้อรา โรคซาง มีการใช้สมุนไพรในรูปแบบยาต�ารับ 34 ต�ารับ 

ส่วนใหญ่เป็นยาที่ใช้ภายใน ปรุงยาโดยการต้ม รวบรวมสมุนไพรที่หมอพื้นบ้านใช้ได้ทั้งสิ้น 99 ชนิด แบ่งเป็นพืชวัตถุ 82 ชนิด ธาตุ

วัตถุ 9 ชนิด และสัตว์วัตถุ 8 ชนิด แหล่งที่มาของสมุนไพรส่วนใหญ่หมอพื้นบ้านปลูกไว้บริเวณบ้าน พืชวัตถุจ�าแนกได้ทั้งหมด 41 วงศ์ 

โดยวงศ์ที่พบมากที่สุดคือ Zingiberaceae 

วจิำรณ์และสรปุ : จะเหน็ได้ว่าคนในชมุชนยงัเชือ่มัน่ในผลการรกัษาด้วยหมอพืน้บ้าน ภมิูปัญญาการใช้สมนุไพรในการรกัษาโรคของ

หมอพื้นบ้านจึงควรมีการรวบรวมบันทึกไว้ไม่ให้องค์ความรู้นี้สูญหายไป

ค�ำส�ำคัญ : ภูมิปัญญา หมอพื้นบ้าน สมุนไพร สุราษฎร์ธานี 
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A Study of Wisdom of Utilizing Medicinal Plants by Folk Healers in 

Khaopang Sub-district, Bantakhun District, Surat Thani Province: 

Case Study of Mr. Jaroon Chujan and Mr. Sanit Thaporn

Chuanchom Khuniad1* Nida Nuiden1 Nantiya Lamsa2 Siriporn Chaimud2 and Jarinya Kamsri3

Abstract

Introduction : Folk healers still play an important role in health care of people in rural areas. Folk healers keep 

the wisdom to themselves without any records and the number of folk healers decreases. 

Objective : To collect the wisdom of utilizing medicinal plants by folk healers in Khaopang, Bantakhun, Surat 

Thani Province. Plant specimens were collected and identified according to the plant taxonomic method. 

Methods : Two folk healers were specifically selected, Mr. Jaroon Chujan and Mr. Sanit Thaporn. Data was 

collected by in-depth interviews, participant observation and non-participant observation and harvest of me-

dicinal plants. 

Results : The folk healer had treatment experience more 33 years with inheritance from their fathers. Folk 

healers began a treatment by historical inquiry and physical checking. Mostly, the folk healers would use herb-

al formula accompany with incantation to treat patients. Mr. Jaroon has an expertise in treating herpes, asthma 

and conjunctivitis and Mr. Sanit had an expertise in treating herpes, fungal infection and infectious diseases in 

early childhood. From the data collected, 34 types of herbal formulas, most of which were for internal uses. 

The most method of herbal concoction was boiling. The plants that collected were 82 types of plant materials, 

9 type of mineral materials and 8 types of animal materials, the most of which could be classified as herbaceous 

plant. Eighty two of medicinal plants were identified and classified to 41 families, the most of which was Zin-

giberaceae. 

Conclusion : It can be seen that the local still believe in treatments from folk healers. The wisdom of utilizing 

herbal plants should be well recorded and conserved. 

Keywords : Wisdom, Folk Healers, Medicinal Plants, Surat Thani
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บทน า 
การแพทย์พื้นบ้านเป็นภูมิปัญญาเก่ียวกับการดูแลสุขภาพและบ าบัดรักษาโรคแบบพื้นบ้านที่อยู่คู่กับคนไทยมาแต่

ดั้งเดิม มีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน ซ่ึงเกิดจากการสังเกตและประสบการณ์จากการปฏิบัติ ผ่านการลองผิดลองถูก คิดค้น พัฒนา 
และถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุคน กลมกลืนเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน ภูมิ
ปัญญาการแพทย์พื้นบ้านจึงเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นน้ันๆ หมอพื้นบ้านมีบทบาท
ส าคัญในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ส่วนใหญ่สืบทอดความรู้มาจากบรรพบุรุษ มีการใช้สมุนไพรที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น มี
รูปแบบการปรุงยาที่ง่าย เช่น ต้ม ฝน ดอง เป็นต้น มีวิธีการรักษาหลายรูปแบบที่แตกต่างและมีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล อีกทั้ง
ในการรักษามีการใช้พิธีกรรมและคาถาอาคม สัมพันธ์กับความเชื่อ ความศรัทธาของคนในชุมชน การรักษาด้วยหมอพื้นบ้านจึง
เป็นการบ าบัดทั้งทางกายและทางจิตใจควบคู่กันไปเพื่อให้ผู้ป่วยดีขึ้นและหายจากความเจ็บป่วย  

แม้ปัจจุบันน้ีการแพทย์แผนตะวันตกหรือการแพทย์แผนปัจจุบันเข้ามามีบทบาทและกลายเป็นการแพทย์แผนหลัก
ของสังคมไทย ท าให้การแพทย์พื้นบ้านถูกลดบทบาทลง แต่การแพทย์แผนปัจจุบันเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาสุขภาพ
ได้ทั้งหมด เน่ืองจากเป็นระบบการแพทย์ที่มีค่าใช้จ่ายที่สูง ต้องพึ่งพิงเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศซ่ึง
เป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญที่ท าให้การแพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน [1] จึงมี
ประชาชนจ านวนไม่น้อยที่ เลือกใช้วิธีการรักษาของการแพทย์พื้นบ้านหรือเลือกใช้การรักษาทั้ง 2 ศาสตร์ควบคู่ กันไป 
การแพทย์พื้นบ้านจึงไม่ได้แยกออกจากการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างเด็ดขาดแต่ด ารงอยู่อย่างเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน ดังน้ันการ
พัฒนาสาธารณสุขจึงควรพัฒนาการแพทย์ทุกระบบไปพร้อมกัน ดังจะเห็นได้ในแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 มี
เป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพ การจัดการความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือกให้
มีคุณภาพ มาตรฐาน มีความปลอดภัย ให้เป็นที่ยอมรับและน ามาใช้ในการตรวจรักษาโรค และการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ
ด้วยภูมิปัญญาไทย [2] 

แม้จะมีนโยบายสนับสนุนการฟื้นฟูภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านจากภาครัฐ แต่ในปัจจุบันหมอพื้นบ้านกลับมีจ านวน
ลดน้อยลง ปัญหาส่วนหน่ึงเกิดจากหมอพื้นบ้านมักเป็นผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ยังไม่มีศิษย์หรือผู้สืบทอด องค์ความรู้มักสั่งสมอยู่กับ
ตัวหมอ ไม่มีการจดบันทึกเป็นต ารา หรือหากมีการจ าบันทึกก็พบว่า ต าราเหล่าน้ีอยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อการช ารุดเสียหาย หรือมี
การช ารุดสูญหายไปแล้ว ท าให้องค์ความรู้และภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านอาจสูญหายไปได้  

ต าบลเขาพัง อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นชุมชนชนบท พื้นที่ส่วนใหญ่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ เป็นอีก
ชุมชนหน่ึงที่หมอพื้นบ้านยังคงมีบทบาทในการดูแลสุขภาพและรักษาความเจ็บป่วยของคนในชุมชน คนในชุมชนให้ความเคารพ
นับถือและศรัทธาในตัวหมอพื้นบ้าน แต่หมอพื้นบ้านผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและยังไม่มีผู้ที่จะมาสืบ
ทอดองค์ความรู้ ท าให้องค์ความรู้ภูมิปัญญาในการรักษาโรคของหมอพื้นบ้านอาจสูญหายไปได้ 

จากความส าคัญของการแพทย์พื้นบ้านและบทบาทของหมอพื้นบ้าน ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงองค์ความรู้อันทรงคุณค่า
ของหมอพื้นบ้านจึงสนใจศึกษารวบรวมภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านในต าบลเขาพัง อ าเภอบ้านตาขุน จังหวั ด
สุราษฏร์ธานี เพื่ออนุรักษ์ ภูมิปัญญาของการแพทย์พื้นบ้านไม่ให้สูญหายไป และเพื่อน าองค์ความรู้ ภูมิปัญญาเหล่าน้ันไปพัฒนา
ต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพของประชาชนต่อไป 

วิธีการวิจัย 
งานวิจัยน้ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ E E003/2560 เป็น

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มีรายละเอียด ดังน้ี 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การเลือกพื้นที่ ผู้วิจัยได้คัดเลือกพื้นที่แบบจ าเพาะเจาะจง คือ ต าบลเขาพัง อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
การคัดเลือกหมอพื้นบ้าน ใช้วิธีการคัดเลือกแบบจ าเพาะเจาะจง (Purposive sampling) มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหมอ
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พื้นบ้านดังน้ี (1) มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในรักษาโรคมากกว่า 10 ปี และปัจจุบันยังคงรักษาผู้ป่วยอยู่ (2) สืบทอด
ความรู้จากบรรพบุรุษหรือองค์ความรู้ในท้องถิ่น (3) มีการใช้สมุนไพรในรูปแบบยาต ารับ (4) ไม่หวงวิชา (5) ได้รับการยอมรับ
จากคนในชุมชน (6) ลงนามยินยอมในแบบฟอร์มอนุญาตให้เก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ติดต่อขอรายชื่อหมอพื้นบ้านที่อยู่ในชมรมหมอ
พื้นบ้านของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเชี่ยวหลาน -ไกรสร ซ่ึงมีทั้งหมด 8 ท่าน มีหมอพื้นบ้านที่ผ่านเกณฑ์การ
คัดเลือกมีจ านวน 2 ท่าน  
เครื่องมือท่ีใช้ในวิจัย 

1. แบบสัมภาษณ์หมอพื้นบ้าน ปรับปรุงมาจากแบบเก็บข้อมูลองค์ความรู้หมอพื้นบ้านของกองการแพทย์พื้นบ้านไทย 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีหัวข้อในการสัมภาษณ์ 2 ส่วน ดังน้ี (1) ประวัติและภูมิหลังของหมอพื้นบ้าน 
และ (2) องค์ความรู้ในการรักษาโรคของหมอพื้นบ้าน 

2. แบบบันทึกข้อมูลตัวอย่างสมุนไพร ใช้บันทึกรายละเอียดของสมุนไพรที่หมอพื้นบ้านใช้ในการรักษาโรค 
วิธีการทดลอง 

1. ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากหมอพื้นบ้าน โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) และไม่มีส่วน
ร่วม (Non-participant observation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (Structured interview) ตามแบบสัมภาษณ์หมอพื้นบ้าน  

2. ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างพืชสมุนไพรร่วมกับหมอพื้นบ้าน ใช้วิธีการเก็บตัวอย่างสมุนไพรตามหลักพฤกษศาสตร์ จากน้ัน
น าสมุนไพรที่ได้มาจัดท าพืชตัวอย่างแห้ง (Herbarium specimens) ส าหรับใช้เป็นตัวอย่างอ้างอิง  

3. น าตัวอย่างพืชสมุนไพรมาระบุชื่อวิทยาศาสตร์ (Plant identification) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) และการตีความ  
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านในต าบลเขาพัง อ าเภอ
บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี จ านวน 2 ท่านคือ หมอจรูญ ชูจันทร์ (รูปที่ 1) และหมอสนิท ถาพร (รูปที่ 2) มีข้อมูลดังน้ี 

 
รูปท่ี 1 หมอจรูญ ชูจันทร์  

 
รูปท่ี 2 หมอสนิท ถาพร  

1. ประวัติและภูมิหลังของหมอพื้นบ้าน  
 ประวัติและภูมิหลังของหมอพื้นบ้านแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1  
ตารางท่ี 1 ประวัติและภูมิหลังของหมอจรูญ ชูจันทร์ และหมอสนิท ถาพร 

ข้อมูลท่ัวไปและภูมิหลัง หมอจรูญ ชูจันทร์ หมอสนิท ถาพร 
อายุของหมอพื้นบ้าน 78 ปี  73 ปี 
อาชีพหลัก เกษตรกรรม เกษตรกรรม 
ท่ีมาขององค์ความรู ้ สืบทอดองค์ความรู้มาจากบิดา และหมอ สืบทอดองค์ความรู้มาจากบิ ดา  หมอ
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ข้อมูลท่ัวไปและภูมิหลัง หมอจรูญ ชูจันทร์ หมอสนิท ถาพร 
พื้นบ้านท่านอ่ืน พื้นบ้านท่านอ่ืน และสิ่งเหนือธรรมชาติ 

ประสบการณ์ในการรักษา 33 ปี เริ่มท าการรักษาผู้ป่วยเม่ืออายุ 45 ปี 33 ปี เริ่มท าการรักษาผู้ป่วยเม่ืออายุ 40 ปี 
โรคท่ีมีความช านาญ โรคเริม โรคเชื้อรา โรคตาแดง โรคหอบหืด 

และโรคโลหิตสตรี 
โรคเริม โรคเชื้อรา โรคซาง และโรคมะเร็ง 

เหตุจูงใจให้มาเป็นหมอ เริ่มจากการสังเกตขั้นตอนการรักษาผู้ป่วย
ของบิดา จึงเห็นถึงประโยชน์ของการแพทย์
พื้นบ้าน อีกทั้งได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ด้วยกัน  

เห็นบิดาซ่ึงเป็นหมอพื้นบ้านได้ท าการรักษา
ผู้ป่วยแล้วมีความคิดที่อยากช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเลยตัดสินใจเรียนรู้ 

การคัดเลือกผู้รับการถ่ายทอด สามารถถ่ายทอดให้กับทุกคนที่มีคุณสมบัติ
ดังน้ี มีสติ มีปัญญา มีความสนใจ มีใจรัก มี
ความอดทน เสียสละ และมีจิตวิญญาณ
ความเป็นหมอ 

มีความสนใจ 

ผู้สืบทอดองค์ความรู ้ ได้ถ่ายทอดให้กับบุคคลที่สนใจ จ านวน 6 
คน วิชาที่ถ่ายทอดไปคือวิธีการรักษาโรคตา
แดงและโรคเริม 

ได้ถ่ายทอดให้กับบุคคลที่สนใจ จ านวน 4 
คน สิ่งที่ถ่ายทอดไปคือต ารับยารักษาโรค
ซาง และต ารับยารักษาโรคมะเร็ง 

ข้ อป ฏิ บั ติ ขอ งก าร เป็ น หม อ
พื้นบ้าน 

อยู่ ในศี ลธรรมต ามหลักศาสนา ห้ าม
เรียกร้องทรัพย์สินเงินทอง และห้ามท าพิธี
เก่ียวกับงานศพ 

- 

ผู้ป่วยท่ีมารับการรักษา เป็นคนในชุมชน ในอ าเภอและจังหวัดที่
หมออาศัยอยู่ มีอายุในช่วงตั้งแต่ไม่เกิน 12 
ปี อายุ 46-55 ปี และช่วงอายุ 56-65 ปี 

คนในหมู่บ้าน โดยช่วงอายุผู้ป่วยอยู่ในช่วง
อายุตั้งแต่ 12-18 ปี และ 46-65 ปี 

อาชีพหลักส่วนใหญ่ของหมอพื้นบ้านคือ เกษตรกรรม ท านาและท าสวน ส่วนอาชีพหมอพื้นบ้านเป็นอาชีพรอง เพราะ 
หมอพื้นบ้านทั้ง 2 ท่านไม่ได้เรียกค่าตอบแทนจากผู้ป่วย ท าให้อาจไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ เลือกท าอาชีพน้ีด้วยจิตใจที่อยาก
ช่วยเหลือคนในชุมชน ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้หายจากอาการเจ็บป่วยไม่ว่าทางกายหรือทางใจก็ตาม สอดคล้องกับ 
งานวิจัยของพรทิพย์ แก้วชิณ และนฤทธ์ิ พลสูงเนิน [3] เรื่องการศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านในเขตอ าเภอวังน้ าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า หมอพื้นบ้านไม่ได้เรียกค่าตอบแทนใดๆ จากผู้ป่วย หรือแล้วแต่ผู้ป่วยจะให้ ผู้ป่วยบางรายอาจตอบ
แทนเป็นสิ่งของหรือมาช่วยงานแทน 
2. องค์ความรู้ในการรักษาโรคของหมอพื้นบ้าน 

องค์ความรู้ในการรักษาโรคของหมอพื้นบ้านแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 องค์ความรู้ในการรักษาโรคของหมอจรูญ ชูจันทร์ และหมอสนิท ถาพร 

องค์ความรู้ในการรักษาโรค หมอจรูญ ชูจันทร์ หมอสนิท ถาพร 
ขั้นตอนก่อนท าการรักษา ผู้ป่วยจะต้องจัดหมาก 9 ค า พลู 9 ค า 

ข้าวตอกและดอกไม้ 9 ดอกเพื่อเป็นการ
ไหว้ครูก่อนท าการรักษา จากน้ันหมอจะ
ท าการซักประวัติโดยให้ผู้ป่วยเล่าถึ ง
อาการที่ เป็น  ตรวจร่างกายโดยการ

เริ่มด้วยสอบถามข้อมูลทั่วไปและประวัติ
การเจ็บป่วย จากน้ันตรวจร่างกายโดย
สังเกตลักษณะของรอยโรคภายนอก
ร่างกายและท าการ วินิจฉัย โรคจาก
ลักษณะรอยโรคและอาการแสดงผู้ป่วย 
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องค์ความรู้ในการรักษาโรค หมอจรูญ ชูจันทร์ หมอสนิท ถาพร 
สั ง เกต จาก ลั กษณ ะภ ายน อก และ
ลักษณะรอยโรคบริเวณร่างกายของ
ผู้ป่วย จากน้ันหมอจะท าการวินิจฉัยโรค
ของผู้ป่วย  

ขั้นตอนการรักษา หมอจะ เลื อกต ารับ ยาส มุน ไพรที่ มี
สรรพคุณตรงกับโรคของผู้ป่วย โดยยึด
หลักในการตั้งต ารับยา ตัวยาสมุนไพร
และวิธีการใช้ตามในต าราที่ได้เรียนมา มี
การเขียนและเสกคาถา ลงอักขระในตัว
ยาสมุนไพรบางชนิดก่อนน าไปปรุงยา
ให้กับผู้ป่วย และมีการเสกคาถาหลังการ
ต้มยาสมุนไพรเสร็จ  

หลักการตั้งต ารับยา ยึดส่วนที่ ใช้ของ
สมุนไพรที่มีสรรพคุณแก้อาการของโรค
น้ันๆ เป็นหลัก ปรับตามประสบการณ์
ก าร รั กษ าแล ะค วาม เชื่ อ เ ก่ี ย ว กั บ
สรรพคุณของสมุนไพร หากเป็นการ
รักษาโรคเริม จะมีการใช้คาถาเสกก่อน
จะท าการพ่นยา และในขณะพ่นยา  

การประเมินผลหลังการรักษา เม่ือท าการรักษาผู้ป่วยแล้วหมอจะนัด
ติดตามอาการ เช่น โรคเริม หมอจะนัด
มาดูอาการหลังการพ่นยาสมุนไพรทุก
วัน เป็นต้น ประเมินผลหลังการรักษาจะ
ดูรอย โรคจากภายนอก  ถ้าผู้ ป่ วย มี
อาการดีขึ้นแต่ยั งไม่หายก็จะให้การ
รักษาด้วยยาต ารับเดิม แต่หากผู้ป่วย
อาการไม่ดีขึ้นหมอก็จะท าการเปลี่ยน
ต ารับยาและปรับขนาดยาพร้อมกับให้
ค าแนะน าในการปฏิบัติตัวให้เหมาะสม 

จะนัดมาดูอาการทุกๆ 7 วันหลังการ
รักษา และติดตามผลการรักษาตลอด
ระยะเวลา 1 สัปดาห์หลังท าการรักษา 
หากผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้นหมอจะท าการ
เปลี่ยนต ารับยาใหม่ และให้ค าแนะน า
การใช้ยากับผู้ป่วยที่ต้องปฏิบัติหลังการ
รักษา โดยรับประทานยาให้ตรงเวลา  

ข้อห้ามส าหรับผู้ป่วย ในผู้ป่วยโรคเริม ห้ามผู้ป่วยกินอาหารที่
แสลงกับโรคคือ ไข่ ข้าวเหนียวห่อกล้วย 
และห้ามตากฝนหรือให้น้ าโดนบริเวณที่
เป็น เพราะจะท าให้อาการยิ่งทรุดมาก
ขึ้น 

ห้ ามรับป ระทานอาห ารแสลง เช่น 
หน่อไม้ ไก่ เป็นต้น  
 

จะเห็นได้ว่าจากกระบวนการรักษาข้างต้นหมอพื้นบ้านที่มีความช านาญในการรักษาโรคมาหลายปีจะท าการซัก
ประวัติอาการเพียงเล็กน้อย ประกอบกับการสังเกตอาการและอาการแสดงของผู้ป่วยก็สามารถวินิจฉัยโรคได้ โดยไม่ต้องใช้
เครื่องมือหรือุปกรณ์ใดๆ นอกจากน้ีหมอพื้นบ้านมีการใช้คาถาในขั้นตอนการรักษาโรค เป็นการมุ่งเน้นการรักษาทางด้านจิตใจ
ของผู้ป่วยเพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้ป่วย และสร้างความเชื่อม่ันในการรักษา สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยนุช ยอด
สมสวย [4] เรื่องการศึกษาภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านในอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผลการศึกษาพบว่า ในรูปแบบการ
รักษาของหมอพื้นบ้านมีทั้งการใช้ยาสมุนไพรและไสยศาสตร์ร่วมด้วย 
3. ข้อมูลการใช้ต ารับยาสมุนไพรของหมอพื้นบ้าน 

จากการส ารวจพบการใช้ต ารับยาสมุนไพรในการรักษาโรคของหมอจรูญ ชูจันทร์ จ านวน 30 ต ารับ และหมอสนิท ถาพร 
จ านวน 4 ต ารับ รวมเป็น 34 ต ารับ แบ่งต ารับยาตามประเภทของการใช้ยา ได้ดังน้ี ยาใช้ภายใน จ านวน 30 ต ารับ (ร้อยละ 
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88.24) และยาใช้ภายนอก จ านวน 4 ต ารับ (ร้อยละ11.76) พบต ารับยารักษาโรคโลหิตสตรีมากที่สุด 8 ต ารับ โรคโลหิตสตรี
เป็นกลุ่มโรคที่เกิดในผู้หญิง โดยจะมีอาการประจ าเดือนที่มีการผิดปกติไป เช่น เป็นลิ่มเป็นก้อน มีกลิ่นคาว ประจ าเดือนมาไม่
สม่ าเสมอ ปวดท้องประจ าเดือน ประจ าเดือนมามาก ประจ าเดือนขาด เป็นต้น พบว่ากลุ่มโรคข้างต้นเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยใน
สตรีวัยเจริญพันธ์ุ และรองลงมาพบต ารับยารักษาโรคในเด็ก 6 ต ารับ เช่น ต ารับยารักษาโรคตานขโมย ซ่ึงก็คือโรคติดเชื้อพยาธิ 
ท าให้เด็กมีพัฒนาการช้า ผอมแห้ง ท้องโต และต ารับยาแก้ซาง คืออาการมีเม็ดขึ้น เป็นแผลในปาก เป็นแผลเปื่อย เป็นต้น 

จ าแนกต ารับยาตามรูปแบบของการปรุงยา ได้ดังน้ี ยาต้ม 17 ต ารับ (ร้อยละ 50) รองลงมาเป็นรูปแบบยาผง 10 
ต ารับ (ร้อยละ 29.41) ยาดอง 2 ต ารับ (ร้อยละ 5.88) ยาขี้ผึ้ง ยาลูกกลอน ยาเม็ด ยากวน และยาชง ประเภทละ 1 ต ารับ 
(ร้อยละ 2.94) การต้มเป็นวิธีการปรุงยาที่หมอทั้ง 2 ท่านนิยมใช้ อาจเน่ืองจากสามารถท าได้ง่าย และรวดเร็ว อีกทั้งการต้มเป็น
รูปแบบที่สามารถสกัดให้สารส าคัญที่ใช้ในการรักษาออกมาได้มากที่สุด  
4. ข้อมูลตัวอย่างสมุนไพร 

สามารถเก็บรวบรวมตัวอย่างสมุนไพรที่หมอพื้นบ้านทั้ง 2 ท่าน ใช้ในการรักษาโรคได้ทั้งสิ้น 99 ชนิด แบ่งเป็น พืช
วัตถุ 82 ชนิด สัตว์วัตถุ 8 ชนิด และธาตุวัตถุ 9 ชนิด แหล่งที่มาของสมุนไพรพบว่าส่วนใหญ่หมอพื้นบ้านจะใช้สมุนไพรที่ปลูกใน
บริเวณรอบบ้าน เน่ืองมาจากมีความสะดวกต่อการน ามาใช้ปรุงยา เพราะหมอพื้นบ้านเองมีอายุมากแล้ว อาจไม่สะดวกในการ
หาสมุนไพรตามแหล่งป่าเขา  

จากตัวอย่างพืชวัตถุที่เก็บรวบรวมได้จ านวน 82 ชนิด แบ่งกลุ่มพืชสมุนไพรตามลักษณะวิสัย พบไม้ล้มลุกมากที่สุด 
จ านวน 27 ชนิด (ร้อยละ 33) รองลงมาเป็นไม้ยืนต้น 16 ชนิด (ร้อยละ 20) และไม้พุ่ม 15 ชนิด (ร้อยละ 18) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของจันทรเพ็ญ ธรรมพร เกศริน มณีนูน นิสิตา บ ารุงวงศ และมาลินี วงศนาวา [5] เรื่องการใช้พืชสมุนไพรรักษาโรคตับ
ของหมอพื้นบ้านจังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะวิสัยของพืชสมุนไพรแบ่งได้ 4 กลุ่ม คือ ไม้ล้มลุก 32 ชนิด ไม้ยืนต้น 
24 ชนิด ไม้พุ่ม 19 ชนิด และไม้เถา 12 ชนิด 

พืชวัตถุสามารถระบุชนิด (Identify) ได้ทั้งหมด จ านวน 82 ชนิด 71 สกุล 41 วงศ์ โดยวงศ์ที่พบมากที่สุด 4 อันดับ
แรก คือ Zingiberaceae 8 ชนิด (ร้อยละ 10) Fabaceae และ Poaceae วงศ์ละ 7 ชนิด (ร้อยละ 9) Solanaceae วงศ์ละ 5 
ชนิด (ร้อยละ 6) Arecaceae และ Cucurbitaceae วงศ์ละ 4 ชนิด (ร้อยละ 5) วงศ์ Zingiberaceae เป็นวงศ์พืชที่ใหญ่ พบ
การกระจายหนาแน่นที่ประเทศไทย มาเลเซีย ชวา และมีการใช้เป็นเครื่องเทศในการประกอบอาหาร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของซาลายา กูนิง และคณะ [6] เรื่องการส ารวจภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรจากหนังสือบุดขาวของหมอวงศ์ พิมพ์ท่าทอง อ าเภอ
บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบสมุนไพรที่มีการใช้รักษาโรคมากที่สุด คือ ขมิ้นอ้อย ขิง ซ่ึงอยู่ในวงศ์ Zingiberaceae 

หมอพื้นบ้านน าส่วนของใบมาใช้ในการรักษาโรคมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 21 รองลงมาคือ ส่วนรากคิดเป็นร้อยละ 12 
ทั้งต้นและส่วนเหง้า แต่ละส่วน คิดเป็นร้อยละ 11 เน่ืองจากใบเป็นส่วนที่หาง่าย มีวิธีการเก็บที่ไม่ยุ่งยาก สะดวกต่อการเก็บ ซ่ึง
หาได้ในทุกฤดู ส่วนรากพบว่าเป็นส่วนที่มีสารส าคัญมากจึงท าให้หมอพื้นบ้านใช้รากในการรักษาโรค  

จ าแนกตามรสยาของสมุนไพรได้ 10 รส โดยรสยาที่พบมากที่สุด 4 อันดับแรก คือ รสเผ็ดร้อน 18 ชนิด (ร้อยละ 20 ) 
รองลงมาคือ รสขม 17 ชนิด (ร้อยละ 19 ) รสเมาเบื่อ 15 ชนิด (ร้อยละ 17 ) และรสหอมเย็น 12 ชนิด (ร้อยละ 14 ) ตัวอย่าง
พืชสมุนไพรที่ได้เก็บรวบรวมจากหมอทั้ง 2 ท่าน มีการใช้ซ้ ากัน ทั้งหมด 8 ชนิด คือ กะเพราแดง ขม้ินอ้อย ตะไคร้ พลู 
มะละกอ มหาหิงค์ ว่านน้ า และหอมแดง 

สรุปผลการวิจัย 
หมอจรูญ ชูจันทร์ และหมอสนิท ถาพรมีประสบการณ์ในการณ์รักษามาเป็นเวลากว่า 33 ปี สืบทอดองค์ความรู้มา

จากบิดา กระบวนการรักษาเริ่มจากซักประวัติและตรวจร่างกาย รักษาผู้ป่วยด้วยยาต ารับร่วมกับการใช้คาถา หมอจรูญมีความ
ช านาญในการรักษาโรคเริม โรคหอบ โรคตาแดง หมอสนิทมีความช านาญในการรักษาโรคเริม โรคเชื้อรา โรคซาง มีการใช้
สมุนไพรในรูปแบบยาต ารับ 34 ต ารับ ส่วนใหญ่เป็นยาที่ใช้ภายใน ปรุงยาโดยการต้ม รวบรวมสมุนไพรที่หมอพื้นบ้านใช้ได้
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ทั้งสิ้น 99 ชนิด แบ่งเป็นพืชวัตถุ 82 ชนิด ธาตุวัตถุ 9 ชนิด และสัตว์วัตถุ 8 ชนิด แหล่งที่มาของสมุนไพรส่วนใหญ่หมอพื้นบ้าน
ปลูกไว้บริเวณบ้าน พืชวัตถุจ าแนกได้ทั้งหมด 41 วงศ์ โดยวงศ์ที่พบมากที่สุดคือ Zingiberaceae จากการวิจัยในครั้งน้ีพบว่าคน
ในชุมชนยังเชื่อม่ันถึงประสิทธิภาพในการรักษาของหมอพื้นบ้าน สมุนไพรที่หมอใช้มีความหลากหลาย การเก็บรวบรวมภูมิ
ปัญญาของหมอพื้นบ้านจึงเป็นสิ่งส าคัญมากหากองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านได้รับการศึกษาและรวบรวมอย่างเป็นระบบ ข้อมูล
ที่ได้สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณหมอจรูญ ชูจันทร์ และหมอสนิท ถาพร ที่ได้แบ่งปันองค์ความรู้ที่มีคุณค่ายิ่งแก่คณะผู้วิจัยและร่วมลง

พื้นที่เพื่อเก็บสมุนไพรกับคณะผู้วิจัยท าให้งานวิจัยส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอขอบพระคุณทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะ
วิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
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ผลของสำรกันเลือดแข็งชนิด citrate phosphate dextrose adenine-1 (CPDA1) 

ในกำรตรวจหำหมู่เลือด ด้วยเทคนิค PCR-SSP

ณัฐดา ต้นวงศ์1* ณัฏฐาภรณ์ ณ นคร1 กัญญารัตน์ แซ่ติว2 ธิดารัตน์ จิตต์มั่น2 และสุพัตรา มิถุนดี3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : วิธีภูมิคุ้มกันวิทยาเป็นวิธีมาตรฐานในการตรวจหมู่เลือดในห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด แต่หากผลไม่ชัดเจน จ�าเป็นต้องใช้

วิธีทางอณูวิทยาในการยืนยันหมู่เลือด ซึ่งต้องสกัด DNA จากเลือดที่เก็บในสารกันเลือดแข็งชนิด EDTA แต่ห้องปฏิบัติการบางแห่ง

ใช้สารกันเลือดแข็งชนิด CPDA1 อีกด้วย

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลของสารกันเลือดแข็งชนิด CPDA1 ต่อปริมาณของ DNA และการตรวจหายีน RHD ด้วยเทคนิค PCR-

SSP

วิธีกำรศึกษำ : เก็บตัวอย่างเลือดใน EDTA และ CPDA1 จากผู้บริจาคโลหิตคนเดียวกัน จ�านวน 40 ตัวอย่าง เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 

4°C เป็นเวลา 3, 10, และ 30 วัน จากนั้น สกัด DNA วัดปริมาณ และน�า DNA ที่ได้ ไปตรวจหายีน RHD ด้วยเทคนิค PCR-SSP

ผลกำรศึกษำ : ปริมาณ DNA ที่สกัดจากหลอด EDTA ในวันที่ 10 มีปริมาณมากกว่า DNA จากหลอด CPDA1 อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติ ิ(p=0.045) อย่างไรกต็ามในวนัที ่30 DNA ทีส่กดัจากหลอด CPDA1 มปีรมิาณมากกว่า DNA จากหลอด EDTA อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติ (p=0.037) และมีปริมาณมากกว่า DNA ที่สกัดจากสารกันเลือดแข็งชนิดเดียวกัน ที่สกัดในวันที่ 3 (p=0.004) และ 10 

(p=0.011) และเมื่อน�า DNA ที่สกัดจากเลือดที่เก็บใน EDTA และ CPDA1 ในแต่ละช่วงเวลาไปตรวจหายีน RHD พบว่าทุกตัวอย่าง

ให้ผลบวกและตรวจหายีน RHD ได้ 

วิจำรณ์และสรุป : สารกันเลือดแข็งชนิด CPDA1 ไม่มีผลยับย้ังปริมาณการสกัด DNA และไม่ยับย้ังกระบวนการ PCR ดังนั้นจึง

สามารถใช้เลือดที่เก็บใน CPDA1 ในการตรวจทั้งวิธีภูมิคุ้มกันและอณูวิทยาได้

ค�ำส�ำคัญ : อีดีทีเอ ซีพีดีเอวัน การสกัดดีเอ็นเอ พีซีอาร์-เอสเอสพี

1 Lecturer, Faculty of Medical Technology, Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhla, Thailand 90110
2 Undergrad student, Faculty of Medical Technology, Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhla, Thailand 90110
3 Regional Blood Centre XII, Songkhla, Thai Red Cross Society, Hat Yai, Songkhla, Thailand 90110
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Effects of citrate phosphate dextrose adenine 1 (CPDA1)

on blood group genotyping by PCR-SSP

Natda Tonwong1*, Natthaphon Na nakorn1, Kanyarat Saetiow2, Tidarat Jitmun2 and Supattra  Mitundee3

Abstract

Introduction : Serological technique is standard method for detection of blood group in blood bank, however, 

molecular technique is needed to confirm some particular cases. Source of DNA for PCR amplification is mostly 

from EDTA blood, in addition, CPDA1 is also commonly used in blood bank laboratory. 

Objective : This study aimed to investigate the effect of CPDA1 on yield of DNA at various storage times and 

on DNA amplification by sequence specific primer PCR (PCR-SSP). 

Methods : Forty of CPDA1 blood samples was stored at 4°C for 3, 10 and 30 days after venipuncture, DNA was 

extracted from buffy coat, measured, and amplified by PCR-SSP. Meanwhile, EDTA blood sample from the same 

donors was performed parallelly. 

Results : The highest yield of DNA from EDTA blood was retrieved from day 10, and higher than the yield from 

CPDA1 blood (p=0.045). On the other hand, the highest yield of DNA from CPDA1 blood was found on day 30 

and was significantly higher than the yield from day 3 (p=0.004) and day 10 (p=0.011). Interestingly, on day 30, 

DNA yield from CPDA1 was significant higher than the yield from EDTA blood (p = 0.037). In addition, DNA from 

both EDTA and CPDA1 blood was successfully amplified to detect RhD blood group using PCR-SSP technique. 

Conclusion : These results suggested that CPDA1 can be used as anticoagulant for molecular studies without 

any interference. 

Keywords : EDTA, CPDA1, DNA extraction, PCR-SSP
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Introduction 
 Detection of blood group in hospital laboratory routinely uses specific antibody to detect the 
antigen on the red cell, so called serology test. Advantages of this technique are convenient and not 
expensive, however, some certain antibodies are not commercially available or highly expensive causing 
disadvantage of serological test. In addition, when the serological result is discrepancy, molecular 
technique is needed to confirm blood group in some patients. Due to highly polymorphism of human 
blood group antigen, several PCR methods have been modified to determine blood group specific alleles 
such as real time PCR (1), multiplex PCR (2,3) sequence specific primer PCR (PCR-SSP) (4-7). PCR-SSP are 
widely used in detection of single nucleotide polymorphisms (SNPs) on different blood group as well as 
human leukocyte antigen (HLA) and human platelet antigen (HPA) (4-6).  

Initiation of PCR requires DNA template and source of DNA is the extraction from white blood cell 
in whole blood. Sample of whole blood was stored in anticoagulants. Anticoagulants are the chemical 
agents which prevent the coagulation of blood such as EDTA (ethylene diamine tetraacetic acid), sodium 
citrate, heparin, or ACD (acid citrate dextrose). EDTA is commonly used in laboratory. It binds calcium in 
blood therefore deplete calcium lead to prevent coagulation. Sodium citrate binds calcium in blood as 
well but does not stimulate platelet function therefore it is suitable for coagulation and platelet function 
tests (8-9). For molecular purpose, blood sample should be collected in ACD or EDTA because stability 
and yield of cellular DNA are higher than those of sample collected in heparin (10). Heparin is 
antithrombin and antithromboplastin. It prevents conversion of prothrombin to thrombin resulting in 
anticoagulation. Heparin cannot be used as anticoagulant for cell counts because heparin causes clumping 
of cells resulting in erroneous counts and moreover inhibit gene amplification of PCR when sample were 
collected in heparinized tube (10-11). 

In blood bank, donor blood in blood bag unit is stored in ACD or CPDA1 (citrate phosphate 
dextrose adenine-1) because they are inexpensive, easy to prepare, and have good properties for blood 
preservation. ACD and CPDA1 are acidic with a pH of 5 to 5.8 so that the dextrose does not caramelize 
when the solutions are autoclaved (13). CPDA1 can preserve 2,3-diphosphoglycerate (2,3-DPG) therefore, 
preserves red blood cells longer than ACD. Meanwhile, side tubes of blood donor have been collected 
during blood donation for blood group phenotyping, infectious serological and molecular testing. Most 
laboratories used EDTA as common coagulation for those purposes for the convenience. However, 
particular blood bank laboratory as well as in Regional Blood Centre XII Songkhla, Thailand using different 
blood coagulation types for specific purpose; CPDA1 blood for blood group phenotyping, clot blood for 
serological test, and EDTA blood for molecular test. Even though CPDA1 can preserve cells longer than 
EDTA blood, but its effect on molecular processes has not been demonstrated. So, this study aimed to 
investigate the effect of CPDA1 as anticoagulation for blood group detection by PCR-SSP. Yield of DNA at 
various storage times and RHD gene amplification of CPDA1 and EDTA blood samples were determined 
and compared.  
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Introduction 
 Detection of blood group in hospital laboratory routinely uses specific antibody to detect the 
antigen on the red cell, so called serology test. Advantages of this technique are convenient and not 
expensive, however, some certain antibodies are not commercially available or highly expensive causing 
disadvantage of serological test. In addition, when the serological result is discrepancy, molecular 
technique is needed to confirm blood group in some patients. Due to highly polymorphism of human 
blood group antigen, several PCR methods have been modified to determine blood group specific alleles 
such as real time PCR (1), multiplex PCR (2,3) sequence specific primer PCR (PCR-SSP) (4-7). PCR-SSP are 
widely used in detection of single nucleotide polymorphisms (SNPs) on different blood group as well as 
human leukocyte antigen (HLA) and human platelet antigen (HPA) (4-6).  

Initiation of PCR requires DNA template and source of DNA is the extraction from white blood cell 
in whole blood. Sample of whole blood was stored in anticoagulants. Anticoagulants are the chemical 
agents which prevent the coagulation of blood such as EDTA (ethylene diamine tetraacetic acid), sodium 
citrate, heparin, or ACD (acid citrate dextrose). EDTA is commonly used in laboratory. It binds calcium in 
blood therefore deplete calcium lead to prevent coagulation. Sodium citrate binds calcium in blood as 
well but does not stimulate platelet function therefore it is suitable for coagulation and platelet function 
tests (8-9). For molecular purpose, blood sample should be collected in ACD or EDTA because stability 
and yield of cellular DNA are higher than those of sample collected in heparin (10). Heparin is 
antithrombin and antithromboplastin. It prevents conversion of prothrombin to thrombin resulting in 
anticoagulation. Heparin cannot be used as anticoagulant for cell counts because heparin causes clumping 
of cells resulting in erroneous counts and moreover inhibit gene amplification of PCR when sample were 
collected in heparinized tube (10-11). 

In blood bank, donor blood in blood bag unit is stored in ACD or CPDA1 (citrate phosphate 
dextrose adenine-1) because they are inexpensive, easy to prepare, and have good properties for blood 
preservation. ACD and CPDA1 are acidic with a pH of 5 to 5.8 so that the dextrose does not caramelize 
when the solutions are autoclaved (13). CPDA1 can preserve 2,3-diphosphoglycerate (2,3-DPG) therefore, 
preserves red blood cells longer than ACD. Meanwhile, side tubes of blood donor have been collected 
during blood donation for blood group phenotyping, infectious serological and molecular testing. Most 
laboratories used EDTA as common coagulation for those purposes for the convenience. However, 
particular blood bank laboratory as well as in Regional Blood Centre XII Songkhla, Thailand using different 
blood coagulation types for specific purpose; CPDA1 blood for blood group phenotyping, clot blood for 
serological test, and EDTA blood for molecular test. Even though CPDA1 can preserve cells longer than 
EDTA blood, but its effect on molecular processes has not been demonstrated. So, this study aimed to 
investigate the effect of CPDA1 as anticoagulation for blood group detection by PCR-SSP. Yield of DNA at 
various storage times and RHD gene amplification of CPDA1 and EDTA blood samples were determined 
and compared.  
 

Materials and methods 
Blood samples  
 Forty RhD positive samples from Thai blood donor of regional blood centre XII Songkhla, Thailand 
were included in this study. The peripheral venous bloods from leftover blood specimen were collected 
in EDTA and CPDA1. Individual tube was divided into 3 microcentrifuge tubes with 1 ml and kept at 4 °C 
for DNA extraction at day 3, 10 and 30 after venipuncture.  

The use of leftover specimen was approved by the ethical committee of Faculty of Medicine, 
Prince of Songkla University (REC60-225-19-2).   
 
DNA preparation 

Genomic DNA (gDNA) was extracted from all samples by salting out technique (7). One milliliter of 
whole blood was centrifuged at 3,400 rpm for 5 min and 300 µl of buffy coat was transferred into fresh 
12×75 mm glass tube. Red cells were lysed with 3 ml of RBC lysis buffer, mixed and centrifuged at 3,000 
rpm for 10 min and supernatant was discarded. This step was repeated 3 times. The pellet was re-
suspended in 1 ml RBC lysis buffer and transferred to new microcentrifuge tube. After centrifugation at 
5,000 rpm for 2 min and supernatant was removed, 12 µl of proteinase K, 300 µl of ddH2O, 105 µl of 10% 
SDS and 105 µl of 7.5 M Guanidine HCl were added, mixed and incubated at 70 °C for 15 min. Supernatant 
was collected after centrifugation at 10,000 rpm for 10 min, then 1 ml of absolute ethanol was added and 
centrifuged. Supernatant was discarded and 469 µl of 80% ethanol was added, mixed for 1 minute and 
centrifuged at 10,000 rpm for 5 min. Incubated at 70 °C until dry. Diluted DNA with 100 µl of ddH2O and 
incubated at 70 °C for 5 min.  
 The gDNA concentration was measured by NanoDrop Spectrophotometer (Thermo Scientific, USA) 
and kept at -20 °C for RhD genotyping by PCR-SSP.  
 
PCR amplification 

PCR-SSP was used to detect RHD gene using primer sets previously described elsewhere (12), 
forward primer 5’- ACG ATA CCC AGT TTG TCT -3’ and reverse primer 5’- TGA CCC TGA GAT GGC TGT -3’ 
(Integrated and technologies, Singapore) generated 2 amplicons; control fragment of 1200 bp and RHD 
specific fragment of 600 bp. Internal control is human growth primer sets, forward primer 5’- TGC CTT CCC 
AAC CAT TC CTT -3’ and reverse primer 5’- CCA CTC ACG GAT TTC TGT TGT GTT TC -3’ (Integrated and 
technologies) generated fragment of 429 bp. PCR mixture contained 4 µl of 5X HOT FIRE (Solis BioDyne), 
0.2 µl of human growth forward and reverse primer, 0.5 µl of RHD forward and reverse primer. DNA 
concentration from each sample were normalized to 10 ng/l, then 2 µl of DNA template was added into 
the mixture. PCR amplification was performed with initial activation at 95 °C for 15 min. Followed by 30 
cycles at 95 °C for 30 s, 60 °C for 30 s, 72 °C for 45 s and final elongation at 72 °C for 5 min. PCR products 
were run on 2% agarose gel and stain by ethidium bromide. Then visualized with UV transluminator 
(UVITEC Cambridge) and compared with 100 bp DNA ladder. Due to various DNA concentration  
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Statistical analysis 
Statistical analyses were performed using SPSS 23. Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis test 

were used to compare DNA concentration between EDTA and CPDA1 at different storage times. Data were 
considered statistical significant when p-value < 0.05. Graphs were generated with GraphPad Prism 6.  

 
Results 

Yields of gDNA from EDTA and CPDA1 blood 
EDTA and CPDA1 blood were collected from the same individual donors (n=40). DNA extraction of 

EDTA blood sample on day 3, 10 and 30 post-venipuncture showed average yield of DNA for 1,655.50, 
1,828.00 and 1,403.50 ng, respectively. The average yield of DNA from CPDA1 blood sample on day 3, 10 
and 30 were 1,584.50, 1,412.00 and 1,836.50 ng, respectively. Compare between the two anticoagulants, 
DNA concentration of EDTA and CPDA1 blood was similar after 3 days prior the extraction. However, the 
significances were observed after extending the storage time in the 4C condition. At 10-day post-storage, 
hemolysis was observed in blood samples preserved in EDTA but not CPDA1 (data not shown), moreover, 
DNA concentration of EDTA blood samples was significantly higher than DNA from CPDA1 samples (p = 
0.045). Interestingly, on 30 days post-storage, DNA in CPDA1 blood samples had significantly higher than 
those of EDTA samples (p = 0.037) (Figure 1). In addition, all EDTA blood samples showed hemolysis 
whereas, less than 10% of CPDA1 blood sample started to be lysed.  
 
DNA amplification from EDTA and CPDA1 blood 

A pair of EDTA and CPDA1 blood collected from the same donors (n=40), all individuals were RhD 
positive based on standard serological test, hence, RHD gene must be inherited. PCR-SSP amplified two 
amplicons from each sample, one control fragment at 1,200 bp, while the 600 bp fragment specific for 
RhD positive. RhD positive individual showed both amplicons, whereas, RhD negative individual showed 
only the 1200 bp control fragment. The 429 bp of human growth fragment was used as internal control 
(Figure 2).   

All DNA samples from EDTA and CPDA1 blood, extracted on day 3, 10, and 30 days showed two 
amplicon of RHD gene (Figure 3) indicated that no interference of CPDA1 during amplification process of 
PCR.  

 
Discussion and conclusion 

CPDA1 has been used to preserve donor red cell in blood bag which can prolong life-span of the 
cell and safe the transfusion patients. EDTA is anticoagulant widely used in hematological manner such as 
study of cell morphology or cell count, in addition, most of molecular study required DNA sample from 
EDTA blood. However, fresh EDTA blood is recommended for DNA extraction from buffy, otherwise the 
longer storage, the more necrosis and the loss of DNA from leukocyte (13). CPDA1 composes of dextrose 
and adenine which is ATP supplement for cell metabolism, hence, can prevent hemolysis or necrosis of 
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DNA concentration of EDTA and CPDA1 blood was similar after 3 days prior the extraction. However, the 
significances were observed after extending the storage time in the 4C condition. At 10-day post-storage, 
hemolysis was observed in blood samples preserved in EDTA but not CPDA1 (data not shown), moreover, 
DNA concentration of EDTA blood samples was significantly higher than DNA from CPDA1 samples (p = 
0.045). Interestingly, on 30 days post-storage, DNA in CPDA1 blood samples had significantly higher than 
those of EDTA samples (p = 0.037) (Figure 1). In addition, all EDTA blood samples showed hemolysis 
whereas, less than 10% of CPDA1 blood sample started to be lysed.  
 
DNA amplification from EDTA and CPDA1 blood 

A pair of EDTA and CPDA1 blood collected from the same donors (n=40), all individuals were RhD 
positive based on standard serological test, hence, RHD gene must be inherited. PCR-SSP amplified two 
amplicons from each sample, one control fragment at 1,200 bp, while the 600 bp fragment specific for 
RhD positive. RhD positive individual showed both amplicons, whereas, RhD negative individual showed 
only the 1200 bp control fragment. The 429 bp of human growth fragment was used as internal control 
(Figure 2).   

All DNA samples from EDTA and CPDA1 blood, extracted on day 3, 10, and 30 days showed two 
amplicon of RHD gene (Figure 3) indicated that no interference of CPDA1 during amplification process of 
PCR.  

 
Discussion and conclusion 

CPDA1 has been used to preserve donor red cell in blood bag which can prolong life-span of the 
cell and safe the transfusion patients. EDTA is anticoagulant widely used in hematological manner such as 
study of cell morphology or cell count, in addition, most of molecular study required DNA sample from 
EDTA blood. However, fresh EDTA blood is recommended for DNA extraction from buffy, otherwise the 
longer storage, the more necrosis and the loss of DNA from leukocyte (13). CPDA1 composes of dextrose 
and adenine which is ATP supplement for cell metabolism, hence, can prevent hemolysis or necrosis of 

cell better than that of EDTA. This might explain the observation that DNA concentration extracted from 
CPDA1 was statistically significant higher than the DNA extracted from EDTA blood after venipuncture and 
store for 30 days. Heparin is least effective on cell preservation, since hemolysis can be observed within 9 
days in refrigerator and inhibits PCR amplification (14). In this study, both EDTA and CPDA1 were not 
interfered with DNA amplification in PCR. These results suggested that CPDA1 is alternative and 
comparable anticoagulants to be used in blood bank for both serological and molecular studies. 
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Figure 1. The yield of DNA form EDTA blood and CPDA blood at day 3, 10 and 30 after venipuncture. 
Statistically significant differences within the groups are indicated with *. 
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Figure 1. The yield of DNA form EDTA blood and CPDA blood at day 3, 10 and 30 after venipuncture. 
Statistically significant differences within the groups are indicated with *. 
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Figure 2. Gel electrophoresis of PCR amplification of RhDCE gene. 100 bp DNA ladder was showed in lane 
1. Negative control was in land 2. RhD negative individual was in land 3 and represented 1,200 bp and 429 
bp. RhD positive individual was in land 4 and represented 1,200 bp, 600 bp, and 429 bp. 
 

 

 

 
Figure 3. Gel electrophoresis of PCR amplification of RhD gene from 2 donors and showed as number 1 
and 2. DNA from EDTA and CPDA1 were indicated as EDTA and CPDA, respectively. M is 100 bp DNA ladder 
and showed in lane 1. RhD positive individual represented 1,200 bp, 600 bp, and 429 bp. 
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ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อระดับน�้ำตำลในเลือดของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบำหวำน

ทัศณีย์ หนูนารถ1 วลัยลักษณ์ สุวรรณภักดี1 และเบญจวรรณ ละหุการ1 

บทคัดย่อ

บทน�ำ : เบาหวานขณะตั้งครรภ์เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อย ส่งผลกระทบต่อหญิงตั้งครรภ์และทารก ปัจจุบันพบอุบัติการณ์ใน

ประเทศไทยสูงขึ้น ซึ่งภาวะแทรกซ้อนต่างๆสามารถป้องกันหรือลดความรุนแรงลงได้ โดยการควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อระดับน�้าตาลในเลือดของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน 

วิธีกำรศึกษำ : การศึกษาครั้งนี้เป็นแบบกึ่งทดลอง ท�าการศึกษาในโรงพยาบาลศูนย์ กลุ่มตัวอย่าง คือ หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน

ที่เข้ารับบริการที่แผนกฝากครรภ์ ในโรงพยาบาลศูนย์ ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม 2561 โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

ตามคุณสมบัติที่ก�าหนด จ�านวน 50 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน จ�านวน 25 ราย และกลุ่ม

ควบคมุทีไ่ด้รบัการพยาบาลตามปกต ิจ�านวน 25 ราย เครือ่งมอืทีใ่ช้ในงานวจิยัประกอบด้วย เครือ่งมอืในการทดลอง ได้แก่ โปรแกรม

ส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบบันทึกระดับน�้าตาลใน

เลือด วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิตพิรรณนา และสถติทิดสอบค่าที

ผลกำรศกึษำ : พบว่า กลุม่ทดลองหลงัได้รบัโปรแกรมฯมค่ีาเฉลีย่ระดบัน�า้ตาลในเลอืดก่อนรบัประทานอาหาร (M = 98.08, SD = 4.82) 

และระดบัน�า้ตาลในเลือดหลงัรบัประทานอาหาร 2 ช่ัวโมง (M =122.08, SD = 5.01) ต�า่กว่ากลุม่ควบคมุ (M = 115.92, SD = 5.63), 

(M =127.48, SD = 2.83) ตามล�าดบั อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(t = 12.04, p < .001 และ t = 13.37, p < .001)

วิจำรณ์และสรุป : จากการศกึษาครัง้นี ้พบว่าการส่งเสรมิสมรรถนะแห่งตนมผีลต่อระดบัน�า้ตาลในเลอืดของหญงิตัง้ครรภ์ทีเ่ป็นเบาหวาน 

ค�ำส�ำคัญ : โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน เบาหวานขณะตั้งครรภ์ ระดับน�้าตาลในเลือด

1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
1 Boromarajonani College of Nursing Nakhon Si Thammarat, Nursing Nakhon Si Thammarat, 80000
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The Effect of a Self-Efficacy Enhancement Program on Bloods Sugar Level of Pregnant 

Women with Gestational Diabetes Mellitus.

Tassanee Noonart1 Walailak Suwanpakdee1 and Benjawan Lahukan1 

Abstract

Introduction : Recently, Gastational Diabetes Mallitus was founded often.It has effected with mathernal and 

child. Nowaday, incident rate in Thailand has been high, which this event can be protect and reduced damag-

es by control blood sugar.

Objective : The effect of a self-efficacy enhancement program on bloods sugar level of Pregnant Women with 

Gestational Diabetes Mellitus. 

Methods : The purposes of this quasi- experimental research was to examine. The sample comprised pregnant 

women with gestational diabetes mellitus who received services at the antenatal clinic, provincial Hospital. 

Between July to October 2018. The sample size was 50 persons selected. and assigned into an experimental 

group (n = 25) or a control group (n = 25). The experimental group received the self-efficacy enhancement 

program, while the control group received standard care. The study instruments consisted of 2 parts, including (1) the 

experimental instrument i. e., the self-efficacy enhancement program, and (2) the data-collecting instrument com-

prising a personal data questionnaire and bloods sugar level. Data were analyzed using descriptive statistics and 

t-test. 

Results : the experimental group after receiving the self-efficacy enhancement program had mean scores Fast-

ing bloods sugar level (M = 98.08, SD = 4.82) and 2 hour post prandial (M = 122.08 , SD = 5.01) lower than control 

group (M = 115.92, SD = 5.63) (M = 127.48, SD = 2.83) significantly (t = 12.04, p < .001 และ t = 13.37, p < .001)

Conclusion : self-efficacy enhancement program had effect to bloods sugar level of Pregnant Women with 

Gestational Diabetes Mellitus. 

Keyword : The Effect of a Self-Efficacy Enhancement Program, Gestational Diabetes Mellitus, bloods sugar level
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ค้ำน้ำ 
 โรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์เป็นโรคที่พบบ่อย จากการศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบความชุกของโรคเบาหวาน
ขณะตั้งครรภ์ใน พ.ศ. 2557 เท่ากับ 9.2 ส่วนการศึกษาในประเทศไทยนั้นพบร้อยละ 1.5 ในปี พ.ศ. 255023 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
2.6 ในพ.ศ. 255519 ซึ่งจะเห็นได้ว่าอุบัติการณ์หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานมีแนวโน้มที่สูงขึ้น 
  ขณะตั้งครรภ์ฮอร์โมนจากรก เป็นปัจจัยส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงเป็นเบาหวานได้สูงขึ้น2 ส่งผลให้
เกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งต่อหญิงตั้งครรภ์ เช่น เกิดความดันโลหิตสูง25 ตกเลือดหลังคลอด3 เกิดการคลอดยากได้ร้อยละ ๓16 และ
ผลกระทบต่อทารกในครรภ์และทารกแรกเกิด เช่น ทารกในครรภ์ขาดอาหารและออกซิเจน ทารกตัวโต เสี่ยงต่อการได้รับอันตราย
ระหว่างคลอดได้ ทารกพิการแต่ก้าเนิด และความผิดปกติของระบบประสาทไขสันหลัง ภาวะหายใจล้าบาก และภาวะน้้าตาลในเลือด
ต่้าหลังคลอด 2 หากน้้าตาลต่้ามากๆในระยะเวลานานสมองจะถูกท้าลาย11 ซึ่งภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้สามารถป้องกันได้ โดยการ
ควบคุมระดับน้้าตาลในเลือดของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
  มาตรฐานในการดูแลและรักษาภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ คือ การควบคุมอาหาร การออกก้าลงักายและการใช้
อินซูลิน13 ซึ่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารเป็นสิ่งที่ส้าคัญส้าหรับหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน โดยต้องควบคุมปริมาณ
คาร์โบไฮเดรตในอาหารแต่ละมื้อ7 ส่วนการออกก้าลังกายมีผลท้าให้กล้ามเนื้อสามารถน้ากลูโคสไปใช้เป็นพลังงานได้มากขึ้นและท้าให้
อินซูลินท้างานได้ดีขึ้น ลดภาวะดื้ออินซูลินและการออกก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมระดับน้้าตาลใน
เลือดได้ดีกว่าการควบคุมอาหารเพียงอย่างเดียว1-11 หากหญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารและพฤติกรรมการออกก้าลัง
กายที่เหมาะสมจะส่งผลให้สามารถควบคุมระดับน้้าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า หญิง
ตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน ไม่สามารถควบคุเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้14 เนื่องจากยังขาดความรู้24 เช่ือว่าการออกก้าลังกายเป็นอันตราย
ต่อทารกในครรภ์17 ส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมระดับน้้าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้  
  จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า แนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมมีหลากหลายวิธีที่สามารถน้ามา
ประยุกต์ใช้กับหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานได้ เช่น การส่งเสริมการดูแลตนเอง4 การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม6 การส่งเสริมการรับรู้
สมรรถนะแห่งตน5-7-9-10-12 จากการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างหญิงตั้งครรภ์ พบว่าการรับรู้สมรรถนะแห่งตน เป็นปัจจัยส้าคัญในการ
ท้านายพฤติกรรมการออกก้าลังกาย21 และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์8 จากการศึกษา พบว่า 
โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกก้าลังกาย
เหมาะสมมากขึ้น10 จะเห็นได้ว่าการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนมีผลให้หญิงตั้งครรภ์สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้  
  การรับรู้สมรรถนะแห่งตนเป็นปัจจัยส้าคัญน้าไปสู่การปฏิบัติพฤติกรรมของบุคคล การกระท้าของบุคคล
สามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ขึ้นอยู่กับการรับรู้สมรรถนะของตนเองในสถานการณ์นั้นๆ15 ซึ่งการรับรู้สมรรถนะแห่งตนนั้นพบ
มีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวให้เหมาะสมได้ อีกทั้งยังมี
การศึกษาของฮินตันและโอลสัน18  พบว่าควรมีการออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการรับรู้สรรถนะแห่งตนในหญิงตั้งครรภ์ เพื่อให้หญิง
ตั้งครรภ์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม ผู้วิจัยจึงได้น้าทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของเบนดูรา15 มาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อระดับน้้าตาลในเลือดของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน 

วิธีด้ำเนินกำร 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน  
กลุ่มตัวอย่ำง เป็นหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานท่ีมาฝากครรภ์ ณ แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลศูนย์ โดยก้าหนดคุณสมบัติของ
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 1. ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ชนิดเอ วัน  
 2. ไม่มีภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง ภาวะครรภ์แฝด ภาวะซีด โรคหัวใจ เป็นต้น 
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ค้ำน้ำ 
 โรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์เป็นโรคที่พบบ่อย จากการศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบความชุกของโรคเบาหวาน
ขณะต้ังครรภ์ใน พ.ศ. 2557 เท่ากับ 9.2 ส่วนการศึกษาในประเทศไทยน้ันพบร้อยละ 1.5 ในปี พ.ศ. 255023 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
2.6 ในพ.ศ. 255519 ซึ่งจะเห็นได้ว่าอุบัติการณ์หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานมีแนวโน้มที่สูงขึ้น 
  ขณะตั้งครรภ์ฮอร์โมนจากรก เป็นปัจจัยส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงเป็นเบาหวานได้สูงขึ้น2 ส่งผลให้
เกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งต่อหญิงตั้งครรภ์ เช่น เกิดความดันโลหิตสูง25 ตกเลือดหลังคลอด3 เกิดการคลอดยากได้ร้อยละ ๓16 และ
ผลกระทบต่อทารกในครรภ์และทารกแรกเกิด เช่น ทารกในครรภ์ขาดอาหารและออกซิเจน ทารกตัวโต เสี่ยงต่อการได้รับอันตราย
ระหว่างคลอดได้ ทารกพิการแต่ก้าเนิด และความผิดปกติของระบบประสาทไขสันหลัง ภาวะหายใจล้าบาก และภาวะน้้าตาลในเลือด
ต่้าหลังคลอด 2 หากน้้าตาลต่้ามากๆในระยะเวลานานสมองจะถูกท้าลาย11 ซึ่งภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้สามารถป้องกันได้ โดยการ
ควบคุมระดับน้้าตาลในเลือดของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
  มาตรฐานในการดูแลและรักษาภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ คือ การควบคุมอาหาร การออกก้าลงักายและการใช้
อินซูลิน13 ซึ่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารเป็นสิ่งที่ส้าคัญส้าหรับหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน โดยต้องควบคุมปริมาณ
คาร์โบไฮเดรตในอาหารแต่ละมื้อ7 ส่วนการออกก้าลังกายมีผลท้าให้กล้ามเนื้อสามารถน้ากลูโคสไปใช้เป็นพลังงานได้มากขึ้นและท้าให้
อินซูลินท้างานได้ดีขึ้น ลดภาวะดื้ออินซูลินและการออกก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมระดับน้้าตาลใน
เลือดได้ดีกว่าการควบคุมอาหารเพียงอย่างเดียว1-11 หากหญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารและพฤติกรรมการออกก้าลัง
กายที่เหมาะสมจะส่งผลให้สามารถควบคุมระดับน้้าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า หญิง
ตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน ไม่สามารถควบคุเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้14 เนื่องจากยังขาดความรู้24 เช่ือว่าการออกก้าลังกายเป็นอันตราย
ต่อทารกในครรภ์17 ส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมระดับน้้าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้  
  จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า แนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมมีหลากหลายวิธีที่สามารถน้ามา
ประยุกต์ใช้กับหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานได้ เช่น การส่งเสริมการดูแลตนเอง4 การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม6 การส่งเสริมการรับรู้
สมรรถนะแห่งตน5-7-9-10-12 จากการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างหญิงตั้งครรภ์ พบว่าการรับรู้สมรรถนะแห่งตน เป็นปัจจัยส้าคัญในการ
ท้านายพฤติกรรมการออกก้าลังกาย21 และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์8 จากการศึกษา พบว่า 
โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกก้าลังกาย
เหมาะสมมากขึ้น10 จะเห็นได้ว่าการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนมีผลให้หญิงตั้งครรภ์สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้  
  การรับรู้สมรรถนะแห่งตนเป็นปัจจัยส้าคัญน้าไปสู่การปฏิบัติพฤติกรรมของบุคคล การกระท้าของบุคคล
สามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ขึ้นอยู่กับการรับรู้สมรรถนะของตนเองในสถานการณ์น้ันๆ15 ซึ่งการรับรู้สมรรถนะแห่งตนนั้นพบ
มีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวให้เหมาะสมได้ อีกทั้งยังมี
การศึกษาของฮินตันและโอลสัน18  พบว่าควรมีการออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการรับรู้สรรถนะแห่งตนในหญิงตั้งครรภ์ เพื่อให้หญิง
ตั้งครรภ์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม ผู้วิจัยจึงได้น้าทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของเบนดูรา15 มาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อระดับน้้าตาลในเลือดของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน 

วิธีด้ำเนินกำร 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน  
กลุ่มตัวอย่ำง เป็นหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานท่ีมาฝากครรภ์ ณ แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลศูนย์ โดยก้าหนดคุณสมบัติของ
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 1. ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ชนิดเอ วัน  
 2. ไม่มีภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง ภาวะครรภ์แฝด ภาวะซีด โรคหัวใจ เป็นต้น 

 3. มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 จนถึง 32 สัปดาห์ เนื่องจากเป็นช่วงอายุครรภ์ที่พบภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้มากท่ีสุด 
และไม่มีอาการแพ้ท้อง 
 4. มีการรับรู้และความสามารถในการสื่อสารไม่มีปัญหาทั้งการอ่านและเขียนภาษาไทยและสามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ 
 5. ได้รับการงดน้้างดอาหารก่อนมา รพ. เพื่อเจาะระดับน้้าตาลในเลือด 
 6. ให้ความร่วมมือในการวิจัย 
คุณสมบัติกำรคัดออกจำกกลุ่มตัวอย่ำง 

1 สตรีตั้งครรภ์ทีม่ีภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง ภาวะครรภ์แฝด โรคหัวใจ เป็นต้น 
2. สตรีตั้งครรภ์ที่เข้าร่วมโปรแกรมไม่ครบตามระยะเวลาที่ก้าหนด 

วิธีกำรเลือกและจ้ำนวนของกลุม่ตัวอย่ำง 
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  sampling) ตามคณุสมบัติข้างต้น การศึกษาครั้งน้ีค้านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง

ที่  effect  size  =  0.8  power =  0.80 อ้านาจความเช่ือมั่น .05 ได้กลุม่ตัวอย่างกลุม่ละ 25 ราย  
1. ผู้วิจัยส้ารวจรายช่ือและศึกษาประวัติของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลมหาราช

นครศรีธรรมราช และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่ก้าหนด และผู้วิจัยแนะน้าตัวเองสร้างสัมพันธภาพ 
ช้ีแจงวัตถุประสงค์ ข้ันตอนการวิจัย และสอบถามถึงความสมัครใจในการเข้าร่วมวิจัย เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย ช้ีแจงการ
พิทักษ์สิทธิให้กลุ่มตัวอย่างทราบ หากสมัครใจเข้าร่วมวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างเซ็นชื่อในใบยินยอมเข้าร่วมวิจัย พร้อมทั้งอธิบายสิทธิ
ในการตอบรับ ปฏิเสธ การเข้าร่วมวิจัยโดยไม่มีผลต่อการรักษาใดทั้งสิ้น 
 2. ผู้วิจัยท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มควบคุมก่อนและให้การดูแลตามปกติจนครบ 25 ราย จึงท้าการเก็บข้อมูล
ในกลุ่มทดลอง และด้าเนินการทดลอง โดยให้การดูแลตามโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็น
เบาหวาน เป็นรายกลุ่มจนครบ 25 ราย เพื่อป้องกันการปนเปื้อน (contamination) ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 
 กลุ่มควบคุม  
 ผู้วิจัยจะพบกลุ่มตัวอย่างไม่เกินกลุ่มละ5 คน ณ ห้องโรงเรียนพ่อแม่ แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช มีการพบกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 2 ครั้ง คือ ในสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 4 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 สัปดาห์ที่ 1ใช้เวลา 20 นาที ผู้วิจัยมีการด้าเนินการดังนี้ 
  1. ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง สร้างสัมพันธภาพ แนะน้าตัว พูดคุยเพื่อให้เกิดความไว้วางใจ และความ
ร่วมมือในการท้าวิจัย ผู้วิจัยอธิบายแบบสอบถาม และให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของหญิงตั้งครรภ์ที่
เป็นเบาหวาน เจาะระดับน้้าตาลในเลือดก่อนรับประทานอาหาร และหลังรับประทานอาหาร ๒ ช่ัวโมง 
  2. แจ้งการนัดหมายหญิงตั้งครรภ์อีก 4 สัปดาห์ ตามนัดของแผนกฝากครรภ์พร้อมทั้งงดน้้างดอาหารก่อน
มาโรงพยาบาล เพื่อประเมินระดับน้้าตาลในเลือดอีกครั้ง และผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล 
  3. กลุ่มตัวอย่างได้รับการดูแลตามปกติจากพยาบาลแผนกฝากครรภ์ 
 สัปดาห์ที่ 4 ใช้เวลา 30 นาที ผู้วิจัยมีการด้าเนินการดังนี้ 
  1. ผู้วิจัยพบกลุ่มตัวอย่างที่นัดหมาย ซักถามอาการและเจาะระดับน้้าตาลในเลือดก่อนรับประทานอาหาร 
และหลังรับประทานอาหาร 2 ช่ัวโมง 
  2. ผู้วิจัยแจกคู่มือการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานแก่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อรักษาจริยธรรมใน
การวิจัย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างซักถามข้อสงสัย 
  3. ผู้วิจัยแจ้งสิ้นสุดการศึกษาครั้งนี้ กล่าวปิดและขอบคุณกลุ่มตัวอย่าง 
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กลุ่มทดลอง 
 ผู้วิจัยพบกลุ่มตัวอย่างไม่เกินกลุ่มละ 5 คน ณ ห้องโรงเรียนพ่อแม่ แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช มีการพบกลุ่มตัวอย่าง 2 ครั้ง คือใน สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 สัปดาห์ที่ 1 ใช้เวลาในการท้ากิจกรรม 60 นาที ผู้วิจัยมีการด้าเนินกิจกรรมโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1. สร้างสัมพันธภาพ ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง สร้างสัมพันธภาพ แนะน้าตัว พูดคุยเพื่อให้เกิดความไว้วางใจ  
  ขั้นตอนที่ 2 ประเมินภาวะสุขภาพด้านร่างกายและอารมณ์ โดยการเข้าร่วมโปรแกรมด้วยความสมัครใจ
ของกลุ่มตัวอย่าง และการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆตามคุณสมบัติ ท้ังทางด้านร่างกายและอารมณ์ 
  ผู้วิจัยอธิบายแบบสอบถาม และให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็น
เบาหวาน เจาะระดับน้้าตาลในเลือดก่อนรับประทานอาหาร และหลังรับประทานอาหาร 2 ช่ัวโมง 
  ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเช่ือเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง โดยการร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความเช่ือ
ในขณะตั้งครรภ์และการปฏิบัติตัว เปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น ทัศนคติ ความเช่ือ 
เกี่ยวกับโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์และพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกก้าลังกายขณะตั้งครรภ์ 
  ขั้นตอนที่ 4 ปรับความเช่ือที่ไม่เหมาะสม โดยการสนับสนุนความเช่ือที่ถูกต้อง และปรับความเช่ือที่ไม่
ถูกต้องร่วมกับการให้ความรู้ เรื่อง การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์เบาหวาน และร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
  ขั้นตอนที่  5 สร้างความ เช่ือมั่ น ในการดูแลตนเอง โดยการศึกษาสื่ อมั ลติมี เดี ย  (multimedia 
presentation) หญิงตั้งครรภ์ต้นแบบพร้อมท้ังแจกคู่มือการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน และแนะน้าให้กลับไป
ปฏิบัติพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกก้าลังกายที่เหมาะสมเองที่บ้านทุกวันแล้วบันทึกลงในแบบบันทึกการ
รับประทานอาหารและแบบบันทึกพฤติกรรมการออกก้าลังกายด้านหลังคู่มือ  
  ขั้นตอนที่  6 การเสริมแรงโดยการกล่าวชักจูง และให้ก้าลังใจ ให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความมั่นใจใน
ความสามารถของตนเองตลอดการท้ากลุ่ม 
 2. ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างซักถามข้อสงสัย กล่าวสรุปและกล่าวขอบคุณพร้อมทั้งนัดหมายการเข้าร่วม
โปรแกรมครั้งต่อไป อีก 4 สัปดาห์ พร้อมทั้งให้งดน้้างดอาหารก่อนมาโรงพยาบาล 
 สัปดาห์ที่ 2 และ 3  
  ขั้นตอนท่ี 6 การเสริมแรง โดยผู้วิจัยติดตามกลุ่มตัวอย่างทางโทรศัพท์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ใช้เวลาครั้งละ 5-
10 นาทีเพื่อซักถามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารและการออกก้าลังกายที่เหมาะสมที่บ้าน และ
ร่วมกันแก้ปัญหา พูดคุยให้ก้าลังใจ และช่ืนชม กลุ่มตัวอย่างที่สามารถปฏิบัติได้เหมาะสมแล้ว  
 สัปดาห์ที่ 4 ใช้เวลาในการท้ากิจกรรม 30 นาที ผู้วิจัยมีการด้าเนินการดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่างตามที่นัดหมายไว้ กล่าวทักทาย และให้กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนร่วมพูดคุยถึงปัญหา
อุปสรรค ความรู้สึก เกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกก้าลังกายที่ได้ไปปฏิบัติเองที่บ้าน และร่วมกัน
แลกเปลี่ยนวิธีการแก้ไขปัญหาและความคิดเห็น 
 2. ผู้วิจัยจดบันทึกข้อมูลระดับน้้าตาลในเลือดกลุ่มตัวอย่างก่อนรับประทานอาหาร และหลังรับประทานอาหาร 2 
ช่ัวโมงภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมจากสมุดบันทึกระดับน้้าตาลในเลือด 
 3. ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วกล่าวสรุปการเข้าร่วมโปรแกรมพร้อมทั้งแจ้งสิ้นสุดการศึกษาครั้งนี้ 
กล่าวปิด และขอบคุณกลุ่มตัวอย่าง 

ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผลกำรวิจัย  
1. ข้อมูลทั่วไป พบว่ากลุ่มทดลองเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มีมีอายุระหว่าง 23 – 45 ปี ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 34.32 ปี (SD = 5.79) 

รายได้เฉลี่ย 18,260 บาทต่อเดือน ส่วนกลุ่มควบคุมมีอายุระหว่าง 29 – 45 ปี ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 36.64 ปี (SD = 4.08) มีรายได้
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กลุ่มทดลอง 
 ผู้วิจัยพบกลุ่มตัวอย่างไม่เกินกลุ่มละ 5 คน ณ ห้องโรงเรียนพ่อแม่ แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช มีการพบกลุ่มตัวอย่าง 2 ครั้ง คือใน สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 สัปดาห์ที่ 1 ใช้เวลาในการท้ากิจกรรม 60 นาที ผู้วิจัยมีการด้าเนินกิจกรรมโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1. สร้างสัมพันธภาพ ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง สร้างสัมพันธภาพ แนะน้าตัว พูดคุยเพื่อให้เกิดความไว้วางใจ  
  ข้ันตอนที่ 2 ประเมินภาวะสุขภาพด้านร่างกายและอารมณ์ โดยการเข้าร่วมโปรแกรมด้วยความสมัครใจ
ของกลุ่มตัวอย่าง และการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนอ่ืนๆตามคุณสมบัติ ท้ังทางด้านร่างกายและอารมณ์ 
  ผู้วิจัยอธิบายแบบสอบถาม และให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็น
เบาหวาน เจาะระดับน้้าตาลในเลือดก่อนรับประทานอาหาร และหลังรับประทานอาหาร 2 ช่ัวโมง 
  ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเช่ือเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง โดยการร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความเช่ือ
ในขณะตั้งครรภ์และการปฏิบัติตัว เปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น ทัศนคติ ความเช่ือ 
เกี่ยวกับโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์และพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกก้าลังกายขณะตั้งครรภ์ 
  ขั้นตอนที่ 4 ปรับความเช่ือที่ไม่เหมาะสม โดยการสนับสนุนความเช่ือที่ถูกต้อง และปรับความเช่ือที่ไม่
ถูกต้องร่วมกับการให้ความรู้ เรื่อง การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์เบาหวาน และร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
  ขั้นตอนที่  5 สร้างความ เช่ือมั่ น ในการดูแลตนเอง โดยการศึกษาสื่ อมั ลติมี เดี ย  (multimedia 
presentation) หญิงตั้งครรภ์ต้นแบบพร้อมท้ังแจกคู่มือการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน และแนะน้าให้กลับไป
ปฏิบัติพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกก้าลังกายที่เหมาะสมเองที่บ้านทุกวันแล้วบันทึกลงในแบบบันทึกการ
รับประทานอาหารและแบบบันทึกพฤติกรรมการออกก้าลังกายด้านหลังคู่มือ  
  ขั้นตอนที่  6 การเสริมแรงโดยการกล่าวชักจูง และให้ก้าลังใจ ให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความมั่นใจใน
ความสามารถของตนเองตลอดการท้ากลุ่ม 
 2. ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างซักถามข้อสงสัย กล่าวสรุปและกล่าวขอบคุณพร้อมทั้งนัดหมายการเข้าร่วม
โปรแกรมครั้งต่อไป อีก 4 สัปดาห์ พร้อมทั้งให้งดน้้างดอาหารก่อนมาโรงพยาบาล 
 สัปดาห์ที่ 2 และ 3  
  ขั้นตอนท่ี 6 การเสริมแรง โดยผู้วิจัยติดตามกลุ่มตัวอย่างทางโทรศัพท์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ใช้เวลาครั้งละ 5-
10 นาทีเพื่อซักถามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารและการออกก้าลังกายที่เหมาะสมที่บ้าน และ
ร่วมกันแก้ปัญหา พูดคุยให้ก้าลังใจ และช่ืนชม กลุ่มตัวอย่างที่สามารถปฏิบัติได้เหมาะสมแล้ว  
 สัปดาห์ที่ 4 ใช้เวลาในการท้ากิจกรรม 30 นาที ผู้วิจัยมีการด้าเนินการดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่างตามที่นัดหมายไว้ กล่าวทักทาย และให้กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนร่วมพูดคุยถึงปัญหา
อุปสรรค ความรู้สึก เกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกก้าลังกายที่ได้ไปปฏิบัติเองที่บ้าน และร่วมกัน
แลกเปลี่ยนวิธีการแก้ไขปัญหาและความคิดเห็น 
 2. ผู้วิจัยจดบันทึกข้อมูลระดับน้้าตาลในเลือดกลุ่มตัวอย่างก่อนรับประทานอาหาร และหลังรับประทานอาหาร 2 
ช่ัวโมงภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมจากสมุดบันทึกระดับน้้าตาลในเลือด 
 3. ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วกล่าวสรุปการเข้าร่วมโปรแกรมพร้อมทั้งแจ้งสิ้นสุดการศึกษาครั้งนี้ 
กล่าวปิด และขอบคุณกลุ่มตัวอย่าง 

ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผลกำรวิจัย  
1. ข้อมูลทั่วไป พบว่ากลุ่มทดลองเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มีมีอายุระหว่าง 23 – 45 ปี ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 34.32 ปี (SD = 5.79) 

รายได้เฉลี่ย 18,260 บาทต่อเดือน ส่วนกลุ่มควบคุมมีอายุระหว่าง 29 – 45 ปี ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 36.64 ปี (SD = 4.08) มีรายได้

เฉลี่ย 19,120 บาทต่อเดือน กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีอาชีพแม่บ้าน (ร้อยละ 36 และร้อยละ 52) ส่วนใหญ่เป็นการตั้งครรภ์
หลัง (ร้อยละ 76 และร้อยละ 68) และเคยไดร้ับความรู้เรื่องโรคเบาหวานมาก่อน (ร้อยละ 68 และร้อยละ 84) ซึ่งได้รับจาก
พยาบาล (ร้อยละ 41 และร้อยละ 70) และส่วนใหญ่เคยออกก้าลังกายก่อนตั้งครรภ์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง (ร้อยละ 56 และ
ร้อยละ 64) โดยใช้วิธีการเดิน (ร้อยละ 85.7 และร้อยละ 36.30) 
 เมื่อเปรียบเทยีบความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมลูการตั้งครรภ์ทั้งสองกลุม่ โดยใช้สถิตไิค-สแควร์ (chi-square 
test) สถิติฟิชเชอร์ (Fisher’s exact test) ไลลีฮดู (Likelyhood Ratio) และสถติิทีอิสระ (independent t-test) พบว่ากลุม่ตัวอย่างทั้ง
สองกลุม่มีข้อมลูส่วนบคุคลและข้อมลูการตั้งครรภไ์มแ่ตกตา่งกันอยา่งมนีัยสา้คญัทางสถิติ (p > .05) 

2. เปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยระดบัน้้าตาลในเลือดกลุม่ทดลองก่อนและหลังไดร้ับโปรแกรมส่งเสรมิสมรรถนะแห่งตน 
ตำรำงที่ 1 เปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยระดบัน้้าตาลในเลือดกลุม่ทดลองก่อนและหลังได้รบัโปรแกรมส่งเสรมิสมรรถนะแห่งตน โดยใช้สถติิทีคู่ 
(n=25)   

ตัวแปร 
ก่อน หลัง 

t 
M SD M SD 

FBS 116.32 3.58 98.08 4.82 19.97* 
2 hr. pp 125.44 4.30 112.08 5.01 25.90* 
* P<.001 
 จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มทดลองก่อนเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนมีค่าเฉลี่ยระดับน้้าตาลในเลือดก่อนรับประทาน
อาหาร (M = 116.32, SD = 3.58)  และระดับน้้าตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร 2 ช่ัวโมง (M =125.44, SD = 4.30)  สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ
น้้าตาลในเลือดก่อนรับประทานอาหาร (M = 98.08, SD = 4.82)  และระดับน้้าตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร 2 ช่ัวโมง (M =112.08, SD = 
5.01) หลังเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิต (t = 19.97, p < .001 และ t = 25.90, p < .001) 

3. เปรยีบเทียบระดบัน้้าตาลในเลือดระหว่างกลุม่ทดลองหลังไดร้ับโปรแกรมส่งเสรมิสมรรถนะแหง่ตนกับกลุ่มควบคมุหลัง
ไดร้ับการพยาบาลตามปกต ิ
ตำรำงที่ 2 เปรียบเทียบระดับน้้าตาลในเลือดระหว่างกลุ่มทดลองหลังไดร้ับโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนกับกลุ่มควบคุม
หลังไดร้ับการพยาบาลตามปกติโดยใช้สถิติทีอิสระ (N=50) 

ตัวแปร 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

t 
M SD M SD 

FBS 98.08 4.82 115.92 5.63 12.04* 
2 hr. pp 112.08 5.01 127.48 2.83 13.37* 
* P<.001 

จากตารางที่ 2 พบว่าหลังเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยระดับน้้าตาลในเลือดก่อน
รับประทานอาหาร (M = 115.92, SD = 5.63) และระดับน้้าตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร 2 ช่ัวโมง (M =127.48, SD = 2.83) สูง
กว่าระดับน้้าตาลในเลือดก่อนรับประทานอาหาร (M = 116.32, SD = 3.58) และระดับน้้าตาลในเลือดหลงัรับประทานอาหาร 2 ช่ัวโมง 
(M =125.44, SD = 4.30) ของกลุ่มทดลอง อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิต (t = 12.04, p < .001 และ t = 13.37, p < .001) 

สรุปผลกำรวิจัย 
 จากการศึกษาเปรยีบเทียบระดบัน้้าตาลในเลอืดของหญิงตัง้ครรภ์ที่เป็นเบาหวานพบว่า 1) หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานมีระดับ
น้้าตาลในเลือดก่อนรับประทานอาหารและระดบัน้้าตาลในเลอืดหลังรบัประทานอาหาร 2 ช่ัวโมงก่อนได้รับโปรแกรมส่งเสรมิสมรรถนะแหง่
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ตนสูงกว่าหลังได้รบัโปรแกรมส่งเสรมิสมรรถนะแห่งตน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>.001) 2) หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานกลุ่มควบคุมมี
ค่าเฉลี่ยระดับน้้าตาลในเลือดก่อนรับประทานอาหารและระดับน้้าตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร 2 ช่ัวโมงสูงกว่ากลุ่มทดลองหลัง
ได้รับโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>.001) สมารถอธิบายเหตุผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกก้าลังกาย ซึ่งโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนท้าให้หญิงตั้งครรภ์ที่เป็น
เบาหวานมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารและออกก้าลังกายดีขึ้น10 ส่งผลต่อระดับน้้าตาลในเลือด7 และการออกก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมระดับน้้าตาลในเลือดได้ดี 1-11 โดยโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนเป็นการน้าแหล่งสนับสนุนทั้ง 4 แหล่งของ
แบนดูรา15 มาประยุกต์ใช้กับการทบทวนวรรณกรรม เพื่อส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์เป็นเบาหวานมีพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยการจัดกิจกรรมแบบ
รายกลุ่ม เปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลตนเอง การรับประทานอาหาร การออกก้าลังกาย ปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น มีการประเมินความเช่ือและปรับความเช่ือด้านสุขภาพให้ถูกต้อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารและการออกก้าลังกาย22 ท้าให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงกับกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์ที่เป็น
เบาหวานมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกก้าลังกายที่เหมาะสม จึงส่งผลให้มีระดับน้้าตาลในเลือดลดลง 
 2. การให้ความรู้อย่างเฉพาะเจาะจง จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าสาเหตุที่ท้าให้หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานไม่สามารถ
ควบคุมระดับน้้าตาลในเลอืดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได ้คือ หญิงตั้งครรภ์มีความเช่ือว่าการออกก้าลังกายขณะตั้งครรภ์ไม่ปลอดภัย17 และกลัว
อันตรายที่จะเกิดต่อทารกในครรภ์มาก11 ขาดความรู้เกี่ยวกับผลกระทบ การปฏิบัติตัวที่เหมาะสม24 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาครั้งนี้
พบว่า กลุ่มตัวอย่างยังมีความเช่ือว่าการออกก้าลังกายจะส่งผลให้ทารกในครรภ์ได้รับอันตราย ท้าให้แท้ง ควรรับประทานอาหารมาก ๆ 
เพราะทารกที่คลอดออกมาตวัโตเป็นเด็กสุขภาพด ีโดยผู้วิจัยได้มีการปรับความเช่ือที่ผิด โดยการให้ความรู้ที่ถูกต้องตรงกับปัญหาของหญิง
ตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน และกลุ่มทดลองอยู่ในช่วง 23 – 45 ปี อายุเฉลี่ย 34.32 ปี (SD = 5.79) ซึ่งเป็นช่วงวัยที่พร้อมกับการเรียนรู้ มี
พฤติกรรมและอารมณ์ที่มั่นคง มีการยอมรับตนเองและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญา ท้าให้หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานสามารถ
ปรับพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมส่งผลให้ระดับน้้าตาลในเลือดลดลง  
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ตนสูงกว่าหลังได้รบัโปรแกรมส่งเสรมิสมรรถนะแห่งตน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>.001) 2) หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานกลุ่มควบคุมมี
ค่าเฉลี่ยระดับน้้าตาลในเลือดก่อนรับประทานอาหารและระดับน้้าตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร 2 ช่ัวโมงสูงกว่ากลุ่มทดลองหลัง
ได้รับโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>.001) สมารถอธิบายเหตุผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกก้าลังกาย ซึ่งโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนท้าให้หญิงตั้งครรภ์ที่เป็น
เบาหวานมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารและออกก้าลังกายดีขึ้น10 ส่งผลต่อระดับน้้าตาลในเลือด7 และการออกก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมระดับน้้าตาลในเลือดได้ดี 1-11 โดยโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนเป็นการน้าแหล่งสนับสนุนทั้ง 4 แหล่งของ
แบนดูรา15 มาประยุกต์ใช้กับการทบทวนวรรณกรรม เพื่อส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์เป็นเบาหวานมีพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยการจัดกิจกรรมแบบ
รายกลุ่ม เปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลตนเอง การรับประทานอาหาร การออกก้าลังกาย ปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น มีการประเมินความเช่ือและปรับความเช่ือด้านสุขภาพให้ถูกต้อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารและการออกก้าลังกาย22 ท้าให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงกับกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์ที่เป็น
เบาหวานมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกก้าลังกายที่เหมาะสม จึงส่งผลให้มีระดับน้้าตาลในเลือดลดลง 
 2. การให้ความรู้อย่างเฉพาะเจาะจง จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าสาเหตุที่ท้าให้หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานไม่สามารถ
ควบคุมระดับน้้าตาลในเลอืดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได ้คือ หญิงตั้งครรภ์มีความเช่ือว่าการออกก้าลังกายขณะตั้งครรภ์ไม่ปลอดภัย17 และกลัว
อันตรายที่จะเกิดต่อทารกในครรภ์มาก11 ขาดความรู้เกี่ยวกับผลกระทบ การปฏิบัติตัวที่เหมาะสม24 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาครั้งนี้
พบว่า กลุ่มตัวอย่างยังมีความเช่ือว่าการออกก้าลังกายจะส่งผลให้ทารกในครรภ์ได้รับอันตราย ท้าให้แท้ง ควรรับประทานอาหารมาก ๆ 
เพราะทารกที่คลอดออกมาตวัโตเป็นเด็กสุขภาพด ีโดยผู้วิจัยได้มีการปรับความเช่ือที่ผิด โดยการให้ความรู้ที่ถูกต้องตรงกับปัญหาของหญิง
ตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน และกลุ่มทดลองอยู่ในช่วง 23 – 45 ปี อายุเฉลี่ย 34.32 ปี (SD = 5.79) ซึ่งเป็นช่วงวัยที่พร้อมกับการเรียนรู้ มี
พฤติกรรมและอารมณ์ที่มั่นคง มีการยอมรับตนเองและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญา ท้าให้หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานสามารถ
ปรับพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมส่งผลให้ระดับน้้าตาลในเลือดลดลง  
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ทัศนคติและพฤติกรรมกำรป้องกันอันตรำยจำกกำรสัมผัสเสียงดัง

ของพนักงำนโรงงำนผลิตน�้ำยำงข้น แห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง 

ปัทมา แก้วมุ่ย1 ธนวรรณ บัวเจริญ2* และสุปานดี มณีโลกย์3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : จากการตรวจวัดระดับความเข้มเสียงของโรงงานผลิตน�้ายางข้นพบว่ามีระดับเสียงดังเกินกว่า 85 dBA ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณ

พื้นที่การท�างานมีการใช้เครื่องปั่นแยกน�้ายาง จ�านวน 71 เครื่อง และในบริเวณดังกล่าวมีพนักงานปฏิบัติงานเป็นจ�านวนมาก ท�าให้

พนักงานมีโอกาสสัมผัสกับเสียงดัง อย่างไรก็ดีแม้สถานประกอบการจะมีมาตรการควบคุมการสัมผัสกับเสียงดัง แต่แนวคิดและ

พฤติกรรมการป้องกันและดูแลตนเองจากการสัมผัสเสียงดังขงพนักงานยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดังของพนักงานโรงงานผลิตน�้ายางข้นแห่ง

หนึ่งในจังหวัดตรัง

วธิกีำรศกึษำ : การศกึษาในครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิส�ารวจ (Survey research) ในกลุม่ประชากรทีเ่ป็นพนกังานทีป่ฏบิตังิานในโรงงาน

น�้ายางข้นแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง จ�านวน 91 คน ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน เมษายน 2561 โดยใช้

แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลกำรศึกษำ : พบว่า พนกังานมีระดบัทศันคตด้ิานการป้องกนัอันตรายจากการสมัผัสเสยีงดงัอยูใ่นระดบัสงู ( X ± S.D.= 3.83 ± 0.30) 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมของการป้องกันการได้รับสัมผัสเสียงดัง สามารถจ�าแนกออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ 1) พฤติกรรรมการป้องกัน

การสัมผัสเสียงดังขณะปฏิบัติงานพบว่า พนักงานใช้ปลั๊กอุดหู ร้อยละ 71.4 พนักงานได้รับการอบรมเรื่องการป้องกันอันตรายจาก

การสมัผสัเสยีงดงัร้อยละ 86.8 ส่วนที ่2)พฤตกิรรรมการป้องกนัการสมัผสัเสยีงดงันอกเหนอืการปฏบิตังิาน พบว่า พนกังานส่วนใหญ่

ไม่ท�ากิจกรรมที่ท�าให้มีโอกาสสัมผัสกับเสียงดังเช่น พนักงานร้อยละ 100 ไม่ยิงปืน พนักงานร้อยละ 98.9 ไม่เล่นดนตรีที่มีเสียงดัง 

และพนักงานร้อยละ 94.5 ไม่เที่ยวสถานบันเทิงที่เปิดเพลงเสียงดัง ตามล�าดับ 
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Attitudes and Preventive Behaviors in Noise Exposure of Workers in

Concentrated Latex Manufacturer in Trang Province 

Pattama Kaewmui1 Thanawan Buacharoen2* and Supandee Maneelok3

Abstract

Introduction : Workers are exposed to noise from 71 centrifuges in concentrated latex manufacturer. Sound 

level are more than 85 dBA in the work place. Even though there are several noise control measures in the 

work place but we have not known about attitudes and preventive behaviors in noise exposure of workers. 

Objective : To examine the attitudes and self – protection behaviors in noise exposure of workers in concen-

trated latex manufacturer.

Method : The population consisted of 91 who worked in concentrated latex manufacturer in Trang Province. 

The data were collected by using questionnaire and were analyzed by descriptive statistics.

Results : In term of the attitudes, the employees had high level ( X ± S.D.= 3.83 ± 0.30). As far as preventive 

behaviors is concerned, 71.4 % of workers who used ear plug and 86.8 % were trained about hearing protection. 

Workers rarely taking noise activities in daily life. For example, they did not play shooting sport (100%), play the 

music (98.9%) and visit noisy bars (94.5%), respectively. 

Keywords: Attitudes, Preventive Behaviors, Concentrated Latex Manufacturer Workers 
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บทนํา 

 ผลกระทบจากการสัมผัสเสียงดังขณะปฏิบัติงานน้ันทําใหเกิดความผิดปกติตั้งแตระดับนอยไปจนถึงระดับมากเริ่ม

ตั้งแตสมรรถภาพการไดยินลดลงไปจนกระท่ังประสาทหูเสื่อม ผลกระทบดังกลาวไมสามารถแกไขกลับคืนมาใหเปนปกติได

ตัวอยางของพนักงานท่ีไดรับผลกระทบจากการทํางานภายใตพ้ืนท่ีทํางานท่ีมีเสียงดังไดแก พนักงานแผนกเหมืองหิน แผนก

สํานักงาน แผนกบดและยอยหิน แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม และแผนกซอมบํารุงมีภาวะประสาทหูเสื่อม

คอนขางมาก เน่ืองจากพนักงานไดรับสัมผัสเสียงดังสะสมมาเปนระยะเวลานานและเกิดจากความประมาทในการสวมใส

อุปกรณปองกันเสียงดัง (รัตนาภรณ เพ็ชรประพันธและคณะ,2558) เชนเดียวกับการศึกษาของ อริสรา (2559) ท่ีพบวา

พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม แปรรูปยางธรรมชาติ มีความชุกของการสูญเสียการไดยิน รอยละ 60  

 สําหรับโรงงานผลิตนํ้ายางขนท่ีไดทําการศึกษาในครั้งน้ีพบวามีการใชเครื่องปนแยกนํ้ายางจํานวน 71 เครื่อง และ

เครื่องจักรน้ันก็ยังติดตั้งอยูในบริเวณเดียวกันกับเครื่องรีดยางอีกดวย ดังน้ันเครื่องจักรดังกลาวจึงเปนแหลงกําเนิดเสียงท่ี

อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสมรรถภาพการไดยนิตอพนักงาน ท้ังน้ีเพราะในพ้ืนท่ีทํางานดังกลาวจะมีพนักงานทํางานอยูใน

บริเวณน้ันดวย และจากการตรวจวัดสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีทํางานบริเวณน้ันในป 2560 พบวาระดับเสียงดังในบริเวณพ้ืนท่ี

กระบวนการผลิตนํ้ายางขนและการผลิตยางสกิมมีระดับความเขมเสียงเกินกวาคามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงท่ียอมใหลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางาน 8 ช่ัวโมงการทํางาน 

อยางไรก็ดีทางสถานประกอบการก็ไดมีการดําเนิน มาตรการควบคุมปองกันเสียงดังโดยสถานประกอบการไดจัดเตรียม

อุปกรณปองกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดังไวใหพนักงานไดสวมใส แตกลับพบวามีพนักงานบางสวนยังไมสวมใสอุปกรณ

ปองกันการไดยินตามท่ีทางบริษัทจัดเตรียมไวให 

ดังน้ัน ทางผูวิจัยจึงไดมีความประสงคท่ีจะสํารวจทัศนคติและพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการสัมผัสเสียง

ดังของพนักงานโรงงานผลิตนํ้ายางขนเพ่ือจะศึกษาและหาแนวทางการสงเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการปองกันอันตราย

จากการสัมผัสเสียงดังขณะปฏิบัติงานในลําดับตอไป  
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 งานวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ท่ีไดทําการสํารวจกลุมประชากรท่ีเปนพนักงานท่ี

ปฏิบัติงานในโรงงานนํ้ายางขนแหงหน่ึงในจังหวัดตรัง จํานวน 91 คน ท้ังน้ี ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช

แบบสอบถามโดยแบบสอบถามมีโครงสราง 3 สวนดังน้ีคือ  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 21 ขอ ไดแก ระยะเวลาการทํางาน ปญหาสุขภาพ การใช

อุปกรณปองกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดัง เปนตน  

สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับทัศนคติดานการปองกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดัง จํานวน 15 ขอ ท้ังน้ีแบบสอบถาม

มีขอคําตอบเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ท่ีมีขอคําถามเปนแบบเลือกตอบ 5 ระดับ สําหรับกรณีขอ

คําถามเชิงบวกและผูตอบแบสอบถามตอบวาเห็นดวยอยางยิ่ง คะแนนท่ีไดจะมีคาเทากับ 5 คะแนน และระดับคะแนนจะ

ลดลงไปจนถึงระดับความเห็นท่ีนอยท่ีสุด ซึ่งจะมีระดับคะแนนเทากับ 1 คะแนน ตามลําดับ และในทางตรงกันขาม กรณีท่ี

ขอคําถามเชิงลบและผูตอบแบสอบถามตอบวาเห็นดวยอยางยิ่ง คะแนนท่ีไดจะมีคาเทากับ 1 คะแนน และระดับคะแนนจะ

เพ่ิมข้ึนไปจนถึงระดับความเห็นท่ีนอยท่ีสุด ซึ่งจะมีระดับคะแนนเทากับ 5 คะแนน ตามลําดับ และสําหรับเกณฑการ

ประเมินระดับทัศนคติจะแบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 2.33 หมายถึง ทัศนคตดิานการ

ปองกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดังอยูในระดับต่ํา ขณะท่ีระดับคะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.34 – 3.67 หมายถึง ทัศนคติดาน

การปองกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดังอยูในระดับปานกลาง และระดับคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.68 – 5.00 หมายถึง 

ทัศนคติดานการปองกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดังอยูในระดับสูง ตามลําดับ 
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บทนํา 

 ผลกระทบจากการสัมผัสเสียงดังขณะปฏิบัติงานน้ันทําใหเกิดความผิดปกติตั้งแตระดับนอยไปจนถึงระดับมากเริ่ม

ตั้งแตสมรรถภาพการไดยินลดลงไปจนกระท่ังประสาทหูเสื่อม ผลกระทบดังกลาวไมสามารถแกไขกลับคืนมาใหเปนปกติได

ตัวอยางของพนักงานท่ีไดรับผลกระทบจากการทํางานภายใตพ้ืนท่ีทํางานท่ีมีเสียงดังไดแก พนักงานแผนกเหมืองหิน แผนก

สํานักงาน แผนกบดและยอยหิน แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม และแผนกซอมบํารุงมีภาวะประสาทหูเสื่อม

คอนขางมาก เน่ืองจากพนักงานไดรับสัมผัสเสียงดังสะสมมาเปนระยะเวลานานและเกิดจากความประมาทในการสวมใส

อุปกรณปองกันเสียงดัง (รัตนาภรณ เพ็ชรประพันธและคณะ,2558) เชนเดียวกับการศึกษาของ อริสรา (2559) ท่ีพบวา

พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม แปรรูปยางธรรมชาติ มีความชุกของการสูญเสียการไดยิน รอยละ 60  

 สําหรับโรงงานผลิตนํ้ายางขนท่ีไดทําการศึกษาในครั้งน้ีพบวามีการใชเครื่องปนแยกนํ้ายางจํานวน 71 เครื่อง และ

เครื่องจักรน้ันก็ยังติดตั้งอยูในบริเวณเดียวกันกับเครื่องรีดยางอีกดวย ดังน้ันเครื่องจักรดังกลาวจึงเปนแหลงกําเนิดเสียงท่ี

อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสมรรถภาพการไดยนิตอพนักงาน ท้ังน้ีเพราะในพ้ืนท่ีทํางานดังกลาวจะมีพนักงานทํางานอยูใน

บริเวณน้ันดวย และจากการตรวจวัดสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีทํางานบริเวณน้ันในป 2560 พบวาระดับเสียงดังในบริเวณพ้ืนท่ี

กระบวนการผลิตนํ้ายางขนและการผลิตยางสกิมมีระดับความเขมเสียงเกินกวาคามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงท่ียอมใหลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางาน 8 ช่ัวโมงการทํางาน 

อยางไรก็ดีทางสถานประกอบการก็ไดมีการดําเนิน มาตรการควบคุมปองกันเสียงดังโดยสถานประกอบการไดจัดเตรียม

อุปกรณปองกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดังไวใหพนักงานไดสวมใส แตกลับพบวามีพนักงานบางสวนยังไมสวมใสอุปกรณ

ปองกันการไดยินตามท่ีทางบริษัทจัดเตรียมไวให 

ดังน้ัน ทางผูวิจัยจึงไดมีความประสงคท่ีจะสํารวจทัศนคติและพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการสัมผัสเสียง

ดังของพนักงานโรงงานผลิตนํ้ายางขนเพ่ือจะศึกษาและหาแนวทางการสงเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการปองกันอันตราย

จากการสัมผัสเสียงดังขณะปฏิบัติงานในลําดับตอไป  
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 งานวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ท่ีไดทําการสํารวจกลุมประชากรท่ีเปนพนักงานท่ี

ปฏิบัติงานในโรงงานนํ้ายางขนแหงหน่ึงในจังหวัดตรัง จํานวน 91 คน ท้ังน้ี ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช

แบบสอบถามโดยแบบสอบถามมีโครงสราง 3 สวนดังน้ีคือ  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 21 ขอ ไดแก ระยะเวลาการทํางาน ปญหาสุขภาพ การใช

อุปกรณปองกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดัง เปนตน  

สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับทัศนคติดานการปองกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดัง จํานวน 15 ขอ ท้ังน้ีแบบสอบถาม

มีขอคําตอบเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ท่ีมีขอคําถามเปนแบบเลือกตอบ 5 ระดับ สําหรับกรณีขอ

คําถามเชิงบวกและผูตอบแบสอบถามตอบวาเห็นดวยอยางยิ่ง คะแนนท่ีไดจะมีคาเทากับ 5 คะแนน และระดับคะแนนจะ

ลดลงไปจนถึงระดับความเห็นท่ีนอยท่ีสุด ซึ่งจะมีระดับคะแนนเทากับ 1 คะแนน ตามลําดับ และในทางตรงกันขาม กรณีท่ี

ขอคําถามเชิงลบและผูตอบแบสอบถามตอบวาเห็นดวยอยางยิ่ง คะแนนท่ีไดจะมีคาเทากับ 1 คะแนน และระดับคะแนนจะ

เพ่ิมข้ึนไปจนถึงระดับความเห็นท่ีนอยท่ีสุด ซึ่งจะมีระดับคะแนนเทากับ 5 คะแนน ตามลําดับ และสําหรับเกณฑการ

ประเมินระดับทัศนคติจะแบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 2.33 หมายถึง ทัศนคตดิานการ

ปองกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดังอยูในระดับต่ํา ขณะท่ีระดับคะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.34 – 3.67 หมายถึง ทัศนคติดาน

การปองกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดังอยูในระดับปานกลาง และระดับคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.68 – 5.00 หมายถึง 

ทัศนคติดานการปองกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดังอยูในระดับสูง ตามลําดับ 

สวนท่ี 3 ขอมูลพฤติกรรมเก่ียวกับการปองกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดังท้ังท่ีเก่ียวเน่ืองจากการปฏิบัติงานใน

พ้ืนท่ีท่ีมีเสียงดังและพฤติกรรมการปองกันการสัมผัสเสียงดังนอกเหนือจากการทํางานในชวง 1 ปท่ีผานมา โดยขอคําถาม

เปนการวัดแบบ 2 ระดับดังน้ี ผูตอบแบสอบถามไดระดับคะแนน 1 คะแนน กรณีท่ีปฏิบัติพฤติกรรม  และผูตอบ

แบบสอบถามจะไดระดบัคะแนน 2 คะแนน กรณีท่ีไมปฏิบัติพฤติกรรม 

สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลน้ัน ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือน กุมภาพันธ – เมษายน 2561 และ

สถิติท่ีใชสําหรับวิเคราะหขอมูลในครั้งน้ี คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี รอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 กลุมประชากรท่ีเขารวมการศึกษาในครั้งน้ีจํานวน 91 คน โดยในจํานวนน้ีพบวาสวนใหญเปนพนักงานเพศชาย

จํานวน (รอยละ 53.85) สําหรับกลุมอายุท่ีมีผูเขารวมการศึกษาในครั้งน้ีมากท่ีสุดคือ กลุมอายุ 41 – 50 ป (รอยละ 41.76) 

พนักงานสวนใหญรอยละ 36.26 ทํางาน ณ สถานประกอบการแหงน้ีมาเปนเวลา 1 ถึง 10 ป เมื่อพิจารณาเก่ียวกับระดับ

การศึกษา พบวา มีพนักงานรอยละ 46.15 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา พนักงานสวนใหญทํางานฝายผลิต (รอยละ 

80.22) ในจํานวนน้ีเปนพนักงานท่ีทํางานในตําแหนงผลิตยางสกิม จํานวน 28 คน (รอยละ38.36 ของจํานวนพนักงานฝาย

ผลิตท่ีเขารวมการศึกษา) มีพนักงานรอยละ 9.89 รายงานวาทํางาน 7 วันตอสัปดาห อยางไรก็ดีเมื่อพิจารณาการทํางาน

ลวงเวลาของพนักงาน พบวามีพนักงานรอยละ 14.29 ท่ีทํางานลวงเวลา ในจํานวนน้ีมีพนักงาน 9 รายท่ีทํางานลวงเวลาวัน

ละ 2 ช่ัวโมง และท่ีเหลืออีก 3 ราย ทํางานลวงเวลาวันละ 3 ช่ัวโมง ตามลําดับ พนักงานสวนใหญมีสุขภาพดี (รอยละ

96.70) ดังจะเห็นท่ีพนักงานรายงานวาไมมีโรคประจําตัว อยางไรก็ดี พบวามีพนักงาน จํานวน 43 ราย ท่ีมีอาการทาง

รางกายขณะปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีๆมีเสียงดัง โดยพบวาในจํานวนน้ีรายงานวา พนักงานรูสึกวาการไดยินลดลง (รอยละ 

53.49) รองลงมา มีอาการปวดศีรษะรอยละ 30.23 และรายงานวามีอาการหูอ้ือหรือมีเสียงดังภายในหู รอยละ 23.26 

ตามลําดับ นอกจากน้ี สถานประกอบการไดมีการจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายจากการสัมผัสกับเสียงดังขณะ

ปฎิบัติงานไวให อยางไรก็ดี มีพนักงานรายงานวาเมื่อมีการสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดังและรูสึกอึด

อัดหรือรําคาญ จํานวน 12 คน (รอยละ 13.19) ในขณะท่ีสวนใหญรูสึกวาปลอดภัยเมื่อสวมใส (รอยละ 86.81) จากการ

สอบถามพนักงานเก่ียวกับสิ่งหรือปจจัยท่ีคาดวาจะกอใหเกิดอันตรายในพ้ืนท่ีทํางานของตนเอง พบวา มีพนักงานจํานวน 

42 คน ท่ีรายงานวามีปจจัยหรือสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีคาดวากอใหเกิดอันตรายในพ้ืนท่ีทํางาน ในจํานวนน้ี มีพนักงานจํานวน 27 

ราย ท่ีรายงานวากลิ่นของแอมโมเนียในพ้ืนท่ีทํางานของตนเองเปนสิ่งท่ีคาดวาจะกอใหเกิดอันตรายรองลงมาคือ รายงานวา

มีเครื่องจักรท่ีคาดวาจะกอใหเกิดอันตรายจํานวน 12 ราย มีพนักงานจํานวน 2 รายท่ีรายงานวา นํ้าเสีย อาจเปนสิ่งท่ี

กอใหเกิดอันตรายในพ้ืนท่ีทํางาน ขณะท่ีมีพนักงานจํานวน 1 ราย ท่ีรายงานวาในพ้ืนท่ีทํางานของตนเองน้ันมีพ้ืนลื่น ซึ่งอาจ

เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายได ตามลําดับ เมื่อสอบถามพนักงานเก่ียวกับผลกระทบจากการสัมผัสเสียงดังตอ

สุขภาพ พบวา พนักงานสวนใหญ (รอยละ 98.90) ทราบวาการสัมผัสกับเสียงดังตลอดระยะเวลาการทํางานมีผลกระทบตอ

สุขภาพ นอกจากน้ียังมีพนักงานท่ีใหความเห็นวา อาการตางๆ ตอไปน้ีเปนผลอันเน่ืองมาจากการสัมผัสเสียงดังขณะทํางาน

ติดตอกันเปนเวลานาน โดยมีพนักงาน จํานวน 58 คน ทราบวา อาการหูอ้ือ หูตึง หูหนวก เปนผลมาจากการสัมผัสเสียงดัง 

นอกจากน้ี ยังมีพนักงานจํานวน 24 คน ท่ีทราบวามีอาการปวดศีรษะ น้ันอาจเกิดจากการสัมผัสกับเสียงดังขณะปฏิบัติงาน

เปนเวลานาน จากการศึกษาในครั้งน้ี แมจะพบวามีพนักงานสูงถึง รอยละ 89.01 ท่ีไมทราบคามาตรฐานระดับความเขม

เสียงท่ียอมใหลูกจางไดรับสัมผัสเฉลี่ยตลอดระยะเวลา 8 ช่ัวโมงการทํางาน แตพนักงานก็ยังรับทราบวาทางสถาน

ประกอบการมีมาตรการในการปองกันการสัมผัสกับเสียงดังขณะปฏิบัติงาเชนเดียวกับการศึกษาของ ศิริพงศ ศรีสุขกาญจน 
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(2553) ท่ีพบวาการท่ีพนักงานไดรับการฝกอบรมดานความปลอดภัยท่ีแตกตางกันจะทําใหพนักงานมีระดับความรูและ

ระดับทัศนคติดานความปลอดภัยท่ีแตกตางกัน ดังน้ัน แนวทางท่ีจะชวยกระตุนพฤติกรรมเชิงปองกันมิใหสัมผัสกับเสียงดัง

หรือเกิดการเจ็บปวยดวยโรคประสาทหูเสื่อม สันติ ใจจองและคณะ (2553) ไดเสนอวาสถานประกอบการควรควรจัดอบรม

ใหความรูเรื่องผลกระทบจากเสียงดังตอสุขภาพ และสําหรับการศึกษาในครั้งน้ีมีขอเสนอเพ่ิมเติมใหอบรมเก่ียวกับคา

มาตรฐานระดับความเขมเสียงท่ียอมใหลูกจางไดรับสัมผัสเฉลี่ยตลอดระยะเวลา 8 ช่ัวโมงการทํางาน นอกจากน้ี สันติ ใจ

จองและคณะ(2553) ยังไดเสนอแนะเพ่ิมเติมวาควรมีมาตรการจูงใจใหมีการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ี

เหมาะสม เชน การชมเชยหรือใหรางวัล ตลอดจนการรณรงคใหพนักงานมีสวนรวมในการควบคุมปญหาของเสียงดัง เปน

ตน ท้ังน้ี เพ่ือกอใหเกิดพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการสัมผัสเสียงดัง   

ขอมูลดานทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต 

 จากตารางท่ี 1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบวากลุมประชากรมีระดับทัศนคติดานการปองกันอันตรายจากการ

สัมผัสเสียงดังอยูในระดับสูง ( X ± S.D.= 3.83 ± 0.30) เมื่อพิจารณาระดับทัศนคติรายขอจะพบวา มีพนักบางสวนท่ีคิดวา 

การสัมผัสกับเสยีงดังเปนเวลานานจะทําใหเกิดอารมณหงุดหงิดและเครียดได น่ันหมายความวายังคงมีพนักงานบางสวนท่ี

ไมไดเห็นดวยวาการสัมผัสเสียงดังขณะปฏิบัติงานไมไดมีผลกระทบตอสุขภาพหรือทําใหเกิดความเครียด ( X ± S.D.= 3.32 

± 1.19)  

ตารางท่ี 1 ระดับทัศนคติเก่ียวกับการปองกันอันตรายจากการสมัผสัเสยีงดัง (N = 91) 

ทัศนคติเกี่ยวกับการปองกัน

อันตรายจากการสัมผัสเสียงดัง 

ระดับทัศนคติ 

X  S.D. 
การ 

แปลผล 

เห็นดวย 

มากที่สุด 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปาน

กลาง 

เห็นดวย 

นอย 

ไม 

เห็นดวย 

1. ทานคิดวาเสียงดังภายในโรงงาน

เปนส่ิงปกติเชนเดียวกับส่ิงแวดลอม

ภายนอกทั่วไป 

0 

 

17 

(18.7) 

20 

(22.0) 

18 

(19.8) 

36 

(39.6) 

3.80 1.15 ระดับสูง 

2. ทานคิดวาการไดรับสัมผัสเสียง

ดังไมมีผลกระทบตอสุขภาพ 

6 

(6.6) 

4 

(4.4) 

16 

(17.6) 

7 

(7.7) 

58 

(63.7) 

4.18 1.25 ระดับสูง 

3. ทานไมตองการสวมใสอุปกรณ

ปองกันเสียงดังขณะปฏิบัติงานกับ

เคร่ืองจักร 

0 

 

15 

(16.5) 

11 

(12.1) 

11 

(12.1) 

54 

(59.3) 

4.14 1.17 ระดับสูง 

4. ทานคิดวาการสัมผัสเสียงดังเปน

เวลานานทําใหเกิดอารมณหงุดหงิด 

และเครียด 

19 

(20.9) 

19 

(20.9) 

32 

(35.2) 

14 

(15.4) 

7 

(7.7) 

3.32 1.19 ระดับสูง 

5.  ท า น คิดว า พนั ก ง านคว ร ใ ช

อุ ป ก ร ณ ป อ ง กั น เ สี ย ง ต ล อ ด

ระยะเวลาการทํางานในพื้นที่ที่มี

เสียงดัง 

34 

(37.4) 

31 

(34.1) 

13 

(14.3) 

11 

(12.1) 

2 

(2.2) 

3.92 1.09 ระดับสูง 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(2553) ท่ีพบวาการท่ีพนักงานไดรับการฝกอบรมดานความปลอดภัยท่ีแตกตางกันจะทําใหพนักงานมีระดับความรูและ

ระดับทัศนคติดานความปลอดภัยท่ีแตกตางกัน ดังน้ัน แนวทางท่ีจะชวยกระตุนพฤติกรรมเชิงปองกันมิใหสัมผัสกับเสียงดัง

หรือเกิดการเจ็บปวยดวยโรคประสาทหูเสื่อม สันติ ใจจองและคณะ (2553) ไดเสนอวาสถานประกอบการควรควรจัดอบรม

ใหความรูเรื่องผลกระทบจากเสียงดังตอสุขภาพ และสําหรับการศึกษาในครั้งน้ีมีขอเสนอเพ่ิมเติมใหอบรมเก่ียวกับคา

มาตรฐานระดับความเขมเสียงท่ียอมใหลูกจางไดรับสัมผัสเฉลี่ยตลอดระยะเวลา 8 ช่ัวโมงการทํางาน นอกจากน้ี สันติ ใจ

จองและคณะ(2553) ยังไดเสนอแนะเพ่ิมเติมวาควรมีมาตรการจูงใจใหมีการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ี

เหมาะสม เชน การชมเชยหรือใหรางวัล ตลอดจนการรณรงคใหพนักงานมีสวนรวมในการควบคุมปญหาของเสียงดัง เปน

ตน ท้ังน้ี เพ่ือกอใหเกิดพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการสัมผัสเสียงดัง   

ขอมูลดานทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต 

 จากตารางท่ี 1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบวากลุมประชากรมีระดับทัศนคติดานการปองกันอันตรายจากการ

สัมผัสเสียงดังอยูในระดับสูง ( X ± S.D.= 3.83 ± 0.30) เมื่อพิจารณาระดับทัศนคติรายขอจะพบวา มีพนักบางสวนท่ีคิดวา 

การสัมผัสกับเสยีงดังเปนเวลานานจะทําใหเกิดอารมณหงุดหงิดและเครียดได น่ันหมายความวายังคงมีพนักงานบางสวนท่ี

ไมไดเห็นดวยวาการสัมผัสเสียงดังขณะปฏิบัติงานไมไดมีผลกระทบตอสุขภาพหรือทําใหเกิดความเครียด ( X ± S.D.= 3.32 

± 1.19)  

ตารางท่ี 1 ระดับทัศนคติเก่ียวกับการปองกันอันตรายจากการสมัผสัเสยีงดัง (N = 91) 

ทัศนคติเกี่ยวกับการปองกัน

อันตรายจากการสัมผัสเสียงดัง 

ระดับทัศนคติ 

X  S.D. 
การ 

แปลผล 

เห็นดวย 

มากที่สุด 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปาน

กลาง 

เห็นดวย 

นอย 

ไม 

เห็นดวย 

1. ทานคิดวาเสียงดังภายในโรงงาน

เปนส่ิงปกติเชนเดียวกับส่ิงแวดลอม

ภายนอกทั่วไป 

0 

 

17 

(18.7) 

20 

(22.0) 

18 

(19.8) 

36 

(39.6) 

3.80 1.15 ระดับสูง 

2. ทานคิดวาการไดรับสัมผัสเสียง

ดังไมมีผลกระทบตอสุขภาพ 

6 

(6.6) 

4 

(4.4) 

16 

(17.6) 

7 

(7.7) 

58 

(63.7) 

4.18 1.25 ระดับสูง 

3. ทานไมตองการสวมใสอุปกรณ

ปองกันเสียงดังขณะปฏิบัติงานกับ

เคร่ืองจักร 

0 

 

15 

(16.5) 

11 

(12.1) 

11 

(12.1) 

54 

(59.3) 

4.14 1.17 ระดับสูง 

4. ทานคิดวาการสัมผัสเสียงดังเปน

เวลานานทําใหเกิดอารมณหงุดหงิด 

และเครียด 

19 

(20.9) 

19 

(20.9) 

32 

(35.2) 

14 

(15.4) 

7 

(7.7) 

3.32 1.19 ระดับสูง 

5.  ท า น คิดว า พ นั ก ง านคว ร ใ ช

อุ ป ก ร ณ ป อ ง กั น เ สี ย ง ต ล อ ด

ระยะเวลาการทํางานในพื้นที่ที่มี

เสียงดัง 

34 

(37.4) 

31 

(34.1) 

13 

(14.3) 

11 

(12.1) 

2 

(2.2) 

3.92 1.09 ระดับสูง 

ตารางท่ี 1 ระดับทัศนคติเก่ียวกับการปองกันอันตรายจากการสมัผสัเสยีงดัง (N = 91) (ตอ) 

ทัศนคติเกี่ยวกับการปองกัน

อันตรายจากการสัมผัสเสียงดัง 

ระดับทัศนคติ 

X  S.D. 
การ 

แปลผล 

เห็นดวย 

มากที่สุด 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปาน

กลาง 

เห็นดวย 

นอย 

ไม 

เห็นดวย 

6. ทานคิดวาการสวมใสอุปกรณ

ปองกันเสียงขณะทํางาน ทําใหรูสึก

อึกอัด ไมสะดวกตอการทํางาน 

7 

(7.7) 

8 

(8.8) 

25 

(27.5) 

17 

(18.7) 

34 

(37.4) 

3.69 1.27 ระดับสูง 

7. ทานสวมใสอุปกรณปองกันเสียง

ขณะทํางาน เพราะหัวหนางาน

บังคับ 

5 

(5.5) 

12 

(13.2) 

20 

(22.0) 

13 

(14.3) 

41 

(45.1) 

3.80 1.29 ระดับสูง 

8. ทานคิดวาการทํางานสัมผัสเสียง

ดังเปนระยะเวลานานๆ นั้นมีผลทํา

ใหหูเส่ือม 

41 

(45.1) 

21 

(23.1) 

24 

(26.4) 

4 

(4.4) 

1 

(1.1) 

4.07 0.99 ระดับสูง 

9. ทานคิดวาการสูบบุหร่ีไมมีผลตอ

การสูญเสียการไดยิน 

3 

(3.3) 

14 

(15.4) 

15 

(16.5) 

17 

(18.7) 

42 

(46.2) 

3.89 1.24 ระดับสูง 

10. ทานคิดวาทางโรงงานควรจัดให

มีการตรวจสมรรถภาพการไดยิน

อยางนอยปละ 1 คร้ัง อยางตอเนื่อง

ทุกป 

46 

(50.5) 

24 

(26.4) 

16 

(17.6) 

4 

(4.4) 

1 

(1.1) 

4.21 0.96 ระดับสูง 

11. ทานคิดวาการปองกันอันตราย

จากเสียง สามารถปองกันไดจาก

แหลงกําเนิดเปนอันดับสุดทาย 

5 

(5.5) 

13 

(14.3) 

21 

(23.1) 

18 

(19.8) 

34 

(37.4) 

3.69 1.26 ระดับสูง 

12. ทานคิดวาสภาพแวดลอมใน

พื้นที่ปฏิบัติงานของทานไมมีความ

ปลอดภัย 

7 

(7.7) 

19 

(20.9) 

36 

(39.6) 

16 

(17.6) 

13 

(14.3) 

3.09 1.12 ระดับ 

ปานกลาง 

13. ทานพึงพอใจในการทํางานใน

พื้นที่ โดยไมตองสวมใสอุปกรณ

ปองกันเสียง 

4 

(4.4) 

7 

(7.7) 

26 

(28.6) 

17 

(18.7) 

37 

(40.7) 

3.84 1.17 ระดับสูง 

14. ทานรูสึกปลอดภัยเมื่อสวมใส

อุปกรณปองกันเสียงขณะปฏิบัติงาน 

27 

(29.7) 

39 

(42.9) 

21 

(23.1) 

3 

(3.3) 

1 

(1.1) 

3.97 0.87 ระดับสูง 

15.  ท า น มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น

กฎระเบียบความปลอดภัยที่มีอยู 

22 

(24.2) 

35 

(38.5) 

29 

(31.9) 

5 

(5.5) 

0 

 

3.81 0.86 ระดับสูง 

รวม      3.83 0.30 ระดับสูง 
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ขอมูลพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดัง 

 จากตารางท่ี 2 สามารถจําแนกพฤติกรรมของการไดรับสัมผัสเสียงดังออกเปน 2 กรณี ไดแก กรณีแรก การสัมผัส

เสียงดังอันเน่ืองจากการทํางานในชวงหน่ึงปท่ีผานมา พบวา มีพนักงานรอยละ 38.5 ท่ีเคยปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีๆมีเสียงดัง

และพนักงานสวนใหญมีการปองกันการสัมผัสเสียงดังขณะปฏิบัติงานโดยใชปลั๊กอุดหู (รอยละ71.4) เชนเดียวกับการศึกษา

ของ สันติ ใจจองและคณะ(2553) ท่ีพบวาพนักงานในโรงงานแปรรูปไมยางพาราจะสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายจากการ

สัมผัสกับเสียงดังบอยครั้ง ซึ่งถือวาเปนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมท่ีจะปองกันตนเองออกจากอันตรายจากการสัมผัสกับเสียงดัง

อันเน่ืองจากการทํางาน ท้ังน้ีพฤติกรรมดังกลาวเปนแคสวนหน่ึงของมาตรการเชิงปองกัน อยางไรก็ดี มีพนักงานเพียงรอย

ละ 28.6 ท่ีไมไดสวมใสปลั๊กอุดหูขณะปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณามาตรการปองกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดังดานอ่ืนๆ 

เชน ดานการอบรมเก่ียวกับการปองกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดัง ซึ่งเปนมาตรการสําหรับสรางความตระหนักใหกับ

พนักงาน พบวายังมีพนักงานบางสวน (รอยละ 13.2) ท่ีไมเคยไดรับการอบรมเรื่องดังกลาว อยางไรก็ดี มีรายงานการศึกษา

ของ ศิริพงศ ศรีสุขกาญจน (2553) ท่ีพบวาถาหากพนักงานไดรับการอบรมดานความปลอดภัยท่ีแตกตางกันจะทําใหระดับ

ความรูและระดับทัศนคติดานความปลอดภัยมีความแตกตางกันดวย ดังน้ัน สถานประกอบการจึงควรสรางความตระหนักรู

ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยโดยเฉพาะเรื่องการปองกันตนเองออกจาการการสัมผัสเสียงดังใหกับพนักงานกลุมท่ีไมเคย

ไดรับการอบรมดวยเพ่ือใหพนักงานทํางานไดอยางปลอดภัยปราศจากโรคและการบาดเจ็บจากการทํางาน  นอกจากน้ี ยังมี

ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีอาจจะสงผลกระทบตอการไดยิน ซึ่งก็คือ การสูบบุหรี่ จากการศึกษาในครั้งน้ีพบวามีพนักงานท่ีสูบบุหรี่รอย

ละ 30.77 ซึ่งจากรายงานการศึกษาของภูวสิทธ์ิ สิงหภูมิและคณะ (2556) พบวา การสูบบุหรี่มีความสัมพันธกับการสูญเสีย

การไดยินในพนักงานอุตสาหกรรมหลอมโลหะ ดังน้ัน หากพนักงานไดรับสัมผัสเสียงดังขณะการปฏิบัติงานรวมกับการสูบ

บุหรี่ก็จะทําใหพนักงานสญูเสียสมรรถภาพการไดยินอีกดวย กรณีท่ีสอง พฤติกรรมการสัมผัสเสียงดังท่ีนอกเหนือจากการ

ทํางานในชวง 1 ปท่ีผานมาพบวา มีพนักงานรอยละ 5.5 ท่ีทํากิจกรรมยิงปน มีพนักงานรอยละ 22 ท่ีชอบเปดเพลงเสียงดัง 

ในขณะท่ีพนักงานจํานวนรอยละ 9.9 ท่ีเท่ียวสถานบันเทิงท่ีมีเสียงดัง อยางไรก็ดีเมื่อสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติตน ณ 

ภาวะปจจุบัน พบวา กิจกรรมบางกิจกรรม ยกตัวอยางเชน การยิงปนและการเท่ียวสถานบันเทิง ซึ่งเปนสถานท่ีๆท่ีมีการ

เปดเพลงเสียงดัง ตลอดจนการฟงเพลงท่ีมีเสียงดัง พนักงานจะลดหรือไมดําเนินกิจกรรมตางๆท่ีอาจจะทําใหตัวพนักงานเอง

มีโอกาสสัมผัสกับเสียงดังเลย มีเพียงบางกิจกรรมท่ีพนักงานดําเนินการเพ่ิมข้ึนจากเดิมเล็กนอย เชน ในชวง 1 ป กอนหนา

ไมไดเลนดนตรีท่ีมีเสียงดัง แต ณ ปจจุบัน พนักงานเปลี่ยนพฤติกรรมมาทํากิจกรรมดังกลาว เปนตน    
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ขอมูลพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดัง 

 จากตารางท่ี 2 สามารถจําแนกพฤติกรรมของการไดรับสัมผัสเสียงดังออกเปน 2 กรณี ไดแก กรณีแรก การสัมผัส

เสียงดังอันเน่ืองจากการทํางานในชวงหน่ึงปท่ีผานมา พบวา มีพนักงานรอยละ 38.5 ท่ีเคยปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีๆมีเสียงดัง

และพนักงานสวนใหญมีการปองกันการสัมผัสเสียงดังขณะปฏิบัติงานโดยใชปลั๊กอุดหู (รอยละ71.4) เชนเดียวกับการศึกษา

ของ สันติ ใจจองและคณะ(2553) ท่ีพบวาพนักงานในโรงงานแปรรูปไมยางพาราจะสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายจากการ

สัมผัสกับเสียงดังบอยครั้ง ซึ่งถือวาเปนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมท่ีจะปองกันตนเองออกจากอันตรายจากการสัมผัสกับเสียงดัง

อันเน่ืองจากการทํางาน ท้ังน้ีพฤติกรรมดังกลาวเปนแคสวนหน่ึงของมาตรการเชิงปองกัน อยางไรก็ดี มีพนักงานเพียงรอย

ละ 28.6 ท่ีไมไดสวมใสปลั๊กอุดหูขณะปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณามาตรการปองกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดังดานอ่ืนๆ 

เชน ดานการอบรมเก่ียวกับการปองกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดัง ซึ่งเปนมาตรการสําหรับสรางความตระหนักใหกับ

พนักงาน พบวายังมีพนักงานบางสวน (รอยละ 13.2) ท่ีไมเคยไดรับการอบรมเรื่องดังกลาว อยางไรก็ดี มีรายงานการศึกษา

ของ ศิริพงศ ศรีสุขกาญจน (2553) ท่ีพบวาถาหากพนักงานไดรับการอบรมดานความปลอดภัยท่ีแตกตางกันจะทําใหระดับ

ความรูและระดับทัศนคติดานความปลอดภัยมีความแตกตางกันดวย ดังน้ัน สถานประกอบการจึงควรสรางความตระหนักรู

ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยโดยเฉพาะเรื่องการปองกันตนเองออกจาการการสัมผัสเสียงดังใหกับพนักงานกลุมท่ีไมเคย

ไดรับการอบรมดวยเพ่ือใหพนักงานทํางานไดอยางปลอดภัยปราศจากโรคและการบาดเจ็บจากการทํางาน  นอกจากน้ี ยังมี
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ละ 30.77 ซึ่งจากรายงานการศึกษาของภูวสิทธ์ิ สิงหภูมิและคณะ (2556) พบวา การสูบบุหรี่มีความสัมพันธกับการสูญเสีย
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ตารางท่ี 2 พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดัง (N=91) 

ขอความ 

พฤติกรรม 

ปฏิบตั ิ

(รอยละ) 

ไมปฏบิัต ิ

(รอยละ) 

1. ทานเคยปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังในชวง 1 ปที่ผานมาหรือไม 35 

(38.5) 

56 

(61.5) 

2. ในชวง 1 ปกอนที่ทานเขามาทาํงานโรงงานแหงนี้ ทานเคยปฏิบัติ

พฤติกรรมการยิงปน 

5 

(5.5) 

86 

(94.5) 

3. ในชวง 1 ปกอนที่ทานเขามาทาํงานโรงงานแหงนี้ ทานเคยปฏิบัติ

พฤติกรรมฟงเพลงเสียงดัง 

20 

(22.0) 

71 

(78.0) 

4. ในชวง 1 ปกอนที่ทานเขามาทาํงานโรงงานแหงนี้ ทานเคยปฏิบัติ

พฤติกรรมการเลนดนตรี 

0  

(0.0) 

91 

(100.0) 

5. ในชวง 1 ปกอนที่ทานเขามาทาํงานโรงงานแหงนี้ ทานเคยปฏิบัติ

พฤติกรรมเที่ยวสถานบันเทิง  

9 

(9.9) 

82 

(91.1) 

6. ปจจุบันที่ปฏิบัติพฤติกรรมการยิงปน 0 

(0.00) 

91 

(100.0) 

7. ปจจุบันที่ปฏิบัติพฤติกรรมฟงเพลงเสียงดัง  18 

(19.8) 

73 

(80.2) 

8. ปจจุบันที่ปฏิบัติพฤติกรรมเลนดนตรี  1 

(1.1) 

90 

(98.9) 

9. ปจจุบันที่ปฏิบัติพฤติกรรมเที่ยวสถานบนัเทิง  5 

(5.5) 

86 

(94.5) 

10. ทานทํางานสัมผัสเสียงดัง ทานสวมใสอปุกรณปล๊ักลดเสียงปองกันการ

สัมผัสเสียงดัง 

65 

(71.4) 

26 

(28.6) 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตารางท่ี 2 พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการสัมผัสเสียงดัง (N=91) (ตอ) 

ขอความ 

พฤติกรรม 

ปฏิบตั ิ ไมปฏบิัต ิ

11. ทานเคยไดรับการอบรมหรือความรูเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากการ

สัมผัสเสียงดังหรือไม 

79 

(86.8) 

12 

(13.2) 

12. ปจจุบันทานสูบบุหร่ีหรือไม 28 

(30.8) 

63 

(69.2) 

 

สรุปผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาในครั้งน้ีพบวาแมพนักงานสวนใหญจะไดรับการอบรมเรื่องการปองกันอันตรายจากการสัมผัส

กับเสียงดังจากการทํางานแตเมื่อสอบถามเก่ียวกับคามาตรฐานระดับเสียงท่ียอมใหลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลา 8 

ช่ัวโมงการทํางานของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานสวนใหญไมทราบเก่ียวกับมาตรฐานดังกลาว ดังน้ัน สถาน

ประกอบการควรท่ีจะอบรมเก่ียวกับผลกระทบตอสุขภาพจากการสัมผัสเสียงดัง คามาตรฐานระดับเสียงดังท่ียอมใหลูกจาง

ไดรับตลอดระยะเวลาการทํางาน หรือแมแตการทําปายสัญลักษณเพ่ือเตือนคนงาน เมื่อตองเขาไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีทํางาน

ท่ีมีระดับความเขมเสียงสูงกวาท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังน้ีเพ่ือใชชองทางดังกลาวเปนการสื่อสารเก่ียวกับการปองกันตนเองจาก

การสัมผัสเสียงดัง อันจะสงผลกระทบใหพนักงานเกิดความตระหนักในการดูแลตนเองอันเน่ืองมาจากการสัมผัสอันตราย

จากการทํางานอยูเสมอ 

เอกสารอางอิง 
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กำรตรวจฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดฮีโมโกลบินโฮปและฮีโมโกลบินตำกด้วยเทคนิค Polymerase chain 

reaction ร่วมกับ high resolution melting curve analysis (PCR-HRM)

ปัณฑ์ชนก แก้วโชติ1 พิชญา เชนพูล2 สิทธิชัย ปัญญาใส3 พัชราวดี พระยาลอ4 และธเนตร ประจันตะเสน4*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ฮีโมโกลบินผิดปกติเป็นความผิดปกติเชิงโครงสร้างของฮีโมโกลบิน ท�าให้มีคุณสมบัติของฮีโมโกลบินเปลี่ยนแปลงไป ฮีโมโก

ลบินผิดปกติที่พบบ่อยในประเทศไทยนอกเหนือจากฮีโมโกลบินอีและฮีโมโกลบินคอนสแตนสปริงท์ คือ ฮีโมโกลบินโฮปและฮีโมโก

ลบนิตาก แม้ว่าฮโีมโกลบินโฮปและฮโีมโกลบนิตาก ไม่ท�าให้เกดิอาการทางคลนิกิรนุแรง อย่างไรกต็ามการตรวจวเิคราะห์ฮโีมโกลบนิ

ด้วยเคร่ืองอัตโนมัติพบการเคลื่อนท่ีซ้อนทับกับฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดอื่น ท�าให้ยากต่อการแปลผลเน่ืองจากไม่สามารถระบุชนิดฮี

โมโกลบินที่ถูกต้องได้ชัดเจนได้ 

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาวิธีตรวจฮีโมโกลบินโฮปและฮีโมโกลบินตาก ด้วยเทคนิค Polymerase chain reaction ร่วมกับ high 

resolution melting curve analysis (PCR-HRM) 

วิธีกำรศึกษำ : หาสภาวะที่เหมาะสมส�าหรับเทคนิค PCR-HRM ในการตรวจวินิจฉัยฮีโมโกลบินโฮปและฮีโมโกลบินตาก และศึกษา
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Detection of Abnormal hemoglobin; Hemoglobin Hope and Hemoglobin Tak 

by Polymerase chain reaction combined with high resolution melting curve analysis

 (PCR-HRM)

Panchanok Kaewchoat1, Pichaya Chanpool2, Sitthichai Panyasai3, 

Patcharawadee Prayalaw4 and Thanet Prajantasen4*

Abstract

Introduction : Abnormal Hemoglobins (Hb) are structural abnormality of hemoglobin. The common abnormal 

Hemoglobins in Thailand when its excluded Hb E and Hb Constant Spring are Hb Hope and Hb Tak. Although, 

these abnormal Hb cannot lead to severe thalassemia symptoms, Hb analysis of Hb Hope and Hb Tak are 

complicated interpretation and lead to misdiagnosis from co-migration of Hb Hope and Hb Tak with others Hb. 

Objective : To develop the Polymerase chain reaction combined with high resolution melting curve analysis 

(PCR-HRM) for Hb Hope and Hb Tak detection.

Methods : Known DNA samples were used for optimization using PCR-HRM. Further analysis of percentage of 

concordance was done by 97 blind samples for comparison between the developed PCR-HRM assay and allele 

specific PCR.

Results : Our optimization, HRM profile showed specific pattern of melting curve. Further the comparison 

between PCR-HRM assay and allele specific PCR was done by 97 samples with 100 % accordance. 

Conclusion : Therefore, our developed HRM should be useful and applied for Hb Hope and Hb Tak detection 

in thalassemia laboratory.

Keyword : Hb Hope, Hb Tak, High resolution melting curve (HRM) analysis, Abnormal Hemoglobin
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บทนํา 
กลุมความผิดปกติที่ของฮีโมโกลบิน (hemoglobinopathies) เปนความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติ

ของยีนที่ควบคุมการสรางสายโกลบิน ทําใหสรางสายโกลบินไดลดลงหรือไมได แบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือความผิดปกติเชิง

ปริมาณและความผิดปกติเชิงคุณภาพ ความผิดปกติเชิงปริมาณหมายถึงความสามารถของยีนโกลบินในการสรางสายโกลบินชนิดใด

ชนิดหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งชนิดลดลงหรือไมสรางออกมา โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสราง เรียกวา ธาลัสซีเมีย 

(Thalassemia) แบงเปน 2 ชนิดที่พบบอย คือ แอลฟาธาลัสซีเมีย (-thalassemia) และเบตาธาลัสซีเมีย (-thalassemia) 

สวนความผิดปกติเชงิคุณภาพ หมายถึงยีนโกลบินในการสรางสายโกลบินที่เปลี่ยนแปลงทางโครงสรางหรือชนิดของกรดอะมิโน ทํา

ใหมีคุณสมบัติเปลี่ยนไป เรียกวา ฮีโมโกลบินผิดปกติ (abnormal hemoglobin หรือ hemoglobin variant) [1, 2] 

        ฮีโมโกลบินผิดปกติสามารถจําแนกตามสายโกลบินที่ผิดปกติ ไดแก -chain variant, -chain variant,  

และ δ-globin chain variant  เกิดจากความผิดปกติของยีนอัลฟาโกลบิน, เบตาโกลบิน และเดลตาโกลบินตามลําดับ หรืออาจ

จําแนกชนิดตามลักษณะการกอโรค ไดแก ฮีโมโกลบินผิดปกติที่กอใหเกิดปญหาสุขภาพรุนแรง เชน Hb S เปนตน ฮีโมโกลบิน

ผิดปกติที่ไมกอใหเกิดโรคแตเมื่อพบรวมกับธาลัสซีเมียหรือฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดอ่ืน อาจกอใหเกิดโรคได เชน Hb E เปนตน 

ฮีโมโกลบินผิดปกติที่กอใหเกิดความผิดปกติทางโลหิตวิทยา เชน Hb Tak และ Hb M เปนตน นอกจากนี้ยังมีฮีโมโกลบินผิดปกติที่

ไมแสดงอาการ เชน Hb Hope เปนตน ฮีโมโกลบินผิดปกติที่พบในคนไทยมีไมนอยกวา 30 ชนิด มีทั้งชนิดที่กอใหเกิดโรคและไม

กอใหเกิดโรค ฮีโมโกลบินผิดปกติที่พบบอยที่สุดในประเทศไทย ไดแก Hb Constant Spring (Hb CS) และ Hb E นอกจากนี้ยัง

สามารถพบ Hb Hope และ Hb Tak ไดอีกดวย [3, 4]  

        การตรวจวิเคราะหฮีโมโกลบินดวยเครื่องอัตโนมัติบางหลักการจะแสดงผลฮีโมโกลบินผิดปกติบางชนิดในตําแหนงเดียวกัน 

เชน การตรวจวิเคราะหดวยเครื่องอัตโนมัติอาศัยหลักการโครมาโตกราฟอัดแรงดัน (liquid chromatography) ซึ่งมีทั้งแบบ high 

pressure liquid chromatography (HPLC) และแบบ low pressure liquid chromatography (LPLC) พบวาลักษณะ 

chromatogram ที่ไดแสดง peak ของ Hb Hope อยูในตําแหนงเดียวกับ Hb F [5] นอกจากนี้การตรวจวิเคราะหดวยเครื่อง

อัตโนมัติที่อาศัยหลักการแยกดวยกระแสไฟฟาความตางศักยสูงในหลอดแกวนําไฟฟาขนาดเล็ก (capillary electrophoresis; CE) 

พบวาลักษณะ electrophoregram ที่ไดแสดง peak ของ Hb Tak อยูตําแหนงเดียวกับ Hb F [6] การรายงานผลการตรวจ

วิเคราะหชนิดและปริมาณจะตองรายงานทั้งชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบินที่ตรวจพบซึ่งอาจทําใหแปลผลผิดพลาดได จึงตอง

พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะหที่สามารถแยกชนิดของฮีโมโกลบินที่ผิดปกติได การตรวจวิเคราะหฮีโมโกลบินผิดปกติในระดับโมเลกุล

ทางหองปฏิบัติการในปจจุบันนี้มีหลายวิธีดวยกัน เชน allele specific PCR (ASPCR), allele specific oligonucleotide 

hybridization (ASO) และ Direct sequencing (Automate) เปนตน [7, 8, 9]  

High resolution melting curve analysis (HRM) เปนการตรวจทางวิเคราะหทางโมเลกุล โดยอาศัยความแตกตางกัน

ของคุณสมบัติการแยกเปนดีเอ็นเอสายเดี่ยวของ PCR product ภายใตอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น [10] วิธีนี้คอนขางงาย มีความรวดเร็ว

และถูกตองจึงนาจะเปนประโยชนในการใชจําแนกชนิดฮีโมโกลบินผิดปกติ 2 ชนิดที่พบบอยในไทยได เชน Hb Hope และ Hb Tak  

 

วัตถุประสงค 
เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะหฮีโมโกลบินผิดปกต ิ2 ชนิดซึ่งพบบอยในประเทศไทย คือ Hb Hope และ  

Hb Tak ดวยวิธี high resolution melting curve (HRM) ได 

 



1560

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

วิธีดําเนินการ 
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

ตัวอยางชีวภาพในการศึกษาครั้งนี้เปนตัวอยางดีเอ็นเอที่เหลือจากโครงการ การตรวจวิเคราะหความผิดปกติในระดับ

โมเลกุลและรูปแบบแฮพโพลไทปยีนโกลบินของฮีโมโกลบินผิดปกติในภาคเหนือของประเทศไทย คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัย

พะเยา ซึ่งสกัดดวยวิธี phenol-chloroform และทราบชนิดแลวจากการตรวจดวยวิธี ASPCR (โครงการนี้ไดผานการรับรองจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่โครงการ 2/083/59) ตัวอยางเหลานี้ถูกใชเพื่อหาสภาวะที่

เหมาะสมสําหรับเทคนิค PCR-HRM และสําหรับการศึกษาความสอดคลองของ 2 เทคนิค ใชตัวอยางที่ปกปดผลการตรวจ (Blind 

sample) โดยทั้งหมดตรวจยืนยันฮีโมโกลบินดวยวิธี ASPCR จํานวน 97 ราย เพื่อใหในการเปรียบเทียบกับวิธี PCR-HRM ไดแก 

ตัวอยางคนปกติ (Normal or negative for Hb Hope and Hb Tak) จํานวน 17 ตัวอยาง, ตัวอยาง Heterozygous Hb Hope 

จํานวน 71 ตัวอยาง, ตัวอยาง Heterozygous Hb Tak จํานวน 9 ตัวอยาง  

วิธีการวิจัย 

สําหรับการตรวจหาฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดออกแบบไพรเมอร 1 คู ไดแก F-Hope กับ R Hopeในการเพิ่มจํานวนดีเอ็น

เอบริเวณ Exon 3 ของยีนเบตาโกลบิน ครอบคลุมตําแหนงการกลายพันธของ Hb Hope และ Hb Tak ขนาด 170 bp  ดังรูปที่ 1 

หลังจากนั้นนําตัวอยางดเีอ็นเอคนปกติและดีเอ็นเอที่ทราบชนิดการกลายพันธุแลวมาใชศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับปฏิกิริยา

เพิ่มจํานวนดีเอ็นเอ (PCR)  และเทคนิค HRM ดวยเครื่อง real time-PCR Light Cycler 480 (Roche Diagnostic, Germany) 

สวนประกอบของปฏิกิริยาเพิ่มจํานวนดีเอ็นเอ (PCR) ปริมาตรทั้งหมด 20 ไมโครลิตร ประกอบดวย ไพรเมอร F-Hope, R-Hope, 

Eva green HRM mix  (Solis BioDyne, Estonia) และ 20 ng DNA  สําหรับขั้นตอนปฏิกิริยาเพิ่มจํานวนดีเอ็นเอประกอบดวย 

95 ๐C เปนเวลา 15  นาท ีและเพิ่มจํานวนดีเอ็นเออณุหภูม ิ95 ๐C 30  วินาที, 56 ๐C 20 วินาท ีและ 72 ๐C 20 วินาท ีตามลําดับ 

จํานวน 30 รอบ ตอดวยขั้นตอน HRM ที ่95 ๐C 45 วินาท ี55 ๐C 45 วินาท ีจากนั้นเพิ่มอุณหภูมิ จาก 55 ๐C ถึง 95 ๐C เพื่อ

ตรวจหาอุณหภูมิที่แยกจากสายคูของ DNA ออกเปนสายเดี่ยวได  และทําการวิเคราะห HRM profiles ผาน Light Cycler 

software package  ของเครื่อง Light Cycler 480  ซึ่งเครื่องจะติดตามสัญญาณ fluorescence ที่ลดลง เมื่อมีการเพิ่มอุณหภูมิ

จะทําใหดีเอ็นเอสายคูแยกเปนสายเดี่ยว ทําใหสัญญาณ fluorescence ลดลงซึ่งแตละ PCR product จะมีสัญญาณ 

fluorescence ลดลงแตกตางกนัขึ้นอยูกับคา Tm ของแตละ PCR-productและจะวิเคราะหผลเปนกราฟรูปแบบเฉพาะ 

(different plot)  โดย Light Cycler software (Roche Diagnostic, Germany) 

การวิเคราะหผลการวิจัย 

การคํานวณหา % ความสอดคลองของวิธ ีASPCR และ PCR-HRM โดยใชสูตรการคํานวณดังนี ้

% ความสอดคลอง =
จํานวนผลการตรวจวิเคราะหที่ใหผลตรงกัน

จํานวนตัวอยางที่วิเคราะหทั้งหมด
 

 

 

 

รูปที่ 1  แสดงตําแหนงไฟรเมอรใชในการตรวจ Hb Hope และ Hb Tak ประกอบดวย primer 1 คู ครอบคลุม Exon 3 

ของยีนเบตาโกลบิน ที่มีตําแหนง mutation ที่ทําใหเกิด Hb Hope และ Hb Tak  ขนาดของ PCR product 170 bp 
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เหมาะสมสําหรับเทคนิค PCR-HRM และสําหรับการศึกษาความสอดคลองของ 2 เทคนิค ใชตัวอยางที่ปกปดผลการตรวจ (Blind 

sample) โดยทั้งหมดตรวจยืนยันฮีโมโกลบินดวยวิธี ASPCR จํานวน 97 ราย เพื่อใหในการเปรียบเทียบกับวิธี PCR-HRM ไดแก 

ตัวอยางคนปกติ (Normal or negative for Hb Hope and Hb Tak) จํานวน 17 ตัวอยาง, ตัวอยาง Heterozygous Hb Hope 

จํานวน 71 ตัวอยาง, ตัวอยาง Heterozygous Hb Tak จํานวน 9 ตัวอยาง  

วิธีการวิจัย 

สําหรับการตรวจหาฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดออกแบบไพรเมอร 1 คู ไดแก F-Hope กับ R Hopeในการเพิ่มจํานวนดีเอ็น

เอบริเวณ Exon 3 ของยีนเบตาโกลบิน ครอบคลุมตําแหนงการกลายพันธของ Hb Hope และ Hb Tak ขนาด 170 bp  ดังรูปที่ 1 

หลังจากนั้นนําตัวอยางดเีอ็นเอคนปกติและดีเอ็นเอที่ทราบชนิดการกลายพันธุแลวมาใชศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับปฏิกิริยา

เพิ่มจํานวนดีเอ็นเอ (PCR)  และเทคนิค HRM ดวยเครื่อง real time-PCR Light Cycler 480 (Roche Diagnostic, Germany) 

สวนประกอบของปฏิกิริยาเพิ่มจํานวนดีเอ็นเอ (PCR) ปริมาตรทั้งหมด 20 ไมโครลิตร ประกอบดวย ไพรเมอร F-Hope, R-Hope, 

Eva green HRM mix  (Solis BioDyne, Estonia) และ 20 ng DNA  สําหรับขั้นตอนปฏิกิริยาเพิ่มจํานวนดีเอ็นเอประกอบดวย 

95 ๐C เปนเวลา 15  นาท ีและเพิ่มจํานวนดีเอ็นเออณุหภูม ิ95 ๐C 30  วินาที, 56 ๐C 20 วินาท ีและ 72 ๐C 20 วินาท ีตามลําดับ 

จํานวน 30 รอบ ตอดวยขั้นตอน HRM ที ่95 ๐C 45 วินาท ี55 ๐C 45 วินาท ีจากนั้นเพิ่มอุณหภูมิ จาก 55 ๐C ถึง 95 ๐C เพื่อ

ตรวจหาอุณหภูมิที่แยกจากสายคูของ DNA ออกเปนสายเดี่ยวได  และทําการวิเคราะห HRM profiles ผาน Light Cycler 

software package  ของเครื่อง Light Cycler 480  ซึ่งเครื่องจะติดตามสัญญาณ fluorescence ที่ลดลง เมื่อมีการเพิ่มอุณหภูมิ

จะทําใหดีเอ็นเอสายคูแยกเปนสายเดี่ยว ทําใหสัญญาณ fluorescence ลดลงซึ่งแตละ PCR product จะมีสัญญาณ 

fluorescence ลดลงแตกตางกนัขึ้นอยูกับคา Tm ของแตละ PCR-productและจะวิเคราะหผลเปนกราฟรูปแบบเฉพาะ 

(different plot)  โดย Light Cycler software (Roche Diagnostic, Germany) 

การวิเคราะหผลการวิจัย 

การคํานวณหา % ความสอดคลองของวิธ ีASPCR และ PCR-HRM โดยใชสูตรการคํานวณดังนี ้

% ความสอดคลอง =
จํานวนผลการตรวจวิเคราะหที่ใหผลตรงกัน

จํานวนตัวอยางที่วิเคราะหทั้งหมด
 

 

 

 

รูปที่ 1  แสดงตําแหนงไฟรเมอรใชในการตรวจ Hb Hope และ Hb Tak ประกอบดวย primer 1 คู ครอบคลุม Exon 3 

ของยีนเบตาโกลบิน ที่มีตําแหนง mutation ที่ทําใหเกิด Hb Hope และ Hb Tak  ขนาดของ PCR product 170 bp 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
การหาสภาวะที่เหมาะสมของวิธี PCR-HRM สําหรับการตรวจวิเคราะห Hb Hope และ Hb Tak  

         การหาสภาวะที่เหมาะสมของวิธี PCR-HRM ในการเพิ่มจํานวนดีเอ็นเอสําหรับการตรวจวิเคราะห Hb Hope และ Hb Tak 

โดยใช Primer 1 คู คือ F-Hope (Forward primer) และ R-Hope (Reverse primer) ขนาด 170 bp โดยใชดีเอ็นเอที่ทราบชนิด

แลว คือ Heterozygous Hb Hope, Heterozygous Hb Tak และดีเอ็นเอของคนปกติ เมื่อนําไปทํา PCR-HRM จะพบกราฟ

รูปแบบจําเพาะ (HRM profile) กับ Hb Hope และ Hb Tak ซึ่งแยกออกจากรูปแบบของคนปกติได ดังแสดงในรูปที ่2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2  ผลการวิเคราะหดวยเครื่อง Light Cycler 480 ดวยวิธี PCR-HRM ในตัวอยาง Heterozygous Hb Hope, 

Heterozygous Hb Tak และ คนปกติ จะพบรูปแบบกราฟของ Hb Hope (เสนสีแดง), Hb Tak  (เสนสีเขียว) และ normal (เสน

สีฟา) โดยกําหนดให reference base line คือตัวอยางดีเอ็นเอของคนปกติ (normal) 

 

 

Heterozygous Hb Hope 

Heterozygous Hb Tak 

Normal 
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การทดสอบความสอดคลองกันของการตรวจวิเคราะห Hb Hope และ Hb Tak ดวยวิธี PCR-HRM และวิธี allele specific 

PCR  

        หลังจากไดสภาวะที่เหมาะสมสําหรับวิธี PCR-HRM ในการตรวจวิเคราะห Hb Hope และ Hb Tak แลว จึงนําตัวอยางดีเอ็น

ที่ไดจากคณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวนทั้งสิ้น 97 ตัวอยาง คือ Heterozygous Hb Hope, Heterozygous Hb 

Tak และ คนปกติ เปรียบเทียบผลที่ไดจากวิธี PCR-HRM ดังรูปที่ 3 กับวิธี allele specific PCR ดังตารางที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3  แสดงการตรวจฮีโมโกลบินผิดปกติในตัวอยาง 22 ราย พบวาเปน  Heterozygous Hb Hope 19 ตัวอยาง (A) 

และเปน heterozygous Hb Hope, heterozygous Hb Tak และ normal อยางละ 1 ตัวอยาง (B) โดยมีการทําตัวอยางควบคุม  

Hb Hope trait และ Control Hb Tak trait ดวย สวน reference base line คือ ตัวอยาง normal     

 

 

A 

B 
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A 

B 

     ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบผลการตรวจระหวางเทคนิค PCR-HRM กับ ASPCR   ในตัวอยาง 97 ราย 

ตัวอยาง HRM ASPCR % ความสอดคลอง 

Normal (negative for Hb Hope and Hb Tak) 17 17 17/17 = 100 

Hb Hope 71 71 71/71 = 100 

Hb Tak 9 9 9/9 = 100 

รวม 97 97 97/97 = 100 

 

อภิปรายผลการศึกษา และ สรุปผลการศึกษา 

สําหรับการตรวจฮีโมโกลิบินผิดปกติดวยเครื่องอัตโนมัติไมวาหลักการใด ฮีโมโกลบินผิดปกติอาจเกิดการเคลื่อนที่ใน

ตําแหนงใกลเคียงกัน หรือตําแหนงเดียวกัน (co-migration) กับฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดอื่นได   หรือเคลื่อนที่ในตําแหนงเดียวกัน 

Hb F  ซึ่งเปนฮีโมโกลโกลบินพบในโรคเบตาธาลัสซีเมีย เชน ฮีโมโกลบินโฮป (Hb Hope) เกิดจากความผิดปกติของยีนเบตาโกลบิน

แบบ point mutation ที่ตําแหนง 136 เปลี่ยนเบส GGT>GAT สงผลใหกรดอะมิโน Glycine (Gly) เปน Aspatic acid (Asp) การ

กลายพันธุของยีนเบตาโกลบินใน Hb Hope ไมสงผลตอการทําหนาที่ของฮีโมโกลบินจึงพบคาทางโลหิตวิทยาปกติและไมมีอาการ

ทางคลินิก หากเกิดความผิดปกติ Hb Hope รวมกับ β-thalassemia อาจพบคาทางโลหิตวิทยาเปลี่ยนแปลงไปไดเล็กนอย [11] 

ขณะฮีโมโกลบินตาก (Hb Tak) เกิดจากความผิดปกติของยีนเบตาโกลบินแบบ frame shift mutation ตําแหนง terminal 

codon 146 [CAC>CA(CA)C] สงผลใหจํานวนกรดอะมิโนเปลี่ยนแปลงไปเล็กนอย ทําใหเม็ดเลือดแดงจับกับออกซิเจนแนนกวา

ปกติ ทําใหเกิดภาวะ secondary erythropoiesis ได ดังนั้นผูที่เปน heterozygous Hb Tak มักมีคา Hb, Hct และ RBC count 

สูงกวาคนปกติ ลักษณะของ Chromatogram ดวยวิธี HPLC ของ Hb Tak จะพบ ตําแหนง D-window และมักมีฮีโมโกลบินอ่ืน

ตําแหนงนี้ดวย เชน Hb D-Panjab [8]   สวน  Electrophoregram ของ Hb Tak จะพบตําแหนงเดียวกับ Hb F [6] ดังนั้นการ

ตรวจวิเคราะหฮีโมโกลโลบินดวยเครื่องอัตโนมัติไมสามารถระบุเปนชนิดฮีโมโกลบินไดอยางชัดเจน  ทําใหยากตอการแปลผลและ

รายงานผล จึงจําเปนตองการตรวจฮีโมโกลบินผิดปกติดวยเทคนิคทางโมเลกุล  

        วิธี High resolution melting curve (HRM) analysis เปนวิธีที่มีความรวดเร็วและถูกตอง สามารถประยุกตใชในการตรวจ

วินิจฉัยและจําแนกชนิดฮีโมโกลบินผิดปกติที่พบบอยในไทยได เชน  Hb Hope และ Hb Tak ซึ่งสนับสนุนการควบคุมและปองกัน

กลุมโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในประเทศไทย โดยหลักการ PCR-HRM ใชสารเรืองแสงที่มีคุณสมบัติแทรกดีเอ็นเอสาย

คูเทานั้นในการติดตาม PCR product เมื่อใหความรอนทําใหดีเอ็นเอสายคูแยกเปนสายเดี่ยว ซึ่งอุณหภูมิที่ทําใหสามารถตรวจวัด

สารเรืองแสงไดลดลง 50% คือคา Tm ขึ้นอยูกับขนาดของ PCR product, สัดสวนของเบส G และ C และ ชนิดของเบสที่แตกตาง

กันภายใน PCR product  [12]  การศึกษานี้ไดทําการเปรียบเทียบ 2 เทคนิค  คือวิธี PCR-HRM กับวิธี allele specific PCR 

จํานวน 97 ตัวอยาง พบความสอดคลองรอยละ 100 การศึกษาในครั้งนี้ ทําการทดสอบเพียง 2 ชนิดเทานั้น คือ Hb Hope และ 

Hb Tak  นาจะตรวจใหครอบคลุมชนิดอื่น ๆ ที่ตรวจพบในประเทศไทยดวย ดังนั้นการตรวจฮีโมโกลบินผิดปกติดวยเทคนิค HRM 
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นาจะเปนประโยชนในการยืนยันฮีโมโกลบินผิดปกติ ซึ่งจะสนับสนุนการดําเนินการควบคุมและปองกันโรคธาลัสซีเมียในประเทศ

ไทยได 

สรุปผลการวิจัย 
ดังนั้นการตรวจฮีโมโกลบินผิดปกติดวยเทคนิค PCR-HRM นาจะเปนประโยชนในการยืนยันฮีโมโกลบินผิดปกติ ซึ่งจะ
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กำรพัฒนำวิธี Enzyme-linked immunosorbent assay เพื่อตรวจหำแอนติบอดีต่อโปรตีน p16INK4a 

ในตัวอย่ำงซีรัมของผู้หญิงที่มีรอยโรคบริเวณปำกมดลูก

ปิยะวุฒิ แสวงผล1* ลลิตา มั่นสัมฤทธิ์2 สุธัญญา ถนัดอักษร2 ศศิภา จันทร์สุข2 และชญานิษฐ์ หนูสันทัด2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การติดเชื้อไวรัสฮิวแมนปาปิลโลมาชนิดความเสี่ยงสูง (high-risk HPV) เป็นสาเหตุหลักของการพัฒนาเป็นมะเร็งปากมดลูก 

การเพิ่มขึ้นของโปรตีน p16INK4a ซึ่งเป็นโปรตีนของเซลล์ในกลุ่มโปรตีนต้านมะเร็ง ในเซลล์ผิดปกติที่ติดเชื้อ HPV ได้น�ามาใช้เป็นตัว

บ่งชี้การพัฒนาไปเป็นมะเร็ง การตอบสนองทางภูมิคุ้มต่อโปรตีน p16INK4a สามารถพบได้ในผู้ป่วยรอยโรคบริเวณปากมดลูกระดับ

รุนแรง การพัฒนาตรวจหาแอนติบอดีต่อโปรตีน p16INK4a ที่ความไวสูงและสามารถท�าการตรวจได้หลายตัวอย่างในเวลาเดียว เช่น 

ELISA จึงมีประโยชน์ในการตรวจกรองมะเร็งปากมดลูก

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการตรวจหาแอนติบอดีต่อโปรตีน p16INK4a ด้วยวิธี ELISA ในตัวอย่างซีรัมจากผู้หญิงที่มีรอยโรคบริเวณ

ปากมดลูก

วิธีกำรศึกษำ : โปรตีน p16INK4a จะถูกผลิตในเซลล์ Escherichia coli BL21 ในพลาสมิด pTrcHisA และจะถูกท�าให้บริสุทธิ์ด้วย

นิกเกิลคอลัมน์ โปรตีนที่ผลิตได้น�ามาใช้ตรวจหาแอนติบอดีต่อโปรตีน p16INK4a ด้วยวิธี ELISA กับตัวอย่างซีรัมจากผู้หญิงที่มีรอยโรค

บริเวณปากมดลูกจ�านวน 97 ราย ที่ผ่านการตรวจหาแอนติบอดีต่อโปรตีน p16INK4a ด้วยวิธี Western blot ที่ให้ผลบวก 50 ราย 

และผลลบ 47 ราย ค่าตัดผลบวกจะถูกค�านวณจากตัวอย่างที่ให้ผลลบ 4 ตัวอย่าง น�ามารวมกันแล้วท�าการตรวจวัด 31 ซ�้า

ผลกำรศึกษำ : การค�านวณค่าตัดผลบวกในการตรวจหาแอนติบอดีต่อโปรตีน p16INK4a ได้ค่าเท่ากับ 0.908 (OD
450

) ความไวและ

ความจ�าเพาะต่อการตรวจได้เท่ากับ 94.0% และ 82.97% ตามล�าดับ 

วิจำรณ์และสรุป : การตรวจ ELISA ครั้งนี้พบว่า ให้ความไวและความจ�าเพาะที่สูง เหมาะสมกับการตรวจหาแอนติบอดีต่อโปรตีน 

p16INK4a มากกว่าวิธี Western blot อย่างไรก็ตาม การตรวจ ELISA ครั้งน้ียังต้องท�าการทดสอบเพื่อให้ได้สภาวะที่เหมาะสม 

และให้ได้ความไวและความจ�าเพาะที่มากขึ้นต่อไป 

ค�ำส�ำคญั: ฮวิแมนปาปิลโลมาไวรสั, โปรตนี p16INK4a, Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) , รอยโรคบรเิวณปากมดลกู
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Development of enzyme-linked immunosorbent assay for anti-p16INK4a 

antibody detection in serum from women with cervical lesions

Piyawut Swangphon1*, Lalita Munsamrith2, Sutanya Thanudaksorn2, Sasipha Chansuk2 

and Chayanit Noosanthad2

Abstract

Introduction: Infection with high-risk types of Human papillomavirus are associated with cervical carcinogenesis. 

Overexpression of p16INK4a, which is tumor suppressor protein are presented in abnormal cells and using as a 

biomarker for HPV associated cervical neoplasia. Immune responses to self p16INK4a protein was evaluated as 

antigen which can stimulates immune responses and associated with cervical lesion severity. High-throughput 

and more sensitivity detection method, such as ELISA method may develop and use for cervical cancer screening. 

Objective: To develop an ELISA method for detect anti-p16INK4a antibodies in serum collected from women 

with cervical lesions.

Methods: Ninety-seven sera samples (positive 50 cases and negative 47 cases) from women with previously 

evaluated for anti-p16INK4a antibodies with Western blot and used for ELISA optimization. Recombinant 

histidine-tagged human p16INK4a protein was cloned into pTrcHisA plasmid, expressed in Escherichia coli BL21 

strain and purified with affinity nickel column. ELISA plate was coated with purified p16INK4a protein and used 

for anti-p16INK4a antibody detection. Cut-off value of anti-p16INK4a antibody positive was calculated from 31 

repeated values of pooled of 4 negative serum.

Results: Cut-off value of this developed ELISA anti-p16INK4a antibody is 0.908 at OD
450

. The sensitivity and spec-

ificity are 94.0 % and 82.97 %, respectively. Data from this study show this ELISA gave more sensitivity, speci-

ficity and suitable for antiboby detection than Western blot method. 

Conclusion: Data from this study show this ELISA gave high sensitivity and specificity Moreover, this ELISA condition 

for anti-p16INK4a antibodies detection need to further evaluate to increase higher sensitivity and specificity.

Keywords: human papillomavirus, p16INK4a protein, enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), cervical lesion.



1567

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Introduction 
Persistent infection of High-risk Human papillomavirus (HR-HPV) is the major causative agent of 

cervical cancer among women worldwide (1). HPV type 16 (HPV16) is the most common HPV type which 
involves in cervical carcinogenesis approximately 50-70%.  Oncoproteins of HPV, E6 and E7 inactivate p53 
and retinoblastoma protein (pRb) respectively. E6 incorporates with cellular protein, E6AP and degrades p53 
via ubiquitination pathway. Whereas E7 can inactivates pRb and release E2F which can drives cell cycle 
progression. 

A tumor suppressor protein, p16INK4a or cyclin-dependent kinase inhibitor 2A (CDKN2A) involves in 
cell cycle checkpoint by inhibit complex of cyclin D with CDK4 or CDK6 (CyclinD-CDK4/6 complex). This 
complex phosphorylates pRb and release free E2F, follow with cell cycle progression(2). Overexpression of 
p16INK4a cannot arrest cell cycle from degradation of pRb by E7 (3). Overexpression of p16INK4a is used as a 
biomarker of high risk HPV-associated cervical lesion progression. 

Cellular p16INK4a in abnormal cells is recognized as tumor antigen. Infiltrated lymphocytes isolated 
from cervical neoplasia tissues were activated with p16INK4a epitope and antibodies also detected. These 
evidences exhibit the p16INK4a has immunogenicity and stimulate both cellular and humoral immune 
responses. Anti-p16INK4a antibodies can be found in patients with cervical lesion with higher cervical severity 
(HSIL and cervical cancer). Cervical cancer screening with Pap test has low sensitivity and false negative 
around 6-55 %. Primary screening test is Pap smear with HPV DNA is a more sensitive screening test for 
cervical cancer (4). These procedures have limitation from sample collection procedure which perform by 
gynecologist, observe cell morphology with cytologist and higher cost of equipment. The equipment used 
is very expensive. In this study, we developed a method for detect anti-p16INK4a antibodies from serum of 
patients with cervical lesions with enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). This method is high-
throughput, gives high sensitivity and specificity. Moreover, the level of p16INK4a antibodies can be quantified. 
This can indicate the severity of the disease to the level of the antibody, and the information obtained from 
this study may be used as a guideline for the development of detect anti-p16INK4a antibody and used as a 
biomarker for cervical cancer progression. 

 
Materials and methods 

Histidine-tagged p16INK4a protein expression 
Escherichia coli BL-21 strain containing pTrcHisA-p16INK4a plasmid which previously analyzed by 

Western blot was grown in LB agar with 100 LB agar with 100 µg/ml of ampicillin. A single colony was picked 
and inoculated in LB broth 100 µg/ml ampicillin and incubated overnight at 37 °C. Two milliliters of overnight 
culture LB broth was transferred to 200 ml of fresh LB broth and grown at 37 °C in shaking incubator until 
the OD600 of culture broth raise to 0.4-0.6 (mid-log phase). Mid-log phase bacteria were used for protein 
induction with final concentration of 0.1 mM of isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside (IPTG). Bacteria were 
further incubated in shaking incubator for 6 hours, collected and wash bacterial cell pellets with sterile 
phosphate-buffered saline (PBS) pH 7.4 and stored in -20 oC until perform protein expression. 

Protein extraction was performed by freeze and thaw bacterial cell pellet at -20 °C three times. B-
PER® bacterial protein extraction reagent (Thermo scientific) 5 ml was added per 1 gram of bacteria cell 
pellet, vortexed homogenously. Cell pellet was incubated at room temperature for 15 min on gently rotator. 
Crude protein extraction was centrifuged at 4,000 g for 20 min, transferred supernatant to new centrifuge 
tube. Whole protein extraction was purified with Hispur® Ni-NTA spin column (Thermo scientific) for 
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purification protein follow the manufacturer’s manuals. Purified histidine-tagged p16INK4a protein 
concentration was measured by the Bradford protein microassay (Bio-Rad, Hercules, CA, USA) 
Serum samples and sample preparation 

Serum samples were obtained from 97 women with different cervical lesions including, anti-p16INK4a 
antibodies were observed by Western blot analysis in previous study (5) including 50 cases of positive and 
47 cases of negative. Serum samples were diluted to 1:200 in PBS with 0.01% sodium azide before further 
ELISA processes. To eliminate the non-specific background, serum were absorbed with formalin-fixed E. coli 
BL21 cells to final 2% cells (w/v) and 1:400 dilution at 37 °C for 1 hour(6). Absorbed serum was centrifuged 
at 13,000 rpm for 10 min and supernatant was collected for ELISA test. 
ELISA procedure 

Ninety-six well maxisorb immunoplate (Nunc, Thermo Fisher Scientific, USA) were coated with 100 
ul of 2 ug/ml histidine-tagged p16INK4a protein in bicarbonate buffer (pH 9.6) at 4 °C overnight. Plates were 
washed with 3 time with PBS containing 0.05% Tween-20 (PBST). Three-hundred microliters of 1% bovine 
serum albumin was used for blocking buffer, incubated at 37 °C for 2.5 hours and washed four times with 
PBST. Diluted and absorbed serum was added duplicated for 100 ul per well and incubated at room 
temperature in moisture chamber for 2 hours. Plates were washed four times with PBST, 100 µl diluted 
secondary antibody, 1:40,000 of HRP goat anti-human IgG (Immunology Consultants Laboratory, Inc.) was 
added and incubated with of at room temperature for 30 min. Washed five times with PBST, 100 µl of 
3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine (TMB) reaction solution were added to each well and incubated at room 
temperature for 30 min in complete darkness. Reaction was stopped with 100 µl of 1 M H2SO4. Developed 
color was measured at 450 nm with Infinite 200 PRO microplate reader (Tecan, Männedorf, Switzerland). 

Serum of 4 negative cases were pooled and tested for 31 repeats. OD450 values were calculated for 
mean, standard derivative (SD) values and tested for cut-off value of positive result. Sensitivity and specificity 
of developed ELISA method was calculated compare with previous Western blot results 

 
Results and discussion 

Protein expression and purification 
The plasmids of pTrcHisA-p16INK4a were transformed to E. coli BL21 strain for protein expression. 

Protein expression was induced by IPTG (optimal concentration = 1 mM). Purified histidine-tagged p16INK4a 
protein was obtained up to 56 µg/ml.  
Determination of optimal condition for enzyme-linked immunosorbent assay 

Development of the indirect ELISA was simultaneously optimized the protein concentrations, 
antibody dilution, incubation temperature and incubation time to suitable ELISA condition. To define the 
optimal coating p16INK4a protein concentration, purified protein was coat with 100 µl of 2 µg/ml at 4 ºC 
overnight which gave most suitable condition for coating step. For serum sample dilution step, serum were 
absorbed with 2% E. coli cells can reduce the background signal with 1:400 final dilution. The optimal 
dilution of HRP-conjugated goat anti-human IgG was defined at the dilution of 1:40,000. Color development 
from HRP-TMB reaction was 30 minutes followed with stop solution. 
Determination of cut-off value, sensitivity and specificity 

Mean of OD450 pool negative serum sample was calculated from 31 repeated values is 0.69 with 
standard deviations (SD) of 0.054. Cut-off value was adjusted with mean+4SD (OD450>0.908, p<0.01). In this 
study, we opted for a slightly higher cut-off value to increase the sensitivity of the assay.  

Table 1. Calculation of sensitivity and specificity of developed anti- anti-p16INK4a antibody ELISA with Western 
blot assays. 
 

ELISA 
 

Western blot Total 
 Positive Negative 

Positive 47 8 55 
Negative 3 39 42 
Total 50 47 97 
Sensitivity:        94.0% Specificity:       82.97% 

 
 
 
 
 
    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

Figure 1. Mean value of pool negative serum (red line) and the optical density (450 nm) for each serum 
tested, with the cut-off (mean+4SD) (blue line). 
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purification protein follow the manufacturer’s manuals. Purified histidine-tagged p16INK4a protein 
concentration was measured by the Bradford protein microassay (Bio-Rad, Hercules, CA, USA) 
Serum samples and sample preparation 

Serum samples were obtained from 97 women with different cervical lesions including, anti-p16INK4a 
antibodies were observed by Western blot analysis in previous study (5) including 50 cases of positive and 
47 cases of negative. Serum samples were diluted to 1:200 in PBS with 0.01% sodium azide before further 
ELISA processes. To eliminate the non-specific background, serum were absorbed with formalin-fixed E. coli 
BL21 cells to final 2% cells (w/v) and 1:400 dilution at 37 °C for 1 hour(6). Absorbed serum was centrifuged 
at 13,000 rpm for 10 min and supernatant was collected for ELISA test. 
ELISA procedure 

Ninety-six well maxisorb immunoplate (Nunc, Thermo Fisher Scientific, USA) were coated with 100 
ul of 2 ug/ml histidine-tagged p16INK4a protein in bicarbonate buffer (pH 9.6) at 4 °C overnight. Plates were 
washed with 3 time with PBS containing 0.05% Tween-20 (PBST). Three-hundred microliters of 1% bovine 
serum albumin was used for blocking buffer, incubated at 37 °C for 2.5 hours and washed four times with 
PBST. Diluted and absorbed serum was added duplicated for 100 ul per well and incubated at room 
temperature in moisture chamber for 2 hours. Plates were washed four times with PBST, 100 µl diluted 
secondary antibody, 1:40,000 of HRP goat anti-human IgG (Immunology Consultants Laboratory, Inc.) was 
added and incubated with of at room temperature for 30 min. Washed five times with PBST, 100 µl of 
3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine (TMB) reaction solution were added to each well and incubated at room 
temperature for 30 min in complete darkness. Reaction was stopped with 100 µl of 1 M H2SO4. Developed 
color was measured at 450 nm with Infinite 200 PRO microplate reader (Tecan, Männedorf, Switzerland). 

Serum of 4 negative cases were pooled and tested for 31 repeats. OD450 values were calculated for 
mean, standard derivative (SD) values and tested for cut-off value of positive result. Sensitivity and specificity 
of developed ELISA method was calculated compare with previous Western blot results 

 
Results and discussion 

Protein expression and purification 
The plasmids of pTrcHisA-p16INK4a were transformed to E. coli BL21 strain for protein expression. 

Protein expression was induced by IPTG (optimal concentration = 1 mM). Purified histidine-tagged p16INK4a 
protein was obtained up to 56 µg/ml.  
Determination of optimal condition for enzyme-linked immunosorbent assay 

Development of the indirect ELISA was simultaneously optimized the protein concentrations, 
antibody dilution, incubation temperature and incubation time to suitable ELISA condition. To define the 
optimal coating p16INK4a protein concentration, purified protein was coat with 100 µl of 2 µg/ml at 4 ºC 
overnight which gave most suitable condition for coating step. For serum sample dilution step, serum were 
absorbed with 2% E. coli cells can reduce the background signal with 1:400 final dilution. The optimal 
dilution of HRP-conjugated goat anti-human IgG was defined at the dilution of 1:40,000. Color development 
from HRP-TMB reaction was 30 minutes followed with stop solution. 
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Mean of OD450 pool negative serum sample was calculated from 31 repeated values is 0.69 with 
standard deviations (SD) of 0.054. Cut-off value was adjusted with mean+4SD (OD450>0.908, p<0.01). In this 
study, we opted for a slightly higher cut-off value to increase the sensitivity of the assay.  
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Results of anti-p16INK4a antibody from serum (n=97) are correlated with previous Western blot results 
(5). The absorbance (OD450) of positive and negative serum samples were significantly difference (p<0.001, 
figure 1). The data of sensitivity, specificity of ELISA were 94.0%, 82.97%, respectively compared to previous 
Western blot result (Table 1.). From all 97 serum, 3 serum showed false negative results (3.09%) from lower 
than cut-off value and 8 from 97 (8.25%) serum gave false positive results. 

 
Conclusions 

 This anti-p16INK4a antibody ELISA condition gave high sensitivity and specificity when tested with 
positive and negative serum. However, this ELISA condition need to further optimize to increase sensitivity, 
specificity and used as screening test for abnormal cervical lesion in HPV infected women.  
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Results of anti-p16INK4a antibody from serum (n=97) are correlated with previous Western blot results 
(5). The absorbance (OD450) of positive and negative serum samples were significantly difference (p<0.001, 
figure 1). The data of sensitivity, specificity of ELISA were 94.0%, 82.97%, respectively compared to previous 
Western blot result (Table 1.). From all 97 serum, 3 serum showed false negative results (3.09%) from lower 
than cut-off value and 8 from 97 (8.25%) serum gave false positive results. 

 
Conclusions 

 This anti-p16INK4a antibody ELISA condition gave high sensitivity and specificity when tested with 
positive and negative serum. However, this ELISA condition need to further optimize to increase sensitivity, 
specificity and used as screening test for abnormal cervical lesion in HPV infected women.  
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กำรสร้ำงและพัฒนำหลักสูตรกำรเป็นผู้จัดกำรรำยกรณีส�ำหรับอำสำสมัครสำธำรณสุข

ในกำรดูแลคนพิกำรสูงอำยุในชุมชน

พิมพวรรณ เรืองพุทธ1* วรัญญา จิตรบรรทัด1 สุพัตรา สหายรักษ์2 และวัฒนา วาระเพียง3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ความพิการส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท�าให้คนพิการไม่สามารถด�ารงชีวิตได้เทียบเท่าคนปกติ ไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการ

ทางการแพทย์ท�าให้ขาดการดแูลรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพได้อย่างต่อเนือ่งและเหมาะสม ส่งผลต่อคุณภาพชวีติลดลงรวมไปถงึการ

เป็นภาระต่อญาติหรอืผูด้แูล อาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสม.) เป็นคนในพืน้ทีข่องชมุชนทีม่คีวามเข้าใจในบรบิทของพืน้ที ่และเป็นส่วน

ส�าคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน การพัฒนาหลักสูตรการเป็นผู้จัดการรายกรณีส�าหรับ อสม.

ในการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน จะเป็นแนวทางในการจัดการระบบบริการดูแลคนพิการที่มีกรอบแนวคิดพื้นฐานจากการดูแล

เชิงจัดการ (managed care) 

วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรการเป็นผู้จัดการรายกรณีในการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชนส�าหรับ อสม. 

วิธีกำรศึกษำ: เป็นการศึกษาเชิงการพัฒนา โดยด�าเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาความต้องการจ�าเป็นและแนวทางการพัฒนา

หลักสูตรการจัดการรายกรณีคนพิการสูงอายุตามบริบทวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) สร้างหลักสูตรการเป็นผู้จัดการรายกรณีใน

การดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน ภาคทฤษฎีจ�านวน 12 ชม. และภาคปฏิบัติจ�านวน 72 ชม. 3) ทดลองใช้หลักสูตรและศึกษาผลการ

ใช้หลักสูตรกับ อสม. จ�านวน 36 คน ให้ดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน จ�านวน 50 คน 4) ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร เก็บรวม

ข้อมูลโดยใช้กระบวนการกลุ่ม สัมภาษณ์เชิงลึก สังเกตการณ์ แบบประเมินความรู้และสมรรถนะของ อสม.ผู้จัดการรายกรณี ได้ค่า

ความเชือ่มัน่ KR-20 0.84-0.89 และความพงึพอใจของคนพกิารสงูอายแุละผูด้แูล ค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาครอนบาค .78-.84 วเิคราะห์

ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน paired t-test และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา IOC 0.67-1.00.

ผลกำรศึกษำ: พบว่าการสร้างและพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วย 1) ความต้องการจ�าเป็นในการสร้างหลักสูตรผู้จัดการรายกรณีใน

การดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชนของ อสม. คือ ความรู้ในการดูแลคนพิการสูงอายุ ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติในชุมชน การส่งเสริม

ด้านสถานทีแ่ละสิง่แวดล้อม การบรหิารและจดัสรรงบประมาณการบรหิารจดัการภาคีเครอืข่าย การส่ือสารและการส่งต่อ 2) หลกัสตูร

การเป็นผู้จัดการรายกรณี เน้นบทบาทหลักการเป็นผู้จัดการรายกรณีใน 2 องค์ประกอบคือ ด้านความรู้ได้แก่ พื้นฐานในสิทธิของคน

พิการสูงอายุ การประเมินและคัดกรองสุขภาพ การดูแลคนพิการสูงอายุ และด้านทักษะได้แก่ การสื่อสาร การประสานงานสามารถ

ท�างานร่วมกับผู้อื่น ภาวะผู้น�าสามารถบริหารจัดการตนเองและงานที่รับผิดชอบได้ 3) ผลการทดลองใช้หลักสูตรพบว่า อสม.มีความ

รู้ในการเป็นผู้จัดการรายกรณีในการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชนหลังการอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 และ 4) ประเมินผลการใช้หลักสูตรพบว่า อสม. มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นทุกด้านภายหลังการอบรม (X=4.33, SD=0.54) โดยมี

สมรรถนะมากที่สุดด้านความรู้พื้นฐานในสิทธิของคนพิการสูงอายุ (X=4.88, SD=0.34) ส่วนความพึงพอใจของคนพิการสูงอายุที่ได้

รับการดูแล และญาติผู้ดูแล อยู่ในระดับมาก (X=4.10, SD=0.71) และ (X=4.08, SD=0.66) ตามล�าดับ 

วิจำรณ์และสรุป: ควรน�าหลักสูตรการเป็นผู้จัดการรายกรณีไปใช้ในการพัฒนา อสม.ในทุกพื้นที่ในการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน 

ค�ำส�ำคัญ : อาสาสมัครสาธารณสุข, ผู้จัดการรายกรณี, คนพิการสูงอายุ
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A Development Process of Case Management Curriculum for the Village Health 

Volunteers in Caring for the Elderly with Disabilities in the Community.

Pimpawan Rueangphut1* Waranya Jitbantad1 Supatra Sahairak 2 and Wattana Warapiang3

Abstract

Introduction : The elderly with disabilities have received many impacts, such as self-care for daily life, decreas-

ing ability to work and loss of the family’s role, consequently they live difficulty. The Village Health Volunteers 

(VHV) was only a participating group in the performance of duties, which is as a representative of the service in 

promoting a public health straightly. The curriculum of this case management as important role participates, 

to promote and support the community to be involved in caring for the elderly with disabilities. 

Objective : To develop the case management curriculum of VHV in caring the elderly with disabilities during 

the time before and after using the curriculum.

Methods : The research and development was design approach which 4 phase. In phase I, studying basic in-

formation for curriculum. Phase II, developing and verifying the Quality of the curriculum using supplement 

ideas and suggestions from 3 experts. Phase III, implementing the training curriculum with the purposive samples 

from 36 VHV in Nakean community in Nakhon Si Thammarat province, Thailand. Phase IV, evaluating the cur-

riculum. The data were collected using: focus group, in-depth interview, observation, the knowledge pre-post 

test with the reliability of KR-20 was equal to 0.84-0.89, and the evaluation form of satisfaction toward the 

caring Coefficient Alpha 0.78-0.84. Data were analyzed in term of percentages, mean, standard deviation, paired 

t-test and content analysis IOC 0.67-1.00.

Results : The findings revealed the following was: 1)The curriculum of case management of VHV for the elderly 

with disabilities consisted of theory 12 hours and practice 72 hours included empowerment of people with 

disabilities act (B.E. 2013), the act on the elderly (B.E. 2003), the health assessment, the basic of caring approach 

for the elderly with disabilities, the communication skills, and the coordinating skills. 2) The result of imple-

menting the curriculum show as: the knowledge assessment of VHV after implementing curriculum was higher 

than before one at 0.05 ; the elderly with disabilities’ satisfaction toward the caring based on the curriculum 

was in high level (X=4.10, SD=0.71).

Conclusion : The results of this study should be implemented for The VHV. Moreover, the Department of 

Health Service Support and Sub-district Health Promotion Hospital should be implemented for promoting the 

case management’ competencies and skills of VHV. Education institutions should establish the case manage-

ment curriculum for the VHV.

Keywords : Village health volunteers, Case management, Elderly with disabilities.
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บทน า 
คนพิการถือเป็นทรัพยากรส่วนหน่ึงของประเทศ ซึ่งทุกคนมีศักด์ิศรีเท่าเทียมกันและควรมีโอกาสได้รับการพัฒนา

ศักยภาพที่เท่าเทียมกันด้วย   โดยในเบื้องต้นควรเน้นให้คนพิการสามารถเข้าถึงละใช้ประโยชน์จากสิทธิต่างๆได้จริงตาม
ความจ าเป็น การส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายจะช่วยให้มีการพัฒนาแบบเชิงระบบ ที่จะช่วยเพ่ิม
การเข้าถึงบริการได้มากข้ึน 

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็นภาคประชาชน ท่ีเป็นคนในชุมชน มีส่วนร่วมโดยท าหน้าท่ีช่วยการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน มีความเข้าใจบริบทท้ังเชิงภูมิศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของพ้ืนที่ จึงเป็นส่วนส าคัญในการจัดการระบบดูแล
สุขภาพของคนในชุมชน จึงสมควรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ให้ข้ึนเป็นกลไกที่ดูแลสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือ
น าไปสู่การพ่ึงตนเองทางสุขภาพอย่างย่ังยืนได้ ดังน้ันเพ่ือเป็นการส่งเสริมและและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดูแลคนพิการ การสร้างและพัฒนาหลักสูตรการเป็นผู้จัดการรายกรณีเพ่ือพัฒนา อสม.ให้มีศักยภาพในการดูแลคนพิการสูงอายุ
ในชุมชนจึงเป็นสิ่งที่ท้าทาย เน่ืองจากการจัดการผู้ปุวยรายกรณี (case management) เป็นกระบวนการดูแลที่มุ่งเน้นผู้ปุวย
เป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของผู้ปุวยแต่ละรายอย่างครอบคลุมและต่อเน่ือง อาศัยความร่วมมือกับ
บุคลากรทีมสุขภาพ ในการประเมิน วางแผนด าเนินการปฏิบัติ การประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการดูแล ตลอด
ระยะเวลาที่รับไว้ในความดูแล โดยมีผู้จัดการผู้ปุวย (case manager) เป็นผู้ติดต่อ สื่อสาร ประสานงาน และก ากับการดูแล 
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ เปูาหมายตามท่ีวางไว้ และภายในระยะเวลาท่ีก าหนดโดยใช้แผนการดูแลผู้ปุวยที่วางไว้ล่วงหน้าเป็นเคร่ืองมือ
ในการก ากับการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลรักษาต่างๆ การส่งเสริมให้มีผู้จัดการรายกรณีในการดูแลคนพิการสูงอายุ ท าได้โดยการ
เพ่ิมพูนขีดความสามารถของ อสม.ให้ดูแลคนพิการสูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นหัวหน้าทีม ติดตามดูแลผู้พิการ 
สามารถประเมินสถานการณ์และสภาวะของคนพิการสูงอายุและครอบครัว สามารถวางแผน ประสานงาน ประสานเช่ือมโยง
ทรัพยากร ระบบส่งต่อ รวมทั้งมีความสามารถในการจัดการงานให้ลุล่วงได้ตามเปูาหมาย ทั้งน้ีโดยมีญาติและคนในชุมชนมีส่วน
ร่วมด้วย  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือสร้างและพัฒนาหลักสูตรการเป็นผู้จัดการรายกรณีของ อสม.ในการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้น าแนวคิดการจัดการผู้ปุวยรายกรณี บทบาทและสมรรถนะของ อสม.มาเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนา
หลักสูตรการเป็นผู้จัดการรายกรณีของ อสม.ในการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน โดยมีข้ันตอน 4 ข้ันตอนคือ 1) ศึกษาความ
ต้องการจ าเป็นและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการรายกรณีคนพิการสูงอายุตามบริบทวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 2) 
สร้างหลักสูตรการเป็นผู้จัดการรายกรณีในการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน 3) ทดลองใช้หลักสูตรและศึกษาผลการใช้หลักสูตร
ผู้จัดการรายกรณีในการดูแลคนพิการสูงอายุกับ อสม. 4) ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 

วิธีด าเนินการ 
การวิจัยคร้ังน้ีใช้รูปแบบของกระบวนการวิจัยเชิงพัฒนา (Developmental Research) กลุ่มตัวอย่างเป็น อสม. 

จ านวน 36 คน คนพิการสูงอายุ จ านวน 50 คน ผู้ดูแลคนพิการ จ านวน 20 คน  โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยก าหนดข้ันตอนในการด าเนินงาน 4 ข้ันตอน ดังน้ี 
ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาความต้องการจ าเป็นและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการรายกรณีคนพิการสูงอายุตามบริบท
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. คนพิการสูงอายุ จ านวน 50 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างจากการประเมิน ADL อยู่ในภาวะพ่ึงพาปานกลาง พ่ึงพา

รุนแรง และพ่ึงพาสมบูรณ์ 
2. ผู้ดูแลคนพิการสูงอายุ จ านวน 20 คน ใช้วิธีสุ่มแบบจ าเพาะเจาะจง  
3. อสม. จ านวน 36 คน ใช้วิธีสุ่มแบบจ าเพาะเจาะจง 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แนวค าถามสนทนากลุ่มเกี่ยวกับสถานการณ์ภาวะสุขภาพและสิ่งแวดล้อมคนพิการ

สูงอายุในชุมชน  
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in depth interview) สัมภาษณ์แบบกลุ่ม (focus group) อสม. ผู้ดูแล

คนพิการสูงอายุ  
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis)  

ข้ันตอนที่ 2 สร้างหลักสูตรการเป็นผู้จัดการรายกรณีในการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร และแบบประเมินความเหมาะสมและความ

สอดคล้องของหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร โดย น าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์เอกสารเพ่ือให้ได้ประเด็นหลักส าคัญ
เก่ียวกับบทบาทการเป็นผู้จัดการรายกรณี บทบาทและสมรรถนะ อสม. เพ่ือก าหนดกรอบหัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตร 
ประกอบด้วย ปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร เน้ือหาสาระของหลักสูตร กิจกรรมการ
เรียนรู้ ระยะเวลาท่ีใช้ในหลักสูตร และการวัดประเมินผล 
 ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร โดยน าแบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของหลักสูตรและเอกสาร
ประกอบหลักสูตรที่สร้างข้ึนน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหา โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามและภาษาที่ใช้ โดย
ผู้เช่ียวชาญให้ปรับเปลี่ยนข้อค าถามบางข้อที่ใช้ภาษาซ้ าซ้อนและความหมายไม่ชัดเจน จัดหมวดหมู่ของข้อค าถาม ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC 0.67-1.00 
 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าร่างหลักสูตรไปให้ผู้เช่ียวชาญท าการตรวจสอบคุณภาพโดยเก็บข้อมูลจากการประเมิน
คุณภาพขององค์ประกอบหลักสูตรและความเหมาะสม และความสอดคล้องของเอกสารประกอบหลักสูตร โดยผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 3 คน วิเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ  
 วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ข้ันตอนที่ 3 ทดลองใช้หลักสูตรและศึกษาผลการใช้หลักสูตรผู้จัดการรายกรณีในการดูแลคนพิการสูงอายุกับ อสม. 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1. หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรการเป็นผู้จัดการรายกรณีของ อสม.ในการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน 

ตรวจสอบคุณภาพตามข้ันตอนที่ 2 
2. แบบทดสอบวัดความรู้และความเข้าใจการเป็นผู้จัดการรายกรณีในการดูแลคนพิการสูงอายุของ อสม. ก่อนและ

หลังการอบรม มี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้พ้ืนฐานในสิทธิของคนพิการสูงอายุ ด้านความรู้พ้ืนฐานในสิทธิของคนพิการสูงอายุ 
ด้านทักษะการสื่อสารและการติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านความรู้ในการประเมินและคัดกรองภาวะสุขภาพ 
ด้านภาวะผู้น าและการบริหารจัดการ ด้านการปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือคนพิการสูงอายุ แต่ละด้านมีข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ 
รวม 50 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือกคือ ถูก และ ผิด โดยตอบถูก 1 คะแนน ตอบผิด 0 คะแนน ได้ค่า
ความเช่ือมั่น KR-20 ระหว่าง 0.84 -0.89 

3.แบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้จัดการรายกรณี ก่อนและหลังการอบรม ใน 5 ด้าน จ านวน 25 ข้อ 
ได้แก่ ด้านความรู้พ้ืนฐานในสิทธิของคนพิการสูงอายุ ด้านความรู้พ้ืนฐานในสิทธิของคนพิการสูงอายุ ด้านทักษะการสื่อสารและ
การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านความรู้ในการประเมินและคัดกรองภาวะสุขภาพ ด้านภาวะผู้น าและการ
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. คนพิการสูงอายุ จ านวน 50 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างจากการประเมิน ADL อยู่ในภาวะพ่ึงพาปานกลาง พ่ึงพา

รุนแรง และพ่ึงพาสมบูรณ์ 
2. ผู้ดูแลคนพิการสูงอายุ จ านวน 20 คน ใช้วิธีสุ่มแบบจ าเพาะเจาะจง  
3. อสม. จ านวน 36 คน ใช้วิธีสุ่มแบบจ าเพาะเจาะจง 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แนวค าถามสนทนากลุ่มเกี่ยวกับสถานการณ์ภาวะสุขภาพและสิ่งแวดล้อมคนพิการ

สูงอายุในชุมชน  
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in depth interview) สัมภาษณ์แบบกลุ่ม (focus group) อสม. ผู้ดูแล

คนพิการสูงอายุ  
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis)  

ข้ันตอนที่ 2 สร้างหลักสูตรการเป็นผู้จัดการรายกรณีในการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร และแบบประเมินความเหมาะสมและความ

สอดคล้องของหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร โดย น าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์เอกสารเพ่ือให้ได้ประเด็นหลักส าคัญ
เก่ียวกับบทบาทการเป็นผู้จัดการรายกรณี บทบาทและสมรรถนะ อสม. เพ่ือก าหนดกรอบหัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตร 
ประกอบด้วย ปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร เน้ือหาสาระของหลักสูตร กิจกรรมการ
เรียนรู้ ระยะเวลาท่ีใช้ในหลักสูตร และการวัดประเมินผล 
 ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร โดยน าแบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของหลักสูตรและเอกสาร
ประกอบหลักสูตรที่สร้างข้ึนน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหา โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามและภาษาที่ใช้ โดย
ผู้เช่ียวชาญให้ปรับเปลี่ยนข้อค าถามบางข้อที่ใช้ภาษาซ้ าซ้อนและความหมายไม่ชัดเจน จัดหมวดหมู่ของข้อค าถาม ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC 0.67-1.00 
 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าร่างหลักสูตรไปให้ผู้เช่ียวชาญท าการตรวจสอบคุณภาพโดยเก็บข้อมูลจากการประเมิน
คุณภาพขององค์ประกอบหลักสูตรและความเหมาะสม และความสอดคล้องของเอกสารประกอบหลักสูตร โดยผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 3 คน วิเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ  
 วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ข้ันตอนที่ 3 ทดลองใช้หลักสูตรและศึกษาผลการใช้หลักสูตรผู้จัดการรายกรณีในการดูแลคนพิการสูงอายุกับ อสม. 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1. หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรการเป็นผู้จัดการรายกรณีของ อสม.ในการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน 

ตรวจสอบคุณภาพตามข้ันตอนที่ 2 
2. แบบทดสอบวัดความรู้และความเข้าใจการเป็นผู้จัดการรายกรณีในการดูแลคนพิการสูงอายุของ อสม. ก่อนและ

หลังการอบรม มี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้พ้ืนฐานในสิทธิของคนพิการสูงอายุ ด้านความรู้พ้ืนฐานในสิทธิของคนพิการสูงอายุ 
ด้านทักษะการสื่อสารและการติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านความรู้ในการประเมินและคัดกรองภาวะสุขภาพ 
ด้านภาวะผู้น าและการบริหารจัดการ ด้านการปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือคนพิการสูงอายุ แต่ละด้านมีข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ 
รวม 50 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือกคือ ถูก และ ผิด โดยตอบถูก 1 คะแนน ตอบผิด 0 คะแนน ได้ค่า
ความเช่ือมั่น KR-20 ระหว่าง 0.84 -0.89 

3.แบบประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้จัดการรายกรณี ก่อนและหลังการอบรม ใน 5 ด้าน จ านวน 25 ข้อ 
ได้แก่ ด้านความรู้พ้ืนฐานในสิทธิของคนพิการสูงอายุ ด้านความรู้พ้ืนฐานในสิทธิของคนพิการสูงอายุ ด้านทักษะการสื่อสารและ
การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านความรู้ในการประเมินและคัดกรองภาวะสุขภาพ ด้านภาวะผู้น าและการ

บริหารจัดการ ด้านการปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือคนพิการสูงอายุ ลักษณะเป็นค าถามปลายปิด มีค าตอบให้เลือกแบบมาตรวัด
ประเมินค่า ประกอบด้วย 5 ตัวเลือกคือสมรถนะระดับน้อยมาก ถึง สมรถนะระดับสูงมาก แปลผลใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute 
Criteria) ของ Best1 คือ 4.5-5.0 สูงมาก 3.5-4.49 สูง 2.50-3.49 ปานกลาง 1.50-2.49 น้อย และ 1.00-1.49 น้อยมาก หาค่า
ความเช่ือมั่น สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ได้ค่า 0.84-0.87 

เก็บรวบรวมข้อมูล โดย จัดอบรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ อสม.ตามหลักสูตร ระยะเวลาอบรมท้ังหมด 14 สัปดาห์
จ านวน 84 ชม. ภาคทฤษฎีเป็นระยะเวลา 12 ชม. และภาคปฏิบัติ 72 ชม. เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการอบรม 2 ด้าน
คือ ความรู้ความเข้าใจการเป็นผู้จัดการรายกรณีในการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน และสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
ผู้จัดการรายกรณี  

วิเคราะห์ข้อมูล โดยสถิติทดสอบที (t-test dependent) ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ข้ันตอนที่ 4 ประเมินผลการใช้หลักสูตรในการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  

1. แบบประเมินความพึงพอใจของคนพิการสูงอายุและผู้ดูแล เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาเอกสารและก าหนดกรอบการประเมิน และน าเสนอแบบประเมินที่สร้างข้ึนเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพ่ือหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องซึ่งอยู่ระหว่าง 0.78-0.84 

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นแบบบันทึกสังเกตการปฏิบัติงานของ อสม.ในการเป็นผู้จัดการรายกรณีในการ
ดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เก็บรวบรวมข้อมูล โดยประเมินความพึงพอใจของคนพิการสูงอายุและผู้ดูแล การนิเทศติดตามเย่ียม การสะท้อนคิด 
และถอดบทเรียนรายกรณี 

วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาสถานการณ์ความจ าเป็น และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการรายกรณีคนพิการสูงอายุ 

ตามบริบทวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน พบว่า ต าบลนาเคียนเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีประชากรจ านวน 12,717 คน เป็น
ชายจ านวน 6,310 คน หญิงจ านวน 6,407 คน นับถือศาสนาอิสลาม 97% ศาสนาพุทธ 3% ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตร มีสถานบริการสาธารณสุขในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2 แห่ง คือ รพ.สต.บ้านทุ่งโหนด และ รพ.
สต.บ้านเหมืองหัวทะเล มีคนพิการทุกประเภททั้งหมด 305 คน และเป็นคนพิการสูงอายุ จ านวน 50 คน 

1) ศึกษาบริบทของชุมชน 
 จากการประชุมพูดคุย สัมภาษณ์ ถึงสถานการณ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของคนพิการสูงอายุ ในการ
ด าเนินงานได้มีการแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องในชุมชน จ านวน 3 กลุ่ม พบประเด็นดังน้ี 
   1.1) สมาชิกจากชมรมจิตอาสาดูแลคนพิการในชุมชน พบ 4 ประเด็น ดังน้ี (1) ประเด็นด้านความรู้ ควรมีการจัด
อบรมพัฒนาทีมจิตอาสาและ อสม.เป็นประจ าทุกปี เพ่ือจะได้มีความรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งกับอาการของผู้ปุวย และ
วิธีการที่ดูแล ให้สามารถตัดสินใจเลือกการน าความรู้ไปใช้กับคนพิการได้ตรงตามอาการ และจะได้พัฒนาศักยภาพการดูแล ควร
มีการสนับสนุนด้านข่าวสารแก่ผู้พิการ ข้อมูลที่มาจากแหล่งเดียวกันเพ่ือให้สื่อสารและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ควรมีคู่มือใน
การดูแลคนพิการโดยเฉพาะผู้พิการที่ติดตียง หรือที่ต้องท ากายภาพบ าบัด และควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ด้านสุขภาพมาให้
ค าแนะน าว่าคนพิการแต่ละรายสามารถท างานประกอบอาชีพได้หรือไม่เพ่ือให้ อสม.ได้ด าเนินการต่อ (2) ประเด็นด้านการ
ปฏิบัติงาน พบว่า รพ.สต. ควรจัดอบรม อสม.ให้สามารถดูแลคนพิการอย่างต่อเน่ือง โดยจัด อสม.จ านวน 2 คนดูแลคนพิการ
จ านวน 1 คนส าหรับคนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือคนพิการที่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษและบ่อยคร้ัง และควรจัดให้ อสม. 
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1 คนรับผิดชอบ 10 ครอบครัวโดยที่ไม่ท างานซ้ าซ้อนเขตรับผิดชอบซึ่งกันและกัน นอกจากน้ีชุมชนควรมีส่วนร่วมในการดูแล
คนพิการเพ่ือให้คนพิการได้ฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและได้รับการดูแลอย่างต่อเน่ืองในทุกด้านไม่ใช่เฉพาะด้านสุขภาพเพียงอย่าง
เดียว (3) ประเด็นด้านงบประมาณ พบว่า อบต. ควรจัดงบประมาณในการช่วยเหลือคนพิการในการศึกษาด้านอาชีพท่ี
เหมาะสมกับคนพิการ และจัดหางานหรืออาชีพเสริม เช่น การท าสินค้าพ้ืนเมืองจ าหน่าย เพ่ือสร้างรายได้ให้คนพิการ ให้
สามารถอยู่รอดในสังคมได้ นอกจากน้ีควรสนับสนุนคนพิการในด้านความเป็นอยู่ อุปกรณ์ที่จ า เป็นต่อการยังชีพ และควรจัด
รถจักรยานยนต์ประจ าหมู่บ้านให้ อสม.หรือทีมจิตอาสาสามารถน าไปใช้ในการติดต่อประสานงาน หรือไปเย่ียมดูแลช่วยเหลือ
คนพิการ (4) ประเด็นด้านผู้น าชุมชน ควรจัดกิจกรรมในโอกาสต่างๆที่คนพิการสามารถเข้าร่วม เพ่ือคนพิการจะได้ลดความรู้สึก
ว่าถูกทอดทิ้งจากชุมชน หน่วยงานต่างๆ และผู้น าชุมชนควรให้ความช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา และดูแลคนพิการมากกว่าท่ี
เป็นอยู่ และควรจัดรถรับส่งคนพิการในการตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาล 
   1.2) ผู้ดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน พบ 3 ประเด็น ดังน้ี (1) ประเด็นด้านความรู้ในการดูแลคนพิการสูงอา ยุ 
พบว่าคนพิการสูงอายุในชุมชนที่ติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยส่วนใหญ่จะมีผู้ดูแลที่บ้านอย่างน้อย 1 คน ผู้ดูแลน้ี
เป็นลูกหรือหลานของคนพิการ บทบาทหลักคือการช่วยเหลือกิจวัตรประจ าวัน มี อสม.ไปสอบถามอาการบ้างเป็นบางคร้ัง สิ่งที่
ยังขาดคือ การกายภาพบ าบัดอย่างต่อเน่ือง จากการพูดคุยกับผู้ดูแลหลักที่บ้าน พบว่าผู้ดูแลไม่แน่ใจว่าอาหารที่ให้ครบตาม
ความต้องการหรือไม่ กายภาพบ าบัดต้องท าอย่างไรถึงจะเหมาะสม ท าให้คนพิการสูงอายุหลายๆคน มีกล้ามเน้ือลีบ ข้อติดแข็ง 
บางรายมีแผลกดทับจากการที่ไม่ได้พลิกตะแคงตัว บางรายเจาะคอต้องดูดเสมหะ บางรายต้องให้อาหารทางสายยาง ปัญหาท่ี
เกิดกับผู้ดูแลคือ ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ท าอยู่น้ันถูกต้องหรือไม่ อสม.ก็ไปเย่ียมเป็นคร้ังคราว ท าให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนพิการ
สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ (2) ประเด็นความสัมพันธ์เชิงเครือญาติในชุมชน พบว่าลั กษณะเด่นของชุมชนคือ มี
ความผูกพันฉันท์เครือญาติ จึงมีการไปมาหาสู่เย่ียมเยียนคนพิการสูงอายุบ่อยคร้ัง ส่งผลท าให้คนพิการสูงอายุมีสภาพจิตใจดีข้ึน 
มีสีหน้าย้ิมแย้ม สดช่ืน แต่ก็มีคนพิการสูงอายุบางส่วนที่คิดว่าตนเองเป็นภาระของครอบครัว โดยเฉพาะคนพิการสูงอายุที่เคย
เป็นหัวหน้าครอบครัวมาก่อนมีความรู้สึกอายไม่อยากพบปะคนอื่น (3) ประเด็นการส่งเสริมด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม พบว่า
การพาคนพิการสูงอายุออกไปเท่ียวนอกบ้านเป็นเร่ืองยากมากส าหรับคนดูแล เน่ืองจากสภาพถนนไม่เอื้ออ านวยต่อการใช้
รถเข็น ส่วนใหญ่เคลื่อนย้ายจากในบ้านมาน่ังหรือนอนหน้าบ้านหรือหลังบ้านซึ่งจะจัดท าเป็นพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือให้คนพิการได้
เปลี่ยนบรรยากาศ ส าหรับคนพิการสูงอายุบางคนก็ไม่ได้ออกไปไหนเพราะการเคลื่อนย้ายเป็นการยากส าหรับคนดูแล ส าหรับ
สถานที่ในบ้านก็มีการดัดแปลงให้เหมาะกับผู้สูงอายุที่พิการ เช่น ห้องน้ าต้องเป็นชัก โครก ทางต่างระดับถือเป็นปัญหา
เหมือนกัน แก้ไขโดยการลาดเป็นสะพานเพ่ือให้สามารถเข็นรถไปมาได้สะดวกข้ึน 
   1.3) ผู้น าชุมชน พบ 3 ประเด็น ดังน้ี (1) ประเด็นด้านบริหารจัดการและการจัดสรรงบประมาณ พบว่า 
งบประมาณของชุมชนโดยส่วนมามาจาก อบต.นาเคียน ซึ่งในแต่ละปีจะมีการประชาคมแต่ละหมู่บ้านว่าหมู่บ้านไหนต้องการ
อะไรก่อนจัดสรรงบประมาณ ซึ่งมีงบประมาณของกิจกรรมด้านสาธารณสุขส่วนหน่ึง รวมไปถึงประชาชนสามารถเขียนขอ
งบประมาณไปท่ี ส านักงานหลักประกันสุขภาพได้ โดย อบต.จัดต้ังคณะกรรมจัดท าโครงการและสมทบงบประมาณให้ส่วนหน่ึง 
เพ่ือให้เกิดกจิกรรมสุขภาพในชุมชน ส าหรับงบประมาณของผู้สูงอายุและคนพิการจะมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
และการดูแลคนพิการ โดย อสม.และกลุ่มจิตอาสาดูแลคนพิการในชุมชน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับว่าในการประชาคมน้ันประชาชนใน
หมู่บ้านอยากให้แก้ปัญหาด้านใดเป็นพิเศษ ก็จะยกประเด็นน้ันมาเป็นวาระพิจารณา ท าให้บางคร้ังการจัดสรรงบประมาณไม่ได้
ทั่วถึงทุกกลุ่มของประชากร ส าหรับการช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ปุวยโรคเร้ือรัง แกนน าในชุมชนมีมาตรการการ
ช่วยเหลือ โดยโต๊ะอิหม่าม ผู้ใหญ่ ก านัน หรือ อบต. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงน้ าชาหารายได้เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มเหล่าน้ีเป็น
รายบุคคล (2) ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน พบว่าสิ่งแวดล้อมในชุมชนยังไม่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการมากนัก 
แต่ทางหน่วยงานสาธารณสุขในหมู่บ้านก็พยายามผลักดัน เช่นการสร้างห้องน้ าส าหรับคนพิการ หรือการสร้างศูนย์ดูแลคน
พิการในการฝึกกายภาพบ าบัด การสร้างถนนสายหลักในหมู่บ้านที่มีแสงส่องสว่าง แต่ทั้งน้ีจากพ้ืนฐานเดิมของชุมชนเป็นชุมชน
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1 คนรับผิดชอบ 10 ครอบครัวโดยที่ไม่ท างานซ้ าซ้อนเขตรับผิดชอบซึ่งกันและกัน นอกจากน้ีชุมชนควรมีส่วนร่วมในการดูแล
คนพิการเพ่ือให้คนพิการได้ฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและได้รับการดูแลอย่างต่อเน่ืองในทุกด้านไม่ใช่เฉพาะด้านสุขภาพเพียงอย่าง
เดียว (3) ประเด็นด้านงบประมาณ พบว่า อบต. ควรจัดงบประมาณในการช่วยเหลือคนพิการในการศึกษาด้านอาชีพที่
เหมาะสมกับคนพิการ และจัดหางานหรืออาชีพเสริม เช่น การท าสินค้าพ้ืนเมืองจ าหน่าย เพ่ือสร้างรายได้ให้คนพิการ ให้
สามารถอยู่รอดในสังคมได้ นอกจากน้ีควรสนับสนุนคนพิการในด้านความเป็นอยู่ อุปกรณ์ท่ีจ า เป็นต่อการยังชีพ และควรจัด
รถจักรยานยนต์ประจ าหมู่บ้านให้ อสม.หรือทีมจิตอาสาสามารถน าไปใช้ในการติดต่อประสานงาน หรือไปเย่ียมดูแลช่วยเหลือ
คนพิการ (4) ประเด็นด้านผู้น าชุมชน ควรจัดกิจกรรมในโอกาสต่างๆที่คนพิการสามารถเข้าร่วม เพ่ือคนพิการจะได้ลดความรู้สึก
ว่าถูกทอดทิ้งจากชุมชน หน่วยงานต่างๆ และผู้น าชุมชนควรให้ความช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา และดูแลคนพิการมากกว่าท่ี
เป็นอยู่ และควรจัดรถรับส่งคนพิการในการตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาล 
   1.2) ผู้ดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน พบ 3 ประเด็น ดังน้ี (1) ประเด็นด้านความรู้ในการดูแลคนพิการสูงอา ยุ 
พบว่าคนพิการสูงอายุในชุมชนที่ติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยส่วนใหญ่จะมีผู้ดูแลที่บ้านอย่างน้อย 1 คน ผู้ดูแลน้ี
เป็นลูกหรือหลานของคนพิการ บทบาทหลักคือการช่วยเหลือกิจวัตรประจ าวัน มี อสม.ไปสอบถามอาการบ้างเป็นบางคร้ัง สิ่งที่
ยังขาดคือ การกายภาพบ าบัดอย่างต่อเน่ือง จากการพูดคุยกับผู้ดูแลหลักที่บ้าน พบว่าผู้ดูแลไม่แน่ใจว่าอาหารที่ให้ครบตาม
ความต้องการหรือไม่ กายภาพบ าบัดต้องท าอย่างไรถึงจะเหมาะสม ท าให้คนพิการสูงอายุหลายๆคน มีกล้ามเน้ือลีบ ข้อติดแข็ง 
บางรายมีแผลกดทับจากการที่ไม่ได้พลิกตะแคงตัว บางรายเจาะคอต้องดูดเสมหะ บางรายต้องให้อาหารทางสายยาง ปัญหาที่
เกิดกับผู้ดูแลคือ ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ท าอยู่น้ันถูกต้องหรือไม่ อสม.ก็ไปเย่ียมเป็นคร้ังคราว ท าให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนพิการ
สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ (2) ประเด็นความสัมพันธ์เชิงเครือญาติในชุมชน พบว่าลั กษณะเด่นของชุมชนคือ มี
ความผูกพันฉันท์เครือญาติ จึงมีการไปมาหาสู่เย่ียมเยียนคนพิการสูงอายุบ่อยคร้ัง ส่งผลท าให้คนพิการสูงอายุมีสภาพจิตใจดีข้ึน 
มีสีหน้าย้ิมแย้ม สดช่ืน แต่ก็มีคนพิการสูงอายุบางส่วนที่คิดว่าตนเองเป็นภาระของครอบครัว โดยเฉพาะคนพิการสูงอายุที่เคย
เป็นหัวหน้าครอบครัวมาก่อนมีความรู้สึกอายไม่อยากพบปะคนอื่น (3) ประเด็นการส่งเสริมด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม พบว่า
การพาคนพิการสูงอายุออกไปเที่ยวนอกบ้านเป็นเร่ืองยากมากส าหรับคนดูแล เน่ืองจากสภาพถนนไม่เอื้ออ านวยต่อการใช้
รถเข็น ส่วนใหญ่เคลื่อนย้ายจากในบ้านมาน่ังหรือนอนหน้าบ้านหรือหลังบ้านซึ่งจะจัดท าเป็นพ้ืนที่เฉพาะเพ่ือให้คนพิการได้
เปลี่ยนบรรยากาศ ส าหรับคนพิการสูงอายุบางคนก็ไม่ได้ออกไปไหนเพราะการเคลื่อนย้ายเป็นการยากส าหรับคนดูแล ส าหรับ
สถานที่ในบ้านก็มีการดัดแปลงให้เหมาะกับผู้สูงอายุที่พิการ เช่น ห้องน้ าต้องเป็นชัก โครก ทางต่างระดับถือเป็นปัญหา
เหมือนกัน แก้ไขโดยการลาดเป็นสะพานเพ่ือให้สามารถเข็นรถไปมาได้สะดวกข้ึน 
   1.3) ผู้น าชุมชน พบ 3 ประเด็น ดังน้ี (1) ประเด็นด้านบริหารจัดการและการจัดสรรงบประมาณ พบว่า 
งบประมาณของชุมชนโดยส่วนมามาจาก อบต.นาเคียน ซึ่งในแต่ละปีจะมีการประชาคมแต่ละหมู่บ้านว่าหมู่บ้านไหนต้องการ
อะไรก่อนจัดสรรงบประมาณ ซึ่งมีงบประมาณของกิจกรรมด้านสาธารณสุขส่วนหน่ึง รวมไปถึงประชาชนสามารถเขียนขอ
งบประมาณไปท่ี ส านักงานหลักประกันสุขภาพได้ โดย อบต.จัดต้ังคณะกรรมจัดท าโครงการและสมทบงบประมาณให้ส่วนหน่ึง 
เพ่ือให้เกิดกจิกรรมสุขภาพในชุมชน ส าหรับงบประมาณของผู้สูงอายุและคนพิการจะมุ่งเน้นไปท่ีการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
และการดูแลคนพิการ โดย อสม.และกลุ่มจิตอาสาดูแลคนพิการในชุมชน ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับว่าในการประชาคมน้ันประชาชนใน
หมู่บ้านอยากให้แก้ปัญหาด้านใดเป็นพิเศษ ก็จะยกประเด็นน้ันมาเป็นวาระพิจารณา ท าให้บางคร้ังการจัดสรรงบประมาณไม่ได้
ทั่วถึงทุกกลุ่มของประชากร ส าหรับการช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ปุวยโรคเร้ือรัง แกนน าในชุมชนมีมาตรการการ
ช่วยเหลือ โดยโต๊ะอิหม่าม ผู้ใหญ่ ก านัน หรือ อบต. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงน้ าชาหารายได้เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มเหล่าน้ีเป็น
รายบุคคล (2) ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน พบว่าสิ่งแวดล้อมในชุมชนยังไม่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการมากนัก 
แต่ทางหน่วยงานสาธารณสุขในหมู่บ้านก็พยายามผลักดัน เช่นการสร้างห้องน้ าส าหรับคนพิการ หรือการสร้างศูนย์ดูแลคน
พิการในการฝึกกายภาพบ าบัด การสร้างถนนสายหลักในหมู่บ้านที่มีแสงส่องสว่าง แต่ทั้งน้ีจากพ้ืนฐานเดิมของชุมชนเป็นชุมชน

เกษตรกร การต้ังบ้านเรือนในช่วงแรกต้ังในพ้ืนที่ของตนเอง ท าให้การจัดสรรพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ยังไม่เป็นรูปธรรม  ความ
ต้องการจ าเป็นในการสร้างหลักสูตรพัฒนา อสม.เป็นผู้จัดการรายกรณีในการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน คือ ความรู้ในการ
ดูแลคนพิการสูงอายุ ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติในชุมชน การส่งเสริมด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม การบริหารและจัดสรร
งบประมาณ การบริหารจัดการภาคีเครือข่าย การสื่อสารและการส่งต่อ 
 2) ส ารวจการช่วยเหลือตัวเอง ภาวะพ่ึงพา และสภาพสิ่งแวดล้อม ของคนพิการสูงอายุ ในต าบลนาเคียน โดยใช้
แบบประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันข้ันพ้ืนฐานของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ Activities of Daily Living : ADL 
ได้ผลดังน้ี (1) คนพิการสูงอายุท่ีอยู่ในภาวะพ่ึงพาโดยสมบูรณ์ จ านวน 8 ราย (2) คนพิการสูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพารุนแรง 
จ านวน 29 ราย (3) คนพิการสูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพาปานกลาง จ านวน 13 ราย 

2. ผลการน าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์เพ่ือให้ได้ประเด็นหลักส าคัญเกี่ยวกับบทบาทการเป็นผู้จัดการรายกรณี พบว่า
การพัฒนาบทบาทและสมรรถนะหลักของ อสม.เป็นผู้จัดการรายกรณีในการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน มี 2 องค์ประกอบ
คือ ด้านความรู้ และด้านทักษะ ด้านความรู้ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานในสิทธิของคนพิการสูงอายุ  ความรู้ในการประเมินและคัด
กรองสุขภาพ ความรู้ในการดูแลคนพิการสูงอายุ ด้านทักษะได้แก่ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการประสานงานสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่น และทักษะภาวะผู้น าสามารถบริหารจัดการตนเองและงานที่รับผิดชอบได้ จึงได้น าสู่การจัดหลักสูตรการเป็น
ผู้จัดการรายกรณีในการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน โดยประกอบด้วย 1) ปรัชญาของหลักสูตร 2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3) โครงสร้างของหลักสูตร 4) เน้ือหาของหลักสูตร 5) กิจกรรมการเรียนรู้ 6) ระยะเวลาในการใช้หลักสูตร 7) แหล่งการเรียนรู้ 
และ 8) การวัดประเมินผล คุณภาพของหลักสูตรภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก X=4.16, SD=0.49) เอกสารประกอบ
หลักสูตรภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมาก (X=4.31, SD=0.58) และความสอดคล้องของหลักสูตรและเอกสารประกอบ
หลักสูตรมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00  

3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรผู้จัดการรายกรณีในการดูแลคนพิการสูงอายุส าหรับ อสม. พบว่า 1) ด้านความรู้ พบว่า 
อสม.ที่ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีความรู้ในการเป็นผู้จัดการรายกรณี ในการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน
หลังการอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และ 2) ด้านสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้จัดการราย
กรณี พบว่า อสม.ที่ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 100 มีสมรรถนะหลังการอบรมเพ่ิมข้ึนใน
ภาพรวมทุกด้าน (X=4.33, SD=0.54) โดยมีสมรรถนะมากที่สุดด้านความรู้พ้ืนฐานในสิทธิของคนพิการสูงอายุ (X=4.88, 
SD=0.34)  และความรู้ในการประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพ (X=4.78, SD=0.42) สมรรถนะด้านภาวะผู้น าและการบริหาร
จัดการก่อนอบรมอยู่ในระดับน้อย (X=3.06, SD=1.37) มีสมรรถนะเพ่ิมข้ึนหลังอบรมในระดับปานกลาง (X=3.66, SD=0.83) 

4. ผลประเมินการใช้หลักสูตรผู้จัดการรายกรณีในการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน พบว่าคนพิการสูงอายุและญาติ
ผู้ดูแล มีความพึงพอใจหลังได้รับการดูแลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X=4.10, SD=0.71) และ (X=4.08, SD=0.66) 
ตามล าดับ โดยคนพิการสูงอายุมีความพึงพอใจด้านการปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือคนพิการสูงอายุในระดับมาก ( X=4.26, 
SD=0.60) ผู้ดูแลมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดด้านการปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือคนพิการสูงอายุ (X=4.62, SD=0.53) 
  จากผลการศึกษาเห็นได้ว่า อสม.ส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการคัดกรองประเมินสุขภาพประชาชนใน
ชุมชน เน่ืองจากต้องท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของหน่วยบริการในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพ้ืนที่ และมีส่วนส าคัญในการเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการจัดการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน จากการสัมภาษณ์และถอดบทเรียนพบว่า อสม.ยังขาดความรู้ ทักษะ
และความมั่นใจในการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน ดังน้ันการจัดหลักสูตรอบรมเป็นผู้จัดการรายกรณีให้กับ อสม.จะส่งผลให้ 
อสม.สามารถให้การดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชนได้อย่างต่อเน่ือง และได้รับการดูแลในทุกด้าน รวมถึงการส่งต่อข้อมูลเพ่ือการ
ดูแลต่อเน่ืองไปยังหน่วยงานภายนอก ก่อให้เกิดการดูแลที่ครอบคลุมปัญหาหรือความต้องการที่หลากหลายมิติทั้งด้านสุขภาพ 
และด้านสังคม ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ผู้ดูแล อสม. และชุมชน มีความพึงพอใจ สอดคล้องกับการศึกษาของปิยนุช กิตติภูมิ 
เพชรไสว สมศักด์ิ จิราภรณ์ และคณะ2 ที่พบว่าผู้ดูแล อสม. และผู้น าชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ปุวยน้อย รวมทั้งผู้ดูแลไม่
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มั่นใจในการดูแลผู้ปุวย ดังน้ัน ความรู้ ความมั่นใจในการดูแลผู้ปุวยของผู้ดูแล และสุขภาพของผู้ดูแลจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผล
กระทบต่อกระบวนการฟ้ืนฟูสภาพของผู้ปุวย และสอดคล้องกับการศึกษาของ พิมพวรรณ และวรัญญา3 ที่พบว่า อสม.ส่วน
ใหญ่มีระดับความรู้ในการดูแลคนพิการแบบองค์รวมในระดับปานกลางและด้านการประสานงานเครือข่ายพหุภาคีอยู่ในระดับ
น้อย แต่การศึกษาของ ภิรญา สมสมัย และวรรณรัตน์4 พบว่าแม้ อสม.จะมีความรู้ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ ก็ไม่อาจ
รับประกันได้ว่า อสม.จะมีการปฏิบัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการได้เป็นอย่างดี หรือครบถ้วนตามบทบาทที่ได้รับ เน่ืองจาก
ความรู้อย่างเดียวไม่สามารถกระตุ้นให้บุคคลกระท าพฤติกรรมใหม่ข้ึนมาได้ กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนจะท าให้เกิดการ
รวมกลุ่มคนพิการข้ึนต้ังเป็นชมรม ท าให้มีการวางแผนการขับเคลื่อนงานคนพิการร่วมกัน ส าหรับการพัฒนา อสม.ให้เป็น
ผู้จัดการรายกรณี มีข้อดี คือ เป็นการด าเนินงานเชิงรุกที่เน้นสมาชิกในชุมชนดูแลกันเอง ผ่านความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ความ
ใกล้ชิด บ้านใกล้เรือนเคียง รู้และเข้าถึงสภาพของคนพิการสูงอายุเป็นอย่างดี ท าให้สามารถให้การดูแลได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ 
ทั้งน้ีต้องผ่านการให้ความรู้ในการดูแล และแนวทางการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก สอดคล้องกับผลการศึกษาของสม
จิต สุวัฒน์ วีรศักด์ิ จินตนา หร่อกีบ๊ะ และนุชรินทร์5 ที่พบว่าการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการอย่างเป็นหุ้นส่วนทางด้าน
สุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนส่งผลให้เกิดกระบวนการท างานร่วมกันระดับอ าเภออย่างเป็นเอกภาพ และงานวิจัยของ
รัชนี เบญจวรรณ และวรรณรัตน์6 ที่พบว่าการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐานท าให้เกิดการ
ดูแลต่อเน่ืองที่ไร้รอยต่อ และงานวิจัยของ พิมพวรรณ และวรัญญา7 ที่พบว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล
ผู้สูงอายุที่ต้องการการพ่ึงพาในการท ากิจวัตรประจ าวันท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและส่งต่อการสืบ
ทอดการดูแลต่อเยาวชนรุ่นใหม่ แต่ทั้งน้ีการพัฒนา อสม.ให้เป็นผู้จัดการรายกรณีก็ยังพบข้อจ ากัดคือ อสม. ไม่สามารถประเมิน
ได้ว่าในการดูแลแบบองค์รวมของแต่ละกรณีน้ันเป็นอย่างไร เพราะคนพิการสูงอายุถึงแม้จะมีความต้องการข้ันพ้ืนฐาน
เหมือนกัน แต่ในบริบทครอบครัวที่แตกต่างกันหรือการมีโรคประจ าตัว ก็จะท าให้แนวทางการดูแบบเป็นผู้จัดการรายกรณีก็จะ
แตกต่างกันด้วย ซึ่งประเด็นน้ีสามารถแก้ไขได้โดยการลงเย่ียมเป็นทีม คล้ายๆทีมหมอครอบครัว เบื้องต้นอาจเป็นทีมวิชาชีพที่มี
ใน รพ.สต. เช่น พยาบาล นักกายภาพ ทันตาภิบาล แพทย์แผนไทย อสม.ที่เป็นผู้จัดการรายกรณี และตัวแทนด้านสิ่งแวดล้อม
จาก อบต. เพ่ือให้การดูแลคนพิการสูงอายุเป็นไปอย่างครอบคลุมทุกด้าน  

สรุปผลการวจิยั 
1. ผลการศึกษาสถานการณ์ความจ าเป็น และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการรายกรณีคนพิการสูงอายุ 

ตามบริบทวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน พบว่า ความต้องการจ าเป็นในการสร้างหลักสูตรพัฒนา อสม.เป็นผู้จัดการรายกรณีใน
การดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน คือ ความรู้ในการดูแลคนพิการสูงอายุ ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติในชุมชน การส่งเสริมด้าน
สถานที่และสิ่งแวดล้อม การบริหารและจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการภาคีเครือข่าย การสื่อสารและการส่งต่อ  

2. หลักสูตรการเป็นผู้จัดการรายกรณี เน้นบทบาทหลักการเป็นผู้จัดการรายกรณีใน 2 องค์ประกอบคือ ด้านความรู้
ได้แก่ พ้ืนฐานในสิทธิของคนพิการสูงอายุ การประเมินและคัดกรองสุขภาพ การดูแลคนพิการสูงอายุ และด้านทักษะได้แก่ การ
สื่อสาร การประสานงานสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น ภาวะผู้น าสามารถบริหารจัดการตนเองและงานที่รับผิดชอบได้  

3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรพบว่า อสม.มีความรู้ในการเป็นผู้จัดการรายกรณีในการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน
หลังการอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

4. ประเมินผลการใช้หลักสูตรพบว่า อสม. มีสมรรถนะเพ่ิมข้ึนทุกด้านภายหลังการอบรม (X=4.33, SD=0.54)  โดย
มีสมรรถนะมากท่ีสุดด้านความรู้พ้ืนฐานในสิทธิของคนพิการสูงอายุ (X=4.88, SD=0.34)   ส่วนความพึงพอใจของคนพิการ
สูงอายุที่ได้รับการดูแล และญาติผู้ดูแล อยู่ในระดับมาก(X=4.10, SD=0.71) และ (X=4.08, SD=0.66)  ตามล าดับ  
          ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
 หลักสูตรการเป็นผู้จัดการรายกรณีในการดูแลคนพิการสูงอายุ สามารถน าไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงานของ
หน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพ่ือพัฒนา อสม.ให้มีศักยภาพเป็นผู้จัดการ
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มั่นใจในการดูแลผู้ปุวย ดังน้ัน ความรู้ ความมั่นใจในการดูแลผู้ปุวยของผู้ดูแล และสุขภาพของผู้ดูแลจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผล
กระทบต่อกระบวนการฟ้ืนฟูสภาพของผู้ปุวย และสอดคล้องกับการศึกษาของ พิมพวรรณ และวรัญญา3 ที่พบว่า อสม.ส่วน
ใหญ่มีระดับความรู้ในการดูแลคนพิการแบบองค์รวมในระดับปานกลางและด้านการประสานงานเครือข่ายพหุภาคีอยู่ในระดับ
น้อย แต่การศึกษาของ ภิรญา สมสมัย และวรรณรัตน์4 พบว่าแม้ อสม.จะมีความรู้ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ ก็ไม่อาจ
รับประกันได้ว่า อสม.จะมีการปฏิบัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการได้เป็นอย่างดี หรือครบถ้วนตามบทบาทท่ีได้รับ เน่ืองจาก
ความรู้อย่างเดียวไม่สามารถกระตุ้นให้บุคคลกระท าพฤติกรรมใหม่ข้ึนมาได้ กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนจะท าให้เกิดการ
รวมกลุ่มคนพิการข้ึนต้ังเป็นชมรม ท าให้มีการวางแผนการขับเคลื่อนงานคนพิการร่วมกัน ส าหรับการพัฒนา อสม.ให้เป็น
ผู้จัดการรายกรณี มีข้อดี คือ เป็นการด าเนินงานเชิงรุกที่เน้นสมาชิกในชุมชนดูแลกันเอง ผ่านความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ความ
ใกล้ชิด บ้านใกล้เรือนเคียง รู้และเข้าถึงสภาพของคนพิการสูงอายุเป็นอย่างดี ท าให้สามารถให้การดูแลได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ 
ทั้งน้ีต้องผ่านการให้ความรู้ในการดูแล และแนวทางการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก สอดคล้องกับผลการศึกษาของสม
จิต สุวัฒน์ วีรศักด์ิ จินตนา หร่อกีบ๊ะ และนุชรินทร์5 ที่พบว่าการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการอย่างเป็นหุ้นส่วนทางด้าน
สุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนส่งผลให้เกิดกระบวนการท างานร่วมกันระดับอ าเภออย่างเป็นเอกภาพ และงานวิจัยของ
รัชนี เบญจวรรณ และวรรณรัตน์6 ที่พบว่าการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐานท าให้เกิดการ
ดูแลต่อเน่ืองที่ไร้รอยต่อ และงานวิจัยของ พิมพวรรณ และวรัญญา7 ที่พบว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล
ผู้สูงอายุที่ต้องการการพ่ึงพาในการท ากิจวัตรประจ าวันท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและส่งต่อการสืบ
ทอดการดูแลต่อเยาวชนรุ่นใหม่ แต่ทั้งน้ีการพัฒนา อสม.ให้เป็นผู้จัดการรายกรณีก็ยังพบข้อจ ากัดคือ อสม. ไม่สามารถประเมิน
ได้ว่าในการดูแลแบบองค์รวมของแต่ละกรณีน้ันเป็นอย่างไร เพราะคนพิการสูงอายุถึงแม้จะมีความต้องการข้ันพ้ืนฐาน
เหมือนกัน แต่ในบริบทครอบครัวที่แตกต่างกันหรือการมีโรคประจ าตัว ก็จะท าให้แนวทางการดูแบบเป็นผู้จัดการรายกรณีก็จะ
แตกต่างกันด้วย ซึ่งประเด็นน้ีสามารถแก้ไขได้โดยการลงเย่ียมเป็นทีม คล้ายๆทีมหมอครอบครัว เบื้องต้นอาจเป็นทีมวิชาชีพที่มี
ใน รพ.สต. เช่น พยาบาล นักกายภาพ ทันตาภิบาล แพทย์แผนไทย อสม.ที่เป็นผู้จัดการรายกรณี และตัวแทนด้านสิ่งแวดล้อม
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Abstract 
Introduction:  Supportive staffs, working with many people, affected to mental health, quality of life, and 
work efficiency. If they perceive about mental health and quality of life, Supportive staffs can self-care to 
prevent mental health problems. The executives have the guidelines for promotion and development for 
personnel. 
Objective: To study mental health status, Quality of life and the relationship between mental health 
status and quality of life of supportive staff in college of nursing. 
Methods: This research was cross-sectional study. There were 50 supportive staffs in college of nursing 
who worked more than 6 months. The research instrument were General Health Questionnaire -28 and 
WHOQOL – BREF – THAI -26. Data were collected in January 2019. Data were analyzed by descriptive and 
Pearson's Correlation Coefficient. 
Results:  1) The most of supportive staff had normal mental health (94.00%). 2) The overall quality of life 
was good (56.00%), in addition to moderate quality of life (44.00%), In the physical domain were equal 
moderate and good level (50 percent), the psychological domain was good level (76.00%), the social 
relationship was good level (54.00%) and the environment domain was the moderate level (34.00%)  
3) Mental health status was high positively correlated (r = .588, p <.01) with quality of life, age and time at 
current job were not correlated with quality of life. 
Conclusion: Supportive staffs who have good mental health, as well as have a good quality of life. There 
are affected to life and work satisfaction. Then it is benefit to organization.  
 
Key words: Time at current job, mental health, quality of life 
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บทน า 
 การบริหารงานในยุคปัจจุบันภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
ตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของประสิทธิภาพใน
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ซึ่งการบริหารองค์กรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่จะต้องอาศัยทรัพยากร
พื้นฐานที่มีความส าคัญทางการบริหารที่ส าคัญ 4 ประการคือ เงิน บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการจัดการ หรือหลัก 4M’s 
รวมทั้งใช้ยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพใน 2 เรื่อง คือ ใช้คนท างานเท่าเดิมแต่ได้งานมากขึ้น และคุณภาพของ
งานต้องดีเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิม หรือได้งานเท่าเดิมแต่ใช้คนท างานน้อยลง โดยคุณภาพของงานเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิม ซึ่ง ใน
องค์กรทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐที่มุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือภาคเอกชนที่มุ่งเน้นผลตอบแทนที่
เป็นก าไร ต่างก็มุ่งเน้นที่จะให้มีการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากร โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์สูงสุดจากบุคลากรหรือเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่าทรัพยากรมนุษย์   
 ทรัพยากรมนุษย์เป็นสินทรัพย์ในองค์กร มีการกล่าวว่า “คน” เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีการเสื่อมราคาลงตามระยะเวลา
เหมือนทรัพย์สินอื่น เพราะคนมีมูลค่าในตนเอง และจะเพิ่มมากขึ้นตามเวลาที่ผ่านไป ยิ่งนานวันก็จะพบว่าคนจะมีความรู้ 
ประสบการณ์ความสามารถท่ีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  และคนเหล่านี้จะเป็นก าลังส าคัญในด้านต่าง ๆ ขององค์กร เพราะถึงแม้ว่าองค์กร
จะมีทุนมาก มีวัตถุดิบท่ีดีและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงใด ถ้าองค์กรขาดบุคลากรที่ขาดทักษะ ความรู้ ความสามารถ และเจต
คติที่เหมาะสมแล้วก็อาจจะส่งผลท าให้การด าเนินงานขององค์กรขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ขาดศักยภาพในการ
แข่งขันและการพัฒนา และประการส าคัญที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรคือภาวะสุขภาพ ทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ รวมไปถึงคุณภาพชีวิต ท่ีอาจจะส่งผลต่อศักยภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น  
 ภาวะสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กับการด าเนินชีวิตของบุคคล ที่เกี่ยวกับการมีสุขภาวะดี มีความผาสุก มีความ
ตระหนักในศักยภาพของตนเอง สามารถจัดการกับความเครียดในชีวิต ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมี
ส่วนร่วมในชุมชนและสังคม [1] ซึ่งจากสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน บุคคลจึงจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง
และปรับตัวตลอดเวลา เพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้กับบุคคลที่อยู่ร่วมหรือเกี่ยวข้อง รวมถึงการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง โดยไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่นในสังคม สามารถเผชิญและควบคุมสิ่งแวดล้อมได้ มีอารมณ์
มั่นคง ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น มีความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบุคลากรที่ท างานในองค์กรต่าง 
ๆ ที่ต้องปรับตัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ในหลาย ๆ ด้าน หากบุคลากรไม่สามารถปรับตัวได้ ก็จะส่งผลต่อการเกิด
ปัญหาสุขภาพจิต และส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่อไป ทั้งนี้เพราะคนท างานทุกระดับในองค์กรถือเป็นทรัพยากรหลักและส าคัญ
ในกระบวนการผลิต ฉะนั้นคุณภาพของกระบวนการและคุณภาพของผลผลิตย่อมขึ้นอยู่กับชีวิตที่มีคุณภาพ ของคนท างาน ที่
ต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากผู้บริหาร  
 คุณภาพชีวิตมีบทบาทส าคัญในแง่ความผาสกุของมนุษย์ คุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับสวัสดิการมนุษย์และความสุข [2] 
เป็นเกณฑ์หนึ่งที่คนท างานให้ความส าคัญและจัดอยู่ในระดับต้น ๆ ของการพิจารณาการคงอยู่ในองค์กรหรือการมาสมัครงาน
กับองค์กร เพราะคนเห็นว่าการมีคุณภาพชีวิต ท าให้เขารู้สึกมีความพึงพอใจในงาน เช่น การได้รับค่าจ้างที่ยุติธรรม การมี
สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและสุขอนามัยดี และการมีคุณภาพชีวิต ท าให้เขามีความสนุกกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
ซื่อสัตย์และรักองค์กร ดังนั้นคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากท าให้คนท างานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กร เป็นแรงผลักดันให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานดีขึ้น และเป็นตัวเช่ือมระหว่างความต้องการของบุคคลให้เกิดความ
สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร บุคลากรจะมีความผูกพันต่องาน เห็นว่างานเป็นหนทางที่ตนเองจะสามารถก่อประโยชน์
ให้แก่องค์กรและบรรลุเป้าหมายได้ ที่ส าคัญเป็นแรงจูงใจให้คนท่ีมีความสามารถเข้ามาท างานในองค์กรอีกด้วย [3] โดยองค์การ
อนามัยโลก กล่าวว่า คุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับบริบททางสังคม วัฒนธรรม และค่านิยม ในเวลานั้น ๆ และมี
ความสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมาย ความคาดหวัง และมาตรฐานที่แต่ละคนก าหนดขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้ 1) มิติด้าน
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บทน า 
 การบริหารงานในยุคปัจจุบันภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
ตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของประสิทธิภาพใน
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ซึ่งการบริหารองค์กรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่จะต้องอาศัยทรัพยากร
พื้นฐานท่ีมีความส าคัญทางการบริหารท่ีส าคัญ 4 ประการคือ เงิน บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการจัดการ หรือหลัก 4M’s 
รวมทั้งใช้ยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพใน 2 เรื่อง คือ ใช้คนท างานเท่าเดิมแต่ได้งานมากขึ้น และคุณภาพของ
งานต้องดีเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิม หรือได้งานเท่าเดิมแต่ใช้คนท างานน้อยลง โดยคุณภาพของงานเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิม ซึ่ง ใน
องค์กรทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐที่มุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือภาคเอกชนที่มุ่งเน้นผลตอบแทนที่
เป็นก าไร ต่างก็มุ่งเน้นที่จะให้มีการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากร โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์สูงสุดจากบุคลากรหรือเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่าทรัพยากรมนุษย์   
 ทรัพยากรมนุษย์เป็นสินทรัพย์ในองค์กร มีการกล่าวว่า “คน” เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีการเสื่อมราคาลงตามระยะเวลา
เหมือนทรัพย์สินอื่น เพราะคนมีมูลค่าในตนเอง และจะเพิ่มมากขึ้นตามเวลาที่ผ่านไป ยิ่งนานวันก็จะพบว่าคนจะมีความรู้ 
ประสบการณ์ความสามารถท่ีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  และคนเหล่านี้จะเป็นก าลังส าคัญในด้านต่าง ๆ ขององค์กร เพราะถึงแม้ว่าองค์กร
จะมีทุนมาก มีวัตถุดิบท่ีดีและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงใด ถ้าองค์กรขาดบุคลากรที่ขาดทักษะ ความรู้ ความสามารถ และเจต
คติที่เหมาะสมแล้วก็อาจจะส่งผลท าให้การด าเนินงานขององค์กรขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ขาดศักยภาพในการ
แข่งขันและการพัฒนา และประการส าคัญที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรคือภาวะสุขภาพ ทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ รวมไปถึงคุณภาพชีวิต ท่ีอาจจะส่งผลต่อศักยภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น  
 ภาวะสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กับการด าเนินชีวิตของบุคคล ที่เกี่ยวกับการมีสุขภาวะดี มีความผาสุก มีความ
ตระหนักในศักยภาพของตนเอง สามารถจัดการกับความเครียดในชีวิต ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมี
ส่วนร่วมในชุมชนและสังคม [1] ซึ่งจากสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน บุคคลจึงจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง
และปรับตัวตลอดเวลา เพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้กับบุคคลที่อยู่ร่วมหรือเกี่ยวข้อง รวมถึงการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง โดยไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่นในสังคม สามารถเผชิญและควบคุมสิ่งแวดล้อมได้ มีอารมณ์
มั่นคง ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น มีความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบุคลากรที่ท างานในองค์กรต่าง 
ๆ ที่ต้องปรับตัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ในหลาย ๆ ด้าน หากบุคลากรไม่สามารถปรับตัวได้ ก็จะส่งผลต่อการเกิด
ปัญหาสุขภาพจิต และส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่อไป ทั้งนี้เพราะคนท างานทุกระดับในองค์กรถือเป็นทรัพยากรหลักและส าคัญ
ในกระบวนการผลิต ฉะนั้นคุณภาพของกระบวนการและคุณภาพของผลผลิตย่อมขึ้นอยู่กับชีวิตที่มีคุณภาพ ของคนท างาน ที่
ต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากผู้บริหาร  
 คุณภาพชีวิตมีบทบาทส าคัญในแง่ความผาสกุของมนุษย์ คุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับสวัสดิการมนุษย์และความสุข [2] 
เป็นเกณฑ์หนึ่งที่คนท างานให้ความส าคัญและจัดอยู่ในระดับต้น ๆ ของการพิจารณาการคงอยู่ในองค์กรหรือการมาสมัครงาน
กับองค์กร เพราะคนเห็นว่าการมีคุณภาพชีวิต ท าให้เขารู้สึกมีความพึงพอใจในงาน เช่น การได้รับค่าจ้างที่ยุติธรรม การมี
สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและสุขอนามัยดี และการมีคุณภาพชีวิต ท าให้เขามีความสนุกกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
ซื่อสัตย์และรักองค์กร ดังนั้นคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากท าให้คนท างานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กร เป็นแรงผลักดันให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานดีขึ้น และเป็นตัวเช่ือมระหว่างความต้องการของบุคคลให้เกิดความ
สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร บุคลากรจะมีความผูกพันต่องาน เห็นว่างานเป็นหนทางที่ตนเองจะสามารถก่อประโยชน์
ให้แก่องค์กรและบรรลุเป้าหมายได้ ที่ส าคัญเป็นแรงจูงใจให้คนท่ีมีความสามารถเข้ามาท างานในองค์กรอีกด้วย [3] โดยองค์การ
อนามัยโลก กล่าวว่า คุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับบริบททางสังคม วัฒนธรรม และค่านิยม ในเวลานั้น ๆ และมี
ความสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมาย ความคาดหวัง และมาตรฐานที่แต่ละคนก าหนดขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้ 1) มิติด้าน

4 
 

สุขภาพกาย (Physical) 2) มิติด้านสุขภาพจิต (Psychological) 3) มิติด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Social relationships) 
และ 4) มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราชเป็นองค์กรภาครัฐที่สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข มีพันธกิจหลัก 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เนื่อง
ด้วยสถาบันพระบรมราชชนกก าลังอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ท าให้การ
บริหารจัดการจึงเกิดการปรับเปลี่ยน โดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนที่อาจได้รับผลกระทบของต าแหน่งการปฏิบัติงานท่ีต้อง
มีการปรับเปลี่ยน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงภาวะสุขภาพจิต และคุณภาพชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งนี้เพราะคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป โดยคุณภาพชีวิตได้ถูกบั่นทอนลง เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม 
สภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ การมีอาชญากรรม ตลอดจนความตึงเครียดและความวุ่นวายสับสนของชีวิตสมัยใหม่ ซึ่งการที่จะ
ท างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารจะต้องค านึงถึงคุณภาพชีวิตการท างานกับประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานเป็นส าคัญ เพราะจะท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจในงานท่ีตนเองได้ปฏิบัติ ย่อมจะท าให้เกิดขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ และมุ่งหวังที่จะให้งานนั้น ๆ บรรลุผลส าเร็จ ซึ่งผลจากการศึกษาจะน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา 
เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมส าหรับการปรับเปลี่ยนในการบริหารงานต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพจิต ระดบัคุณภาพชีวิต ของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีท างานในวิทยาลัยพยาบาล 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อาย ุระยะเวลาในการท างาน กบัภาวะสุขภาพจิต และคณุภาพชีวติ ของบุคลากร
สายสนบัสนุนที่ท างานในวิทยาลัยพยาบาล 
 

วิธีด าเนินการ 
 การศึกษาเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study) มีการด าเนินการ ดังนี้ 
 ประชากร คือ บุคลากรสายสนับสนุนที่ท างานในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช โดยมีเวลาท างาน
มากกว่า 6 เดือน และท างานเต็มเวลาในช่วงที่เก็บข้อมูล คือ เดือนมกราคม 2562 จ านวน 50 คน  
 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ  
  1) ข้อมูลส่วนบุคคลและการท างาน ประกอบด้วยข้อค าถาม 8 ข้อ คือ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส 
จ านวนบุตร ลักษณะงาน สถานภาพการจ้างงาน ระยะเวลาท างาน 
  2) แบบสอบถามภาวะสุขภาพท่ัวไป (GHQ) เป็นแบบคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตที่พัฒนามาจาก GHQ ของ 
(Goldberg , 1972)  [4] ชนิด 28 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 อาการทางกาย ข้อ 1-7 กลุ่มที่ 2 อาการวิตกกังวล
และนอนไม่หลับ ข้อ 8-14 กลุ่มที่ 3 ความบกพร่องทางสังคม ข้อ 15 – 21 และกลุ่มท่ี 4 อาการซึมเศร้าท่ีรุนแรง ข้อ 22-28 
โดยมีการให้คะแนน แบบ GHQ score (0-0-1-1) และมีการแปล คือใช้จุดตัดคะแนนต่ า 5/6 โดยคะแนนตั้งแต่ 6 คะแนนขึ้น
ไปถือว่าผิดปกติ 
  3) เครื่องช้ีวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก ชุดย่อฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) ที่ สุวัฒน์ 
มหัตนิรันดร์กุลและคณะ (2540) [5] ได้แปลและพัฒนาจากแบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก 100 ข้อ มาเป็นแบบ
วัดคุณภาพชีวิต จ านวนข้อค าถาม 26 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านร่างกาย 2) ด้านจิตใจ 3) ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม และ 4) ด้านสิ่งแวดล้อม แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ มีการแปล
ผล  ดังนี ้
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คุณภาพชีวิต ไม่ด ี ปานกลาง ดี 
ด้านร่างกาย 7-16 17-26 27-35 
ด้านจิตใจ 6-14 15-22 23-30 
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 3-7 8-11 12-15 
ด้านสิ่งแวดล้อม 8-18 19-29 30-40 
คุณภาพชีวิตโดยรวม 26-60 61-95 96-130 

 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย ซึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยแนะน าตัวกับผู้เข้าร่วมวิจัย และช้ีแจงให้ทราบ
ถึงวัตถุประสงค์ในการท าวิจัย แจ้งสิทธิ หากผู้เข้าร่วมวิจัยยินดีตอบรับการเข้าร่วมวิจัย ให้ลงลายมือช่ือยินยอมก่อนท า
แบบสอบถาม ข้อมูลเป็นความลับและเสนอผลการวิจัยในภาพรวม หลังจากนั้นผู้วิจัยให้กลุ่มตัวท าแบบสอบถามด้วยตนเอง 
หากกลุ่มตัวอย่างคนใดมีข้อสงสัย สามารถซักถามผู้วิจัยได้ตลอดเวลา หลังจากนั้นผู้วิจัยตรวจสอบความเรียบร้อยของ
แบบสอบถามก่อนที่จะน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. ข้อมูลส่วนบุคคล สุขภาพจิต และคุณภาพชีวิต วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  2. ความสัมพันธ์ระหว่าง ระยะเวลาการท างาน อายุ ภาวะสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ส าหรับการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ ใช้เกณฑ์ ดังนี้ .90 – 1.00 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
.70 - .90 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง .50 - .70 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง .30 - .50 มีความสัมพันธ์กันในระดับ
ต่ า .00 - .30 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก [6] 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 
 จากแบบสอบถามทั้งหมด 50 ชุด เมื่อผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล พบว่าทุกชุดมีความสมบูรณ์ ในการ
น าเข้าเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของประชากร 
  ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรสายสนับสนุน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 35 คน (ร้อยละ 70.00) มีอายุ 41 – 60 ปี จ านวน 
32 คน (ร้อยละ 64.00) โดยอายุน้อยที่สุด คือ 24 ปี และอายุมากที่สุดคือ 70 ปี การศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรี 19 คน (ร้อย
ละ 38.00) รองลงมาคือประถมศึกษา 16 คน (ร้อยละ 32.00) ส่วนใหญ่แต่งงานและอยู่ร่วมกัน 23 คน (ร้อยละ 46.00) 
รองลงมาคือ สถานภาพโสด (ร้อยละ 32.00) มีบุตร 2 คนมากที่สุด จ านวน 20 คน  มีลักษณะงานส่วนใหญ่เป็นงานด้านการ
บริการ 20 คน (ร้อยละ 40.00) รองลงมางานด้านส านักงาน  17 คน (ร้อยละ 34.00) ส่วนใหญ่มีสถานภาพการจ้างงานแบบ
จ้างเหมา 20 คน (ร้อยละ 40.00) รองลงมาคือแบบประจ า 16 คน (ร้อยละ 32.00) ระยะเวลาในการท างาน ส่วนใหญ่ตั้งแต่ 
10 ปี ข้ึนไป 29 คน (ร้อยละ 58.00) 
 

 2. ภาวะสุขภาพจิตและระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุน 
  ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรสายสนับสนุนเกือบท้ังหมด ไม่มีปัญหาทางสุขภาพจิต ร้อยละ 94.00 โดยมีแนวโน้ม
ที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตเพียงร้อยละ 6.00 ดังตาราง 1 ส่วนระดับคุณภาพชีวิต พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดมีระดับ
คุณภาพชีวิตทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ ในระดับปานกลางถึงดี โดยส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ ในระดับดี  
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แบบสอบถาม ข้อมูลเป็นความลับและเสนอผลการวิจัยในภาพรวม หลังจากนั้นผู้วิจัยให้กลุ่มตัวท าแบบสอบถามด้วยตนเอง 
หากกลุ่มตัวอย่างคนใดมีข้อสงสัย สามารถซักถามผู้วิจัยได้ตลอดเวลา หลังจากนั้นผู้วิจัยตรวจสอบความเรียบร้อยของ
แบบสอบถามก่อนที่จะน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. ข้อมูลส่วนบุคคล สุขภาพจิต และคุณภาพชีวิต วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  2. ความสัมพันธ์ระหว่าง ระยะเวลาการท างาน อายุ ภาวะสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ส าหรับการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ ใช้เกณฑ์ ดังนี้ .90 – 1.00 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
.70 - .90 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง .50 - .70 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง .30 - .50 มีความสัมพันธ์กันในระดับ
ต่ า .00 - .30 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก [6] 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 
 จากแบบสอบถามทั้งหมด 50 ชุด เมื่อผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล พบว่าทุกชุดมีความสมบูรณ์ ในการ
น าเข้าเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของประชากร 
  ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรสายสนับสนุน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 35 คน (ร้อยละ 70.00) มีอายุ 41 – 60 ปี จ านวน 
32 คน (ร้อยละ 64.00) โดยอายุน้อยที่สุด คือ 24 ปี และอายุมากที่สุดคือ 70 ปี การศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรี 19 คน (ร้อย
ละ 38.00) รองลงมาคือประถมศึกษา 16 คน (ร้อยละ 32.00) ส่วนใหญ่แต่งงานและอยู่ร่วมกัน 23 คน (ร้อยละ 46.00) 
รองลงมาคือ สถานภาพโสด (ร้อยละ 32.00) มีบุตร 2 คนมากที่สุด จ านวน 20 คน  มีลักษณะงานส่วนใหญ่เป็นงานด้านการ
บริการ 20 คน (ร้อยละ 40.00) รองลงมางานด้านส านักงาน  17 คน (ร้อยละ 34.00) ส่วนใหญ่มีสถานภาพการจ้างงานแบบ
จ้างเหมา 20 คน (ร้อยละ 40.00) รองลงมาคือแบบประจ า 16 คน (ร้อยละ 32.00) ระยะเวลาในการท างาน ส่วนใหญ่ตั้งแต่ 
10 ปี ข้ึนไป 29 คน (ร้อยละ 58.00) 
 

 2. ภาวะสุขภาพจิตและระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุน 
  ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรสายสนับสนุนเกือบท้ังหมด ไม่มีปัญหาทางสุขภาพจิต ร้อยละ 94.00 โดยมีแนวโน้ม
ที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตเพียงร้อยละ 6.00 ดังตาราง 1 ส่วนระดับคุณภาพชีวิต พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดมีระดับ
คุณภาพชีวิตทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ ในระดับปานกลางถึงดี โดยส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ ในระดับดี  

6 
 

(ร้อยละ 56.00) คุณภาพชีวิตด้านจิตใจมีบุคลากรสายสนับสนุนอยู่ในระดับดีมากที่สุด (ร้อยละ 76.00) ส่วนในด้านสิ่งแวดล้อม
บุคลากรส่วนใหญ่มีระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 68.00) ดังตาราง 2 
 

ตาราง 1 จ านวนและร้อยละของภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรสายสนับสนุน (N = 50) 
 คะแนนภาวะสขุภาพจิต จ านวน ร้อยละ 

ไม่มีปัญหาทางสุขภาพจิต      (0 – 5 คะแนน) 47 94.00 
มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาทางสุขภาพจิต (6 คะแนนข้ึนไป) 3 6.00 

 
 
ตาราง 2 จ านวนและร้อยละของคุณภาพชีวิตตามรายด้านและโดยรวมของบุคลากรสายสนับสนุน (N = 50) 

ระดับคุณภาพชีวิต ไม่ด ี ปานกลาง ดี 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านร่างกาย - - 25 50.00 25 50.00 
ด้านจิตใจ - - 12 24.00 38 76.00 
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม - - 23 46.00 27 54.00 
ด้านสิ่งแวดล้อม - - 34 68.00 16 32.00 
คุณภาพชีวิตโดยรวม - - 22 44.00 28 56.00 
 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
 ผู้วิจัยทดสอบการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ด้วย Shapiro-Wilk Test  พบว่า ข้อมูลอายุ 
ระยะเวลาการท างาน ภาวะสุขภาพจิต และระดับคุณภาพชีวิตมีการกระจายแบบปกติ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ภาวะ
สุขภาพจิตมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .588, p < .01) ส่วนอายุ ระยะเวลา
การท างาน ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิต ดังตารางที่ 3 ดังน้ี 
 

ตาราง 3 ความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ ระยะเวลาการท างาน กับภาวะสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิต ของบุคลากรสายสนับสนุน 
 

ตัวแปร ภาวะสุขภาพจิต คุณภาพชีวิต 
r p-value r p-value 

อาย ุ -.224 .118 .200 .164 
ระยะเวลาในการท างาน -.070 .630 .161 .264 
ภาวะสุขภาพจิต - - .588** .000 

 
  จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรสายสนับสนุนเกือบทั้งหมด ไม่มีปัญหาทางสุขภาพจิต ร้อยละ 94.00 โดยมี
แนวโน้มที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตเพียงร้อยละ 6.00 ซึ่งสูงกว่าสุขภาพจิตของคนไทย จากการส ารวจในปี 2561 ท่ีพบว่า คนไทย
ร้อยละ 78 มีสุขภาพจิตที่ปกติ [7] ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากบุคลากรสายสนับสนุนท่ีใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ส่วนใหญ่มีอายุ 41 – 60 
ปี (ร้อยละ 64.00) ซึ่งเป็นวัยผู้ใหญ่ตอนปลายที่มีประสบการณ์ในการด าเนินชีวิต มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ มีความ
มั่นคงทางด้านจิตใจมากขึ้น รู้จักให้อภัย ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มีความพึงพอใจกับชีวิตที่ผ่านมา และด้วยระยะเวลาใน
การท างานส่วนใหญ่มากกว่า 10 ปี จึงก่อให้เกิดความผูกพันกับองค์กร และด้วยบริบทของการท างานท่ีมีการช่วยเหลือกันในแต่
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ละฝ่าย จะช่วยส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเอื้ออาทรต่อบุคคลอื่น โดยเฉพาะกับบุคลากรที่เพิ่งเข้ามาท างาน 
และด้วยสภาพครอบครัวที่มคีวามสมบูรณ์ทั้งด้านคู่สมรสและบุตร ดังจะเห็นได้ว่าบุคลากรฝา่ยสนับสนุนส่วนใหญ่แต่งงานและมี
ครอบครัวที่อยู่ด้วยกัน (ร้อยละ 46.00) ที่จะคอยหนุนเสริมให้มีความแข็งแกร่งได้ ภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบันที่ต้องดิ้นรน
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ส่งผลท าให้บุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมดมีระดับคุณภาพชีวิตทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับปานกลางถึงดี  
  คุณภาพชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุนโดยรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 56.00) โดยด้านจิตใจอยู่ใน
ระดับดีมากที่สุด (ร้อยละ 76.00) ทั้งนี้เนื่องด้วยที่บุคลากรส่วนใหญ่ท างานในบทบาทที่รับผิดชอบมานานมา 10 ปี ท าให้เกิด
ความผูกพันในการท างาน การท างานมีความต่อเนื่อง เห็นการพัฒนาในงานจากประสบการณ์ที่เพิ่มมากข้ึน ท าให้มีการรับรู้ถึง
ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง เมื่อเห็นงานที่ตนเองรับผิดชอบประสบความส าเร็จ มีความมั่นใจในตนเองที่จะท างานต่อไป  
นอกจากนี้การที่วิทยาลัยมีกิจกรรมทางด้านศาสนา เช่น กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทางศาสนาต่าง ๆ กิจกรรมการเข้าค่ายธรรม
มะ ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่ให้การให้ความหมายของชีวิต ส่งผลในทางที่ดีต่อการด าเนินชีวิต แต่ข้อสังเกตจากงานวิจัย พบว่า 
คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมนั้น บุคลากรสายสนับสนุนส่วนใหญ่มีระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 68.00) ซึ่ง
แตกต่างจากคุณภาพชีวิตในด้านอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมในปัจจุบันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การท างานที่
ต้องมีการประเมินมากขึ้น และมีการแข่งขันกันมากขึ้นในสังคม การเดินทางจากบ้านมาท างานอาจจะล าบากขึ้น จากที่ทาง
วิทยาลัยไม่ได้มีสวัสดิการด้านที่พักให้อย่างทั่งถึง อาจจะส่งผลให้บุคลากรรู้สึกได้ถึงความไม่ปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต เพราะ
มนุษย์เป็นทรัพยากรที่ส าคัญ และเป็นต้นทุนทางสังคมที่มีคุณค่า การท างานในปัจจุบันทุกคนต้องเข้าสู่ระบบการท างานเพื่อ
ได้มาซึ่งรายได้ในการเลี้ยงชีพและตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน เมื่อต้องท างานในระบบที่ท างานจึงควรมีสภาวการณ์ที่
เหมาะสม สอดคล้องกับเดสส์เลอร์ [8] กล่าวว่า ความพึงพอใจจากการท างานเกิดจากองค์ประกอบ 10 ประการ ได้แก่ คุณค่า
ของงานที่ท า สภาพการท างานมีความปลอดภัยและมั่นคง ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เพียงพอ ความมั่นคงและ
หลักประกันในการท างาน มีการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสม ได้รับทราบผลการปฏบิัติงาน มีโอกาสในการเรียนรู้และก้าวหน้าใน
งาน มีโอกาสได้รับความดีความชอบ มีสภาพสังคมที่ดี มีความเป็นธรรมและยุติธรรม 
  ภาวะสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( r = .588, p < 
.01) ส่วนอายุ ระยะเวลาการท างาน ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิต ทั้งนี้เพราะคุณภาพชีวิตจะสูงหรือ
จะต่ าขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม บริบททางสังคม วัฒนธรรมและค่านิยมในเวลานั้น ๆ  ขณะที่ตอบแบบประเมิน และมี
ความสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมาย และมาตรฐานที่ก าหนดขึ้น กล่าวได้ว่าขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจ ซึ่งแสดงออกมาในลักษณะของการคิด 
การรับรู้ การตระหนักในศักยภาพของตนเอง ความสามารถจัดการกับความเครียดในการท างาน การท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการได้มีส่วนร่วมกับชุมชน หากบุคคลมีภาวะสุขภาพจิตที่ดี ก็จะเกิดความพึงพอใจในการ
ด าเนินชีวิตซึ่งก็คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อมองในภาพรวมส าหรับองค์กร พบว่า ประสบการณ์ของการอยู่ดีมีสุขขององค์กร 
เช่น การสามารถบรรลุเป้าหมายและการประสบความส าเร็จเป็นผลพลอยได้จากการด าเนินนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
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ละฝ่าย จะช่วยส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเอื้ออาทรต่อบุคคลอื่น โดยเฉพาะกับบุคลากรที่เพิ่งเข้ามาท างาน 
และด้วยสภาพครอบครัวที่มคีวามสมบูรณ์ทั้งด้านคู่สมรสและบุตร ดังจะเห็นได้ว่าบุคลากรฝา่ยสนับสนุนส่วนใหญ่แต่งงานและมี
ครอบครัวที่อยู่ด้วยกัน (ร้อยละ 46.00) ที่จะคอยหนุนเสริมให้มีความแข็งแกร่งได้ ภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบันที่ต้องดิ้นรน
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ส่งผลท าให้บุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมดมีระดับคุณภาพชีวิตทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับปานกลางถึงดี  
  คุณภาพชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุนโดยรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 56.00) โดยด้านจิตใจอยู่ใน
ระดับดีมากที่สุด (ร้อยละ 76.00) ทั้งนี้เนื่องด้วยที่บุคลากรส่วนใหญ่ท างานในบทบาทที่รับผิดชอบมานานมา 10 ปี ท าให้เกิด
ความผูกพันในการท างาน การท างานมีความต่อเนื่อง เห็นการพัฒนาในงานจากประสบการณ์ที่เพิ่มมากข้ึน ท าให้มีการรับรู้ถึง
ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง เมื่อเห็นงานที่ตนเองรับผิดชอบประสบความส าเร็จ มีความมั่นใจในตนเองที่จะท างานต่อไป  
นอกจากนี้การที่วิทยาลัยมีกิจกรรมทางด้านศาสนา เช่น กิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทางศาสนาต่าง ๆ กิจกรรมการเข้าค่ายธรรม
มะ ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่ให้การให้ความหมายของชีวิต ส่งผลในทางที่ดีต่อการด าเนินชีวิต แต่ข้อสังเกตจากงานวิจัย พบว่า 
คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมนั้น บุคลากรสายสนับสนุนส่วนใหญ่มีระดับคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 68.00) ซึ่ง
แตกต่างจากคุณภาพชีวิตในด้านอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมในปัจจุบันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การท างานที่
ต้องมีการประเมินมากขึ้น และมีการแข่งขันกันมากขึ้นในสังคม การเดินทางจากบ้านมาท างานอาจจะล าบากขึ้น จากที่ทาง
วิทยาลัยไม่ได้มีสวัสดิการด้านที่พักให้อย่างทั่งถึง อาจจะส่งผลให้บุคลากรรู้สึกได้ถึงความไม่ปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต เพราะ
มนุษย์เป็นทรัพยากรที่ส าคัญ และเป็นต้นทุนทางสังคมที่มีคุณค่า การท างานในปัจจุบันทุกคนต้องเข้าสู่ระบบการท างานเพื่อ
ได้มาซึ่งรายได้ในการเลี้ยงชีพและตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน เมื่อต้องท างานในระบบที่ท างานจึงควรมีสภาวการณ์ที่
เหมาะสม สอดคล้องกับเดสส์เลอร์ [8] กล่าวว่า ความพึงพอใจจากการท างานเกิดจากองค์ประกอบ 10 ประการ ได้แก่ คุณค่า
ของงานที่ท า สภาพการท างานมีความปลอดภัยและมั่นคง ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เพียงพอ ความมั่นคงและ
หลักประกันในการท างาน มีการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสม ได้รับทราบผลการปฏบิัติงาน มีโอกาสในการเรียนรู้และก้าวหน้าใน
งาน มีโอกาสได้รับความดีความชอบ มีสภาพสังคมที่ดี มีความเป็นธรรมและยุติธรรม 
  ภาวะสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( r = .588, p < 
.01) ส่วนอายุ ระยะเวลาการท างาน ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิต ทั้งนี้เพราะคุณภาพชีวิตจะสูงหรือ
จะต่ าขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม บริบททางสังคม วัฒนธรรมและค่านิยมในเวลานั้น ๆ  ขณะที่ตอบแบบประเมิน และมี
ความสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมาย และมาตรฐานที่ก าหนดขึ้น กล่าวได้ว่าขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจ ซึ่งแสดงออกมาในลักษณะของการคิด 
การรับรู้ การตระหนักในศักยภาพของตนเอง ความสามารถจัดการกับความเครียดในการท างาน การท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการได้มีส่วนร่วมกับชุมชน หากบุคคลมีภาวะสุขภาพจิตที่ดี ก็จะเกิดความพึงพอใจในการ
ด าเนินชีวิตซึ่งก็คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อมองในภาพรวมส าหรับองค์กร พบว่า ประสบการณ์ของการอยู่ดีมีสุขขององค์กร 
เช่น การสามารถบรรลุเป้าหมายและการประสบความส าเร็จเป็นผลพลอยได้จากการด าเนินนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตของบุคลากรดว้ย ดังท่ี คัมมิ่งส์ และวอร์เลย์ [9]  กล่าวว่าคุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความสุขในการท างาน เนื่องจากคุณภาพชีวิตในการท างานเป็นความรู้สึกพึงพอใจในงาน และมีสุขภาพจิตที่ดีที่บุคลากรได้รับ
จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยใช้ผลตอบแทน ความปลอดภัยในการท างาน ความก้าวหน้า เป็นต้น มาเป็นตัววัด  
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เอื้อต่อการปฏิบัติงาน พร้อมท้ังความรู้สึกท่ีเกิดจากความพึงพอใจในการท างาน และขวัญของผู้ปฏิบัติ อันเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร และองค์กรจะบรรลุเป้าหมายได้เพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของ

8 
 

ผู้ปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานจะบังเกิดขึ้นได้ต่อเมือ่ผู้บรหิารเข้าใจถึงความต้องการของมนุษย์ และสามารถ
เลือกใช้วิธีการจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจและเกิดความรู้สึกท่ีจะอุทิศตนเพื่องานและองค์กรอย่างจริงใจ  
 ดังนั้นการให้การสนับสนุนคุณภาพชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุน ท้ังในเรื่องของค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 
สภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัย ความมั่นคงและความก้าวหน้าในการท างาน การพัฒนาความรู้ความสามารถ การ
ท างานร่วมกัน ลักษณะการบริหารงาน ภาวะอิสระจากงาน ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร จึงเป็นสิ่งส าคัญที่
ผู้บริหารจะมองข้ามไม่ได้ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการก าหนดนโยบายและให้การ
สนับสนุนการจัดแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานของบคลากรให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
 

ค าขอบคุณ 
 การวิจัยในครั้งน้ีส าเรจ็ลลุ่วงไดด้้วยดีด้วยการสนับสนุนจากบุคลากรสายสนบัสนุนที่ยินดีให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน และ
ขอบคุณผู้บริหารของวิทยาลยัที่ใหโ้อกาสในการได้ท าวิจัยในครั้งนี้ และขอบคุณเจ้าของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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กำรรับรู้ภำวะสุขภำพและควำมพึงพอใจต่อกำรออกก�ำลังกำยด้วยร�ำไทยบนตำรำงเก้ำช่องในผู้สูงอำยุ

ยุพิน หมื่นทิพย์1* รัถยานภิศ รัชตะวรรณ1 และอัญชนา วิชช์วัฒนางกูร2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การออกก�าลังกายด้วยร�าไทยบนตารางเก้าช่องอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ผู้สูงอายุมีการรับรู้ภาวะสุขภาพและความพึงพอใจต่อ

การออกก�าลังกาย อันส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี 

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการรับรู้ภาวะสุขภาพและความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการร�าไทยบนตารางเก้าช่อง

วิธีกำรศึกษำ : การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจท�าการศึกษาในผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ในอ�าเภอร่อนพิบูลย์ 30 คน อ�าเภอ

พระพรหม 30 คน และอ�าเภอเมือง 30 คน จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ผ่านการออกก�าลังกายด้วยร�าไทยบนตารางเก้าช่อง 8 สัปดาห์ 

จ�านวน 90 คน ใช้วิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามการรับรู้สุขภาพ และแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัย

สร้างขึน้เอง ผ่านการตรวจคณุภาพจากผูท้รงคณุวฒุมิค่ีาความตรง(IOC) เท่ากบั.67-1.00 และค่าความเชือ่มัน่โดยใช้สตูรสมัประสทิธิ์

อลัฟาครอนบาค ได้เท่ากบั.95 และ .97 ตามล�าดบัเกบ็ข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติกิารแจกแจงความถ่ี ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลกำรศึกษำ : พบว่า

1.การรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุต่อการออกก�าลังกายด้วยตารางเก้าช่องอยู่ในระดับดี (m=4.33;s=0.51)

2.ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการออกก�าลังกายด้วยร�าไทยบนตารางเก้าช่องอยู่ในระดับมาก(m=4.37;s=0.21)

วิจำรณ์และสรุป : จากการศึกษาครั้งน้ีพบว่าผู้สูงอายุที่ผ่านการออกก�าลังกายด้วยร�าไทยบนตารางเก้าช่อง มีการรับรู้ว่ามีผลดีต่อ

ภาวะสุขภาพในระดับดี และมีความพึงพอใจมากเช่นกัน จึงท�าให้การออกก�าลังกายชนิดน้ีสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการส่ง

เสริมสุขภาพผู้สูงอายุได้

ค�ำส�ำคัญ: ความพึงพอใจ การรับรู้ภาวะสุขภาพ ร�าไทยบนตารางเก้าช่อง ผู้สูงอายุ
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Health Perception and Satisfaction of Nine-Square Thai classical Dancing 

Among The Elderly

Yupin Muentip1* Ratthayanaphit Ratchathawan1 and Anchana Witwattanangoon2

Abstract

Introduction : The continuous exercise of Thai classical dancing on nine-square makes the elderly have health 

perception and satisfaction causing good health.

Objective : To study about health perception and satisfaction of the elderly who apply the Thai classical danc-

ing on nine-square in Nakhon Si Thammarat Province.

Methods : This survey research was aimed by purposive sample. They were 90 elderly with age 60 and older 

who used Thai classical dancing on nine-square and they live all around Nakhon Si Thammarat Province with 

the detail 30 elderly live in Ronpiboon district, 30 elderly live in Phraphrom district and 30 elderly live in Muang 

district. The research instruments were health perception and satisfaction questionnaires, which the validity 

had been examined by 3 professionals. The reliability was measured by using Cronbach’s alpha coefficient 

which had value of .95 for the first questionnaire and .97 for the second questionnaire. The answers of each 

questionnaire was collected by interview. The Quantitative data was analyzed with computer program calcu-

lated frequency, percentage, average and standard deviation.

Results : as the followings;

1. The health perception value of using Thai classical dancing on nine-square innovative of the elderly is in a 

good rate. (m =4.33; s =0.51)

2. The satisfaction value of using Thai classical dancing on nine-square innovative of the elderly is in a good 

rate. (m=4.37; s =0.21)

Conclusion : This study suggested that the elderly should used Thai classical dancing on nine-square innovative 

for health promotion .

Keyword s: Health Perception, Satisfaction, Thai Classical Dancing, Nine-Square, Elderly 
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บทน า (Introduction) 
สืบเน่ืองมาจากคนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น ส่งผลให้จ านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประชากรไทยที่มีชีวิตยืนยาวขึ้นมิได้

หมายถึงประชากรสูงอายุจะมีสุขภาพดี แต่เป็นช่วงชีวิตที่มี การเจ็บปุวยเพิ่มมากขึ้นเป็นล าดับ ร่างกายมีความเสื่อมถอย 
อ่อนแอลง จิตใจมีความแปรปรวน (Havanond,& Wuttanothai, 2009; Othaganont,2011)และมีการคาดคะเนว่าในปี 
2563 จะมีประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี อยู่ราว 1 ใน 6 ของประชากรทั้งหมด ดังน้ันการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถดูแล
ตนเองได้จะช่วยท าให้การมีอายุยืนยาวมีความสุขทั้งทางกาย ใจ และอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม กล่าวคือเป็นทั้งผู้ให้และ
ผู้รับประโยชน์ในสังคมและอย่างมีศักดิ์ศรี มากกว่าการใช้ชีวิตส่วนใหญ่กับความเจ็บปุวย เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการการ
ออกก าลังกายในผู้สูงอายุ ช่วยลดโรคที่เกิดจากความชรา ชะลอความเสื่อมของร่างกาย ท าให้หัวใจ หลอดเลือด และปอด
แข็งแรง รวมถึงช่วยให้การทรงตัวดีขึ้น ท าให้เดินเหินคล่องแคล่ว ไม่หกล้ม ท าให้กระดูกแข็งแรง ชะลอโรคกระดูกพรุน จึง
สามารถลดอัตราเสี่ยงของการเป็นโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจมะเร็งความดันโลหิตสูงกระดูกพรุนเบาหวานไขมันในเลือดสูงได้และ
เพิ่มความแข็งแรงของร่างกาย (Physical Strength) ความอดทนของร่างกาย (Physical Endurance) พลังงานส ารองของ
หัวใจดีขึ้น (Cardiac Reserve) ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีจะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถท ากิจวัตรประจ าวันและช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องเป็น
ภาระพึ่งพาผู้อ่ืนสามารถชะลอความสูงอายุลดอัตราการเกิดปัญหาจากโรคเรื้อรังได้ (Ronnarithivichai, Thaweeboon, 
Petchpansri,  Sujijantararat, Boonchan,& Kridiborworn, 2009) ประโยชน์จากการออกก าลังกายที่มีต่อร่างกายจะ
ได้ผลดีเม่ือปฏิบัติต่อเน่ืองเป็นเวลาอย่างน้อย 12 สัปดาห์ (Pokagul, 2002 ) 

จากแนวคิดความส าคัญของสมองกับการเรียนรู้ (Brain – Based  Learning)   โดยใช้ตารางเก้าช่องของ อาจารย์
เจริญ กระบวนรัตน์ได้คิดค้นเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้หรือการท างานของสมองทางรรมชาติ  (Tapkumram, 
2015) การออกก าลังกายด้วยตารางเก้าช่อง เป็นการออกก าลังกายโดยก้าวเท้าบนช่องตารางแนวนอนและแนวตั้ง 3 X 3 ช่อง 
รวมเป็นเก้าช่อง ตามแบบแผนที่ก าหนดในทิศทางต่างๆซ่ึงมีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยฝึกสมาธิ ฝึกทักษะการคิดอย่างมีระบบ 
และสร้างแผนที่การท างานให้สมอง (brain mapping) สามารถผสมผสานกับดนตรี เพื่อออกก าลังกายแบบแอโรบิก  ร าเซ้ิง  
ร าฟูอน  และลีลาศ เหมาะเป็นการออกก าลังกายของผู้สูงอายุ  ช่วยให้สมรรถภาพทางกายโดยรวมเพิ่มขึ้น  การออกก าลังกาย
ด้วยตารางเก้าช่องดังกล่าว ยังขาดการใช้มือ และความสวยงามของการออกก าลังกาย การเพิ่มท่าร าไทยบนตารางเก้าช่องขึ้น 
เป็นการใช้การเคลื่อนไหวของข้อมือและแขนเป็นหลัก มีจังหวะและลีลาอ่อนช้อย เป็นกิจกรรมการสร้างเสริมภาวะสุขภาพทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมของผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Junprasert, Toonsiri, 
Chala-em, Nalinrat, Kerdnoi, Songprasert, et al. (2013)  ที่ศึกษาผลของการร าไทยบนตารางเก้าช่องต่อภาวะสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ และพบว่าการเปล่ียนแปลงของภาวะสุขภาพในกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความทนทานของหัวใจและปอดเพิ่มขึ้น
ความดันโลหิตไดแอสโตลิกลดลงน ้าตาลในเลือดลดลงความแข็งแรงกล้ามเน้ือแขนและขาเพิ่มขึ้นความยืดหยุ่นกล้ามเน้ือแขน
และขาทั้งสองข้างเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05)  

การออกก าลังกายด้วยร าไทยบนตารางเก้าช่องอย่างต่อเน่ือง ท าให้ผู้สูงอายุมีการรับรู้ภาวะสุขภาพและความพึง
พอใจต่อการออกก าลังกาย อันส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ทั้งด้านร่างกาย ท าให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคง่าย และการฟื้นฟู
จากการเจ็บปุวยเร็วกว่าคนที่ไม่ได้มีการออกก าลังกาย ในส่วนของด้านจิตใจและอารมณ์ ก็จะท าให้เป็นคนที่มีสุขภาพจิตดี ร่า
เริง ช่วยลดความวิตกกังวล แก้ไขภาวะซึมเศร้าเน่ืองจากร่างกายมีการหลั่งสาร เอ็นดอร์ฟิน (Endorphin) และในด้านสังคมก็
จะส่งผล ท าให้ผู้สูงอายุได้มีการร่วมกลุ่ม พบเพื่อนมากขึ้น ไม่มีการแยกตัวเอง ในด้านของสติปัญญาจะท าให้ผู้สูงอายุมีความจ า
ดีขึ้นสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ดี และจะเห็นได้ว่าการออกก าลังกายด้วยร าไทยบนตารางเก้าช่อง มีประโยชน์ต่อ
ผู้สูงอายุเม่ือมีการออกก าลังกายที่ถูกต้อง สม่ าเสมอและเหมาะสม 

ดังน้ันการศึกษาการรับรู้ภาวะสุขภาพและความพึงพอใจต่อการออกก าลังกายด้วยร าไทยบนตารางเก้าช่องใน
ผู้สูงอายุ สามารถน าผลการวิจัยดังกล่าวไปใช้ในการตัดสินใจด าเนินกิจกรรมการออกก าลังกายของผู้สูงอายุ  
วิธีการวิจัย(Methods) 
การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey  Research) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยครั้งน้ีศึกษาจากประชากรคือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีภูมิล าเนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่

ได้รับการฝึกการออกก าลังกายด้วยร าไทยบนตารางเก้าช่องและสมัครใจเข้าร่วมในการวิจัย คัดเลื อกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
คุณสมบัติ คือ เป็นผู้สูงอายุที่มีการรับรู้และความสามารถในการอ่านออกเขียนได้เป็นปกติ และไม่มีการเจ็บปุวยที่เป็นอุปสรรค
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ต่อการออกก าลังกาย ที่ผ่านการออกก าลังกายด้วยร าไทยบนตารางเก้าช่อง 8 สัปดาห์อย่างต่อเน่ือง จากอ าเภอร่อนพิบูลย์ 
จ านวน 30 คน อ าเภอเมืองจ านวน 30 คน และอ าเภอพระพรหม จ านวน 30 คน รวมจ านวน 90 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 

1.แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ศาสนา ระดับการศึกษา สมาชิกในครอบครัว 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว พฤติกรรมสุขภาพ ประวัติการมีโรคประจ าตัว ระยะเวลา และความถี่ในการออกก าลังกาย  

2.แบบสอบถามการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุต่อการออกก าลังกายด้วยร าไทยบนตารางเก้าช่อง ซ่ึงผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นมาจากการทบทวนวรรณกรรม มีจ านวน 35 ข้อค าถาม ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านร่างกาย จ านวน 16 ข้อ2) ด้าน
จิตใจ จ านวน 5 ข้อ3) ด้านสังคม จ านวน 6ข้อและ 4) ด้านจิตวิญญาณ จ านวน 8 ข้อโดยข้อค าถามมีทั้งทางบวกและทางลบ 
ก าหนดลักษณะค าตอบของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จากมากที่สุด/น้อยที่สุด 
ก าหนดค่าคะแนนของข้อค าถามด้านบวกจากมากที่สุดให้ 5 คะแนน ถึงน้อยที่สุด ให้ 1 คะแนน และข้อค าถามด้านลบจาก
มากที่สุดให้ 1 คะแนน ถึงน้อยที่สุด ให้ 5 คะแนน แบ่งช่วงรับรู้ภาวะสุขภาพโดยใช้เกณฑ์ดังน้ี(Boonchom,2010) 

คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง การรับรู้ภาวะสุขภาพในระดับมากที่สุด   
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง การรับรู้ภาวะสุขภาพในระดับมาก   
คะแนนเฉลี่ย  2.51-3.50  หมายถึง การรับรู้ภาวะสุขภาพในระดับปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง การรับรู้ภาวะสุขภาพในระดับน้อย   
คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.50 หมายถึงการรับรู้ภาวะสุขภาพในระดับน้อยที่สุด  
3.แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการออกก าลังกายด้วยร าไทยบนตารางเก้าช่อง ซ่ึงผู้วิจัยสร้างขึ้นมา

จากการทบทวนวรรณกรรม มีจ านวนข้อค าถาม 16 ข้อก าหนดลักษณะค าตอบของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ จากมากที่สุด/น้อยที่สุด ก าหนดค่าคะแนนของข้อค าถามด้านบวกจากมากที่สุดให้ 5 คะแนน ถึงน้อย
ที่สุด ให้ 1 คะแนน และข้อค าถามด้านลบจากมากที่สุดให้ 1 คะแนน ถึงน้อยที่สุด ให้ 5 คะแนน แบ่งช่วงความพึงพอใจโดยใช้
เกณฑ์ดังน้ี (Boonchom, 2010) 

คะแนนเฉลี่ย  4.51-5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด   
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก   
คะแนนเฉลี่ย  2.51-3.50  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย   
คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 การตรวจคุณภาพของเครื่องมือ 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุต่อการออกก าลังกายด้วยร าไทยบนตารางเก้าช่อง และ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการออกก าลังกายด้วยร าไทยบนตารางเก้าช่อง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรม ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผู้สูงอายุ 1 ท่าน อาจารย์พยาบาลผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านผู้สูงอายุ 1 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านร าไทย 1 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา(Content Validity) และผู้วิจัยน ามา
ค านวณหาค่าสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) ได้ค่าระหว่าง 
.67 – 1.00 และผู้วิจัยปรับปรุงข้อค าถามเก่ียวกับการรับรู้ภาวะสุขภาพด้านร่างกายจ านวน 3 ข้อตามข้อเสนอแนะ หลังจาก
น้ันผู้วิจัยน าแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด ไปทดสอบหาค่าความเชื่อม่ัน(Reliability) กับผู้สูงอายุที่ออกก าลังกายด้วยตารางเก้าช่อง 
จ านวน 30 คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้ค่าสัมประสิทธ์แอลฟุาของครอบบาค (Cronbach Alpha Coefficient) เท่ากับ .95และ 
.97ตามล าดับ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
1. ผู้วิจัยท าหนังสือจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ประสานกับผู้รับผิดชอบ เพื่อชี้แจง

รายละเอียดถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อขอความร่วมมือในการด าเนินการ
วิจัย 

2. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 



1592

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 

2.1 ผู้วิจัยเข้าพบผู้สูงอายุโดยอธิบายรายละเอียดของงานวิจัย แจ้งสิทธ์ิที่ควรได้รับในการวิจัยแก่ผู้สูงอายุและ
ญาติ เพื่อการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย พร้อมทั้งตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยของผู้สูงอายุและญาติจนเข้าใจ หลังจากน้ันได้
สอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมวิจัย เม่ือผู้สูงอายุยินดีเข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยได้ให้ผู้สูงอายุลงนามในหนังสือแสดงเจตนา
ยินยอมเข้าร่วมวิจัย ซ่ึงผู้สูงอายุสามารถยุติการให้ข้อมูล และถอนตัวได้ทุกเวลาถึงจะลงนามในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้า
ร่วมการวิจัยแล้วก็ตาม 

2.2 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุ โดยนัดหมายเข้าสัมภาษณ์ในช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุแต่ละคนสะดวก
และเม่ือผู้สูงอายุพร้อมที่ จะให้ข้อมูล ผู้วิจัยสร้างสัมพันธภาพก่อนแล้วด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 
โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 15-30 นาที 

2.3 เม่ือเสร็จสิ้นในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุและญาติ ซักถามข้อ
สงสัยอีกครั้งและตอบข้อซักถามให้ผู้สูงอายุและญาติหายสงสัย 

2.4 ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสัมภาษณ์และน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาลงรหัส วิเคราะห์
ข้อมูลผู้วิจัย ทั้งน้ีได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับมา90 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100ของแบบสอบถามทั้งหมด และน าไป
วิเคราะห์ทางสถิติ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้การแจกแจงค่าความถี่และร้อยละ 
2.วิเคราะห์ระดับการรับรู้ภาวะสุขภาพและความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ออกก าลังกายด้วยร าไทยบนตารางเก้าช่อง 

ด้วยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง โดยมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ผู้ให้กลุ่มตัวอย่างทราบ และ
มีการขออนุญาตในการเก็บข้อมูลโดยให้อิสระในการตัดสินใจเพื่อให้ค าตอบไม่เป็นกา รบังคับ และให้ความม่ันใจแก่กลุ่ม
ตัวอย่างในการน าเสนอข้อมูลการวิจัยเป็นภาพรวมและใช้เฉพาะการศึกษาน้ีเท่าน้ัน  กลุ่มตัวอย่างมีสิทธ์ิในการที่จะไม่เข้าร่วม
หรือออกจากการศึกษาวิจัยได้ทุกเวลา 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย(Results and discussion) 

ผลการวิจัย 
1.ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 92.22อายุระหว่าง60 -

69 มากที่สุด จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 57.78 เกือบ
ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 97.78มีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด จ านวน 43 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.78ส่วนใหญ่อาศัยกับสมาชิกในครอบครัวที่เป็นคู่สมรสจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 42.22เกือบทั้งหมดไม่สูบ
บุหรี่/ไม่ดื่มสุราจ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 95.56ไม่มีโรคประจ าตัวเพียง 29 คน คิดเป็นร้อยละ 32.22 ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างมี
อาการของโรคดีขึ้นจากก่อนออกก าลังกายด้วยการร าไทยบนตารางเก้าช่อง จ านวน 45คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 โดยส่วนใหญ่
ใช้ระยะเวลาในการออกก าลังกายช่วง 1-3 เดือนจ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และความถี่ในการออกก าลังกายด้วย
ตารางเก้าช่อง1-3 ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ64.44 

2. การรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่ออกก าลังกายด้วยร าไทยบนตารางเก้าช่อง 
ตาราง1ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่ออกก าลังกายด้วยร าไทยบนตารางเก้า

ช่อง (N = 90) 
 

การรับรู้ภาวะสุขภาพ   ระดับการรับรู้ภาวะ
สุขภาพ 

ด้านร่างกาย 4.00 0.48 มาก 
ด้านจิตใจ 3.91 0.58 มาก 
ด้านสังคม 4.04 0.57 มาก 
ด้านจิตวิญญาณ 3.97 0.56 มาก 

โดยรวม 4.33 0.51 มาก 
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 จากตาราง1พบว่าระดับการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่ออกก าลังกายด้วยร าไทยบนตารางเก้าช่อง ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก(=4.33;=0.51)เม่ือพิจารณารายด้านของการรับรู้ภาวะสุขภาพพบว่า อยู่ในระดับมากทั้งหมด โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านสังคม (=4.04; = 0.57)รองลงมาคือด้านร่างกาย (=4.00; = 0.48)และด้านจิตวิญญาณ (=
3.97; =0.56)ส่วนด้านจิตใจมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (=3.91; = 0.58) 

3. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการออกก าลังกายด้วยร าไทยบนตารางเก้าช่อง 
ตาราง2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ออกก าลังกายด้วยร าไทยบนตารางเก้าช่อง 

(N = 90) 
 

ข้อค าถาม   ระดับ      
ความพึงพอใจ 

1. การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น 
2. ความสนใจและรักในการออกก าลังกายมากขึ้น 

4.25 
4.70 

0.64 
0.47 

มาก 
มากที่สุด 

3. ความเหมาะสมต่อการใช้งาน 4.30 0.47 มาก 
4. ประโยชน์ต่อท่านในการบริหารกล้ามเน้ือทุกสัดส่วนของร่างกาย 4.40 0.50 มาก 
5. ความปลอดภัยขณะออกก าลังกาย 3.70 1.30 มาก 
6. ความเรียบง่ายใช้งานได้สะดวก 4.25 0.44 มาก 
7. ความเร้าใจ กระตุ้นให้ใช้งาน 4.20 0.41 มาก 
8. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ   4.30 0.57 มาก 
9. ดัดแปลงและพัฒนาได้ต่อไป 4.45 0.51 มาก 
10.ท่าร ามีความง่ายต่อการฝึกปฏิบัติและมีความปลอดภัย 4.35 0.49 มาก 
11.การจัดล าดับท่าและท่าร ามีความเหมาะสมสัมพันธ์กับการ
เคลื่อนไหวเท้า 

 
4.30 

 
0.47 

 
มาก 

12.เพลงประกอบที่มีความสอดคล้องกับท่าร า 4.45 0.51 มาก 
13. เพลงประกอบมีความน่าสนใจและสร้างความเพลิดเพลิน 4.45 0.51 มาก 
14. ความรู้สึกผ่อนคลาย 4.50 0.51 มาก 
15. ระบบการไหลเวียนโลหิตในร่างกาย 4.55 0.51 มากที่สุด 
16. การเคลื่อนไหวของร่างกายและการพัฒนาสมอง 4.70 0.47 มากที่สุด 

โดยรวม 4.37 0.21 มาก 
  

จากตาราง 2 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุท่ีออกก าลังกายด้วยร าไทยบนตารางเก้าช่องภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (=4.37; =0.21)เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ความพึงพอใจต่อความสนใจและรักในการออกก าลังกายมากข้ึน
และการเคลื่อนไหวของร่างกายและการพัฒนาสมองมีค่าสูงสุด (=4.70;=0.47)รองลงมาคือระบบการไหลเวียนโลหิตใน
ร่างกาย (=4.55;=0.51)ส่วนความปลอดภัยขณะออกก าลังกาย มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด (=3.70;=1.30) 
 

 อภิปรายผลการวิจัย 
1. ระดับการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่ออกก าลังกายด้วยร าไทยบนตารางเก้าช่อง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(=4.33;=0.51)เม่ือพิจารณารายด้านของการรับรู้ภาวะสุขภาพพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านสังคม (=4.04; 
=0.57) รองลงมาคือด้านร่างกาย (=4.00; =0.48)และด้านจิตวิญญาณ (=3.97; =0.56) ส่วนด้านจิตใจมีค่าเฉล่ีย
น้อยที่สุด (=3.91; =0.58)แสดงให้เห็นว่าหลังการออกก าลังกายด้วยการร าไทยบนตารางเก้าช่อง ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการ
พัฒนาสมองของผู้สูงอายุ โดยใช้การเคลื่อนไหวทั้งตัว ประกอบการใช้จังหวะการร าวงมาตรฐานเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ช่วยใน
การพัฒนาสมองผู้สูงอายุเป็นการฝึกปฏิกิริยารับรู้และตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวเป็นหน่ึงในหลักการพัฒนาความรวดเร็ว
แม่นย า  ในการเคลื่อนไหวและทักษะการคิดการตัดสินใจและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารูปแบบของการฝึก เน้นการกระตุ้น
สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาให้ท างานไปพร้อมๆกันช่วยในการกระตุ้นการท างานของสมองหรือระบบประสาทที่ท าหน้าที่ใน
การรับรู้ข้อมูล (Sensory Neuron) เพื่อส่งไปยังสมองส่วนกลาง (Central Nervous System) ซ่ึงท าหน้าที่ในการวิเคราะห์
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และแปลความหมายข้อมูลก่อนที่ส่งไปยังเซลล์ประสาทที่ท าหน้าที่สั่งงานและควบคุมการเคลื่อนไหวให้เป็นไปตามข้อมูลที่ส่ง
มา (Motor Neuron) เป็นการพัฒนามาจากรูปแบบการเคลื่อนไหวที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นของมนุษย์ น าไปสู่การก าหนดวิธีการ
โดยใช้หลักการท างานของสมองมาควบคุมการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนเป็นล าดับอย่างต่อเน่ืองเพ่ือก าหนดโครงสร้างของสมอง
ในการรับรู้เรียนรู้และพัฒนาการควบคุมการท างานของสมองให้มีแบบแผนเป็นขั้นตอนตามรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ถูกสร้าง
ขึ้นหรือวางแผนไว้อย่างเป็นระบบ ท าให้ทุกส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกาย จิตใจ ระบบประสาท และสามารถช่วยพัฒนา
ทักษะรอบด้านตลอดจนพฤติกรรมการแสดงออก อันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการในการเรียนรู้ของสมอง  ที่ถูกถ่ายโยง
ไปสู่ความรู้สึกนึกคิดและบ่งบอกถึงระดับความเข้าใจ   โดยแปลความหมายออกมาเป็นพฤติกรรมหรืออากัปกิริยาการ
เคลื่อนไหวต่างๆของร่างกาย  ดังน้ันการพยายามกระตุ้นร่างกายให้ปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง    หรือ
หลากหลายรูปแบบอย่างเป็นระบบตามล าดับขั้นตอน  จะช่วยน าไปสู่การปรับตัวและการพัฒนาการเรียนรู้  และการรับรู้ของ
ระบบกลไกการเคลื่อนไหวซ่ึงจะมีผลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของสมอง ดังที่ Philuk (2009) รายงานว่า ตาราง 9 
ช่อง คือ เครื่องมือเพื่อน าไปสู่การพัฒนาปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้และการรับรู้สั่งงานของสมองช่วยประสานความสัมพันธ์
ระหว่างระบบประสาทและกล้ามเน้ือ เพื่อกระตุ้นและพัฒนาปฏิกิริยาความเร็วในการปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว ความ
รวดเร็วในการคิด และการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้ผู้สูงอายุรับรู้ถึงภาวะสุขภาพในระดับดี ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยเฉพาะด้านสังคมที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของKrabuanrat (2009)เรื่อง
ผลของการออกก าลังกายและเพิ่มสมรรถภาพทางกาย  พบว่า ในการกระตุ้นสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาให้ท างานไปพร้อมๆ
กัน  จะท าให้การเชื่อมโยงความคิดของสมองดีขึ้น การใช้ดนตรี  ศิลปะ  และมิติสัมพันธ์มาส่งเสริมการจ า ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ เหตุผล ภาษาจากเพลง จะพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญา ( Intelligence Quotient : IQ) การมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี  ปรับตัวเข้ากับสังคม  มองโลกในแง่ดีมีอารมณ์ท่ีสุนทรีย์  และยังช่วยพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional 
Quotient: EQ) ให้มีสมาธิและมีจิตใจสงบเยือกเย็น มีความเมตตากรุณา มีน้ าใจเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ความฉลาดด้านจริยธรรมและ
คุณธรรม รวมถึงเป็นการพัฒนาความฉลาดทางจริยธรรม (Moral Quotient:MQ)    
 นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่อง การร าไทยบนตารางเก้าช่องต่อภาวะสุขภาพ  ของผู้สูงอายุ โดย 
Junprasert, et al. (2013)  ซ่ึงเป็นการวิจัยก่ึงทดลอง ในผู้สูงอายุที่ไม่มีการเจ็บปุวยที่เป็นอุปสรรคต่อการออกก าลังกาย 
จ านวน 100 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 50 คน กลุ่มทดลอง ได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมการออกก าลัง
กายด้วยการร า ไทยบนตารางเก้าช่อง และร่วมกันออกก าลังกาย อย่างสม ่าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 20-60 นาที 
ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ท า การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์พฤติกรรม แบบบันทึกภาวะสุขภาพ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Independent t - test พบว่า การเปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพในกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยความ
ทนทาน ของหัวใจและปอดเพิ่มขึ้น ความดันโลหิตไดแอสโตลิกลดลง น ้าตาลในเลือดลดลง ความแข็งแรง กล้ามเน้ือแขนและ
ขาเพิ่มขึ้น ความยืดหยุ่นกล้ามเน้ือแขนและขาทั้งสองข้างเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่ม ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05) 

2.ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ออกก าลังกายด้วยร าไทยบนตารางเก้าช่องภาพรวมอยู่ในระดับดี (=
4.37;=0.21)เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ความพึงพอใจต่อความสนใจและรักในการออกก าลังกายมากขึ้นและการเคลื่อนไหว
ของร่างกายมีค่าสูงสุด (=4.70;=0.21)รองลงมาคือการพัฒนาสมอง (=4.70;=0 .47)และระบบการไหลเวียนโลหิตใน
ร่างกาย (=4.55;=0.51)แสดงให้เห็นว่าการออกก าลังกายด้วยร าไทยบนตารางเก้าช่องเป็นกิจกรรมหน่ึงที่เหมาะสมต่อการ
ออกก าลังกายในผู้สูงอายุ เน่ืองจากเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุให้ความสนใจและท าให้รักในการออกก าลังกายมากขึ้น เน่ืองจาก
นอกจากเป็นวิธีการที่ท าให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วนแล้ว ยังมีส่วนในการพัฒนาสมองจากการที่ต้องมีการตัดสินใจ
เคลื่อนไหวให้ถูกต้องตามทิศทางของแต่ละท่าที่ถูกก ากับด้วยจังหวะเพลง ให้ความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายด้วยเสียงเพลง และ
ด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วนอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาประมาณ 45 นาที จึงเป็นการกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต ซ่ึง
สอดคล้องการศึกษาผลของการร าไทยบนตารางเก้าช่อง พบว่า ความทนทานของหัวใจและปอด ประเมินจากการยกเท้าสูง ย ่า
เท้าอยู่กับที่ในเวลา 2 นาที พบว่ากลุ่มทดลองมีความทนทานของหัวใจและปอดเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ(Junprasert, et al.,2013) 

 
สรุปผลการวิจัย(Conclusion) 
จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าผู้สูงอายุท่ีผ่านการออกก าลังกายด้วยร าไทยบนตารางเก้าช่อง มีการรับรู้ภาวะสุขภาพใน
ระดับมาก และมีความพึงพอใจต่อการออกก าลังกายด้วยร าไทยบนตารางเก้าช่องในระดับมาก 
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กระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรดูแลผู้สูงอำยุต�ำบลนำเคียน อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช

วรัญญา จิตรบรรทัด1* และพิมพวรรณ เรืองพุทธ2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การด�าเนินงานในชุมชนจะยั่งยืนได้ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชน เพราะจะท�าให้เกิดการด�าเนินงานในการดูแล

ผู้สูงอายุในชุมชน 

วตัถปุระสงค์ : การวจิยันีม้จีดุมุง่หมายเพือ่ศกึษากระบวนการการมีส่วนร่วมของชมุชน ในการสร้างเสรมิและดแูลสขุภาพผูส้งูอายใุน

ชุมชน

วิธีกำรศึกษำ : เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทบทวนข้อมูลทุติยภูมิ การสังเกต สัมภาษณ์เจาะลึก และสนทนา

กลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา สะท้อนแนวคิด และการสอบทานข้อมูล

ผลกำรศึกษำ : พบว่ากระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุของชุมชนมี 5 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างแกนน�าในชุมชนประกอบ

ด้วย อบต. รพ.สต. อสม.และจิตอาสา 2) การค้นหาความต้องการของชุมชนโดยการประชาคมในแต่ละหมู่บ้าน 3) การออกแบบ

กิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียง ติดบ้าน และติดสังคม โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจากการประชาคม 4) 

ผลักดันโครงการเข้าสู่แผนพัฒนาชุมชน ก�าหนดแกนน�าผู้รับผิดชอบ วัน เวลา สถานที่ทีสอดคล้องกับกลุ่มผู้สูงอายุ 5) สรุปผลการ

ด�าเนินการในแต่ละกิจกรรม จัดเวทีเผยแพร่กิจกรรมในแต่ละหมู่บ้าน 

วิจำรณ์และสรุป : ผลจากกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ พบว่า 1) เกิดการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุที่ติดสังคม ก่อตั้งเป็น

ชมรมผู้สูงอายุ และเสนอกิจกรรมต่อองค์การบริหารส่วนต�าบลนาเคียน 2) มีกลุ่มจิตอาสาในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง โดย

มีการจดบันทึกข้อมูลส่งต่อรพ.สต.เพื่อให้เกิดการดูแลอย่างต่อเนื่อง 3) ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น 4) ชุมชนมีความตื่นตัว

ในการดูแลสุขภาพตนเองและสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น 

ค�ำส�ำคัญ : กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
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The Community Participant Process in the Elderly Health Care in Nakean, Mueng District, 
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Abstract

Introduction : The Community participation will be sustainable for elderly health care. 

Objective : The purpose of this qualitative research was to explore the process of the community participant 

in the elderly health care. 

Methods : Data were collected by using review of secondary data, participant observation, in-depth Interview 

and group discussions. The content analysis, the concept of reflection and the verification of information were 

used to analyze the data.

Results : The results found 5 processes in the community participant in the elderly health care ; 1) Building a 

team of community leader consisted with the health volunteers, the leader of community and the health 

service team 2) Identifying the needs of health care with participant in the community forum 3) Designing the 

elderly care activity for well-elderly, home-bound elderly and bed-bound elderly with participant in the com-

munity forum 4) Pushing the elderly health care project in the community development plan 5) Summarizing 

and publicizing the results of the elderly health care activity in the community.

Conclusion : The conclusion of the participant process in the elderly health care in the community found 1) 

The integration of elderly well-being group focused on health promotions by themselves 2) There was a vol-

unteer group to take care of the elderly who were home-bound elderly and bed-bound elderly and they sent 

the information to the primary health care staff 3) The elderly accessed more health services and 4) The com-

munity was more active in taking care of themselves and their family members.

Keyword : Community participation process, Elderly health care
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บทน า 
สังคมประเทศไทยในปัจจุบันเข้าสู่การเปลี่ยนเป็นสังคมที่คนมีอายุยืนยาวข้ึน ส่งผลให้แนวโน้มจ านวนผู้สูงอายุมีเพิ่ม

มากขึ้นทุกปีจากการส ามะโนประชากร และการคาดประมาณการแนวโน้มของประชากรสูงอายุ ในประเทศไทยในปี พ.ศ.2548 
พ.ศ.2550 พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2563 พบการเพิ่มจ านวนของประชากรสูงอายุ 60 ปีข้ึนไปจ านวน 6,693,000, 7,038,000, 
7,522,800 และ 11,888,000 คนตามล าดับ (ส านักงานสถิติชาติ2543 และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ,2553) นอกจากนี้ยังมีการส ารวจของส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพบว่า ในปี2556 กลุ่มประชากร ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเริ่มมีสัดส่วนมากกว่า 
10% ซึ่งคาดการณ์ว่า ในปี2567 หรือในอีก15 ปีข้างหน้า ประชากร อายุ60 ปีขึ้นไป จะมีสัดส่วนมากกว่า20%ซึ่งจะเท่ากับ
สัดส่วน ของกลุ่มเด็ก และในปี2573จะเพิ่มขึ้นเป็น 2เท่าของกลุ่มเด็ก หรือประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งประเทศซึ่ง
สามารถ แสดงด้วยค่าดัชนีการสูงวัย (Aging index) ซึ่งแสดงถึง การเปรียบเทียบโครงสร้างการทดแทนกันของประชากรกลุ่ม 
ผู้สูงอายุ (อายุ60 ปีขึ้นไป) กับกลุ่มประชากรวัยเด็ก (อายุต่ ากว่า15 ปี) โดยดัชนีการสูงวัยมีค่าต่ ากว่า100 แสดงว่าจ านวน
ประชากรสูงอายุมีน้อยกว่าจ านวนเด็ก แต่ในทางตรงข้ามถ้าดัชนี มีค่าเกินกว่า 100 แสดงว่าจ านวนประชากรสูงอายุมีมากกว่า
จ านวนประชากรเด็ก จากข้อมูลการคาดประมาณ ประชากรของประเทศไทยปี 2558 -2573 จะเห็นว่าภาพรวมประเทศไทย
อยู่ในสถานการณ์“สังคมสูงวัย” (aged society) และในอีก 10 ปีข้างหน้าจะเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (completed 
aged society) ท าให้เกิดปัญหาความเปราะบางด้านสขุภาพตามกลุ่มอาย ุขาดผู้ดูแล ซึ่งสัดส่วนผู้สูงอายุ ที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้ลักษณะการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจ ระหว่างประชากรวัยต่าง ๆ เปลี่ยนไป ส่งผลให้วัยแรงงานต้องออกท างานนอกบ้าน 
การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลงไป ผู้สูงอายุอยู่ตามล าพัง อยู่กับคู่สมรส หรืออยู่กับวัยเด็กมากข้ึน  

โดยจ านวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นนี้ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ท้ังนี้เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่มัก เผชิญกับ
สภาพปัญหาหลายด้าน อาทิ ด้านครอบครัว ด้านสวัสดิการสังคม ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะด้านสุขภาพ นั้นพบว่าผู้สูงอายุต้อง
เผชิญกับสภาพปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรังทั้งทางกายและ ทางจิต ปัญหาสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องกับโรค
เรื้อรังทางกายของประชากรผู้สูงอายุไทย ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง  เบาหวาน หัวใจ อัมพฤกษ์ หลอดเลือดสมองตีบ 
โรคมะเร็ง ส่วนโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาทางจิต ได้แก่ โรคซึมเศร้า ท้ังนี้ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุส่วนใหญ่เกิดจาก
การสูญเสียบุคคลใกล้ชิด เช่น คู่สมรส และ เพื่อนในวัยเดียวกัน รวมทั้งการขาดรายได้ (วริษา จันทรังสีวรกุล และคณะ,2553) 
และจากสถานการณ์ผู้สูงวัย ในประเทศไทยในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2523-2550) พบว่าผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามล าพังคนเดียวหรือ
อาศัยอยู่กับ คู่สมรสโดยไม่มีลูกหลานคอยดูแลมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2550 พบปัญหาผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ให้
อยู่ตามล าพัง และครอบครัวยากจนไม่สามารถดูแลได้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เจ็บป่วย หรือช่ วยเหลือตัวเอง ได้น้อยลง 
(อรวรรณ์ คูหา และนันทศักดิ์ ธรรมวัตร,2552) โดยความเสื่อมทางด้านร่างกาย และการลดบทบาท ทางสังคมดังกล่าว จะ
ส่งผลให้ผู้สูงอายุเกิดความวิตกกังวลและ/หรือความซึมเศร้า 

การดูและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุมีความส าคัญอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่สถาบันครอบครัวยังต้องมีองค์กรในชุมชนที่
ต้องให้ความส าคัญในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ แผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติ  ฉบับท่ี 2  (พ.ศ. 2545-2564)    เน้นกระบวนการ
สร้างหลักประกันให้ผู้สูงอายุ มีแนวคิดหลักคือ 1) ประชากรผู้สูงอายุท่ีมีสถานภาพดี (สุขภาพดีทั้งกายและจิต ครอบครัวอบอุ่น
มีสังคมที่ดี มีหลักประกันท่ีมั่นคง ได้รับสวัสดิการและการบริการที่เหมาะสมอยู่อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได้ มีส่วนร่วม 
มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารอย่างต่อเนื่อง)  2) ผู้สูงอายุที่ทุกข์ยากและต้องการการเกื้อกูล หากมีการด าเนินการที่
เหมาะสมจะช่วยให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ ส่วนใหญ่ด ารงอยู่ในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง  3) ครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบันหลักในการ
เกื้อหนุนผู้สูงอายุ 4)  ระบบสวัสดิการและบริการจะต้องสามารถรองรับผู้สูงอายุให้สามารถด ารงอยู่กับครอบครัวและชุมชนได้
อย่างมีคุณภาพ  5) รัฐจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบบริการ 

จากโครงสร้างประชากรในรอบ 10 ปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มี
จ านวนและสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จาก 182,275 คน หรือร้อยละ 12.2 ของ ประชากรทั้งหมด ในปี 2550 
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15.5 ในปี 2559 เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.33 ต่อปี (ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช 2559) ต าบลนา
เคียน เป็นต าบลหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียน แบ่ง
พื้นที่ออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีประชากรจ านวน มีจ านวน 12,717 คน หรือประมาณร้อยละ 8.22 ของประชากรอ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช แยกเป็นชายจ านวน 6,310 คน หญิงจ านวน 6 ,407 คน (องค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียน , 2560)  มี



1599

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3 
 

 
 

บทน า 
สังคมประเทศไทยในปัจจุบันเข้าสู่การเปลี่ยนเป็นสังคมที่คนมีอายุยืนยาวข้ึน ส่งผลให้แนวโน้มจ านวนผู้สูงอายุมีเพิ่ม

มากขึ้นทุกปีจากการส ามะโนประชากร และการคาดประมาณการแนวโน้มของประชากรสูงอายุ ในประเทศไทยในปี พ.ศ.2548 
พ.ศ.2550 พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2563 พบการเพิ่มจ านวนของประชากรสูงอายุ 60 ปีข้ึนไปจ านวน 6,693,000, 7,038,000, 
7,522,800 และ 11,888,000 คนตามล าดับ (ส านักงานสถิติชาติ2543 และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ,2553) นอกจากนี้ยังมีการส ารวจของส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพบว่า ในปี2556 กลุ่มประชากร ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเริ่มมีสัดส่วนมากกว่า 
10% ซึ่งคาดการณ์ว่า ในปี2567 หรือในอีก15 ปีข้างหน้า ประชากร อายุ60 ปีขึ้นไป จะมีสัดส่วนมากกว่า20%ซึ่งจะเท่ากับ
สัดส่วน ของกลุ่มเด็ก และในปี2573จะเพิ่มขึ้นเป็น 2เท่าของกลุ่มเด็ก หรือประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งประเทศซึ่ง
สามารถ แสดงด้วยค่าดัชนีการสูงวัย (Aging index) ซึ่งแสดงถึง การเปรียบเทียบโครงสร้างการทดแทนกันของประชากรกลุ่ม 
ผู้สูงอายุ (อายุ60 ปีขึ้นไป) กับกลุ่มประชากรวัยเด็ก (อายุต่ ากว่า15 ปี) โดยดัชนีการสูงวัยมีค่าต่ ากว่า100 แสดงว่าจ านวน
ประชากรสูงอายุมีน้อยกว่าจ านวนเด็ก แต่ในทางตรงข้ามถ้าดัชนี มีค่าเกินกว่า 100 แสดงว่าจ านวนประชากรสูงอายุมีมากกว่า
จ านวนประชากรเด็ก จากข้อมูลการคาดประมาณ ประชากรของประเทศไทยปี 2558 -2573 จะเห็นว่าภาพรวมประเทศไทย
อยู่ในสถานการณ์“สังคมสูงวัย” (aged society) และในอีก 10 ปีข้างหน้าจะเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (completed 
aged society) ท าให้เกิดปัญหาความเปราะบางด้านสขุภาพตามกลุ่มอาย ุขาดผู้ดูแล ซึ่งสัดส่วนผู้สูงอายุ ที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้ลักษณะการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจ ระหว่างประชากรวัยต่าง ๆ เปลี่ยนไป ส่งผลให้วัยแรงงานต้องออกท างานนอกบ้าน 
การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลงไป ผู้สูงอายุอยู่ตามล าพัง อยู่กับคู่สมรส หรืออยู่กับวัยเด็กมากข้ึน  

โดยจ านวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นนี้ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ท้ังนี้เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่มัก เผชิญกับ
สภาพปัญหาหลายด้าน อาทิ ด้านครอบครัว ด้านสวัสดิการสังคม ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะด้านสุขภาพ นั้นพบว่าผู้สูงอายุต้อง
เผชิญกับสภาพปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรังทั้งทางกายและ ทางจิต ปัญหาสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องกับโรค
เรื้อรังทางกายของประชากรผู้สูงอายุไทย ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง  เบาหวาน หัวใจ อัมพฤกษ์ หลอดเลือดสมองตีบ 
โรคมะเร็ง ส่วนโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาทางจิต ได้แก่ โรคซึมเศร้า ท้ังนี้ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุส่วนใหญ่เกิดจาก
การสูญเสียบุคคลใกล้ชิด เช่น คู่สมรส และ เพื่อนในวัยเดียวกัน รวมทั้งการขาดรายได้ (วริษา จันทรังสีวรกุล และคณะ,2553) 
และจากสถานการณ์ผู้สูงวัย ในประเทศไทยในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2523-2550) พบว่าผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามล าพังคนเดียวหรือ
อาศัยอยู่กับ คู่สมรสโดยไม่มีลูกหลานคอยดูแลมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2550 พบปัญหาผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ให้
อยู่ตามล าพัง และครอบครัวยากจนไม่สามารถดูแลได้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เจ็บป่วย หรือช่ วยเหลือตัวเอง ได้น้อยลง 
(อรวรรณ์ คูหา และนันทศักดิ์ ธรรมวัตร,2552) โดยความเสื่อมทางด้านร่างกาย และการลดบทบาท ทางสังคมดังกล่าว จะ
ส่งผลให้ผู้สูงอายุเกิดความวิตกกังวลและ/หรือความซึมเศร้า 

การดูและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุมีความส าคัญอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่สถาบันครอบครัวยังต้องมีองค์กรในชุมชนที่
ต้องให้ความส าคัญในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ แผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติ  ฉบับท่ี 2  (พ.ศ. 2545-2564)    เน้นกระบวนการ
สร้างหลักประกันให้ผู้สูงอายุ มีแนวคิดหลักคือ 1) ประชากรผู้สูงอายุท่ีมีสถานภาพดี (สุขภาพดีทั้งกายและจิต ครอบครัวอบอุ่น
มีสังคมที่ดี มีหลักประกันท่ีมั่นคง ได้รับสวัสดิการและการบริการที่เหมาะสมอยู่อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได้ มีส่วนร่วม 
มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารอย่างต่อเนื่อง)  2) ผู้สูงอายุที่ทุกข์ยากและต้องการการเกื้อกูล หากมีการด าเนินการที่
เหมาะสมจะช่วยให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ ส่วนใหญ่ด ารงอยู่ในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง  3) ครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบันหลักในการ
เกื้อหนุนผู้สูงอายุ 4)  ระบบสวัสดิการและบริการจะต้องสามารถรองรับผู้สูงอายุให้สามารถด ารงอยู่กับครอบครัวและชุมชนได้
อย่างมีคุณภาพ  5) รัฐจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบบริการ 

จากโครงสร้างประชากรในรอบ 10 ปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มี
จ านวนและสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จาก 182,275 คน หรือร้อยละ 12.2 ของ ประชากรทั้งหมด ในปี 2550 
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15.5 ในปี 2559 เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.33 ต่อปี (ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช 2559) ต าบลนา
เคียน เป็นต าบลหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียน แบ่ง
พื้นที่ออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีประชากรจ านวน มีจ านวน 12,717 คน หรือประมาณร้อยละ 8.22 ของประชากรอ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช แยกเป็นชายจ านวน 6,310 คน หญิงจ านวน 6 ,407 คน (องค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียน , 2560)  มี
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ผู้สูงอาย ุ1,190 คน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งโหนด ผู้สูงอายุมี 3 ประเภท คือ ผู้สูงอายุติดสังคม ผู้สูงอายุติดบ้าน และผู้สูงอายุติด
เตียง โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 5 อันดับแรก คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ และโรคข้อ สภาพ
โดยทั่วไปผู้สูงอายุจะอาศัยอยู่กับบุตรหลาน อยู่กับคู่สมรส และอยู่คนเดียว ทั้งนี้ในช่วงเวลากลางวันผู้สูงอายุมักอยู่บ้านตาม
ล าพงั ผู้วิจัยจึงสนใจ ที่จะศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม และผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการสร้างการมีส่วนร่วมตามกรอบ
แนวคิดการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนของ ขนิษฐา นันทบุตร (2551)  โดยใช้แนวคิด 4 กระบวนหลักของการ
ท างานในชุมชน ได้แก่ 1) กระบวนการค้นหาและใช้ทุนชุมชน 2) กระบวนการศึกษาปัญหา และความต้องการของ
ชุมชน 3) กระบวนการออกแบบ การดูแลสุขภาพชุมชนโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง และ 4) กระบวนการพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระดับพื้นท่ี    

 
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative study design) เพื่อศึกษากระบวนการดูแลสุขภาพ 

ผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนตามกระบวนการดูแลของชุมชน 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในการศึกษากระบวน การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน แบบเจาะจง คื อ 
ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นกลุ่มผู้ด าเนินโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน และแบบบังเอิญ คือผู้ให้ข้อมูลรองเป็นผู้ที่ใช้ประโยชน์
และไม่ได้ใช้ประโยชน์ รวม 30 คน ประกอบด้วย  

- ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 12 คน ได้แก่  เจ้าหน้าท่ีสถานีอนามยั 4 คน นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกองค์การบรหิารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน รวม 8 คน  

- ผู้ให้ข้อมูลรอง จ านวน 18 คน ได้แก่ ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกโครงการผู้สูงอายุ แ ล ะ 
ประชาชนท่ัวไปที่อาศัยอยู่ในต าบลละ 2 คน  

 
การพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง  

การศึกษาวิจัยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิประโยชนค์วามยุติธรรมและความถูกต้อง โดยด าเนินการดังนีเ้มื่อ
โครงการผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 
ผู้วิจัยได้ติดต่อขออนุญาตเข้าท าการศึกษาในพื้นที่ ขอความร่วมมือในการเป็นผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยใช้ค าถามด้วยความระมัดระวังให้
ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้เล่าเรื่องให้ฟัง ค าถามใดที่ผู้ให้ข้อมูลไม่สะดวกที่จะตอบสามารถปฏิเสธได้โดยไม่เกิดผลกระทบใดๆตามมา 
ตลอดจนการน าเสนอข้อมูลจะน าเสนอในภาพรวม 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย  

การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทบทวนข้อมูลทุติยภูมิ การสังเกต สัมภาษณ์
เจาะลึก และสนทนากลุ่ม ใช้เวลาในการเก็บข้อมูล 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2560 
 
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ 

1) ศึกษาบริบทของชุมชน  
2) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เอกสารแผนพัฒนา 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียน 

(2559-2561) รายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2559 และเอกสารโครงการดูแลสุขภาพผู้สูง อายุที่ได้รับ
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียน ในปีงบประมาณ 2559 รวมทั้งสังเกตการจัดกิจกรรมในโครงการการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน  



1600

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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3) สัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านทุ่งโหนด นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียน และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียน โดยใช้แนวค าถาม 
ดังนี้ 1.1) กระบวนการค้นหาและใช้ทุนชุมชนเป็นอย่างไร 1.2) กระบวนการศึกษาปัญหา และความต้องการของชุมชนเป็น
อย่างไร 1.3) กระบวนการออกแบบ การดูแลสุขภาพชุมชนท าอย่างไร 1.4) กระบวนการพัฒนานโยบายสุขภาพระดับพื้นที่ท า
อย่างไร 1.5) อุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร และแก้ไขอย่างไร กิจกรรมในโครงการปีที่มา อย่างไร 1.6) ใช้เทคนิคใดบ้างในการ
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการ  

4) สัมภาษณ์แบบไม่มโีครงสร้าง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบ่้าน ผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่ถึง
การมีส่วนร่วมในกระบวนการหา และใช้ทุนทางสังคมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ บทบาท หน้าที ่ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ใน
กระบวนการออกแบบกิจกรรม การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รวมทั้งการพัฒนาข้อตกลง ร่วมกันในการท างาน และการก าหนด
เป็นนโยบายในระดับพื้นท่ี  

5) สนทนากลุ่มในกลุ่มประชาชนท่ัวไป กลุ่มผู้สูงอายุท่ีเป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกโครงการผู้สูงอายุและ ประชาชน
ทั่วไปที่อาศัยอยู่ในต าบลละ 2 คน ในประเด็นค าถาม ดังนี้ 5.1) รูปแบบกิจกรรมที่จัดในโครงการผู้สูงอายุเกิดขึ้นได้อย่างไร 
เหมาะสมกับผู้สูงอายุหรือไม่ อย่างไร 5.2) โครงการผู้สูงอายุทีจ่ัดขึ้นมีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและประชาชนหรือไม่ อย่างไร5 .3 ) 
สิ่งใดคือสิ่งท่ีท าให้ผู้สูงอายุตัดสินใจเข้าร่วมหรือ ไม่เข้าร่วมโครงการ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)  วิ เค ราะห์ ส รุปประ เด็ น  (Thematically 
analysis) โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการ เก็บข้อมูลและน าข้อมูลมาเทียบความถูกต้องน่าเช่ือถือ ซึ่งกันและกันในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ การสรุปเป็น ตาราง (Table) และแผนผังความคิด (Mind mapping) ตรวจสอบความถูกต้อง และความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลโดยการทวนสอบข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลรายบุคคล และการทวนสอบความคิดกับผู้ให้ข้อมูลผ่านกระบวนการ
กลุ่ม 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาประกอบด้วย 1) บริบทชุมชน 2) กระบวนการค้นหาและใช้ทุนชุมชน 3) กระบวนการศึกษาปัญหาและ
ความต้องการของชุมชน 4) กระบวนการออกแบบการดูแลสุขภาพชุมชนโดยใช้พื้นท่ีเป็นตัวตั้ง 5) กระบวนการพัฒนานโยบาย
สุขภาพระดับพ้ืนท่ี  6) กระบวนการสรุปผลการด าเนินการ และ 7) ผลจากกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ   

 
1. บริบทชุมชน 
ต าบลนาเคียน ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะห่างจากท่ีว่าการอ าเภอเมือง

นครศรีธรรมราชถึงที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียน ประมาณ 7 กิโลเมตร ต าบลนาเคียนถือเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่ง
ชนบท เพราะพื้นที่เป็นเขตต่อกับเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช การปลูกสร้างบ้านเรือนกระจายอยู่ทั่วไป โดยส่วนใหญ่จะ
ยึดแนวถนนสายหลักภายในชุมชน และจะตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งสาธารณูปการภายในชุมชน เช่น โรงเรียน วัด โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพชุมชน ตลาดนัด เป็นต้น บ้างก็อยู่กันเป็นกลุ่มบ้านและมีบ้านจัดสรรในบางหมู่บ้าน ส าหรับชุมชนที่ใหญ่ที่สุด 
ได้แก่ หมู่ที่ 5 (บ้านนาเคียนเหนือ) มีประชากรประมาณ 2,387 คน ส่วนชุมชนที่เล็กที่สุด คือ หมู่ที่ 2 (บ้านหัวทะเล) มี
ประชากรประมาณ 780 คน ประชาชนมีความเป็นอยู่ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน มีวัดและมัสยิดเป็นศูนยร์วมของชุมชน โดยมีผู้น า
ท้องถิ่น ผู้น าชุมชน เป็นแกนหลัก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ได้แก่ ท าสวนผลไม้, ท าสวนยางพารา, ท า
นา, เลี้ยงสัตว์, ปลูกพืชผัก เป็นอาชีพหลัก ส่วนอาชีพรอง คือ อาชีพรับจ้าง, ค้าขาย, หัตถกรรมและรับราชการ  จ านวน
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียน มีจ านวน 12,717 คน หรือประมาณร้อยละ 8.22 ของประชากรอ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช แยกเป็นชายจ านวน 6,310 คน หญิงจ านวน 6,407 คน มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 425 คน/
ตารางกิโลเมตร นับถือศาสนาอิสลาม 97% ศาสนาพุทธ 3% ส่วนใหญ่จะเป็นประชากรในพื้นที่ จะมีประชากรแฝงเพียงส่วน
น้อยเท่านั้น โดยจะเป็นพวกแรงงานรับจ้าง  รายได้เฉลี่ยของประชากรปี 2559 จ านวน 61,451.- บาท/ปี มีสถานบริการ
สาธารณสุขในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2 แห่ง  คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งโหนด และ 
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3) สัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านทุ่งโหนด นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียน และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียน โดยใช้แนวค าถาม 
ดังนี้ 1.1) กระบวนการค้นหาและใช้ทุนชุมชนเป็นอย่างไร 1.2) กระบวนการศึกษาปัญหา และความต้องการของชุมชนเป็น
อย่างไร 1.3) กระบวนการออกแบบ การดูแลสุขภาพชุมชนท าอย่างไร 1.4) กระบวนการพัฒนานโยบายสุขภาพระดับพื้นที่ท า
อย่างไร 1.5) อุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร และแก้ไขอย่างไร กิจกรรมในโครงการปีที่มา อย่างไร 1.6) ใช้เทคนิคใดบ้างในการ
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินโครงการ  

4) สัมภาษณ์แบบไม่มโีครงสร้าง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบ่้าน ผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่ถึง
การมีส่วนร่วมในกระบวนการหา และใช้ทุนทางสังคมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ บทบาท หน้าที ่ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ใน
กระบวนการออกแบบกิจกรรม การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รวมทั้งการพัฒนาข้อตกลง ร่วมกันในการท างาน และการก าหนด
เป็นนโยบายในระดับพื้นท่ี  

5) สนทนากลุ่มในกลุ่มประชาชนท่ัวไป กลุ่มผู้สูงอายุท่ีเป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกโครงการผู้สูงอายุและ ประชาชน
ทั่วไปที่อาศัยอยู่ในต าบลละ 2 คน ในประเด็นค าถาม ดังนี้ 5.1) รูปแบบกิจกรรมที่จัดในโครงการผู้สูงอายุเกิดขึ้นได้อย่างไร 
เหมาะสมกับผู้สูงอายุหรือไม่ อย่างไร 5.2) โครงการผู้สูงอายุทีจ่ัดขึ้นมีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและประชาชนหรือไม่ อย่างไร5 .3 ) 
สิ่งใดคือสิ่งท่ีท าให้ผู้สูงอายุตัดสินใจเข้าร่วมหรือ ไม่เข้าร่วมโครงการ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)  วิ เค ราะห์ ส รุปประ เด็ น  (Thematically 
analysis) โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการ เก็บข้อมูลและน าข้อมูลมาเทียบความถูกต้องน่าเช่ือถือ ซึ่งกันและกันในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ การสรุปเป็น ตาราง (Table) และแผนผังความคิด (Mind mapping) ตรวจสอบความถูกต้อง และความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลโดยการทวนสอบข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลรายบุคคล และการทวนสอบความคิดกับผู้ให้ข้อมูลผ่านกระบวนการ
กลุ่ม 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาประกอบด้วย 1) บริบทชุมชน 2) กระบวนการค้นหาและใช้ทุนชุมชน 3) กระบวนการศึกษาปัญหาและ
ความต้องการของชุมชน 4) กระบวนการออกแบบการดูแลสุขภาพชุมชนโดยใช้พื้นท่ีเป็นตัวตั้ง 5) กระบวนการพัฒนานโยบาย
สุขภาพระดับพ้ืนท่ี  6) กระบวนการสรุปผลการด าเนินการ และ 7) ผลจากกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ   

 
1. บริบทชุมชน 
ต าบลนาเคียน ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะห่างจากท่ีว่าการอ าเภอเมือง

นครศรีธรรมราชถึงที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียน ประมาณ 7 กิโลเมตร ต าบลนาเคียนถือเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่ง
ชนบท เพราะพื้นที่เป็นเขตต่อกับเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช การปลูกสร้างบ้านเรือนกระจายอยู่ทั่วไป โดยส่วนใหญ่จะ
ยึดแนวถนนสายหลักภายในชุมชน และจะต้ังอยู่ใกล้กับแหล่งสาธารณูปการภายในชุมชน เช่น โรงเรียน วัด โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพชุมชน ตลาดนัด เป็นต้น บ้างก็อยู่กันเป็นกลุ่มบ้านและมีบ้านจัดสรรในบางหมู่บ้าน ส าหรับชุมชนที่ใหญ่ที่สุด 
ได้แก่ หมู่ที่ 5 (บ้านนาเคียนเหนือ) มีประชากรประมาณ 2,387 คน ส่วนชุมชนที่เล็กที่สุด คือ หมู่ที่ 2 (บ้านหัวทะเล) มี
ประชากรประมาณ 780 คน ประชาชนมีความเป็นอยู่ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน มีวัดและมัสยิดเป็นศูนยร์วมของชุมชน โดยมีผู้น า
ท้องถิ่น ผู้น าชุมชน เป็นแกนหลัก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ได้แก่ ท าสวนผลไม้, ท าสวนยางพารา, ท า
นา, เลี้ยงสัตว์, ปลูกพืชผัก เป็นอาชีพหลัก ส่วนอาชีพรอง คือ อาชีพรับจ้าง, ค้าขาย, หัตถกรรมและรับราชการ  จ านวน
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียน มีจ านวน 12,717 คน หรือประมาณร้อยละ 8.22 ของประชากรอ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช แยกเป็นชายจ านวน 6,310 คน หญิงจ านวน 6,407 คน มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 425 คน/
ตารางกิโลเมตร นับถือศาสนาอิสลาม 97% ศาสนาพุทธ 3% ส่วนใหญ่จะเป็นประชากรในพื้นที่ จะมีประชากรแฝงเพียงส่วน
น้อยเท่านั้น โดยจะเป็นพวกแรงงานรับจ้าง  รายได้เฉลี่ยของประชากรปี 2559 จ านวน 61,451.- บาท/ปี มีสถานบริการ
สาธารณสุขในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2 แห่ง  คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งโหนด และ 
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหมืองหัวทะเล มีผู้สูงอายุ 1,190 คน โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 5 อันดับแรก คือ โรค
ความดันโลหิตสูง โรคหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ และโรคข้อ 
 

2. กระบวนการค้นหาและใช้ทุนชุมชน  
ลักษณะเด่นของชุมชน คือ มีความผูกพันฉันท์เครือญาติ ท าให้มีการไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ โดยกระบวนการ

เกิดทุนในชุมชน มีดังน้ี  
2.1) ชมรมผู้สูงอายุ เกิดจากการรวมตัวกันผู้สูงอายุที่ติดสังคมมีสมาชิกประมาณ 50 คน มีการจัดต้ังประธานชมรม 

เพื่อเป็นจุดรวมความคิดในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม เช่น ออกก าลังกายด้วยไม้พลอง และตาราง 9 ช่อง ในวันอังคาร พุธ 
เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 9-10 น.ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และโรงเรียนบ้านนาเคียน นอกจากน้ียังได้ชักชวนผู้สูงอายุ
ที่ติดบ้านมาออกก าลังกายในเวลาที่สะดวก  

2.2) ชมรมจิตอาสา เกิดจากการด าเนินงานเยี่ยมบ้านของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุติด
เตียง และเกิดความรู้สึกสงสารอยากช่วยเหลือท้ังผู้สูงอายุ และญาติ จึงเกิดการรวมกลุ่มของอาสาสมัครสาธารณสุข จ านวน 45 
คน เกิดเป็นชมรมจิตอาสา โดยท าการช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการติดเตียง ท้ังการลงเยี่ยม การท ากายภาพบ าบัด การให้
ข้อมูลด้านโภชนาการ การส่งต่อข้อมูลถึงหน่วยงานอื่นในชุมชน เช่น การส่งรายงานการเยี่ยมให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล และได้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดท าโครงการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงผ่านงบประมาณจากสปสช. 

  
3. กระบวนการศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชน  

ก่อนปีงบประมาณ องค์การบริการส่วนต าบลนาเคียนจะมีการประชาคมแต่ละหมู่บ้าน โดยจะมีจดหมายเชิญไป
ทุกครัวเรือน รวมทั้ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ว่าหมู่บ้านไหนต้องการอะไร หลังจากที่ได้
จัดครบทั้ง 9 หมู่บ้านแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลจะเชิญแกนน า ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ประธานชมรมผู้สูงอายุ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข ประธานชมรมจิตอาสา ผู้อ านวยการโรงเรียน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล เข้ามามีส่วนในการคัดเลือกปัญหาและความต้องการที่เร่งด่วนก่อนหลังของชุมชนเพื่อเสนอ
โครงการและจัดสรรงบประมาณ 
 

4. กระบวนการออกแบบการดูแลสุขภาพชุมชนโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง  
การออกแบบกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียง ติดบ้าน และติดสังคม โดยการมีส่วนร่วมของ

คนในชุมชนจากการประชาคม โดยมีการจัดตั้งแกนน าในการด าเนินโครงการ โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเป็น
หน่วยงานที่ช่วยเหลือด้านข้อมูล เป็นที่ปรึกษาในการจัดท ากิจกรรม  ส าหรับการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยเรื้อรัง 
ทางชุมชนมีมาตรการการช่วยเหลือ โดยการจัดเลี้ยงน้ าชาหารายได้ช่วยเหลือเป็นรายบุคคล โดยทางมัสยิด ผู้ใหญ่ ก านัน หรือ 
อบต.รับเป็นเจ้าภาพ โดยเชิญทุกคนในชุมชนมาช่วยและร่วมท าบุญคนละเล็กละน้อย เพื่อช่วยเหลือเป็นรายๆไป  
 

5. กระบวนการพัฒนานโยบายสุขภาพระดับพ้ืนท่ี  
หลังจากผ่านการประชาคมและคัดเลือกโดยแกนน าหมู่บ้านแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลจะผลักดันโครงการเข้าสู่

แผนพัฒนาชุมชน ก าหนดผู้รับผิดชอบ วัน เวลา สถานท่ีทีสอดคล้องกับกลุ่มผู้สูงอายุ งบประมาณ ซึ่งบงประมาณของกิจกรรม
ด้านสาธารณสุขจะมีอยู่ส่วนหนึ่ง รวมไปถึงประชาชนสามารถเขียนของบไปที่ สปสช.เขตได้ด้วย ส าหรับงบประมาณของ
ผู้สูงอายุและผู้พิการจะมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และการดูแลผู้พิการโดยอาสาสมัครสาธารณสุข และกลุ่มจิต
อาสาดูแลผู้พิการในชุมชน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับว่าในการประชาคมนั้นคนในหมู่บ้านอยากให้แก้ปัญหาส่วนไหนเป็นพิเศษ ส่วนนั้นจะ
หยิบยกมาเป็นวาระพิจารณา ท าให้บางครั้งการจัดสรรงบประมาณไม่ได้ทั่วถึงทุกกลุ่มของประชากร แต่ถึงอย่างไรถ้ามีโครงการ
เกี่ยวกับสุขภาพต่างๆเขียนเข้ามา ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะตัดต้ังทีมคณะกรรมจัดท าโครงการส่งไปท่ีสปสช.เขต และ
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะสมทบงบตามที่ก าหนด เพื่อให้เกิดกิจกรรมสุขภาพในชุมชน 
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6. กระบวนการสรุปผลการด าเนินการ 
ในแต่ละโครงการนั้นนอกจากผู้รับผิดชอบจะเป็นแกนน าในการด าเนินการแล้ว ยังมีตัวแทนจากองค์การบริหารส่วน

ต าบล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเข้าร่วมด าเนินการ เพื่อช่วยเอื้อในเรื่องความรู้ สถานที่ และการประชาสัมพันธ์
โครงการ ผู้จัดท าโครงการต้องรายงานผลการด าเนินงานไปท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นรายไตรมาส เมื่อครบปีงบประมาณ
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะจัดเวทีเผยแพร่กิจกรรมในแต่ละหมู่บ้าน 

 
7. ผลจากกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ  
 พบว่า 1) เกิดการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุท่ีติดสังคม ก่อตั้งเป็นชมรมผูส้งูอายุ และเสนอกิจกรรมต่อ อบต. 2) มีกลุ่มจิต

อาสาในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง โดยมีการจดบันทึกข้อมูลส่งต่อรพ.สต.เพื่อให้เกิดการดูแลอย่างต่อเนื่อง 3) ผู้สูงอายุ
เข้าถึงบริการสุขภาพมากข้ึน 4) ชุมชนมีความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพตนเองและสมาชิกในครอบครัวมากข้ึน  

 
การอภิปรายผลการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน มีดังน้ี  
 
1. วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม  
พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียนออกแผนพัฒนาประจ าปี โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน มี

การหาและใช้ทุนทางสังคมท้ังทุนภายในและภายนอกชุมชนการศึกษาปัญหาความต้องการของชุมชน การออกแบบการดูแล
สุขภาพชุมชน และกระบวนการพัฒนาข้อตกลง  หรือนโยบายในระดับพื้นที่ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกคนในชุมชนที่มีจิตอาสา
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานได้รับความร่วมมือสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันจากคนในชุมชน สอดคล้อง กับฉลาด 
จันทรสมบัติ (2554) ได้ให้ความหมายของ การมีส่วนร่วม คือการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาร่วมด าเนิน
กิจกรรมตั้งแต่การศึกษาปัญหา การวางแผนด าเนินการ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และการประเมินร่วมกัน เ พื่ อ
ขับเคลื่อนให้กิจกรรมนั้นด าเนิน ไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2. กระบวนการดูแลสุขภาพชุมชน  
พบว่า ใช้หลักการของการดูแลสุขภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เน้นการประเมินศักยภาพชุมชนร่วมกับการประเมิน

ปัญหาความต้องการของชุมชน เพื่อให้คนอ่ืนเกิดความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ก่อให้ เกิ ดการ
ออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน เป็นการออกแบบที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ทั้งนี้มีประเด็นส าคัญใน
กระบวนการดูแลสุขภาพชุมชน คือการค้นหาความต้องการของสมาชิกในชุมชน การสร้างความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ มีการ
ประเมินผลกิจกรรมเป็นระยะ ๆ เพื่อให้สอดคล้อง กับแผนการด าเนินงานพัฒนาชุมชน และการจัดสรรทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  

กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมมีหลายรูปแบบ สิ่งที่ต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ คือ บริบท และวัฒนธรรมของ
ชุมชน ในการดูแลผู้สูงอายุนั้น พบว่าสิ่งที่มีผลมากที่สุด คือ ความกตัญญู ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญที่มีอยู่ในสังคมแบบเครือญาติ 
ทั้งนี้การด าเนินงานโดยชุมชนนั้นไม่อาจขับเคลื่อนได้ถ้าไม่ผ่านการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐในชุมชน ท้ังองค์การบริหารส่วน
ต าบล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยชินนี้ส าเร็จไปด้วยดี ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนในชุมชนนาเคียนท่ีให้ความร่วมมืออย่างดยีิ่ง และผลการวิจัย
นี้จะสะท้อนไปเป็นข้อมลูให้ชุมชนใช้ในการดูแลผูสู้งอายุให้ดียิ่งขึ้นไป ขอบคุณสถาบันพระบรมราชชนก ที่ให้ทุนในการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ และขอบคณุวทิยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ท่ีเอื้อให้งานวิจัยช้ินนี้สรุปลุล่างไปไดด้้ายด ี
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6. กระบวนการสรุปผลการด าเนินการ 
ในแต่ละโครงการนั้นนอกจากผู้รับผิดชอบจะเป็นแกนน าในการด าเนินการแล้ว ยังมีตัวแทนจากองค์การบริหารส่วน

ต าบล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเข้าร่วมด าเนินการ เพื่อช่วยเอื้อในเรื่องความรู้ สถานที่ และการประชาสัมพันธ์
โครงการ ผู้จัดท าโครงการต้องรายงานผลการด าเนินงานไปท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นรายไตรมาส เมื่อครบปีงบประมาณ
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะจัดเวทีเผยแพร่กิจกรรมในแต่ละหมู่บ้าน 

 
7. ผลจากกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ  
 พบว่า 1) เกิดการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุท่ีติดสังคม ก่อตั้งเป็นชมรมผูส้งูอายุ และเสนอกิจกรรมต่อ อบต. 2) มีกลุ่มจิต

อาสาในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง โดยมีการจดบันทึกข้อมูลส่งต่อรพ.สต.เพื่อให้เกิดการดูแลอย่างต่อเนื่อง 3) ผู้สูงอายุ
เข้าถึงบริการสุขภาพมากข้ึน 4) ชุมชนมีความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพตนเองและสมาชิกในครอบครัวมากข้ึน  

 
การอภิปรายผลการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน มีดังน้ี  
 
1. วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม  
พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียนออกแผนพัฒนาประจ าปี โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน มี

การหาและใช้ทุนทางสังคมท้ังทุนภายในและภายนอกชุมชนการศึกษาปัญหาความต้องการของชุมชน การออกแบบการดูแล
สุขภาพชุมชน และกระบวนการพัฒนาข้อตกลง  หรือนโยบายในระดับพื้นที่ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกคนในชุมชนที่มีจิตอาสา
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานได้รับความร่วมมือสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันจากคนในชุมชน สอดคล้อง กับฉลาด 
จันทรสมบัติ (2554) ได้ให้ความหมายของ การมีส่วนร่วม คือการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาร่วมด าเนิน
กิจกรรมตั้งแต่การศึกษาปัญหา การวางแผนด าเนินการ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และการประเมินร่วมกัน เ พื่ อ
ขับเคลื่อนให้กิจกรรมนั้นด าเนิน ไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2. กระบวนการดูแลสุขภาพชุมชน  
พบว่า ใช้หลักการของการดูแลสุขภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เน้นการประเมินศักยภาพชุมชนร่วมกับการประเมิน

ปัญหาความต้องการของชุมชน เพื่อให้คนอ่ืนเกิดความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ก่อให้ เกิ ดการ
ออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน เป็นการออกแบบที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ทั้งนี้มีประเด็นส าคัญใน
กระบวนการดูแลสุขภาพชุมชน คือการค้นหาความต้องการของสมาชิกในชุมชน การสร้างความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ มีการ
ประเมินผลกิจกรรมเป็นระยะ ๆ เพื่อให้สอดคล้อง กับแผนการด าเนินงานพัฒนาชุมชน และการจัดสรรทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  

กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมมีหลายรูปแบบ สิ่งที่ต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ คือ บริบท และวัฒนธรรมของ
ชุมชน ในการดูแลผู้สูงอายุนั้น พบว่าสิ่งที่มีผลมากที่สุด คือ ความกตัญญู ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญที่มีอยู่ในสังคมแบบเครือญาติ 
ทั้งนี้การด าเนินงานโดยชุมชนนั้นไม่อาจขับเคลื่อนได้ถ้าไม่ผ่านการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐในชุมชน ท้ังองค์การบริหารส่วน
ต าบล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยชินนี้ส าเร็จไปด้วยดี ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนในชุมชนนาเคียนท่ีให้ความร่วมมืออย่างดยีิ่ง และผลการวิจัย
นี้จะสะท้อนไปเป็นข้อมลูให้ชุมชนใช้ในการดูแลผูสู้งอายุให้ดียิ่งขึ้นไป ขอบคุณสถาบันพระบรมราชชนก ที่ให้ทุนในการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ และขอบคณุวทิยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ท่ีเอื้อให้งานวิจัยช้ินนี้สรุปลุล่างไปไดด้้ายด ี
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ควำมชุกของธำลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในจังหวัดชลบุรี

สานิตา สิงห์สนั่น1* กนกพร ศรีสุจริตพานิช1 กุลธิดา กล้ารอด2 และสุธิชา จันทะ3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ธาลัสซีเมียเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมของเม็ดเลือดแดงแบบยีนด้อยท�าให้ยีนโกลบินสร้างได้ลดลงหรือ

สร้างไม่ได้เลย ซึ่งเป็นปัญหาทางพันธุกรรมที่พบบ่อยในประชากรไทยและเน่ืองจากความชุกของธาลัสซีเมียแตกต่างกันไปในแต่ละ

ภูมิภาค สัดส่วนของความเสี่ยงต่อธาลัสซีเมียจึงแตกต่างกันซึ่งส่งผลต่อการควบคุมและป้องกันได้

วัตถุประสงค์ : ศึกษาเบื้องต้นเพื่อหาความชุกของธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในประชากรชลบุรี

วิธีกำรศึกษำ : ศึกษาในอาสาสมัครนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีภูมิล�าเนาในจังหวัดชลบุรีจ�านวน 140 คน โดยตรวจคัดกรองธาลัสซี

เมียและฮีโมโกลบินผิดปกติด้วยน�้ายา OF และ DCIP ตรวจชนิดของฮีโมโกลบินด้วยเซลลูโลสอะซเตทอิเลคโตรโฟรีซิสหรือเครื่อง

วิเคราะห์อัตโนมัติ ตรวจหายีนแอลฟา เบตาธาลัสซีเมีย และฮีโมโกลบินผิดปกติด้วยวิธีพีซีอาร์

ผลกำรศึกษำ : พบพาหะแอลฟาธาลัสซีเมีย1 5 ราย (3.57%) พาหะแอลฟาธาลัสซีเมีย2 21 ราย (15%) จ�าแนกเป็น ชนิด 3.7 kb 

deletion 19 ราย (13.57%) และ 4.2 kb deletion 2 ราย (1.43%) พาหะเบตาธาลัสซีเมีย 4 ราย (2.86%) ได้แก่ βcodon41/42, 

βcodon17, βIVS2#654 และ β-28 ส่วนความชุกของฮีโมโกลบินผิดปกติ ได้แก่ พาหะฮีโมโกลบินอี 24 ราย (17.14%) โฮโมซัยกัสฮีโมโกลบิ

นอี 1 ราย (0.71%) ฮีโมโกลบินคอนสแตนท์สปริง 6 ราย (4.29%) และฮีโมโกลบิน Q-Thailand 1 ราย (0.71%) โดยพบจีโนไทป์

บนยีนโกลบินทั้งหมด 11 รูปแบบซึ่งมีความแตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลทางโลหิตวิทยา

วจิำรณ์และสรปุ : การศกึษานีช้ีใ้ห้เหน็ความชกุของธาลสัซเีมยีและฮโีมโกลบนิผดิปกตทิีพ่บได้สงูในประชากรจงัหวดัชลบรุ ีซึง่ข้อมลู

ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียต่อไป

ค�ำส�ำคัญ : แอลฟาธาลัสซีเมีย เบตาธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินผิดปกติ

1 ดร., สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 20131
2 ดร., สาขากายภาพบ�าบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 20131
3 ดร., สาขาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา 90110
1 Dr., Department of Medical Technology, Faculty of Allied Health Sciences, Burapha University, Chonburi, 20131, Thailand
2 Dr., Department of Physical Therapy, Faculty of Allied Health Sciences, Burapha University, Chonburi, 20131, Thailand
3 Dr., Department of Clinical Chemistry, Faculty of Medical Technology, Prince of Songkla University, Songkla, 90110,Thailand
* Corresponding author: Tel.: 098-8326292, E-mail address: santa_sing@hotmail.com
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Prevalence of Thalassemia and Hemoglobinopathies in Chonburi Province

Sanita Singsanan1*, Kanokporn Srisucharitpanit1, Kultida Klarod2 and Suticha Chunta3

Abstract

Introduction : Thalassemia is an autosomal recessive inherited blood disorder resulting from the decrease or 

absence of globin chain synthesis. This is the leading genetic problem in Thai population. Since the prevalence 

of thalassemia varies from different regions, the proportion of thalassemia risk varies, which affects control and 

prevention.

Objective : This preliminary study aims to determine the prevalence of thalassemia and hemoglobinopathy in 

Chonburi people. 

Methods : Study in 140 Burapha University student volunteers who are domiciles in Chonburi province. Initial 

screening for thalassemia and hemoglobinopathy were performed using OF and DCIP test. Types of hb was 

determined by cellulose acetate electrophoresis or automated Hb analyzer. Detection of α-thalassemia, β-thal-

assemia and hemoglobinopathy were determined by polymerase chain reaction. 

Results : The carrier rate for β-thalassemia1 (SEA deletion) trait were revealed 5 (3.57%), 21 (15%) α -Thalas-

semia 2 trait including 19 (13.57%) of 3.7 kb deletion type and 2 (1.43%) of 4.2 kb deletion type. For β -thal-

assemia, 4 (2.86%) β -thalassemia trait including β codon41/42, β codon17, β IVS2#654 and β -28 were detected. In addition, 

hemoglobinopathies analysis showed 24(17.14%) Hb E, 1(0.71%) Homozygous Hb E, 6 (4.29%) Hb Constant 

Spring, and 1 (0.50%) Hb Q-Thailand. As much as 11 genotypes were found. The hematological features were 

also comparatively presented. 

Conclusion: This study indicated the high prevalent of thalassemia and hemoglobinopathies. Therefore these 

data will be worthwhile for the control and prevention program of Thalassemia. 

 

Key words : α-thalassemia1, β-Thalassemia, Hemoglobinopathy
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ประสิทธิภำพของเซฟกำร์ดส�ำหรับเครื่องเลื่อยในอุตสำหกรรมแปรรูปไม้ยำงพำรำ

นุดลี หะยีมะยิ1 ธนาวัฒน์ รักกลม2 และสุปานดี มณีโลกย์3*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่พบโดยส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราได้แก่ อุบัติเหตุจากการ

กระเด็นของใบเลื่อย อันตรายจากเสียงดังและฝุ่นไม้ที่ได้จากกระบวนการแปรรูปไม้ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อออกแบบและศึกษาประสิทธิภาพของเซฟการ์ดในการลดอุบัติเหตุ ความเข้มข้นของฝุ่นรวม และระดับความดัง

ของเสียง 

วิธีกำรศึกษำ : เซฟการ์ดออกแบบโดยใช้เหล็กในการท�าโครง และแผ่นสังกะสีเป็นวัสดุในการจัดท�าเซฟการ์ดมีขนาด 130x45x160 

เซนติเมตร หนา 0.2 มิลลิเมตร ด้านหน้ามีลักษณะคลายรูปตัว L คว�่า (Γ) โดยติดตั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลังที่เครื่องเลื่อย 3 ตัว 

และศึกษาประสิทธิภาพเซฟการ์ดในการลดอุบัติเหตุ การตรวจวัดความเข้มข้นฝุ่นรวม (Total Dust, TD) ตามมาตรฐาน NMAM 

0500 การตรวจวัดระดับความดังเสียงใช้เครื่องมือ Sound Level Meter ยี่ห้อ RION รุ่น NL-21 และการจัดท�าแผนที่เสียง (Noise 

Contour Map) โดยใช้ Program Surfer V.11 

ผลกำรศึกษำ : หลังการติดตั้งเซฟการ์ดป้องกันอันตรายบริเวณด้านหน้าเครื่องเลื่อยตัวที่ 1 ตัวที่ 2 และ ตัวที่ 3 พบว่า สามารถลด

อุบัติเหตุจากเครื่องเลื่อยได้ 100 เปอร์เซ็นต์ จากการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เครื่องเลื่อยหลังจากติดตั้ง 2 เดือน และลดปริมาณ

ความเข้มข้นฝุ่นรวม (TD) ได้ ร้อยละ 28, 33 และ 31 ตามล�าดับ ด้านหลังเครื่องเลื่อย คิดเป็นร้อยละ 17 , 37 และ 31 ตามล�าดับ 

เมือ่พิจารณาประสทิธภิาพในการลดระดบัความดงัเสยีง พบว่า ระดบัความดงัเสยีงเฉลีย่หลงัตดิตัง้เซฟการ์ดบรเิวณด้านหน้าและด้าน

หลังเครื่องเลื่อยมีค่า 89.3 และ 88 dB(A) ตามล�าดับ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 10 ทั้ง 2 ด้าน

วิจำรณ์และสรุป : จากการศึกษาพบว่าการติดตั้งเซฟการ์ดสามารถลดค่าความเข้มข้นฝุ่นไม้ทุกขนาด และลดระดับความดังเสียง ได้ 

30.6% และ 10% ตามล�าดับ และยังสามารถป้องกันการกระเด็ดของใบเลื่อย 

ค�ำส�ำคัญ : เซฟการ์ด ฝุ่นทุกขนาด ระดับความดังเสียง อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา
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Safeguard Performance of Saw Machine on Parawood Processing Industrial

Nudlee Hayeemayi1 Thanawat Rukkhamon2 and Supandee Maneelok3*

Abstract

Introduction: The most serious problems on occupational health and safety in Parawood processing plant are 

an accident of circular saw blade, total dust (TD) and sound that need to be solved. 

Objective: To design and examine the efficiency of safeguard for accident, concentration of total dust and 

sound level.

Methods: The safeguards were fabricated using steel and galvanize sheet with the size of 130x45x160 cm. and 

thickness of 0.2 mm. They were made in a flip of L shape (Γ) and installed at the front and back of 3 saw 

machines. With respect of the efficacy of safeguard, the number of accident, concentration of total dust and 

sound level were investigated. TD was measured by NMAM 0500. Sound level was observed by using Sound 

Level Meter (RION, NL-21) and then draw a Noise Contour Map by Program Surfer V.11. 

Results: No the circular saw blade accident was observed in 2 months after installing the safeguard on 3 saw 

machines. Moreover, the efficiency of the front safeguard on 3 machines to reduce the concentration of TD 

were 28%, 33% and 31%, respectively, and at the rear machine were 17%, 37% and 32%, respectively. Regard-

ing to sound level, It was shown that the average sound level at the front and back saw machine were 89.3 

and 88 dB(A), respectively and the efficiency of safeguard of 10% in both side of machine.

Conclusion: The galvanized safeguard for the saw machines in parawood processing plant can protect the 

bounce circular saw blade off, moreover, it can reduce the concentration of wood total dust and sound level 

with the efficiency of 30.6% and 10%, respectively. 

Keywords: Safeguard, Total dust, Sound level, Parawood processing industrial 
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3 
 

บทน า 

ไม้ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยม เน่ืองจากเป็นไม้เน้ือแข็งที่สามารถแปรรูปได้ง่ายและราคาใกล้เคียง
กับไม้ชนิดอ่ืน ดังน้ันจึงมีความเหมาะสมที่จะน าไปผลิตเฟอร์นิเจอร์ ท าให้อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราในประเทศไทยมี
อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง [1] ทั้งน้ีมีการน าเครื่องจักรเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด จึง
เป็นสาเหตุที่ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเผชิญกับอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการท างานที่เช่น ปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านเคมี ประเภท ฝุ่น
รวมทุกขนาด (Total dust, TD) กลิ่นสารเคมีจากน้ ายาอัดไม้ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านเออร์โกโนมิกส์ เกิดจากการท างานที่มีการ
ยืนเป็นเวลานาน ลักษณะงานที่ต้องใช้ข้อมือ หลัง และข้อต่อต่าง ๆ ซ่ึงต้องออกแรงในการบิดหรือเอ้ียวตัวรวมทั้งมีท่าทางใน
การท างานที่ไม่เหมาะสม และอีกหน่ึงปัจจัยที่เป็นอันตรายที่ส าคัญ ได้แก่ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เสียงดังจากเครื่องจักร ซ่ึงสาเหตุดังกล่าวท าให้ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานลดลง และส่งผลให้เกิดอันตรายจาก
เครื่องจักรได้ [2] โดยอาจร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียน้ิว ฝ่ามือ หรือแขนก้นเป็นได้อันเป็นผลให้ผู้บาดเจ็บต้องพิการไปตลอดชีวิต 
และบางทีก็อาจร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียชีวิตได้ [3] จากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักรของส านักงานกองทุนเงิน
ทดแทน ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (2560) พบว่ามีผู้ประสบอุบัติเหตุทั้งหมด มีสาเหตุจากเครื่องจักรทั้งหมด
จ านวน 11,923 ราย  
 มาตรการในการป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การฝึกอบรมพนักงานให้เข้าใจการท างานกับ
เครื่องจักรอย่างเหมาะสมและปลอดภัย การตรวจสอบเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนท างานทุกครั้ง การสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(Personal Protective Equipment, PPE) [4] ซ่ึงการแก้ไขปัญหาที่แหล่งก าเนิด คือ การจัดท าเซฟ
การ์ดเพื่อป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร โดยเซฟการ์ดช่วยป้องกันอันตรายจากการสัมผัสกับส่วนของเครื่องจักรที่มีการหมุน
หรือเคลื่อนที่ได้โดยตรง ได้แก่ ใบเลื่อย และ ส่วนที่ส่งถ่ายพลังงาน เช่น เกียร์ ปุลเล่ สายพาน ข้อต่อ หรือเฟือง เพื่อป้องกัน
อันตราย เช่น เศษวัสดุกระเด็น หรือของเหลวกระเซ็นถูกผู้ปฏิบัติงาน เช่น การหลอม การเจาะ กลึงหรือเจียร เป็นต้น  และ
ป้องกันอันตรายจากความบกพร่องของเครื่องจักร เช่น ระบบสายไฟฟ้าช ารุดต่อไว้ไม่ถูกต้อง เครื่องจักรทรุ ดโทรมขาดการ
บ ารุงรักษา การใช้เครื่องจักรผิดวัตถุประสงค์เป็นต้น [5,6] 

ดังน้ันการศึกษาวิจัยน้ี ได้ออกแบบเซฟการ์ดเครื่องเลื่อยเพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุจากการท างานจากการกระเด็น
ของใบเลื่อยและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในการท างานของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานแปรรูไม้ยางพารา โดยศึกษาระดับความดังของเสียง 
และปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นไม้  

 
วิธีด าเนินการ 

1. การออกแบบเซฟการ์ดเครื่องเลื่อย 

วัสดุที่ใช้ในการสร้างเซฟการ์ดจะต้องมีคุณสมบัติในการยืดหยุ่นสูง ความทนทานแข็งแรง น้ าหนักเบาและสามารถต้านทานต่อ
แรงกระแทก ดังน้ันได้มีการน าเหล็กมาสร้างโครงเซฟการ์ด โดมีลักษณะเป็นท่อสี่เหลี่ยม มีมุมฉาก 90 องศา ผิวเรียบไม่หยาบ 
มีความหนา 2 มิลลิเมตร  และเลือกใช้แผ่นสังกะสีมาสร้างเป็นการ์ด (Guard) สังกะสีจะท าหน้าที่เป็นชั้นป้องกันไม่ให้เหล็กผุ
กร่อน (Barrier Protection) และ  ผุกร่อนแทนเหล็ก (Cathodic Protection) ดั ง น้ันจึงป้องกันเหล็กไม่ ให้ เ จอกับ
สภาพแวดล้อมที่จะท าให้เกิดสนิมได้เป็นเวลานาน จึงช่วยลดต้นทุนได้เป็นอย่างมาก โดยในการออกแบบเซฟการ์ดจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ เซฟการ์ดด้านหน้า (นายม้าผ่าและนายม้าซอย) โดยเซฟการการ์ดที่ออกแบบมีการต่อแขนยื่นออกมา 
ความยาว 15 เซนติเมตร ด้านหน้าทั้งหมด 3 แขน ตัดแผ่นสังกะสีความหนา 0.2 มิลลิเมตร ให้มีลักษณะคล้ายรูปตัว Lคว่ า (Γ) 
ขนาด130x45x160 เซนติเมตร ดังภาพท่ี 1a เซฟการ์ดด้านนายม้าผ่าและนายม้าซอยสามารถเปิด-ปิดได้ เน่ืองจากจะต้องมี
การเปลี่ยนใบเลื่อยกรณีใบเล่ือยเกิดการช ารุด และเซฟการ์ดด้านหลัง (ห่างม้าผ่าและห่างม้าซอย)  ขนาด130x40x50 
เซนติเมตร ดังภาพที่ 1b 
  

2. การประเมินอุบัติเหตุ 
ศึกษาจ านวนการเกิดอุบัติเหตุ 2 เดือน โดยศึกษาข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุก่อนติดตั้งเซฟการ์ดและหลังติดตั้ง เป็นระยะเวลา 2 
เดือน โดยเก็บข้อมูลจากเครื่องเลื่อยทั้งหมด 3 ตัว 
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    (1a)            (1b) 
ภาพที่ 1 การติดตั้งเซฟการ์ด (1a) เซฟการ์ดด้านหน้า และ  (1b) เซฟการ์ดด้านหลัง 
 

3. การตรวจวัดฝุ่นทุกขนาด (Total Dust) 

การเก็บตัวอย่างฝุ่นทุกขนาด ตามวิธีของ NIOSH 0500 โดยเก็บตัวอย่างแบบพื้นที่ (Area sample) เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บฝุ่นทุกขนาดเป็นชนิด Air Sampling Pump โดยอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรอง Polyvinyl Chloride (PVC) ที่มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 37 มิลลิเมตร pore size  5 ไมคอน ด้วยอัตราระหว่าง 2 ลิตรต่อนาที โดยท าการ calibrate เครื่อง
เก็บตัวอย่างอากาศด้วยวิธี Soap bubble method จากน้ันน ามาเก็บตัวอย่างฝุ่น ซ่ึงท าการเก็บตัวอย่าง TD ก่อนและหลัง
การติดตั้งเซฟการ์ด ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเครื่องเลื่อย โดยเก็บจุดละ 4 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. เน่ืองจากใน
เวลาดังกล่าวมีปริมาณฝุ่นค่อนข้างเยอะกว่าช่วงบ่าย หลังจากน้ันค ารวณหาปริมาณความเข้มข้นฝุ่นทุกขนาดได้ดังสมการที่ 1 

     𝐶𝐶 = (𝑊𝑊2−𝑊𝑊1)−(𝐵𝐵2−𝐵𝐵1)
𝑉𝑉                                             (1)   

 
เม่ือ       C   =      ความเข้มข้นของอนุภาคฝุ่น (mg/m3) 

W2 =      น้ าหนักกระดาษกรองหลังเก็บตัวอย่าง (mg) และ W1 = น้ าหนักกระดาษกรองก่อนเก็บตัวอย่าง (mg) 
B2  =     น้ าหนักแบล๊งค์หลังเก็บตัวอย่าง (mg) และ   B1  =  น้ าหนักแบล๊งค์หลังเก็บตัวอย่าง (mg) 
V   =      ปริมาณอากาศ (m3)  
 

4. การตรวจวัดระดับความดังเสียง 
 การตรวจวัดระดับความดังเสียงแบบพื้นที่โดยใช้เครื่องวัดเสียง (Sound Level Meter) ชนิด Type 2 ยี่ห้อ RION รุ่น 
NL-21 Serial No. 1803-07-302-01 ตามมาตรฐาน IEC 6084 ท าการสอบเทียบโดยใช้ซาวด์คาลิเบรเตอร์ประเภท 
Acoustical Calibratorที่ 94 dB โดยท าการตรวจวัดในแผนกเลื่อยไม้ ที่บริเวณด้านหน้าและหลังของเครื่องเลื่อย จ านวน 3 
เครื่อง จ านวน 6 จุด ซ่ึงได้ท าการตรวจวัดในแต่ละจุดเป็นเวลา 4 ชั่วโมง 

5. การทดสอบประสิทธิภาพของเซฟการ์ด 
การทดสอบประสิทธิภาพของเซฟการ์ดที่ติดตั้งบนเครื่องเลื่อย ได้ศึกษาจ านวนการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากใบเลื่อย

กระเด็นใส่ผู้ปฏิบัติงาน ระดับความดังเสียงและการฟุ้งกระจายของฝุ่นทุกขนาดที่ลดลง โดยเปรียบเทียบผลการตรวจวัดก่อน
และหลังที่มีการติดตั้งเซฟการ์ด ดังสมการที่ 2 

 
             ประสิทธิภาพ =      (A−B)×100

A                       (2) 
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เม่ือ               A =  ผลการตรวจวัดฝุ่นและเสียง ก่อนการติดตั้งเซฟการ์ด 
 B  = ผลการตรวจวัดฝุ่นและเสียง หลังการติดตั้งเซฟการ์ด 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
1.การออกแบบเซฟการ์ดป้องกันอันตรายจากเครื่องเลื่อยและการประเมินอุบัติเหตุจากเครื่องเลื่อย 
 จากการส ารวจเพื่อท าการวัดขนาดต่างๆของเครื่องเลื่อยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าเซฟการ์ดป้องกันอันตรายจาก
เครื่องเลื่อย ซ่ึงการท างานกับเครื่องเลื่อย มีลักษณะการท างานทั้งสองฝั่งคือ บริเวณด้านหน้าและด้านหลังของเครื่องเลื่ อย 
จากน้ันท าการวัดขนาดของเครื่องเลื่อยเพื่อท าการออกแบบลักษณะเซฟการ์ด และติดตั้งเซฟการ์ด ซ่ึงเป็นการออกแบบทาง
วิศวกรรมโดยวัดขนาดของเครื่องเลื่อยจริงท าการติดตั้งเซฟการ์ดบริเวณด้านหน้าเครื่องเลื่อย ขนาด130x45x160 เซนติเมตร 
และเซฟการ์ดด้านหลัง ขนาด130x40x50 เซนติเมตร ลักษณะของเซฟการ์ดท าโครงจากเหล็กกล่องแล้วใช้แผ่นสังกะสีปิด
ครอบโครงเหล็กทั้งหมด เป็นการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายชนิดอยู่กับที่ (Fixed  Guard) ดังภาพที่ 2 อุปกรณ์น้ีจะยึดแน่น
กับตัวเครื่องจักรอย่างแน่นหนา ม่ันคง ไม่เคลื่อนที่หรือหลุดออกได้ง่าย  แต่จะสามารถถอดออก หรือเปิดปิดได้ กรณีที่มีการ
ซ่อมบ ารุง หลังจากติดตั้งเซฟการ์ดบริเวณเครื่องเลื่อยจะพบว่า ฝุ่นไม้จากการเลื่อยมีการฟุ้งกระจายลดลง ระดับความดังเสียง
จากเครื่องเลื่อยลดลง และยังสามารถป้องกันการกระเด็นหรือดีดกลับของใบเล่ือยได้ โดยการติดตั้งเซฟการ์ดที่เครื่องเลื่อย 
เพราะเป็นการควบคุมอันตรายที่แหล่งก าเนิด ซ่ึงสามารถป้องกันสิ่งคุกคามต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานได้ [2] ซ่ึงจะเห็น
ได้จากการศึกษาจ านวนการเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องเลื่อยหลังจากติดตั้งเซฟการ์ดพบว่าสถิตการอุบัติจากเครื่องเลื่อย 1 เดือน
ก่อนติดตั้งเซฟการ์ดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 7 ครั้ง ได้แก่ เครื่องเลื่อยตัวที่ 1 จ านวน 2 ครั้ง เครื่องเลื่อยตัวที่ 2 จ านวน  2 
ครั้ง และเครื่องเลื่อยตัวที่ 3 จ านวน 3 ครั้ง มาเปรียบกับหลังติดตั้งเซฟการ์ด 1 เดือน ซ่ึงจะเห็นได้ว่าหลังจากมีการติดตั้งเซฟ
การ์ด ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องเลื่อยจากเครื่องเลื่อย ซ่ึงพบว่าประสิทธิภาพของเซฟการ์ดในการลดอุบัติเหตุ เม่ือ
เปรียบเทียบก่อน-หลังการติดตั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต์ 
  
 
 
 
 
 
 
                                        
 

(2a)                  (2b) 
ภาพที่ 2   การติดตั้งเซฟการ์ดที่เครื่องเลื่อยโดยแบ่งเป็น (2a) การติดตั้งที่ด้านหน้าเครื่องเลื่อย และ (2b) การติดตั้งที่ด้านหลัง
เครื่องเลื่อย  
 
2. การตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นทุกขนาด (Total Dust, TD)  
 จากภาพที่ 3 พบว่า ค่าความเข้มข้นของฝุ่นทุกขนาด ซ่ึงท าการวัด 2 จุด คือ บริเวณหน้าเครื่องเลื่อยและหลังเครื่อง
เลื่อยของเครื่องเลื่อยทั้ง 3 ตัว พบว่า ก่อนการติดตั้งเซฟการ์ดป้องกันอันตรายด้านหน้าเครื่องเลื่อยตัวที่ 1 ตัวที่ 2 และตัวที่ 3 
มีค่าความเข้มข้นของฝุ่น TD เท่ากับ 14.5 , 12.5 และ 18.2 mg/m3 ตามล าดับ หลังจากติดตั้งเซฟการ์ดป้องกันอันตราย
ด้านหน้าเครื่องเลื่อย มีค่าความเข้มข้นของฝุ่นลดลง เท่ากับ 10.4, 8.3 และ 12.5 mg/m3 ตามล าดับ และก่อนติดตั้งเซฟการ์ด
ทางด้านหลังของเครื่องเลื่อยมีค่า เท่ากับ 10, 8.3 และ14.6 mg/m3 ตามล าดับ  หลังจากติดตั้งเซฟการ์ดด้านหลังเครื่องเลื่อย 
มีค่า เท่ากับ 8.3 , 5.2 และ 10 mg/m3 ตามล าดับ  ดังน้ันเม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐาน Occupational Safety and Health 
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Administration (OSHA) ที่ก าหนดไม่เกิน 15 mg/m3 ซ่ึงพบว่าก่อนการติดตั้งเซฟการ์ด ค่าความเข้มข้นฝุ่นไม้ TD มีค่า
ใกล้เคียงกับค่ามาตรฐาน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานได้และหลังติดตั้งเซฟการ์ดเครื่องเลื่อย จะเห็นได้ว่าค่า
ความเข้มข้นของฝุ่นอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่ก าหนดทั้งหมด ซ่ึงค่าความเข้มข้นก่อนติดตั้งเซฟการ์ดที่ตรวจวัดได้มีค่าใกล้เคียง
กับการศึกษาอ่ืนๆ คือ 9.04 mg/m3[7] เม่ือพิจารณาถึงประสิทธิภาพของเซฟการ์ดในการควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นไม้ TD 
ของเครื่องเลื่อยทั้ง 3 ตัว พบว่า เซฟการ์ดด้านหน้าเครื่องเลื่อยตัวที่ 1 ตัวที่ 2 และ ตัวที่ 3 มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณฝุ่น 
เท่ากับ 28, 33 และ 31 % ตามล าดับ โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 30.6 %  และเซฟการ์ดบริเวณด้านหลังเครื่องมีค่า 17, 37 และ 
32 ตามล าดับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 34.5% 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3   ค่าความเข้มข้นของฝุ่นระหว่าง ก่อน-หลังติดตั้งเซฟการ์ดเครื่องเลื่อย 
 
3. การตรวจวัดระดับความดังเสียงของเครื่องเลื่อย 

จากการตรวจวัดระดับความดังเสียงในแผนกแปรรูปไม้ยางพารา โรงเลื่อย 2 ทั้งหมด 111 จุด พบว่า เม่ือน าค่าที่
ตรวจวัดได้มาเปรียบเทียบกับประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ย
ตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวันที่ได้ก าหนดมาตรฐานที่ลูกจ้างได้รับสัมผัสเสียงดังเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างาน 8 
ชั่วโมง ไม่เกิน 85 dB(A) มีระดับความดังเสียงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 26 จุด คิดเป็นร้อยละ 23.42จุด  และไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 85 จุด คิดเป็นร้อยละ 76.58 เม่ือน าไปจัดท าแผนที่เสียง (Noise contour mapping) โดยใช้ Program Surfer 
V.11 ซ่ึงจากผลการตรวจวัดระดับเสียงดังพบว่าสามารถแบ่งโซนระดับเสียงได้เป็น 3 โซน คือโซนปลอดภัย (70-79 dB(A))  
โซนเฝ้าระวัง (80-85 dB(A)) และโซนที่เสี่ยงการสูญเสียการได้ยิน (86- มากกว่า 94 dB(A)) ดังแสดงในภาพที่ 4 
 

 
 
ภาพที่ 4 แผนที่เสียงแผนกโรงเลื่อย 
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ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงของเครื่องเลื่อย ซ่ึงท าการวัด 2 จุด คือ บริเวณด้านหน้าและด้านหลังของเครื่อง

เลื่อยทั้ง 3 ตัว พบว่า ก่อนการติดตั้งเซฟการ์ดป้องกันอันตรายด้านหน้าเครื่องเลื่อยตัวที่ 1 ตัวที่ 2 และตัวที่ 3 มีระดับความดัง
ของเสียง เท่ากับ 99 , 98 และ 101 dB(A) ตามล าดับ หลังจากติดตั้งเซฟการ์ดป้องกันอันตรายด้านหน้าเครื่องเลื่อย มีระดับ
ความดังของเสียงลดลง เท่ากับ 89 , 89 และ 90  dB(A) ตามล าดับ และก่อนติดตั้งเซฟการ์ดทางด้านหลังของเครื่องเลื่อย มี
ระดับความดังของเสียง เท่ากับ 98 , 98 และ 99 dB(A)  ตามล าดับ  และหลังจากติดตั้งเซฟการ์ดป้องกันอันตรายทางด้านหลัง
เครื่องเลื่อย มีระดับความดังของเสียงลดลงเท่ากับ 87 , 88 และ 89 dB(A)  ตามล าดับ ดังแสดงในภาพที่ 5 ซ่ึงจากผลการ
ตรวจวัดเสียงดังกล่าวจะเห็นได้ว่าระดับความดังของเสียงก่อนการติดตั้งเซฟการ์ดมีระดับความดังเสียงเกินค่ามาตรฐาน ตาม
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน 
8 ชั่วโมง ก าหนดไม่เกิน 85 dB  แต่เม่ือหลังมีการติดตั้งเซฟการ์ดป้องกันอันตรายจากเครื่องเลื่อย ระดับความดังของเสียงมี
การลดลงเพียงน้อย และยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 

เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพเซฟการ์ดในการลดระดับความดังเสียง พบว่า เซฟการ์ดทั้ง 3 ตัว มีประสิทธิภาพในการ
ลดความดังของเสียง เท่ากับ 9.2, 10.1 และ 10.9  ตามล าดับ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 10 และเซฟการ์ดมีประสิทธิภาพในการลด
ระดับความดังเสียงบริเวณด้านหลังเครื่องเลื่อย 11.2 , 10.2 และ 10.1 ตามล าดับ คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ10.5  จากผลดังกล่าว
จะเห็นได้ว่าการติดตั้งเซฟการ์ดเครื่องเลื่อยจะสามารถลดระดับความดังเสียงได้ใกล้เคียงกันทั้งด้านหน้าและหลังเครื่องเลื่อย
ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานที่ด้านหน้าและหลังเครื่องเลื่อยได้รับระดับความดังเสียงที่ใกล้เคียงกัน 

ภาพที่ 5    ระดับความดังเสียง ก่อน-หลังติดตั้งเซฟการ์ดเครื่องเลื่อย 

 
สรุปผลการวิจัย 

การออกแบบและติดตั้งเซฟการ์ดของเครื่องเลื่อย เป็นการติดตั้งเซฟการ์ดชนิดอยู่กับที่ (Fixed  Guard)  มีลักษณะคล้ายรูปตัว 
L คว่ า (Γ) เพื่อให้การท างานของผู้ปฏิบัติงานไม่ขัดขวางการเคลื่อนที่ของใบเลื่อยในการเลื่อย และผู้ปฏิบัติงานจะต้องมองเห็น
ซ่ึงกันและกันเพื่อรับไม้และส่งไม้ อีกทั้งยังป้องกันการเด็นของใบเลื่อยกรณีแตกหัก หรือกรณีการเปลี่ยนใบเลื่อย ใบเลื่อยเกิด
การร่วงหล่นมาทับพนักงาน พบว่าหลังติดตั้งเซฟการ์ดไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่เครื่องเลื่อย และประสิทธิภาพของเซฟการ์ดเครื่อง
เลื่อยยังสามารถลดค่าความเข้มข้นฝุ่นทุกขนาดที่ด้านหน้าและด้านหลังเครื่องเลื่อยเท่ากับ 30.6% และ 34.5% ตามล าดับ อีก
ทั้งสามารถลดระดับความดังเสียงทั้งสองด้านได้โดยเฉลี่ย 10% แต่อย่างไรก้อตามระดับความดังเสียงที่วัดได้ยังเกินที่มาตรฐาน
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8 
 

ที่กฎหมายก าหนด ดังน้ันสิ่งท่ีต้องปรับปรุง คือ เซฟการ์ดควรมีการปิดคลุมส่วนที่ก่อให้เกิดเสียงดังได้ทั้งหมดและให้มีการ
ตรวจเช็คเครื่องเลื่อย และบ ารุงรักษาอยู่เสมอ 
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บทน�ำ: การจัดอาหารกลางวันในโรงเรียนเป็นหน้าที่ที่ส�าคัญของโรงเรียนเพราะถ้าอาหารไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานอาจส่งผลกระ

ทบต่อสุขภาพของเด็กได้และอาหารส่วนหนึ่งก็มาจากร้านจ�าหน่ายอาหารของเอกชน วัตถุประสงค์: 1) เพื่อส�ารวจการสุขาภิบาล

อาหารและ 2) ทดสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในอาหารด้วยชุดทดสอบภาคสนาม (SI-2) ของร้านแผงลอยจ�าหน่ายอาหารในพื้นท่ี

โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเดือนสิงหาคม 2561- เดือนมกราคม 2562  

วิธีกำรศึกษำ: การศึกษาเชิงส�ารวจสุขาภิบาลอาหารร้านแผงลอยจ�าหน่ายอาหารที่ตั้งในพื้นท่ีโรงเรียนเขตอ�าเภอพิปูน และอ�าเภอ

ฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ท�าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ�านวน 59 ร้าน และท�าการเก็บตัวอย่าง 

อาหาร น�้าดื่ม ภาชนะจานชาม แก้วน�้า ช้อนส้อม ตะเกียบ และมือผู้สัมผัส/ปรุงอาหาร จ�านวน 150 ตัวอย่างเพื่อทดสอบการปน

เปื้อนจุลินทรีย์ด้วยชุดทดสอบภาคสนาม (SI-2)

ผลกำรศึกษำ : ผลการส�ารวจพบว่า ร้อยละ 46.00 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเด็น ภาชนะและที่ตักน�้าแข็งจะต้องสะอาด ร้อยละ 43.00 ไม่

ผ่านเกณฑ์ประเด็น เครื่องดื่มต้องใส่ภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด ร้อยละ 33.00 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเด็น ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้ง

เอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาด และมีการปกปิด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. และพบว่ามี ร้อยละ 54.00 มีการปนเปื้อนเชื้อ

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
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The Sanitation of Food Stalls in Primary Schools Areas Nakhon Si Thammarat Province

Somsiri Decharat1* and Prasert Pan-in2

Abstract

Introduction: Arranging lunch is one of the most important duties of school because the primary schools’ 

cafeteria does not meet the stand; this will have an influence on health effects on the study and food part 

comes from private food stores. 

Objective: 1) To study the food sanitation and 2) To test the microbiological contamination by using test kit 

SI-2 food stalls area primary school, Nakhon Si Thammarat. 

Methods: This study surveyed study of food stalls in Primary Schools Areas of Pipun and Chawang districts, 

Nakhon Si Thammarat Province from 59 shops. This study was a purposive sample and collected data including 

food, drinking water, bowls and containers, glass, spoon, chopsticks, and hands touch cooking 150 by using test 

kit SI-2. 

Results: The results found that 46.00 percent could not pass the criteria of the container or scoop ice must be 

clean, 43.00 percent could not pass the criteria of the drinking water must be clean container and cover off, 

and 43.00 percent could not pass the criteria of spoon chopsticks standing in a transparent container and clean 

up, remove the shaft and concealed and keep the height of at least 60 cm. 54.00 percent are contaminated 

with coliform bacteria. 

Conclusion: Food stalls should be aware and participate in the food sanitation development for the order to 

control the quality of the students even more secure. 

Keywords: Food sanitation, Food stalls, Primary schools 
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บทน า 

การจดัอาหารกลางวนัในโรงเรียนและการส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนให้ถูกหลกัสุขาภิบาลอาหารเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น 
เน่ืองจากโรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีใหบ้ริการเด็กในการศึกษาเล่าเรียนรวมทั้งอาหารกลางวนัให้แก่เด็กวยัเรียนเพ่ือช่วยส่งเสริม
ใหร่้างกายและสติปัญญาเจริญเติบโตอยา่งแขง็แรงสมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี [1] ดงันั้น อาหารท่ีทางโรงเรียนจดัเตรียม
ไวใ้หเ้ด็กวยัเรียนนอกจากตอ้งค านึงถึงความพอเพียงและมีสารอาหารครบถว้นตามหลกัโภชนาการและยงัตอ้งค านึงถึงความ
สะอาดปลอดภยั ปราศจากส่ิงปนเป้ือนโดยเฉพาะการปนเป้ือนของแบคทีเรียท่ีอาจมีสาเหตุจากหลายปัจจยั เช่น การปนเป้ือน
จากภาชนะอุปกรณ์ท่ีลา้งไม่สะอาด  การปนเป้ือนจากมือผูป้รุง/สัมผสัอาหาร เป็นตน้  และอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได ้เช่น 
การเกิดอาหารเป็นพิษ โรคทอ้งร่วงอยา่งรุนแรง  เป็นตน้ [2] ธีรภทัร์ ฉ ่าแสง [3 ] รายงานวา่การเกิดโรคอาหารเป็นพิษในเด็ก
ส่วนมากเกิดข้ึนในโรงเรียนพบวา่ ร้อยละ 90 เกิดจากอาหารท่ีทางโรงเรียนจดับริการอาหารกลางวนัให้เด็ก รองลงมาเกิด
เหตุการณ์เม่ือมีการจดังานในวาระต่างๆ เช่น งานวนัเด็ก งานกีฬาสีและการไปทศันศึกษา เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามมีโรงเรียน
จ านวนไม่น้อยไดเ้ปิดโอกาสให้ร้านแผงลอยของพ่อคา้แม่คา้เอกชนไดเ้ขา้มาจ าหน่ายอาหารร่วมกบัการจดับริการอาหาร
กลางวนัท่ีทางโรงเรียนไดด้ าเนินการจดัการเอง เพ่ือเป็นทางเลือกใหก้บันกัเรียนไดห้าซ้ืออาหารไดด้ว้ยความสมคัรใจ ซ่ึงเป็น
ความรับผิดชอบของโรงเรียนท่ีตอ้งควบคุมดูแลร้านแผงลอยเหล่าน้ีให้จดัจ าหน่ายอาหารท่ีถูกหลกัโภชนาการและถูกหลกั
สุขาภิบาลอาหาร [4-5] ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการสุขาภิบาลอาหารของร้านแผงลอยจ าหน่ายอาหารในพ้ืนท่ีโรงเรียน
ประถมศึกษา อ าเภอพิปูนและอ าเภอฉวางจงัหวดันครศรีธรรมราช เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการสร้างความรู้ความเขา้ใจ
ในการด าเนินงานดา้นสุขาภิบาลอาหารและเฝ้าระวงัคุณภาพดา้นสุขาภิบาลอาหารท่ีจดัจ าหน่ายโดยร้านและแผงลอยเอกชน
ในพ้ืนท่ีของโรงเรียนควบคู่กบัการด าเนินการอาหารกลางวนัของโรงเรียนเอง เพ่ือพฒันาการและสุขภาพท่ีดีของเด็กนกัเรียน
ต่อไป 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อส ารวจการสุขาภิบาลอาหารดา้นกายภาพตามขอ้ก าหนดดา้นสุขาภิบาลอาหารของร้านแผงลอยจ าหน่ายอาหารใน
พ้ืนท่ีโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดันครศรีธรรมราช 

2. เพื่อส ารวจการปนเป้ือนจุลินทรียด์ว้ยชุดทดสอบภาคสนามของอาหารและภาชนะของร้านแผงลอยจ าหน่ายอาหารใน
พ้ืนท่ีโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดันครศรีธรรมราช 

วธีิด าเนินการวจัิย        
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey study) ผา่นการรับรองให้ด าเนินการวิจยัจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
ในมนุษย ์สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัทักษิณ รหัสโครงการ TSU 2018-002 กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ร้านจ าหน่ายอาหารเอกชนท่ีจ าหน่ายอาหารในพ้ืนท่ีโรงเรียนประถมศึกษา เขตอ าเภอ  
พิปูนและฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ร้านจ าหน่ายอาหารท่ีตั้งในพ้ืนท่ีอ าเภอพิปูน 
และอ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 59 ร้าน ท่ีผูว้ิจยัท าการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง และท าการเก็บตวัอย่าง
อาหารจ านวนร้อยละ 30 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  ดงันั้นร้านจ าหน่ายอาหารท่ีผูว้ิจยัเก็บตวัอยา่ง อาหาร น ้ าด่ืม ภาชนะจาน
ชาม แกว้น ้ า ชอ้นสอ้ม ตะเกียบ และมือผูส้มัผสั/ปรุงอาหาร มีจ านวนทั้งหมด 18 ร้าน รวมตวัอยา่งทั้งหมด 150 ตวัอยา่ง 
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บทน า 

การจดัอาหารกลางวนัในโรงเรียนและการส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนให้ถูกหลกัสุขาภิบาลอาหารเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น 
เน่ืองจากโรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีใหบ้ริการเด็กในการศึกษาเล่าเรียนรวมทั้งอาหารกลางวนัให้แก่เด็กวยัเรียนเพ่ือช่วยส่งเสริม
ใหร่้างกายและสติปัญญาเจริญเติบโตอยา่งแขง็แรงสมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี [1] ดงันั้น อาหารท่ีทางโรงเรียนจดัเตรียม
ไวใ้หเ้ด็กวยัเรียนนอกจากตอ้งค านึงถึงความพอเพียงและมีสารอาหารครบถว้นตามหลกัโภชนาการและยงัตอ้งค านึงถึงความ
สะอาดปลอดภยั ปราศจากส่ิงปนเป้ือนโดยเฉพาะการปนเป้ือนของแบคทีเรียท่ีอาจมีสาเหตุจากหลายปัจจยั เช่น การปนเป้ือน
จากภาชนะอุปกรณ์ท่ีลา้งไม่สะอาด  การปนเป้ือนจากมือผูป้รุง/สมัผสัอาหาร เป็นตน้  และอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได ้เช่น 
การเกิดอาหารเป็นพิษ โรคทอ้งร่วงอยา่งรุนแรง  เป็นตน้ [2] ธีรภทัร์ ฉ ่าแสง [3 ] รายงานวา่การเกิดโรคอาหารเป็นพิษในเด็ก
ส่วนมากเกิดข้ึนในโรงเรียนพบวา่ ร้อยละ 90 เกิดจากอาหารท่ีทางโรงเรียนจดับริการอาหารกลางวนัให้เด็ก รองลงมาเกิด
เหตุการณ์เม่ือมีการจดังานในวาระต่างๆ เช่น งานวนัเด็ก งานกีฬาสีและการไปทศันศึกษา เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามมีโรงเรียน
จ านวนไม่น้อยไดเ้ปิดโอกาสให้ร้านแผงลอยของพ่อคา้แม่คา้เอกชนไดเ้ขา้มาจ าหน่ายอาหารร่วมกบัการจดับริการอาหาร
กลางวนัท่ีทางโรงเรียนไดด้ าเนินการจดัการเอง เพ่ือเป็นทางเลือกใหก้บันกัเรียนไดห้าซ้ืออาหารไดด้ว้ยความสมคัรใจ ซ่ึงเป็น
ความรับผิดชอบของโรงเรียนท่ีตอ้งควบคุมดูแลร้านแผงลอยเหล่าน้ีให้จดัจ าหน่ายอาหารท่ีถูกหลกัโภชนาการและถูกหลกั
สุขาภิบาลอาหาร [4-5] ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการสุขาภิบาลอาหารของร้านแผงลอยจ าหน่ายอาหารในพ้ืนท่ีโรงเรียน
ประถมศึกษา อ าเภอพิปูนและอ าเภอฉวางจงัหวดันครศรีธรรมราช เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการสร้างความรู้ความเขา้ใจ
ในการด าเนินงานดา้นสุขาภิบาลอาหารและเฝ้าระวงัคุณภาพดา้นสุขาภิบาลอาหารท่ีจดัจ าหน่ายโดยร้านและแผงลอยเอกชน
ในพ้ืนท่ีของโรงเรียนควบคู่กบัการด าเนินการอาหารกลางวนัของโรงเรียนเอง เพ่ือพฒันาการและสุขภาพท่ีดีของเด็กนกัเรียน
ต่อไป 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อส ารวจการสุขาภิบาลอาหารดา้นกายภาพตามขอ้ก าหนดดา้นสุขาภิบาลอาหารของร้านแผงลอยจ าหน่ายอาหารใน
พ้ืนท่ีโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดันครศรีธรรมราช 

2. เพื่อส ารวจการปนเป้ือนจุลินทรียด์ว้ยชุดทดสอบภาคสนามของอาหารและภาชนะของร้านแผงลอยจ าหน่ายอาหารใน
พ้ืนท่ีโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดันครศรีธรรมราช 

วธีิด าเนินการวจัิย        
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey study) ผา่นการรับรองให้ด าเนินการวิจยัจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
ในมนุษย ์สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัทักษิณ รหัสโครงการ TSU 2018-002 กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ร้านจ าหน่ายอาหารเอกชนท่ีจ าหน่ายอาหารในพ้ืนท่ีโรงเรียนประถมศึกษา เขตอ าเภอ  
พิปูนและฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ร้านจ าหน่ายอาหารท่ีตั้งในพ้ืนท่ีอ าเภอพิปูน 
และอ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 59 ร้าน ท่ีผูว้ิจยัท าการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง และท าการเก็บตวัอย่าง
อาหารจ านวนร้อยละ 30 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  ดงันั้นร้านจ าหน่ายอาหารท่ีผูว้ิจยัเก็บตวัอยา่ง อาหาร น ้ าด่ืม ภาชนะจาน
ชาม แกว้น ้ า ชอ้นสอ้ม ตะเกียบ และมือผูส้มัผสั/ปรุงอาหาร มีจ านวนทั้งหมด 18 ร้าน รวมตวัอยา่งทั้งหมด 150 ตวัอยา่ง 
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เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าวจิยั 

1. แบบส ารวจตรวจร้านและแผงลอยจ าหน่ายอาหารตามขอ้ก าหนดดา้นสุขาภิบาลอาหาร (กองสุขาภิบาลอาหาร กรม
อนามยั, 2548) จ านวน 12 ขอ้ ใชใ้นการตรวจร้านอาหาร จ านวน 59 ร้าน 

2. ชุดทดสอบภาคสนาม น ้ ายา SI-2 ใชใ้นการทดสอบการปนเป้ือนแบคทีเรียโคลิฟอร์มเบ้ืองตน้ มีรายละเอียดดงัน้ีคือ 
2.1 น ้ายาตรวจหาเช้ือโคลิฟอร์มชั้นตน้ (SI-2)  
2.2  อุปกรณ์อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ไมพ้นัส าลีท่ีฆ่าเช้ือแลว้ กรรไกร ปากคืบและชอ้นชา มีดคทัเตอร์ แอลกอฮอลฆ่์าเช้ือโรค 

ตะเกียงแอลกอฮอล ์ในขั้นตอนการทดสอบผูว้ิจยัจะตอ้งฆ่าเช้ือโดยการเช็ดดว้ยแอลกอฮอลฆ่์าเช้ือโรค และ
ลนไฟทุกคร้ัง (Sterile technique) ก่อนน ามาใช ้ 

3. การเก็บและการรักษาชุดทดสอบแบคทีเรีย (SI-2) น ้ายา SI-2 ควรเก็บไวใ้นท่ีแหง้และเยน็ ถา้เก็บท่ีอุณหภูมิหอ้ง เก็บได้
นาน 3 เดือน ถา้เก็บในตูเ้ยน็เก็บไดน้าน 6 เดือน  

4. ขั้นตอนการตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย มีดงัน้ี 

4.1 การตรวจภาชนะอุปกรณ์และมือผูส้มัผสัอาหาร  

1) จุ่มไมพ้นัส าลีในน ้ ายา SI-2 บิดพอหมาด (ไมพ้นัส าลี) 1 อนัต่อน ้ ายา 1 ขวดต่อ ภาชนะ 5 ช้ิน                            
2) ป้ายไมพ้นัส าลีบนผิวภาชนะอุปกรณ์ หมุนไปชา้ ๆ ป้ายซ ้ า 3 คร้ัง วิธีการ swap แกว้น ้ า swap แกว้น ้ าใน
ต าแหน่งคร่ึงน้ิวจากขอบบนทั้งภายนอกและภายใน วิธีการ swap ชอ้นส้อมให้ swap ท่ีตวัช้อนส้อมทั้ ง
ภายนอกและในส่วนท่ีสัมผสัอาหาร เขียงให้ swap ดา้นท่ีใชง้าน 2x2 ตารางน้ิว จาน-ชาม ถว้ย swap พ้ืนท่ี
สัมผสัอาหาร 2x2 ตารางน้ิว ตะเกียบ swap ตะเกียบ 1 น้ิวคร่ึงรอบปลายท่ีสัมผสัอาหารถา้เป็น มือผูส้ัมผสั
อาหาร ใหห้งายฝ่ามือข้ึน swap จากปลายน้ิวถึงขอ้ท่ี 2 นอกจากหวัแม่มือให ้swap ถึงขอ้ท่ี 1           
3) จุ่มไมพ้นัส าลีลงในขวดน ้ ายาหมุนไปมาหลายๆ คร้ัง หักไม ้swap โดยดึงไมใ้ห้พน้ ปากหลอดประมาณ
คร่ึงหน่ึงแลว้หกัไมก้บัปากขวด ตั้งท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งเป็นเวลา 24 ชัว่โมง อ่านผลและ รายงานผล 

4.2 การตรวจอาหาร 
1)    อาหารแขง็ ใชก้รรไกรตดัตวัอยา่งอาหารใหมี้ขนาดเลก็ และใชป้ากคีบท่ีฆ่าเช้ือ 
2) แลว้คีบอาหารใส่ประมาณ 1 กรัม 
3) อาหารเหลวใชช้อ้นชาท่ีฆ่าเช้ือแลว้ตกัตวัอยา่งอาหารประมาณ 1 มิลลิลิตรใส่ลงในขวดน ้ ายาตั้งไวท่ี้

อุณหภูมิหอ้ง 24 ชัว่โมงแลว้อ่านและรายงานผล 
4) การอ่านและรายงานผลถา้สารละลายเปล่ียนจากลีม่วงเป็นลีเหลืองภายใน 24 ชัว่โมง 
5) แสดงวา่มีเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ใหร้ายงานผลเป็นบวก ถา้สารละลายยงัคงมีสีม่วง (หรือจางลง

เลก็นอ้ย) 
6) แสดงวา่ตวัอยา่งนั้นไม่มีเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรียใหร้ายงานผลเป็นลบ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

ผลการศึกษา 

ผลการส ารวจดว้ยแบบตรวจร้านแผงลอยจ าหน่ายอาหารตามขอ้ก าหนดดา้นสุขาภิบาล จ านวน 59 ร้านในพ้ืนท่ีโรงเรียน
ระดบัประถมศึกษาเขตพ้ืนท่ีอ าเภอพิปูนและอ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่า ประเด็นท่ีร้านจ าหน่ายอาหารไม่
ผ่านตามขอ้ก าหนดดา้นสุขาภิบาลเรียงตามล าดบัร้อยละท่ีไม่ผ่านเกณฑ ์ 5 อนัดบัแรก มีดงัน้ีคือ มีจ านวน 27 ร้าน (ร้อยละ 
46.00) ไม่ผ่านเกณฑป์ระเด็นน ้ าแข็งท่ีใชบ้ริโภคตอ้งสะอาด เก็บในภาชนะท่ีสะอาดมีฝาปิด ใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีดา้มส าหรับคีบ 
หรือตกัโดยเฉพาะ วางสูงจากพ้ืนอยา่งนอ้ย 60 ซม.     มีจ านวน 25 ร้าน (ร้อยละ 43.00) ไม่ผ่านเกณฑป์ระเด็นเคร่ืองด่ืมตอ้ง
ใส่ภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด และมีท่ีตกัท่ีมีดา้มยาว หรือมีก๊อกหรือทางเทรินน ้ า มีจ านวน 19 ร้าน (ร้อยละ 33.00) ไม่ผา่น
เกณฑ์ประเด็นชอ้น ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามข้ึนในภาชนะโปร่งสะ อาด และมีการปกปิด เก็บสูงจากพ้ืนอย่างน้อย         
60 ซม. มีจ านวน 18 ร้าน (ร้อยละ 31.00) ไม่ผา่นเกณฑป์ระเด็นมูลฝอย และน ้ าเสียทุกชนิด ไดรั้บการก าจดัดว้ยวิธีท่ีถูกหลกั
สุขาภิบาล มีจ านวน 17 ร้าน (ร้อยละ 29) ไม่ผา่นเกณฑป์ระเด็นลา้งภาชนะดว้ยน ้ ายาลา้งภาชนะ แลว้ลา้งดว้ยน ้ าสะอาด 2 คร้ัง 
หรือลา้งดว้ยน ้ าไหล และท่ีลา้งภาชนะตอ้งวางสูงจากพ้ืนอยา่งนอ้ย 60 ซม.ตามล าดบั อยา่งไรก็ตาม ผลการศึกษาพบวา่ยงัมี
ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีพบวา่ร้านจ าหน่ายอาหารยงัไม่ผา่นเกณฑต์ามขอ้ก าหนดดา้นสุขาภิบาล ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางที ่1 ผลการตรวจร้านและแผงลอยจ าหน่ายอาหารตามขอ้ก าหนดดา้นสุขาภิบาลอาหาร (n=59 ร้าน) 

ข้อก าหนด ผลการตรวจ 
ผา่น ไม่ผา่น 

1. แผงลอยจ าหน่ายอาหารท าจากวสัดุท่ีท าความสะอาดง่าย มีสภาพดี เป็นระเบียบ อยูสู่งจาก
พ้ืนอยา่งนอ้ย 60 ซม. 

55(93.00) 4(7.00) 

2. อาหารปรุงสุกมีการปกปิด หรือมีการป้องกนัสตัวแ์มลงน าโรควางสูงจากพ้ืนอยา่งนอ้ย 60 
ซม. 

59(100.00) 0 

3. ใชส้ารปรุงแต่งอาหารท่ีมีความปลอดภยั มีเคร่ืองหมายรับรองของทางราชการ เช่น เลข
ทะเบียนต ารับอาหาร (อย.) เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) 

59(100.00) 0 

4. น ้าด่ืมตอ้งเป็นน ้ าท่ีสะอาด ใส่ในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด มีก๊อกหรือทางเทรินน ้ า 55(93.00) 4(7.00) 
5.เคร่ืองด่ืมตอ้งใส่ภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด และมีท่ีตกัท่ีมีดา้มยาว หรือมีก๊อกหรือทาง
เทรินน ้ า 

34(57.00) 25(43.00) 
 

6. น ้าแขง็ท่ีใชบ้ริโภคตอ้งสะอาด เก็บในภาชนะท่ีสะอาดมีฝาปิด ใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีดา้มส าหรับ
คีบ หรือตกัโดยเฉพาะ วางสูงจากพ้ืนอยา่งนอ้ย 60 ซม. 

32(54.00) 27(46.00) 
 

7. ลา้งภาชนะดว้ยน ้ ายาลา้งภาชนะ แลว้ลา้งดว้ยน ้ าสะอาด 2 คร้ัง หรือลา้งดว้ยน ้ าไหล และท่ี
ลา้งภาชนะตอ้งวางสูงจากพ้ืนอยา่งนอ้ย 60 ซม. 

42(71.00) 
 

17(29.00) 
 

8. ชอ้น สอ้ม ตะเกียบ วางตั้งเอาดา้มข้ึนในภาชนะโปร่งสะ อาด และมีการปกปิด เก็บสูงจาก
พ้ืนอยา่งนอ้ย 60 ซม. 

40(67.00) 19(33.00) 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

ผลการศึกษา 

ผลการส ารวจดว้ยแบบตรวจร้านแผงลอยจ าหน่ายอาหารตามขอ้ก าหนดดา้นสุขาภิบาล จ านวน 59 ร้านในพ้ืนท่ีโรงเรียน
ระดบัประถมศึกษาเขตพ้ืนท่ีอ าเภอพิปูนและอ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช พบว่า ประเด็นท่ีร้านจ าหน่ายอาหารไม่
ผ่านตามขอ้ก าหนดดา้นสุขาภิบาลเรียงตามล าดบัร้อยละท่ีไม่ผ่านเกณฑ ์ 5 อนัดบัแรก มีดงัน้ีคือ มีจ านวน 27 ร้าน (ร้อยละ 
46.00) ไม่ผ่านเกณฑป์ระเด็นน ้ าแข็งท่ีใชบ้ริโภคตอ้งสะอาด เก็บในภาชนะท่ีสะอาดมีฝาปิด ใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีดา้มส าหรับคีบ 
หรือตกัโดยเฉพาะ วางสูงจากพ้ืนอยา่งนอ้ย 60 ซม.     มีจ านวน 25 ร้าน (ร้อยละ 43.00) ไม่ผ่านเกณฑป์ระเด็นเคร่ืองด่ืมตอ้ง
ใส่ภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด และมีท่ีตกัท่ีมีดา้มยาว หรือมีก๊อกหรือทางเทรินน ้ า มีจ านวน 19 ร้าน (ร้อยละ 33.00) ไม่ผา่น
เกณฑ์ประเด็นชอ้น ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามข้ึนในภาชนะโปร่งสะ อาด และมีการปกปิด เก็บสูงจากพ้ืนอย่างน้อย         
60 ซม. มีจ านวน 18 ร้าน (ร้อยละ 31.00) ไม่ผา่นเกณฑป์ระเด็นมูลฝอย และน ้ าเสียทุกชนิด ไดรั้บการก าจดัดว้ยวิธีท่ีถูกหลกั
สุขาภิบาล มีจ านวน 17 ร้าน (ร้อยละ 29) ไม่ผา่นเกณฑป์ระเด็นลา้งภาชนะดว้ยน ้ ายาลา้งภาชนะ แลว้ลา้งดว้ยน ้ าสะอาด 2 คร้ัง 
หรือลา้งดว้ยน ้ าไหล และท่ีลา้งภาชนะตอ้งวางสูงจากพ้ืนอยา่งนอ้ย 60 ซม.ตามล าดบั อยา่งไรก็ตาม ผลการศึกษาพบวา่ยงัมี
ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีพบวา่ร้านจ าหน่ายอาหารยงัไม่ผา่นเกณฑต์ามขอ้ก าหนดดา้นสุขาภิบาล ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางที ่1 ผลการตรวจร้านและแผงลอยจ าหน่ายอาหารตามขอ้ก าหนดดา้นสุขาภิบาลอาหาร (n=59 ร้าน) 

ข้อก าหนด ผลการตรวจ 
ผา่น ไม่ผา่น 

1. แผงลอยจ าหน่ายอาหารท าจากวสัดุท่ีท าความสะอาดง่าย มีสภาพดี เป็นระเบียบ อยูสู่งจาก
พ้ืนอยา่งนอ้ย 60 ซม. 

55(93.00) 4(7.00) 

2. อาหารปรุงสุกมีการปกปิด หรือมีการป้องกนัสตัวแ์มลงน าโรควางสูงจากพ้ืนอยา่งนอ้ย 60 
ซม. 

59(100.00) 0 

3. ใชส้ารปรุงแต่งอาหารท่ีมีความปลอดภยั มีเคร่ืองหมายรับรองของทางราชการ เช่น เลข
ทะเบียนต ารับอาหาร (อย.) เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) 

59(100.00) 0 

4. น ้าด่ืมตอ้งเป็นน ้ าท่ีสะอาด ใส่ในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด มีก๊อกหรือทางเทรินน ้ า 55(93.00) 4(7.00) 
5.เคร่ืองด่ืมตอ้งใส่ภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด และมีท่ีตกัท่ีมีดา้มยาว หรือมีก๊อกหรือทาง
เทรินน ้ า 

34(57.00) 25(43.00) 
 

6. น ้าแขง็ท่ีใชบ้ริโภคตอ้งสะอาด เก็บในภาชนะท่ีสะอาดมีฝาปิด ใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีดา้มส าหรับ
คีบ หรือตกัโดยเฉพาะ วางสูงจากพ้ืนอยา่งนอ้ย 60 ซม. 

32(54.00) 27(46.00) 
 

7. ลา้งภาชนะดว้ยน ้ ายาลา้งภาชนะ แลว้ลา้งดว้ยน ้ าสะอาด 2 คร้ัง หรือลา้งดว้ยน ้ าไหล และท่ี
ลา้งภาชนะตอ้งวางสูงจากพ้ืนอยา่งนอ้ย 60 ซม. 

42(71.00) 
 

17(29.00) 
 

8. ชอ้น สอ้ม ตะเกียบ วางตั้งเอาดา้มข้ึนในภาชนะโปร่งสะ อาด และมีการปกปิด เก็บสูงจาก
พ้ืนอยา่งนอ้ย 60 ซม. 

40(67.00) 19(33.00) 
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ตารางที ่1 ผลการตรวจร้านและแผงลอยจ าหน่ายอาหารตามขอ้ก าหนดดา้นสุขาภิบาลอาหาร (n=59 ร้าน) (ต่อ) 

จากการเก็บตวัอยา่งอาหาร น ้ าด่ืม ภาชนะจานชาม แกว้น ้ า ชอ้นส้อม ตะเกียบ และมือผูส้ัมผสั/ปรุงอาหาร จากร้านและแผง
ลอยจ าหน่ายอาหาร จ านวนทั้งหมด 18 ร้าน รวมตวัอยา่งทั้งหมด 150 ตวัอยา่ง ผลการทดสอบการปนเป้ือนแบคทีเรียโคลิ
ฟอร์มเบ้ืองตน้ดว้ยชุดทดสอบภาคสนาม (น ้ายา SI-2) พบวา่ ตวัอยา่งอาหาร เช่น อาหารประเภทแกงจืด ผดัผกั ก๋วยเต๋ียว เป็น
ตน้ ท่ีท าการทดสอบจ านวน 51 ตวัอยา่ง พบว่า มีจ านวนอาหาร 33 ตวัอย่าง (ร้อยละ 65.00) มีการปนเป้ือนแบคทีเรียโคลิ
ฟอร์ม น ้าด่ืม/ใชใ้นการปรุงประกอบอาการท าการทดสอบจ านวน 10 ตวัอยา่ง พบวา่ มีจ านวน 2 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 20.00) มี
การปนเป้ือนแบคทีเรียโคลิฟอร์ม น ้าแขง็ท าการทดสอบจ านวน 16 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 50) มีการปนเป้ือนแบคทีเรียโคลิฟอร์ม 
ภาชนะจานชามท าการทดสอบจ านวน 18 ตวัอยา่ง พบวา่ มีจ านวน 13 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 73.00) มีการปนเป้ือนแบคทีเรียโคลิ
ฟอร์ม แกว้น ้ า ท าการทดสอบจ านวน 18 ตวัอยา่ง พบวา่ มีจ านวน 9 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 50.00) มีการปนเป้ือนแบคทีเรียโคลิ
ฟอร์ม ชอ้นสอ้ม ท าการทดสอบจ านวน 10 ตวัอยา่ง พบวา่ มีจ านวน 2 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 20.00) มีการปนเป้ือนแบคทีเรียโคลิ
ฟอร์มตะเกียบ ท าการทดสอบจ านวน 8 ตวัอยา่ง พบวา่ มีจ านวน 6 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 75.00) มีการปนเป้ือนแบคทีเรียโคลิ
ฟอร์ม มือผูส้มัผสั/ปรุงอาหารท าการทดสอบจ านวน 27 ตวัอยา่ง พบวา่ มีจ านวน 15 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 56.00) มีการปนเป้ือน
แบคทีเรียโคลิฟอร์ม ตามล าดบั 

ตารางที ่2 ผลการทดสอบการปนเป้ือนแบคทีเรียโคลิฟอร์มเบ้ืองตน้ดว้ยชุดทดสอบภาคสนาม (น ้ายา SI-2) 

ข้อก าหนด ผลการตรวจ 
ผา่น ไม่ผา่น 

9. มีการรวบรวมมูลฝอย และเศษอาหารเพ่ือน าไปก าจดั 41(69.00) 18(31.00) 
10. ผูส้มัผสัอาหารแต่งกายสะอาด สวมเส้ือมีแขน ผกูผา้กนัเป้ือน สวมหมวก/เน็ทคลุมผม 45(76.00) 14(24.00) 
11. ผูส้มัผสัอาหารตอ้งลา้งมือใหส้ะอาดก่อนเตรียมปรุง ประกอบ จ าหน่ายอาหารทุกคร้ัง 
ใชอุ้ปกรณ์ในการหยบิจบัอาหารท่ีปรุงแลว้ทุกชนิด 

45(76.00) 14(23.00) 

12. ผูส้มัผสัอาหารท่ีมีบาดแผลท่ีมือตอ้งปิดแผลใหมิ้ดชิด หลีกเล่ียงการสมัผสัอาหาร 56(94.00) 3(6.00) 

ประเภทตวัอย่าง จ านวนตวัอย่าง
(n=150) 

ผลการทดสอบ 
ไม่มีการปนเป้ือนแบคทีเรีย

โคลิฟอร์ม (ร้อยละ) 
ปนเป้ือนแบคทีเรีย 
โคลิฟอร์ม (ร้อยละ) 

ตวัอยา่งอาหาร   51 18(35.00) 33(65.00) 
น ้าด่ืม/น ้าใชใ้นการปรุงอาหาร 10 8(80.00) 2(20.00) 
น ้าแขง็ 16 8(50.00) 8(50.00) 
ภาชนะจานชาม 18 5(27.00) 13(73.00) 
แกว้น ้ า 18 9(50.00) 9(50.00) 
ชอ้นสอ้ม 10 8(80.00) 2(20.00) 
ตะเกียบ 8 2(25.00) 6(75.00) 
มือผูส้มัผสั/ปรุงอาหาร 27 12(44.00) 15(56.00) 
รวมตวัอยา่งทั้งหมด 150 69(46.00) 81(54.00) 
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อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาพบว่าประเด็นท่ีแผงจ าหน่ายอาหารในโรงเรียนไม่ผ่านเกณฑม์ากท่ีสุด คือ ประเด็นน ้ าแข็งท่ีใช้
บริโภคตอ้งสะอาด เก็บในภาชนะท่ีสะอาดมีฝาปิด ใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีดา้มส าหรับคีบ หรือตกัโดยเฉพาะ วางสูงจากพ้ืนอยา่งนอ้ย 
60 ซม. เพราะพบวา่ผูจ้  าหน่ายไม่มีอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการตกัหรือคีบ และใชภ้าชนะตกัน ้ าแข็งร่วมกบัการสัมผสัประเภทอ่ืนๆ 
นอกจากน้ีพบวา่ บางรายมีการน าน ้ าหวานท่ีมีการปรุงส าเร็จพร้อมขายน าไปแช่เยน็ในลงัน ้ าแข็ง ผลการศึกษาการปนเป้ือน
ของจุลินทรียด์ว้ยชุดทดสอบ SI-2 พบวา่ร้อยละ 50 ของตวัอยา่งน ้ าแขง็มีการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย อยา่งไรก็ตาม
พบวา่ผูจ้  าหน่ายรับน ้ าแขง็มาจากแหล่งผลิตเดียวกนั ดงันั้นการปนเป้ือนท่ีเกิดข้ึนอาจเน่ืองจากภาชนะบรรจุท่ีไม่สะอาด หรือ
เกิดการปนเป้ือนขณะท่ีเก็บรักษาน ้ าแข็งเน่ืองจากมีอาหารประเภทอ่ืนๆ ถูกเก็บรักษาไวใ้นถงับรรจุน ้ าแข็ง [6] ประเด็น
เคร่ืองด่ืมตอ้งใส่ภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด และมีท่ีตกัท่ีมีดา้มยาว หรือมีก๊อกหรือทางเทรินน ้ า พบวา่เคร่ืองด่ืมท่ีมีการจดั
จ าหน่ายมีการปรุงส าเร็จและพร้อมจ าหน่ายนั้นถูกบรรจุในภาชนะท่ีผ่านการใชง้านแลว้ เช่น ขวดน ้ าอดัลมพลาสติก ขวดน ้ า
ด่ืม เป็นตน้ ประเด็นชอ้น-สอ้ม ตะเกียบ วางตั้งเอาดา้มข้ึนในภาชนะโปร่งสะ อาด และมีการปกปิด เก็บสูงจากพ้ืนอยา่งนอ้ย 
60 ซม. พบวา่ มีแผงจ าหน่ายอาหารส่วนหน่ึงมีการเกาะของฝุ่ นและตะกรัน ภาชนะท่ีบรรจุสกปรกมีคราบละอองฝุ่ นจบัเกาะ
อยา่งเห็นไดช้ดั และมีจ านวน 2 ร้าน (ร้อยละ 3.38) ไดเ้ก็บตะเกียบท่ีใชแ้ลว้ น ามาใชซ้ ้ า เพราะเช่ือวา่ถา้ผา่นการลา้งยงัมีความ
สะอาดเหมือนเดิม   กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข (2561) [7] เผยขอ้มูลตรวจพบสารฟอกขาวตกคา้งใน
ตะเกียบไมแ้บบใชแ้ลว้ท้ิง แต่ไม่เกินค่าท่ีกฎหมายก าหนดนอกจากน้ี การน าตะเกียบท่ีใชแ้ลว้มาลา้งแลว้น ากลบัมาใชใ้หม่
อาจน าไปสู่การปนเป้ือนของแบคทีเรียและเช้ือราเช่น Penicillium, Aspergillus และ Alternaria  ได ้ประเด็นมูลฝอย และน ้ า
เสียทุกชนิด ไดรั้บการก าจดัดว้ยวิธีท่ีถูกหลกัสุขาภิบาล ผลการศึกษาพบวา่ร้านจ าหน่ายอาหารจะท้ิงน ้ าเสียลงในท่อน ้ าและ
บางส่วนจะสาดน ้ าบริเวณใกล้ๆ  กับร้านแผงจ าหน่ายอาหาร อย่างก็ตามขอ้เสนอแนะของกรมควบคุมมลพิษ (2551) [8] 
ก าหนดวา่ควรท าการกวาดเศษอาหารออกจากภาชนะก่อนน าไปลา้งและควรตอ้งผา่นการก าจดัน ้ ามนัและไขมนัโดยใชบ่้อดกั
ไขมนั รวมทั้งก าจดักากไขมนัให้ถูกหลกัสุขาภิบาลดว้ย ประเด็นลา้งภาชนะดว้ยน ้ ายาลา้งภาชนะ แลว้ลา้งดว้ยน ้ าสะอาด 2 
คร้ัง หรือลา้งดว้ยน ้ าไหล และท่ีลา้งภาชนะตอ้งวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม. ผลการศึกษา พบว่าผูจ้  าหน่ายอาหารจะ
รองรับน ้ าไวใ้กล้ๆ  กบัแผงขายอาหารโดยท่ีน ้ าในกะละมงัไม่มีการไหลหมุนเวียน และจะลา้งอุปกรณ์ในกะละมงัเดิมท่ีรอง
น ้ าไวโ้ดยไม่มีการเปล่ียนน ้ าในกะละมังและเม่ือล้างเสร็จแล้วจะมีการเช็ดด้วยผา้ท่ีเตรียมไวแ้ละน าไปใช้งานต่อไป 
เช่นเดียวกบัการศึกษาของวรรนิภา เกล้ียงสุวรรณ (2554) [9] ท่ีพบวา่ผูจ้  าหน่ายอาหารไม่ไดล้า้งภาชนะอุปกรณ์ดว้ยวิธีการท่ี
ถูกหลกัสุขาภิบาลอาหาร ร้อยละ 81.2  ส าหรับขอ้แนะน าในการท าความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ภายหลงัท่ีมีการคดัแยก
เศษอาหารและการลา้งประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นแรกลา้งดว้ยน ้ าผสมสารท าความสะอาดท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพ่ือ
ลา้งคราบไขมนั เศษอาหารและส่ิงสกปรกท่ีติดคา้งอยูโ่ดยใชฟ้องน ้ า ผา้สะอาด หรือแผ่นใยสังเคราะห์ช่วยในการท าความ
สะอาด และตามดว้ยขั้นตอนการลา้งดว้ยน ้ าสะอาดอีก 2 คร้ัง เพ่ือลา้งสารท าความสะอาด  และส่ิงสกปรกต่าง ๆ ท่ียงัคา้งอยู่
ออกใหห้มด [6] 
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อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาพบว่าประเด็นท่ีแผงจ าหน่ายอาหารในโรงเรียนไม่ผ่านเกณฑม์ากท่ีสุด คือ ประเด็นน ้ าแข็งท่ีใช้
บริโภคตอ้งสะอาด เก็บในภาชนะท่ีสะอาดมีฝาปิด ใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีดา้มส าหรับคีบ หรือตกัโดยเฉพาะ วางสูงจากพ้ืนอยา่งนอ้ย 
60 ซม. เพราะพบวา่ผูจ้  าหน่ายไม่มีอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการตกัหรือคีบ และใชภ้าชนะตกัน ้ าแข็งร่วมกบัการสัมผสัประเภทอ่ืนๆ 
นอกจากน้ีพบวา่ บางรายมีการน าน ้ าหวานท่ีมีการปรุงส าเร็จพร้อมขายน าไปแช่เยน็ในลงัน ้ าแข็ง ผลการศึกษาการปนเป้ือน
ของจุลินทรียด์ว้ยชุดทดสอบ SI-2 พบวา่ร้อยละ 50 ของตวัอยา่งน ้ าแขง็มีการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย อยา่งไรก็ตาม
พบวา่ผูจ้  าหน่ายรับน ้ าแขง็มาจากแหล่งผลิตเดียวกนั ดงันั้นการปนเป้ือนท่ีเกิดข้ึนอาจเน่ืองจากภาชนะบรรจุท่ีไม่สะอาด หรือ
เกิดการปนเป้ือนขณะท่ีเก็บรักษาน ้ าแข็งเน่ืองจากมีอาหารประเภทอ่ืนๆ ถูกเก็บรักษาไวใ้นถงับรรจุน ้ าแข็ง [6] ประเด็น
เคร่ืองด่ืมตอ้งใส่ภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิด และมีท่ีตกัท่ีมีดา้มยาว หรือมีก๊อกหรือทางเทรินน ้ า พบวา่เคร่ืองด่ืมท่ีมีการจดั
จ าหน่ายมีการปรุงส าเร็จและพร้อมจ าหน่ายนั้นถูกบรรจุในภาชนะท่ีผ่านการใชง้านแลว้ เช่น ขวดน ้ าอดัลมพลาสติก ขวดน ้ า
ด่ืม เป็นตน้ ประเด็นชอ้น-สอ้ม ตะเกียบ วางตั้งเอาดา้มข้ึนในภาชนะโปร่งสะ อาด และมีการปกปิด เก็บสูงจากพ้ืนอยา่งนอ้ย 
60 ซม. พบวา่ มีแผงจ าหน่ายอาหารส่วนหน่ึงมีการเกาะของฝุ่ นและตะกรัน ภาชนะท่ีบรรจุสกปรกมีคราบละอองฝุ่ นจบัเกาะ
อยา่งเห็นไดช้ดั และมีจ านวน 2 ร้าน (ร้อยละ 3.38) ไดเ้ก็บตะเกียบท่ีใชแ้ลว้ น ามาใชซ้ ้ า เพราะเช่ือวา่ถา้ผา่นการลา้งยงัมีความ
สะอาดเหมือนเดิม   กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข (2561) [7] เผยขอ้มูลตรวจพบสารฟอกขาวตกคา้งใน
ตะเกียบไมแ้บบใชแ้ลว้ท้ิง แต่ไม่เกินค่าท่ีกฎหมายก าหนดนอกจากน้ี การน าตะเกียบท่ีใชแ้ลว้มาลา้งแลว้น ากลบัมาใชใ้หม่
อาจน าไปสู่การปนเป้ือนของแบคทีเรียและเช้ือราเช่น Penicillium, Aspergillus และ Alternaria  ได ้ประเด็นมูลฝอย และน ้ า
เสียทุกชนิด ไดรั้บการก าจดัดว้ยวิธีท่ีถูกหลกัสุขาภิบาล ผลการศึกษาพบวา่ร้านจ าหน่ายอาหารจะท้ิงน ้ าเสียลงในท่อน ้ าและ
บางส่วนจะสาดน ้ าบริเวณใกล้ๆ  กับร้านแผงจ าหน่ายอาหาร อย่างก็ตามขอ้เสนอแนะของกรมควบคุมมลพิษ (2551) [8] 
ก าหนดวา่ควรท าการกวาดเศษอาหารออกจากภาชนะก่อนน าไปลา้งและควรตอ้งผา่นการก าจดัน ้ ามนัและไขมนัโดยใชบ่้อดกั
ไขมนั รวมทั้งก าจดักากไขมนัให้ถูกหลกัสุขาภิบาลดว้ย ประเด็นลา้งภาชนะดว้ยน ้ ายาลา้งภาชนะ แลว้ลา้งดว้ยน ้ าสะอาด 2 
คร้ัง หรือลา้งดว้ยน ้ าไหล และท่ีลา้งภาชนะตอ้งวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม. ผลการศึกษา พบว่าผูจ้  าหน่ายอาหารจะ
รองรับน ้ าไวใ้กล้ๆ  กบัแผงขายอาหารโดยท่ีน ้ าในกะละมงัไม่มีการไหลหมุนเวียน และจะลา้งอุปกรณ์ในกะละมงัเดิมท่ีรอง
น ้ าไวโ้ดยไม่มีการเปล่ียนน ้ าในกะละมังและเม่ือล้างเสร็จแล้วจะมีการเช็ดด้วยผา้ท่ีเตรียมไวแ้ละน าไปใช้งานต่อไป 
เช่นเดียวกบัการศึกษาของวรรนิภา เกล้ียงสุวรรณ (2554) [9] ท่ีพบวา่ผูจ้  าหน่ายอาหารไม่ไดล้า้งภาชนะอุปกรณ์ดว้ยวิธีการท่ี
ถูกหลกัสุขาภิบาลอาหาร ร้อยละ 81.2  ส าหรับขอ้แนะน าในการท าความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ภายหลงัท่ีมีการคดัแยก
เศษอาหารและการลา้งประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นแรกลา้งดว้ยน ้ าผสมสารท าความสะอาดท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพ่ือ
ลา้งคราบไขมนั เศษอาหารและส่ิงสกปรกท่ีติดคา้งอยูโ่ดยใชฟ้องน ้ า ผา้สะอาด หรือแผ่นใยสังเคราะห์ช่วยในการท าความ
สะอาด และตามดว้ยขั้นตอนการลา้งดว้ยน ้ าสะอาดอีก 2 คร้ัง เพ่ือลา้งสารท าความสะอาด  และส่ิงสกปรกต่าง ๆ ท่ียงัคา้งอยู่
ออกใหห้มด [6] 
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กำรสร้ำงสรรค์นำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ ชุด ลำยสือไทย

เกวลี ทองมีขวัญ1 วรากร สุพรรณท้าว1 และอรวรรณ โภชนาธาร2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ลายสอืไทย มคีณุค่าและความส�าคญัต่อคนไทย เป็นทีม่าของอกัษรไทยทีใ่ช้กนัอยูจ่นถงึปัจจบุนั และเป็นมรดกทางด้านภาษา 

แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมทางด้านความคิด การใช้ภาษาเขียนที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเองมากว่า 700 ปี 

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาลักษณะ คุณค่า ความส�าคัญของลายสือไทยในสมัยพ่อขุนรามค�าแหง มาสร้างสรรค์ เป็นผลงานการแสดง

ในรูปแบบของนาฏศิลป์ไทยประเภทระบ�า

วิธีกำรสร้ำงสรรค์ : ใช้แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงนาฏศิลป์ไทยของครูจ�ำเรียง พุธประดับ ดังนี้ 1. ก�ำหนดควำมคิด 2. 

ข้อมลูทีใ่ช้ในกำรสร้ำงสรรค์งำน 3. ก�ำหนดขอบเขต 4. ก�ำหนดให้อยูใ่นรปูแบบจำรตีประเพณ ี5. ก�ำหนดองค์ประกอบ 6. กระบวนกำร

ออกแบบท่ำร�ำ 

ผลการสร้างสรรค์ : ผลงำนสร้ำงสรรค์ ชุด ลำยสือไทย เป็นผลงำนสร้ำงสรรค์ในรูปแบบนำฏศิลป์ไทย ประเภทระบ�ำมีบทร้อง 

สื่อเรื่องรำว ลักษณะของพยัญชนะลำยสือไทย คุณค่ำควำมส�ำคัญที่มีต่อคนไทย ประพันธ์บทร้องด้วยกลอนสุภำพจ�ำนวน 3 บท โดย

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ร�ำออกด้วยเพลงพญำตรึก ส่วนที่ 2 ส่วนเนื้อหำกำรแสดงมีบทร้องจ�ำนวน 2 บท ร้องเพลงสะสม 

ต่อด้วยกำรจับระบ�ำสื่อถึงพยัญชนะลำยสือไทย ด้วยเพลงกรำวลำยสือไทย ที่สร้ำงสรรค์ใหม่และปิดท้ำยด้วยบทร้องจ�ำนวน 1 บท 

ร้องเพลงบรเทศ ส่วนที่ 3 ร�ำเข้ำด้วยเพลงรัวโบรำณใช้กระบวนท่ำร�ำสื่อควำมหมำยไปตำมบทร้อง แต่งกำยโดยน�ำลักษณะกำรแต่ง

กำยในสมัยสุโขทัยมำปรับประยุกต์ ใช้ผ้ำยำวเป็นอุปกรณ์ในกำรประกอบสร้ำงเป็นลักษณะพยัญชนะของลำยสือไทย เพื่อใช้สื่อสำร

ที่มำและควำมส�ำคัญทำงด้ำนภำษำให้แก่ผู้ชม และเพื่อสร้ำงควำมตระหนักในคุณค่ำด้ำนภำษำให้กับเยำวชนรุ่นใหม่ 
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The creation of Thai classical dance: Lai-Sue Thai Series

Kewalee Thongmekwan1 Warakorn Suphanthaw1 and Orawan Pochanatarn2 

Abstract

Introduction: Lai-Sue Thai is valuable and important to Thai people. It is the origin of Thai characters that are 

used until now and a language heritage demonstrating the civilization of thought, the using of written language 

has its own unique characteristics more than 700 years.

Objective: To study the characteristics, values and importance of Lai-Sue Thai in King Ramkhamhaeng period, 

to create Thai classical dance performance.

Creative methods: Use guideline to create Thai classical dance according to the concept of teacher Jumrieng 

Putpradab decorated as follows: 1)Define ideas 2)Information used for creative work 3)Define boundaries 4)Set 

to be in tradition 5)Determine the composition 6)Dance posture process.

Creative results: Lai-Sue Thai series is a Thai classical dance creative work. There are lyrics conveying charac-

teristics of Lai-Sue Thai alphabet that is important to Thai people. Compose lyrics with 3 verses by divided into 

3 parts. Part1, Dance out with Phaya-Truek song. Part2, the show content has 2 lyrics, singing a Sa-Som song 

followed by the dancing conveying Lai-Sue Thai alphabet with Lai-Sue Thai Krao song. It is a new creative and 

ending with the lyrics of song 1, sing Boraphed song. Part3, dance with Rua-Boran song, use dancing step to 

convey the meaning of lyrics. Dress up by applying dress style in Sukhothai period. Use long cloth as a device 

to create a consonant style of Lai-Sue Thai alphabet to communicate the origin and important language for 

the audience and to create awareness of language values for young generation.

Keywords : Thai classical dance, Lai-Sue Thai
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ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ : นาฏศิลปไ์ทย 

 

แนวความคิดหลัก 
 ผู้สร้างสรรค์ต้องการน าเสนอลักษณะลายเส้นของพยัญชนะลายสือไทย ที่ปรากฏอยู่บนหลักศิลาจารึกหลักท่ี 1  
รวมไปถึงคุณค่าความส าคัญของลายสือไทย และความภาคภูมิใจของคนไทยที่มีตัวอักษรเป็นของตนเอง โดยน าเสนอผ่าน
บทร้องและกระบวนท่าร าในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยประเภทระบ า 

ความส าคัญของการท างานสร้างสรรค์ 
 ผู้สร้างสรรค์เห็นถึงความส าคัญของลายสือไทย ในลักษณะของพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ที่มีความแตกต่างจาก
ชนชาติอื่น เป็นที่มาของอักษรไทยที่ใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงอารยะธรรมทางด้านความคิด การใช้ภาษา
เขียนที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง จนได้รับการยอมรับจากยูเนสโก ให้ศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามค าแหง                
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจ าแห่งโลก ผู้สร้างสรรค์จึงน ามาเป็นกรอบความคิด และสร้างสรรค์การแสดง                   
เพื่อใช้สื่อสารที่มาและความส าคัญทางด้านภาษาให้แก่ผู้ชม และเพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าด้านภาษาให้กับ                  
เยาวชนรุ่นใหม่ 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาลักษณะของลายสือไทยที่ปรากฏอยู่บนหลักศิลาจารึกหลักที่  1 คุณค่าและควา มส าคัญ                       
ของลายสือไทยที่มีต่อคนไทยมาสร้างสรรค์เป็นผลงานการแสดง ชุด ลายสือไทย 
 

กระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
 ผู้สร้างสรรค์ใช้แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงนาฏศิลป์ไทยตามแนวคิดการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์   

ของครูจ าเรียง พุธประดับ ซึ่งมีกระบวนการสร้างสรรค์ตามล าดับ ดังนี้ 1. ก าหนดความคิด 2. ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสรรค์งาน                
3. ก าหนดขอบเขต 4. ก าหนดให้อยู่ในรูปแบบจารีตประเพณี 5. ก าหนดองค์ประกอบ 6. กระบวนการออกแบบท่าร า                             
มีรายละเอียดดังนี ้

1. ก าหนดความคิด 
 ผลงานการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยชุดนี้ สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะลายเส้นของลายสือไทย คุณค่า
ความส าคัญ และความภาคภูมิใจของคนไทยที่มีตัวอักษรเป็นของตนเอง เป็นการแสดงออกถึงความมีอารยะธรรมของชาติ  
 2. ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสรรค์งาน 
 การสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับที่มาความส าคัญ และลักษณะของลายสือไทย                      
ที่ปรากฏอยู่บนศิลาจารึกหลักที่ 1 เพื่อน ามาเป็นกรอบคิดในการสร้างเนื้อหาการแสดง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ลายสือไทยในสมัยพ่อขุนรามค าแหง พบว่ามีพยัญชนะเกิดขึ้นท้ังหมด 39 ตัว ได้แก่  ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ 
ญ ฎ ฏ ฐ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห และ อ มีรูปสระ 20 ตัว ได้แก่ สระอะ สระอา สระอิ 
สระอี สระอือ สระอุ สระอู สระเอ สระแอะ สระแอ สระโอ สระออ สระอัว สระเอีย สระเอือ สระเออ สระอ า สระใอ  
สระไอ และสระเอา  มีวรรณยุกต์ 2 ตัว ได้แก่ วรรณยุกต์เอกและวรรณยุกต์โท  

2 
 

พ่อขุนรามค าแหงได้ทรงปรับปรุงรูปแบบการเขียนให้แตกต่างกับรูปแบบของอักษรขอมและมอญ  เช่น                    
เพิ่มอักษรอีก 9 ตัว คือ ฃ ฅ ซ ฎ ด บ ฝ ฟ และ อ เนื่องจากพยัญชนะของอักษรต้นแบบ (ขอมและมอญ) ไม่มีบางเสียง                 
ที่เหมาะสมกับการเขียนภาษาไทย พยัญชนะของลายสือไทยไม่มีหนามเตย (ภาษาเขมรเรียกว่า ศก) และตัวครึ่ง (เชิง) 
ส่วนอักษรขอมมีศกหรือหนามเตย พยัญชนะของพ่อขุนรามค าแหงไม่มีตัวครึ่ง  ที่เขียนไว้ใต้บรรทัด  เพราะว่าภาษาไทย 
ไม่นิยมควบกล้ าและไม่มีตัวสะกดตัวตามเหมือนภาษาบาลีสันสกฤต สระขอมมีส่วนสูงไม่เท่ากัน เช่น สระ ไ ใ โ จะสูงกว่า
ตัวพยัญชนะ แต่สระของลายสือไทยปรับให้มีขนาดเท่ากับตัวพยัญชนะ มีวรรณยุกต์เกิดขึ้น ท าให้สามารถออกเสียงได้      
ตรงเสียง ซึ่งภาษาขอมและภาษามอญไม่มีเสียงวรรณยุกต์ และลายสือไทยได้มีการจัดระเบียบการวางสระและพยัญชนะ
ให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทย เป็นต้น 

 
ภาพที่ 1 ลักษณะและจ านวนพยญัชนะของลายสือไทยท่ีพ่อขุนรามทรงประดิษฐ์ขึ้น 

ที่มา : https://talk.mthai.com สืบค้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 
หลักศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามค าแหงนั้น ถูกพบโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                      

เมื่อพ.ศ. 2376 ที่เนินปราสาทเมืองเก่าสุโขทัย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ลักษณะการจารึกของพ่อขุนรามค าแหงนั้น 
เป็นการจารึกตัวอักษรลงบนแท่นศิลา ซึ่งมีส่วนประกอบของหินทรายแป้ง มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่า ทรงกระโจม
หรือทรงยอ กว้างด้านละ 35 เซนติเมตร สูง 111 เซนติเมตร หลักศิลาจารึกมีความช ารุดเล็กน้อย มีลักษณะของรอยขีด
ข่วนบ้างแต่ตัวอักษรบนหลักศิลาก็ยังคงปรากฏอยู่อย่างชัดเจน ซึ่งเมื่อศึกษาลักษณะของลายสือ ไทยและข้อความ               
บนหลักศิลาจารึกแล้ว พบว่ามีความส าคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะบ่งบอกถึงวิถีชีวิต ศาสนา 
ลักษณะทางเศรษฐกิจของคนไทยในสมัยสุโขทัย และแนวคิดของพ่อขุนรามค าแหงที่ทรงมีต่อคนในชาติแล้ว ศิลาจารึก
หลักที่ 1 ของพ่อขุนรามค าแหง ยังเป็นศิลาจารึกหลักแรกที่ใช้ตัวอักษรไทยและภาษาไทย เป็นต้นก าเนิดของลายสือไทย 
ที่เป็นมรดกทางความคิดเห็นถึงอารยะธรรมของคนในชาติทางด้านการเขียน ท าให้มีภาษาเขียนเป็นของตนเองมากว่า 
700 ปี และเป็นที่มาของตัวอักษรที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน จนยูเนสโก ได้ประกาศขึ้นทะเบี ยนให้ศิลาจารึกหลักที่ 1             
ของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช เป็นมรดกความทรงจ าแห่งโลก เมื่อ พ.ศ. 2546 สร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้กับคน
ไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้น าข้อมูลข้างต้นมาวิเคราะห์  เพื่อน ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานการแสดงชุด                 
ลายสือไทย 
 3. ก าหนดขอบเขต 
 ผลงานสร้างสรรค์ ชุด ลายสือไทย มีการก าหนดขอบเขตเนื้อหา มุ่งน าเสนอลักษณะลายเส้นพยัญชนะลายสือไทย 
คุณค่าและความส าคัญของลายสือไทยที่มีต่อคนไทย โดยน าเสนอในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยประเภทระบ าที่มีบทร้อง                
มีโครงสร้างการแสดง ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ส่วนน า เริ่มต้นเข้าสู่ระบ า 
ส่วนท่ี 2 เนื้อหาของระบ า แบ่งเนื้อหาการแสดงออกเป็น 3 ช่วง คือ 
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ให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทย เป็นต้น 

 
ภาพที่ 1 ลักษณะและจ านวนพยญัชนะของลายสือไทยท่ีพ่อขุนรามทรงประดิษฐ์ขึ้น 

ที่มา : https://talk.mthai.com สืบค้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 
หลักศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามค าแหงนั้น ถูกพบโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                      

เมื่อพ.ศ. 2376 ที่เนินปราสาทเมืองเก่าสุโขทัย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ลักษณะการจารึกของพ่อขุนรามค าแหงนั้น 
เป็นการจารึกตัวอักษรลงบนแท่นศิลา ซึ่งมีส่วนประกอบของหินทรายแป้ง มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่า ทรงกระโจม
หรือทรงยอ กว้างด้านละ 35 เซนติเมตร สูง 111 เซนติเมตร หลักศิลาจารึกมีความช ารุดเล็กน้อย มีลักษณะของรอยขีด
ข่วนบ้างแต่ตัวอักษรบนหลักศิลาก็ยังคงปรากฏอยู่อย่างชัดเจน ซึ่งเมื่อศึกษาลักษณะของลายสือ ไทยและข้อความ               
บนหลักศิลาจารึกแล้ว พบว่ามีความส าคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะบ่งบอกถึงวิถีชีวิต ศาสนา 
ลักษณะทางเศรษฐกิจของคนไทยในสมัยสุโขทัย และแนวคิดของพ่อขุนรามค าแหงท่ีทรงมีต่อคนในชาติแล้ว ศิลาจารึก
หลักที่ 1 ของพ่อขุนรามค าแหง ยังเป็นศิลาจารึกหลักแรกที่ใช้ตัวอักษรไทยและภาษาไทย เป็นต้นก าเนิดของลายสือไทย 
ที่เป็นมรดกทางความคิดเห็นถึงอารยะธรรมของคนในชาติทางด้านการเขียน ท าให้มีภาษาเขียนเป็นของตนเองมากว่า 
700 ปี และเป็นที่มาของตัวอักษรที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน จนยูเนสโก ได้ประกาศขึ้นทะเบี ยนให้ศิลาจารึกหลักที่ 1             
ของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช เป็นมรดกความทรงจ าแห่งโลก เมื่อ พ.ศ. 2546 สร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้กับคน
ไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้น าข้อมูลข้างต้นมาวิเคราะห์  เพื่อน ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานการแสดงชุด                 
ลายสือไทย 
 3. ก าหนดขอบเขต 
 ผลงานสร้างสรรค์ ชุด ลายสือไทย มีการก าหนดขอบเขตเนื้อหา มุ่งน าเสนอลักษณะลายเส้นพยัญชนะลายสือไทย 
คุณค่าและความส าคัญของลายสือไทยที่มีต่อคนไทย โดยน าเสนอในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยประเภทระบ าที่มีบทร้อง                
มีโครงสร้างการแสดง ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ส่วนน า เริ่มต้นเข้าสู่ระบ า 
ส่วนท่ี 2 เนื้อหาของระบ า แบ่งเนื้อหาการแสดงออกเป็น 3 ช่วง คือ 
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3 
 

 ช่วงที่ 1 สื่อถึงลายสือไทย ที่ปรากฏอยู่บนศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามค าแหง ซึ่งเป็น
หลักฐานบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ทางด้านภาษาและเป็นต้นแบบของอักษรไทย มากว่า 700 ปี 

 ช่วงที่ 2 สื่อถึงลักษณะลายเส้นของพยัญชนะลายสือไทยทั้ง 9 ตัว ที่พ่อขุนรามค าแหง               
ทรงคิดประดิษฐ์ขึ้นเพิ่มเติมจากอักษรต้นแบบ 

 ช่วงที่ 3 สื่อถึงคุณค่าของลายสือไทยและความภาคภูมิใจของคนไทย ที่มีอารยะธรรม
ทางด้านตัวอักษรเป็นของตนเองมาจนถึงปัจจุบัน 
  ส่วนท่ี 3 ส่วนท้ายของระบ า 
 4. ก าหนดให้อยู่ในรูปแบบจารีตประเพณี 
 ผู้สร้างสรรค์ได้ก าหนดรูปแบบการแสดงให้อยู่ในรูปแบบของนาฏศิลป์ประเภทระบ ามีบทร้อง  มีการใช้ท่าร า
สื่อสารเรื่องราวตามบทร้อง และสร้างสรรค์ท่าร าใหม่ มาประกอบสร้าง ให้เห็นเป็นลักษณะลายเส้นของพยัญชนะ               
ลายสือไทย 
 5. การก าหนดองค์ประกอบ 
  5.1 ผู้แสดง  
  การแสดงชุด ลายสือไทย ใช้นักแสดงผู้หญิงล้วน จ านวน 12 คน สื่อความหมายเป็นศิลาจารึก               
หลักท่ี 1 ของพ่อขุนรามค าแหง 
  5.2  การประพันธ์เพลง 
  การออกแบบเพลงและดนตรีประกอบการแสดง ผู้สร้างสรรค์ได้ก าหนดรูปแบบการแสดงในลักษณะ
ของการร าสื่อความหมายตามบทร้อง ได้ศึกษารูปแบบโครงสร้างด้ังเดิมของนาฏศิลป์ประเภทระบ าทีมีบทร้อง เน้นการ
ประพันธ์บทร้องให้สื่อสารเนื้อหาของการแสดง โดยใช้บทประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพที่สามารถน าไปบรรจุเพลงร้องได้ 
และการบรรจุเพลงจับระบ าคั่นบทร้อง เน้นเพลงบรรเลงที่มีส าเนียงเพลงสมัยสุโขทัย เลือกใช้เพลงไทยที่มีอัตราจังหวะ
สองช้ันและช้ันเดียว ใช้เพลงไทยที่มีอยู่เดิมและเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ บรรเลงด้วยวงป่ีพาทย์เครื่องห้า ใช้ซอสามสาย
และกระจับปี่บรรเลงผสมเพื่อให้ได้ส าเนียงตามสมัยสุโขทัยและมีความนุ่มนวลของเสียงมากข้ึน จังหวะและท านองเพลง
สื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง ความชื่นชมยินดี และความภาคภูมิใจ ดังนี้  

ส่วนท่ี 1 ส่วนน าเริ่มต้นเข้าสู่ระบ า ใช้เพลงพญาตรึก 
ส่วนท่ี 2 ส่วนท่ีเป็นเนื้อหาของระบ า แบ่งเนื้อหาการแสดงออกเป็น 3 ช่วง คือ 
 ช่วงที่ 1 สื่อถึงลายสือไทย ที่ปรากฏอยู่บนศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามค าแหง ซึ่งเป็น

หลักฐานบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ทางด้านภาษาและเป็นต้นแบบของอักษรไทย มากว่า 700 ปี ใช้บทร้อง
จ านวน 2 บท ร้องด้วยเพลงสะสม 

 ลายสือไทย ในหลัก ศิลาแลง        พ่อขุนรามค าแหง แต่งข้ึนใหม่ 
เป็นหลักฐาน ประวัติศาสตร์ ของชาติไทย เจ็ดร้อยปี มีไว้ ในโลกา 
งามงอน อ่อนช้อย ร้อยเรียง        ควรเคียง คู่ชาติ ศาสนา 
คือต้นแบบ อักษรไทย ใช้สืบมา        คงคุณค่า ยิ่งใหญ่ ไปช่ัวกาล  
 ช่วงที่ 2 สื่อถึงลักษณะลายเส้นของพยัญชนะลายสือไทย ที่ปรากฏอยู่บนศิลาจารึก                 

หลักท่ี 1 ของพ่อขุนรามค าแหง ใช้เพลงกราวลายสือไทย ซึ่งเป็นเพลงที่ประพันธ์ข้ึนใหม่ 

4 
 

 ช่วงที่ 3 สื่อถึงคุณค่าของลายสือไทยและความภาคภูมิใจของคนไทย ที่มีอารยะธรรม
ทางด้านตัวอักษรเป็นของตนเองมาจนถึงปัจจุบัน ใช้บทร้องจ านวน 1 บท ร้องด้วยเพลงบรเทศ  

อารยธรรม ภาษา ของชาวไทย คงความ ภาคภูมิใจ ให้ลูกหลาน 
มรดก ความทรงจ า ล้ าโอฬาร  มรดก ศิลาจาร ลายสือไทย 

  ส่วนท่ี 3 ส่วนท้ายของระบ า ใช้เพลงรัวโบราณ 
  5.3  การออกแบบเครื่องแต่งกาย 

 การออกแบบเครื่องแต่งกาย ผู้สร้างสรรค์ได้น าโครงสร้างลักษณะการแต่งกายของสตรีชนช้ันสูง              
ในสมัยสุโขทัย คือ ไว้ผมยาวเกล้ามวย ใส่ผ้ารัดอก ใส่ต่างหู กรองคอ รัดแขน ก าไลมือ ก าไลเท้า สวมเครื่องประดับศีรษะ 
นุ่งผ้าโรยเชิงทิ้งชายพลิ้วบานเป็นสองแฉกและคาดเข็มขัด เลือกใช้สีน้ าตาลอมแดงเพ่ือแสดงถึงความเก่าแก่ของอารยธรรม 
ใช้ผ้ายาวเป็นอุปกรณ์ในการประกอบสร้างเป็นลักษณะพยัญชนะของลายสือไทย ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ความรู้และทักษะ
ทางด้านการประดิษฐ์ศิราภรณ์และเครื่องประดับในการจัดท าเครื่องประดับด้วยตนเอง เพื่อบูรณาการความรู้ที่เคยได้รับ 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นการลดทอนค่าใช้จ่ายในกระบวนการท างานช้ินนี้ได้เป็นอย่างดี  

 
ภาพที่ 2 ภาพชุดการแต่งกายที่เสร็จสมบูรณ ์

ที่มา : วรากร สุพรรณท้าว 
 

   

   
ภาพที่ 3 ภาพศราภรณ์และเครื่องประดับ ท่ีผูส้รา้งสรรค์ประดิษฐ์ขึ้นด้วยตนเอง 

ที่มา : วรากร สุพรรณท้าว 
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3 
 

 ช่วงที่ 1 สื่อถึงลายสือไทย ที่ปรากฏอยู่บนศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามค าแหง ซึ่งเป็น
หลักฐานบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ทางด้านภาษาและเป็นต้นแบบของอักษรไทย มากว่า 700 ปี 

 ช่วงที่ 2 สื่อถึงลักษณะลายเส้นของพยัญชนะลายสือไทยทั้ง 9 ตัว ที่พ่อขุนรามค าแหง               
ทรงคิดประดิษฐ์ขึ้นเพิ่มเติมจากอักษรต้นแบบ 

 ช่วงที่ 3 สื่อถึงคุณค่าของลายสือไทยและความภาคภูมิใจของคนไทย ที่มีอารยะธรรม
ทางด้านตัวอักษรเป็นของตนเองมาจนถึงปัจจุบัน 
  ส่วนท่ี 3 ส่วนท้ายของระบ า 
 4. ก าหนดให้อยู่ในรูปแบบจารีตประเพณี 
 ผู้สร้างสรรค์ได้ก าหนดรูปแบบการแสดงให้อยู่ในรูปแบบของนาฏศิลป์ประเภทระบ ามีบทร้อง  มีการใช้ท่าร า
สื่อสารเรื่องราวตามบทร้อง และสร้างสรรค์ท่าร าใหม่ มาประกอบสร้าง ให้เห็นเป็นลักษณะลายเส้นของพยัญชนะ               
ลายสือไทย 
 5. การก าหนดองค์ประกอบ 
  5.1 ผู้แสดง  
  การแสดงชุด ลายสือไทย ใช้นักแสดงผู้หญิงล้วน จ านวน 12 คน สื่อความหมายเป็นศิลาจารึก               
หลักท่ี 1 ของพ่อขุนรามค าแหง 
  5.2  การประพันธ์เพลง 
  การออกแบบเพลงและดนตรีประกอบการแสดง ผู้สร้างสรรค์ได้ก าหนดรูปแบบการแสดงในลักษณะ
ของการร าสื่อความหมายตามบทร้อง ได้ศึกษารูปแบบโครงสร้างดั้งเดิมของนาฏศิลป์ประเภทระบ าทีมีบทร้อง เน้นการ
ประพันธ์บทร้องให้สื่อสารเนื้อหาของการแสดง โดยใช้บทประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพที่สามารถน าไปบรรจุเพลงร้องได้ 
และการบรรจุเพลงจับระบ าค่ันบทร้อง เน้นเพลงบรรเลงที่มีส าเนียงเพลงสมัยสุโขทัย เลือกใช้เพลงไทยที่มีอัตราจังหวะ
สองช้ันและช้ันเดียว ใช้เพลงไทยที่มีอยู่เดิมและเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์เครื่องห้า ใช้ซอสามสาย
และกระจับปี่บรรเลงผสมเพื่อให้ได้ส าเนียงตามสมัยสุโขทัยและมีความนุ่มนวลของเสียงมากข้ึน จังหวะและท านองเพลง
สื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง ความชื่นชมยินดี และความภาคภูมิใจ ดังนี้  

ส่วนท่ี 1 ส่วนน าเริ่มต้นเข้าสู่ระบ า ใช้เพลงพญาตรึก 
ส่วนท่ี 2 ส่วนท่ีเป็นเนื้อหาของระบ า แบ่งเนื้อหาการแสดงออกเป็น 3 ช่วง คือ 
 ช่วงที่ 1 สื่อถึงลายสือไทย ที่ปรากฏอยู่บนศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามค าแหง ซึ่งเป็น

หลักฐานบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ทางด้านภาษาและเป็นต้นแบบของอักษรไทย มากว่า 700 ปี ใช้บทร้อง
จ านวน 2 บท ร้องด้วยเพลงสะสม 

 ลายสือไทย ในหลัก ศิลาแลง        พ่อขุนรามค าแหง แต่งข้ึนใหม่ 
เป็นหลักฐาน ประวัติศาสตร์ ของชาติไทย เจ็ดร้อยปี มีไว้ ในโลกา 
งามงอน อ่อนช้อย ร้อยเรียง        ควรเคียง คู่ชาติ ศาสนา 
คือต้นแบบ อักษรไทย ใช้สืบมา        คงคุณค่า ยิ่งใหญ่ ไปช่ัวกาล  
 ช่วงที่ 2 สื่อถึงลักษณะลายเส้นของพยัญชนะลายสือไทย ที่ปรากฏอยู่บนศิลาจารึก                 

หลักท่ี 1 ของพ่อขุนรามค าแหง ใช้เพลงกราวลายสือไทย ซึ่งเป็นเพลงที่ประพันธ์ข้ึนใหม่ 

4 
 

 ช่วงที่ 3 สื่อถึงคุณค่าของลายสือไทยและความภาคภูมิใจของคนไทย ที่มีอารยะธรรม
ทางด้านตัวอักษรเป็นของตนเองมาจนถึงปัจจุบัน ใช้บทร้องจ านวน 1 บท ร้องด้วยเพลงบรเทศ  

อารยธรรม ภาษา ของชาวไทย คงความ ภาคภูมิใจ ให้ลูกหลาน 
มรดก ความทรงจ า ล้ าโอฬาร  มรดก ศิลาจาร ลายสือไทย 

  ส่วนท่ี 3 ส่วนท้ายของระบ า ใช้เพลงรัวโบราณ 
  5.3  การออกแบบเครื่องแต่งกาย 

 การออกแบบเครื่องแต่งกาย ผู้สร้างสรรค์ได้น าโครงสร้างลักษณะการแต่งกายของสตรีชนช้ันสูง              
ในสมัยสุโขทัย คือ ไว้ผมยาวเกล้ามวย ใส่ผ้ารัดอก ใส่ต่างหู กรองคอ รัดแขน ก าไลมือ ก าไลเท้า สวมเครื่องประดับศีรษะ 
นุ่งผ้าโรยเชิงทิ้งชายพลิ้วบานเป็นสองแฉกและคาดเข็มขัด เลือกใช้สีน้ าตาลอมแดงเพ่ือแสดงถึงความเก่าแก่ของอารยธรรม 
ใช้ผ้ายาวเป็นอุปกรณ์ในการประกอบสร้างเป็นลักษณะพยัญชนะของลายสือไทย ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ความรู้และทักษะ
ทางด้านการประดิษฐ์ศิราภรณ์และเครื่องประดับในการจัดท าเครื่องประดับด้วยตนเอง เพื่อบูรณาการความรู้ที่เคยได้รับ 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นการลดทอนค่าใช้จ่ายในกระบวนการท างานช้ินนี้ได้เป็นอย่างดี  

 
ภาพที่ 2 ภาพชุดการแต่งกายที่เสร็จสมบูรณ ์

ที่มา : วรากร สุพรรณท้าว 
 

   

   
ภาพที่ 3 ภาพศราภรณ์และเครื่องประดับ ท่ีผูส้รา้งสรรค์ประดิษฐ์ขึ้นด้วยตนเอง 

ที่มา : วรากร สุพรรณท้าว 
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 6.  กระบวนการออกแบบท่าร า 
 ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาท่าร าในเพลงแม่บทใหญ่ ซึ่งเป็นท่าร ามาตรฐานสามารถแสดงความหมายต่าง ๆ ได้                
และศึกษาวิวัฒนาการของท่าร าในแต่ละสมัยมาปรับใช้ผสมผสานกับท่าร าใหม่ น ามาร้อยเรียงแล้วทดลองร ากับท านอง
เพลง ในส่วนน าเริ่มต้นเข้าสู่ระบ า ใช้ท่าร าที่เป็นท่ามาตรฐาน และมีการกรายท่าให้มีกลิ่นอายของท่าร าโบราณในบาง
กระบวนท่า มีการแปรแถวและการตั้งซุ้ม หลายรูปแบบ ส่วนที่ เป็นเนื้อหาของระบ า ในช่วงที่ 1 ใช้ท่าร าสื่อความหมาย
ตามบทร้อง มีการแปรแถวและการตั้งซุ้มให้สอดคล้องกับบทร้อง ช่วงที่ 2 ใช้ท่าร าประกอบสร้างเป็นลักษณะพยัญชนะ
ลายสือไทย โดยใช้ผ้าเป็นอุปการณ์ในการแสดง พร้อมกับการเคลื่อนกระบวนแถวและการตั้งซุ้มในรูปแบบต่าง ๆ ช่วงที่ 3 
ใช้ท่าร าสื่อความหมายตามบทร้องและการจัดซุ้มภาพนิ่ง โดยน าพยัญชนะลายสือไทยมาร้อยเรียงให้เห็นเป็นค าว่าลายสือ
ไทย ส่วนท้ายของระบ า ใช้ท่าร าที่เป็นท่ามาตรฐาน มีการกรายท่าให้มีกลิ่นอายของท่าร าโบราณในบางกระบวนท่า  

ผลงานสร้างสรรค์ 
จากการสร้างสรรค์ผลงาน ชุด ลายสือไทย เป็นผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบนาฏศิลป์ไทย ประเภทระบ า                

มีบทร้อง สื่อเรื่องราว ลักษณะของพยัญชนะลายสือไทย คุณค่าความส าคัญที่มีต่อคนไทย ประพันธ์บทร้องด้วยกลอน
สุภาพจ านวน 3 บท โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ร าออกด้วยเพลงพญาตรึก ส่วนที่ 2 เนื้อหาการแสดงมีบทร้อง
จ านวน 2 บท ร้องเพลงสะสม ต่อด้วยการจับระบ าสื่อถึงพยัญชนะลายสือไทยด้วยเพลงกราวลายสือไทยที่สร้างสรรค์ใหม่
และปิดท้ายด้วยบทร้องจ านวน 1 บท ร้องเพลงบรเทศ ส่วนที่ 3 ร าเข้าด้วยเพลงรัวโบราณ  ใช้กระบวนท่าร า                          
สื่อความหมายไปตามบทร้อง มีการแปรแถวและการต้ังซุ้มรูปแบบต่าง ๆ แต่งกายโดยน าลักษณะการแต่งกายในสมัย
สุโขทัยมาปรับประยุกต์ เน้นสีน้ าตาลอมแดง เพื่อแสดงถึงความเก่าแก่ของอารยธรรม ใช้ผ้ายาว เป็นอุปกรณ์ในการ
ประกอบสร้างเป็นลักษณะพยัญชนะของลายสือไทย ใช้นักแสดงผู้หญิงล้วน จ านวน 12 คน สื่อความหมายเป็น                     
หลักศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามค าแหง  

กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้สร้างสรรค์ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์กษมะ กิ้มเฉี้ยงและอาจารย์ภัทระ กิ้มเฉี้ยง ที่กรุณาให้ค าปรึกษา
ทางด้านดนตรีรวมถึงประพันธ์บทร้องและท านองเพลง ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปะการแสดง                
ที่คอยให้ความรู้และทักษะให้กับผู้สร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ คอยช้ีแนะแนวทางให้กับผู้สร้างสรรค์เสมอมา สุดท้ายนี้
ขอขอบคุณครอบครัวของผู้สร้างสรรค์ที่คอยสนับสนุนทางด้านงบประมาณ และคอยให้ก าลังใจ  เป็นแรงผลักดันให้แก่
ผู้สร้างสรรค์ผลงาน ขอขอบคุณนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดงที่เป็นส่วนหนึ่งในการท าให้ผลงานสร้างสรรค์ช้ินนี้                   
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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วงดุริยำงค์เครื่องลมแห่งมหำวิทยำลัยทักษิณ Parichat Wind Orchestra ภำยใต้ชื่องำน “ฉันไทย”

เสฎฐวุฒิ จันทร์สมมิตร1 และไกรศิลป์ โสดานิล2*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ผลงานสร้างสรรค์นีจ้ดัท�าขึน้เพือ่แสดงให้เหน็ถงึกระบวนการส�าคญัในการสร้างสรรค์งานด้านการแสดงดนตร ีมแีนวคดิทีจ่ะ

ถ่ายทอดผลงานแนวเพลงไทยเดมิและไทยประยกุต์ทีม่นีกัเรยีบเรยีงเสยีงประสานน�ามาเรยีบเรยีงใหม่ในลกัษณะของวงดรุยิางค์เครือ่ง

ลมซึ่งเป็นวงดนตรีสากลโดยจะสื่อถึงความคิดของนักดนตรีสากลที่ตระหนักถึงความเป็นไทยที่ไม่ลืมดนตรีอันแสดงถึงความเป็นชาติ

และยังเป็นการฝึกนิสิตให้เรียนรู้บทบาทในการจัดการวงดนตรี ทักษะการแสดงดนตรี การท�างานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งน�า

มาบูรณาการกับการเรียนการสอน โดยมีแนวคิดที่ว่า “นิสิตสร้างสรรค์ เยาวชนรวมใจ ศูนย์กลางดนตรีในภาคใต้ สืบสาน สร้างสรรค์

สู่สังคม”

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านการแสดงดนตรีบทเพลงไทยเดิมและไทยประยุกต์จากนักเรียบเรียงเสียงประสานผ่านการ

แสดงในรูปแบบวงดุริยางค์เครื่องลมรวมถึงพัฒนาทักษะด้านการแสดงดนตรีและเผยชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยทักษิณ

ขั้นตอนและวิธีกำรผลิตผลงำนสร้ำงสรรค์ : จัดตั้งคณะท�างาน คัดเลือกนิสิตและเชิญศิษย์เก่า คณะครูอาจารย์และนักเรียนในเครือ

ข่ายความร่วมมือรวมถึงคัดเลือกบทเพลงเพื่อฝึกซ้อมตามแผนที่เตรียมไว้

ผลงำนสร้ำงสรรค์ : จัดแสดงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เวลา 18.30 

น. ถึง 20.30 น. โดยมีมีบทเพลงทั้งสิ้น 11 บทเพลง นักดนตรี 92 คน แบ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ 2 คน นิสิตปัจจุบัน 34 

คน ศิษย์เก่า 10 คน นักเรียน นักศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือ 42 คน ครูและอาจารย์ดนตรี 4 คน 

ค�ำส�ำคญั : วงดุริยางค์เครื่องลม ฉันไทย 

1 นิสิต, สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 90000 
2 อาจารย์, สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 90000 
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Parichat Wind Orchestra Thaksin University “Chan Thai”

Setthawut Chansommit1  and Kraisil Sodanil2 

Abstract

Introduction: This creative work was created to demonstrate the important process in creating a musical per-

formance. There is a concept that will convey the works of the traditional Thai music and applied Thai with 

the arranger bringing new arrangement in the style of wind orchestra, which is an international band that will 

convey the ideas of international musicians who are aware of Thai being. That does not forget the music that 

represents nationality and also training students to learn the role of band management, music performance, 

working together with various agencies. This is integrated with teaching and learning with the idea that “Creative 

Students, Unite Youth, Music Center in the south, continue to create and contribute to society.”

Objective: To create works of music performances, traditional Thai songs and Thai applied from the composers 

through the performances of the wind orchestra as well as the development of musical performances and the 

reputation of Thaksin University.

Procedure and methods of creative production: Establish a working group, select students and invite alum-

ni Faculty, teachers and students in the cooperation network, including the selection of songs to practice as 

planned.

Creative works: The exhibition held on 10 November 2018 at Parichat Auditorium Thaksin University Songkhla 

Campus from 18.30 hrs. To 20.30 hrs. There are 11 songs and 92 musicians are from Thaksin University profes-

sors 2 persons, current students 34 persons, alumni 10 persons, cooperative student networks 42 persons and 

4 persons from music teachers and teachers.

Keywords: Wind Orchestra, Chan Thai
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ประเภทของผลงานวิจัยสร้างสรรค์ 
การแสดงดนตรี 

 
แนวความคิด 

 ดนตรีกับมนุษย์เป็นสิ่งที่อยู่ร่วมกันมาตั้งแต่อดีต ดนตรีเกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์และสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นน้ีจัด
ว่าเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรม ดนตรีเข้าไปเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของคนในทุกๆ ระดับซ่ึงอาจเกิดจากแรงบันดาลใจที่จะพยายาม
สะท้อนภาพความเป็นจริงของตนหรือสะท้อนภาพความเป็นจริงของสังคมที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัย ปัจจัยความเป็นอยู่สภาวะ
แวดล้อมเป็นตัวก าหนดหรือเป็นวัตถุดิบที่น ามาผสมผสานและสร้างสรรค์กับแนวคิดทางศิลปะที่สะท้อนผ่านออกมาทางดนตรี
และบทเพลงในแง่มุมต่างๆได้อย่างชัดเจน ดนตรีหรือบทเพลงเปรียบเสมือนการบันทึกภาพทางประวัติศาสตร์ชนิดหน่ึงที่
สะท้อนเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ หรือสะท้อนแนวคิด อุดมการณ์ในแต่ละยุคสมัยอย่างต่อเน่ือง (สุชาติ แสงทอง, ๒๕๓๗, น.๑) 
การจัดแสดงดนตรี วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ Parichat Wind Orchestra ภายใต้ชื่องาน “ฉันไทย” จึง
ตระหนักถึงความเป็นนักดนตรีสากลที่มีความเป็นไทย เป็นคนไทยฉันใด ก็ยังคงเป็นคนไทยที่เล่นดนตรีสากลแต่ก็ยังคงรักความ
เป็นไทยและเพลงไทยฉันน้ัน 

 
ความส าคัญของการท างานสร้างสรรค์ 

คณะท างานมีความรักในถิ่นก าเนิดไทยเป็นคนไทยที่รักในเสียงดนตรีแต่มีความถนัดและความชอบทางด้านเครื่อง
ดนตรีสากลจึงตระหนักถึงความเป็นคนไทยถึงแม้จะเป็นนักดนตรีสากลแต่มีความรักและไม่อาจลืมในส าเนียงของดนตรีไทยได้
ซ่ึงเพลงไทยเดิมน้ันนับวันเยาวชนรุ่นใหม่อาจไม่รู้จักนัก การจัดแสดงดนตรีวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ 
Parichat Wind Orchestra ภายใต้ชื่องาน “ฉันไทย” จึงขอเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการแสดงในรูปแบบของ
วงดุริยางค์เครื่องลมที่ใช้เสน่ห์ของการผสมเสียง สีสันของเครื่องลมทองเหลืองและเครื่องลมไม้มาบรรเลงถ่ายทอดบทเพลงไทย
เดิมและเพลงไทยประยุกต์ที่มีนักเรียบเรียงเสียงประสานได้ท าการเรียบเรียงใหม่ส าหรับวงประเภทน้ี มาถ่ายทอดต่อผู้ฟัง ทั้งน้ี
นักดนตรีทุกคนยังต้องใช้ทักษะในการฝึกฝนและเป็นการพัฒนาทักษะการบรรเลงดนตรีไปพร้อมๆกัน รวมถึงการสร้างค่านิยมที่
ดีต่อวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นชาติ ความเป็นคนในถิ่นก าเนิดที่ในอดีตบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้จนน าไปสู่ความรัก ความ
สามัคคี ความหวงแหน จนน าไปสู่การสืบสานทางวัฒนธรรมของชาติในอนาคตสืบไป 
 

วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
1. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานการแสดงดนตรีของนิสิตนักดนตรีสากลที่มีจิตใจรักและตระหนักถึงความไทย 
2. เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดบทเพลงไทยเดิมและไทยประยุกต์ผ่านการแสดงในรูปแบบของวงดุริยางค์เครื่องลม 
3. เพื่อพัฒนาทักษะการแสดงดนตรีของนักเรียน นิสิต และนักศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ 
4. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงด้านวิชาการดนตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

1. จัดตั้งคณะท างานด าเนินงานโดยมีคณะท างานคือนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล จ านวน 9 คน 
 ได้แก่ นายเสฎฐวุฒิ จันทร์สมมิตร นายวรพล ฉัตรชัยพันธ์ นายพงษ์สิทธ์ ศรีทอง นายจิรศักดิ์ ดิสโร นายณัฐพงษ์ แซ่ฮ่อ 
นางสาวจุวัยดี่ หวันตันหยง นางสาวเมธิชา ฮวดเส็ง นายชโยดม ปลอดอักษร และนายวิทวัส สุขะกุล โดยมีอาจารย์ไกรศิลป์ 
โสดานิล เป็นที่ปรึกษาและควบคุมการด าเนินงาน ซ่ึงคณะท างานจัดประชุมวางแผนการด าเนินงานด้านการแสดงดนตรีใน
รูปแบบของวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ Parichat Wind Orchestra จนได้แนวคิดในการแสดงดนตรีภายใต้
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ชื่องาน “ฉันไทย” ทั้งน้ีคณะท างานจึงได้ด าเนินการแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆ คือฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายควบคุมการฝึกซ้อม ฝ่าย
ประสานงานและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายสาราณียกร และฝ่ายประเมินผล โดยแต่ละฝ่ายจะท าหน้าที่และ
ประสานงานกันอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการประชุมวางแผนรูปแบบงานและการเตรียมการรวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ  

2. ด าเนินการคัดเลือกนิสิตที่มีทักษะและความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมรวมถึงกระบวนการเชิญศิษย์เก่า คณะครู 
อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนต่างๆในเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อร่วมกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

2.1  นักดนตรีรับเชิญ อาจารย์ไกรศิลป์ โสดานิล และอาจารย์วศิน ศรียาภัย อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ 
สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

2.2  นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 29 คน 
2.3  นักดนตรีรับเชิญ นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 5 คน 
2.4  ศิษย์เก่าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 10 คน ซ่ึงปัจจุบัน 

ประกอบอาชีพได้แก่ นักดนตรีอิสระ เจ้าของโรงเรียนดนตรีบ้านครูกรณ์ จ.ตรัง คุณครูโรงเรียนพระแสงวิทยา คุณครูโรงเรียน
วัดเขาต่อ คุณครูโรงเรียนนราธิวาส คุณครูโรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จ.ยะลา คุณครูโรงเรียนสุไหงโกลก  

2.5  อาจารย์ ศิษย์เก่าและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 8 คน 
2.6  นักเรียนโรงเรียนแจ้งวิทยา 1 คน 
2.7  นักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธ 15 คน 
2.8  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 12 คน 
2.9  ครูและนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 5 คน 
2.10 นักเรียนโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 3 คน 
2.11 นักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม 2 คน 
2.12 และนิสิตช่วยงาน 10 คน 

3. การคัดเลือกบทเพลงโดยพิจารณาถึงความยากง่ายของบทเพลง แนวเพลง ความนิยม ยุคสมัยรวมถึงช่องทาง 
และแหล่งที่มาของบทเพลง โดยมีบทเพลงทั้งสิ้น 11 บทเพลง โดยมีล าดับการแสดงดังน้ี 

3.1 มาร์ชมหาวิทยาลัยทักษิณ ค าร้อง ผศ.จ าเริญ แสงดวงแข ท านอง รศ.นพพร ด่านสกุล 
อ านวยเพลงโดย อาจารย์ไกรศิลป์ โสดานิล 

3.2 เราสู้ เพลงพระราชนิพนธ์ ล าดับที่ 44 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เรียบเรียงส าหรับวงดุริยางค์เครื่องลมโดย อ.วิจิตร์ จิตรรังสรรค์ 
อ านวยเพลงโดย นายวรพล ฉัตรชัยพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 

3.3 ออเจ้าเอย ค าร้อง/ท านอง วิเชียร ตันติ  
เรียบเรียงส าหรับวงดุริยางค์เครื่องลมโดย ธันพสุทธ์ิ ประพันธ์เกียรตศิลป์   
อ านวยเพลงโดย นายณัฐพงษ์ แซ่ฮ่อ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 

3.4 สนามหลวง โดย สุรสีห์ อิทธิกุล 
อ านวยเพลงโดย  นายเสฎฐวุฒิ จันทร์สมมิตร นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 

3.5 ต้นบรเทศ  
เรียบเรียงส าหรับวงดุริยางค์เครื่องลมโดย อ.ประทีป สุพรรณโรจน์  
อ านวยเพลงโดย นายจิรศักดิ์ ดิสโร นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 

3.6 สวัสดีไชโย โดย จิรพันธ์ อังศวานนท์ เรียบเรียงส าหรับวงดุริยางค์เครื่องลมโดย อ.ประทีป สุพรรณโรจน์ 
อ านวยเพลงโดย นายวรพล ฉัตรชัยพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 
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3.7 ลาวดวงเดือน โดย พระเจ้าบรมวงค์เธอ กรมหม่ืนพิไชยมหินทโรดม  
เรียบเรียงส าหรับวงดุริยางค์เครื่องลมโดย ประทีป สุพรรณโรจน์ 
อ านวยเพลงโดย นายวรพล ฉัตรชัยพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 

3.8 แขกเชิญเจ้า โดย พระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก)  
เรียบเรียงส าหรับวงดุริยางค์เครื่องลมโดย อ.ประทีป สุพรรณโรจน์ 
อ านวยเพลงโดย นายเสฎฐวุฒิ จันทร์สมมิตร นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 

3.9 ลาวสมเด็จ เรียบเรียงส าหรับวงดุริยางค์เครื่องลมโดย มานิตย์ บูชาชนก  
อ านวยเพลงโดย นายเสฎฐวุฒิ จันทร์สมมิตร นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 

3.10 กฤษดาภินิหาร เรียบเรียงส าหรับวงออร์เคสตร้าโดย อ.ประทีป สุพรรณโรจน์ 
เรียบเรียงส าหรับวงดุริยางค์เครื่องลมโดย พีระพงศ์ ทวีเลิศสกุล 
อ านวยเพลงโดย อาจารย์ไกรศิลป์ โสดานิล  

3.11 The Musical Fantasia เรียบเรียงส าหรับวงดุริยางค์เครื่องลมโดย จิณณวัตร ม่ันทรัพย์ 
อ านวยเพลงโดย นายสมบูรณ์ ฉันโชคดี ศิษย์เก่าและคุณครูโรงเรียนวัดเขาต่อ 

4. ขั้นตอนการฝึกซ้อม 
การก าหนดตารางการฝึกซ้อมได้มีการจัดประชุมและหารือกับอาจารย์โดยจะมอบโน้ตเพลงให้กับนักดนตรีแต่ละคน 

ตามเครื่องมือเอกของแต่ละคนรวมถึงส่งโน้ตเพลงที่จะใช้แสดงให้แก่ศิษย์เก่า อาจารย์ ครูและนักเรียนในเครือข่ายความร่วมมือ 
เพื่อให้เป็นการน าไปฝึกซ้อมส่วนตัวก่อนที่จะก าหนดนัดหมายเพื่อท าการฝึกซ้อมรวมวงจริง โดยก าหนดให้ด าเนินการฝึกซ้อม
ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 ถึงเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยก าหนดให้ซ้อมทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ของสัปดาห์ เวลา 
17.15 น.ถึง 21.00 น.ทั้งน้ีจะมีอาจารย์เป็นผู้ดูแลและอ านวยการฝึกซ้อมตลอดจนมีเจ้าหน้าที่ของสาขาวิชาวิชาดุริยางคศาสตร์
ช่วยอ านวยความสะดวกในการเบิกอุปกรณ์และเปิด-ปิดห้องซ้อมตามเวลาที่ก าหนดโดยในแต่ละครั้งของการฝึกซ้อมจะเริ่มต้น
ด้วยการชี้แจงการฝึกซ้อมและบทเพลงที่จะฝึกซ้อมในแต่ละวันและแบ่งช่วงเวลาในการวอร์มและการฝึกซ้อมตามกลุ่มเครื่อง
ดนตรีโดยมีนิสิตรุ่นพี่ช่วยดูแลก ากับการฝึกซ้อม และรวมวงเพื่อฝึกซ้อมต่อไปตามล าดับ และจะมีการประเมินผลการฝึกซ้อม
ของแต่ละวันว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อมหรือไม่ รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาในแต่ละวันเพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้าน
ต่างๆต่อไป ทั้งน้ีจะด าเนินการเพิ่มวันเสาร์และอาทิตย์ รวมถึงเวลาในการฝึกซ้อมเพื่อท าการฝึกซ้อมรวมวงตามจ านวนผู้เล่นที่
ได้ก าหนดไว้จริงในกลางเดือนตุลาคม 2561 จนถึงวันฝึกซ้อมใหญ่ในเดือน พฤศจิกายน 2561  

5.  การเตรียมการแสดง ด าเนินการฝึกซ้อมใหญ่ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โดยฝึกซ้อมและก ากับด้านการแสดง 
จัดล าดับการแสดงในสถานที่จริง ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา รวมถึงการปรับเพลงในบางส่วน
เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของการแสดง ฝึกการบรรเลงเสมือนวันแสดงจริงเพื่อตรวจสอบหาจุดบกพร่องของการแสดงเพื่อ
แก้ปัญหาและปรับปรุงให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนท าการแสดงจริง และจัดแสดงในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ ณ หอประชุม
ปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เวลา 18.30 น. ถึง เวลา 20.30 น. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ช านิ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานในพิธี 
 

อุปกรณ์ในการด าเนินการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ (Parichat Wind Orchestra (PWO)) เป็นวงดุริยางค์เครื่องลมที่รวม

นิสิตที่เรียนด้านเครื่องลมและเครื่องกระทบ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล รวมถึงในเครือข่ายความร่วมมือทางด้านดนตรี ซ่ึง
ประกอบไปด้วยกลุ่มเครื่องดนตรีหลัก คือ กลุ่มเครื่องลมทองเหลือง และเครื่องลมไม้ รวมถึงโน้ตเพลงต่างๆที่ใช้ในการแสดง 

ทั้งน้ี กลุ่มเครื่องกระทบได้แก่ ทิมปานี มาริมบา ไวบราโฟน ไซโลโฟน ระฆังราว ฆ้อง กลองคอนเสิร์ต และอุปกรณ์
บางส่วนได้ประสานขอยืมจากโรงเรียนในเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้การแสดงน้ันสมบูรณ์แบบที่สุด 

เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 คณะท างานต้องรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการท างานร่วมกับหน่วยงาน
และบุคคลภายนอก มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ติดตามและประเมินผลการท างานแต่ละวันแล้วแก้ไขเม่ือพบปัญหาทันที  
 

ผลงานสร้างสรรค์ 
วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ (Parichat Wind Orchestra (PWO)) เป็นวงดุริยางค์เครื่องลมที่รวม

นิสิตที่เรียนด้านเครื่องลมและเครื่องกระทบ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล โดยมีแนวคิดที่ว่า “นิสิตสร้างสรรค์ เยาวชนรวมใจ 
ศูนย์กลางดนตรีในภาคใต้ สืบสาน สร้างสรรค์สู่สังคม” ที่จะเป็นศูนย์กลางสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่มีต่อสังคม เยาวชน
นักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจที่จะเรียนด้านดนตรีในระดับอุดมศึกษาและก้าวสู่การแสดงดนตรีในรูปแบบวงดุริยางค์เครื่อง
ลม โดยการจัดแสดงในครั้งน้ีใช้ชื่อผลงานสร้างสรรค์ด้านการแสดงดนตรี ภายใต้ชื่องาน “ฉันไทย” 
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เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 คณะท างานต้องรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการท างานร่วมกับหน่วยงาน
และบุคคลภายนอก มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ติดตามและประเมินผลการท างานแต่ละวันแล้วแก้ไขเม่ือพบปัญหาทันที  
 

ผลงานสร้างสรรค์ 
วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ (Parichat Wind Orchestra (PWO)) เป็นวงดุริยางค์เครื่องลมที่รวม

นิสิตที่เรียนด้านเครื่องลมและเครื่องกระทบ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล โดยมีแนวคิดที่ว่า “นิสิตสร้างสรรค์ เยาวชนรวมใจ 
ศูนย์กลางดนตรีในภาคใต้ สืบสาน สร้างสรรค์สู่สังคม” ที่จะเป็นศูนย์กลางสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่มีต่อสังคม เยาวชน
นักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจที่จะเรียนด้านดนตรีในระดับอุดมศึกษาและก้าวสู่การแสดงดนตรีในรูปแบบวงดุริยางค์เครื่อง
ลม โดยการจัดแสดงในครั้งน้ีใช้ชื่อผลงานสร้างสรรค์ด้านการแสดงดนตรี ภายใต้ชื่องาน “ฉันไทย” 
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ค าขอบคุณ 
 ผลงานสร้างสรรค์ด้านการแสดงดนตรีน้ีไม่อาจเกิดขึ้นได้หากขาดความร่วมมือด้านการสนับสนุนโน้ตเพลง จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายรักชาติ หมีเถื่อน อุปกรณ์ดนตรีบางส่วนและความร่วมมือจาก องค์การนิสิต ศิษย์เก่าและ 
นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โรงเรียนมหาวชิราวุธ โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัย โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา โรงเรียนวรนารีเฉลิม โรงเรียนแจ้ง
วิทยา โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ และรวมถึงทีมงานที่เก่ียวข้องทุกคน ซ่ึงทางคณะท างานต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 

เอกสารอ้างอิง 
สุชาติ แสงทอง (๒๕๓๗). อดีตรับใช้ปัจจุบัน: กรณีศึกษาการประดิษฐ์สร้างดนตรีร่วมสมัยเพลงร าโทน.นครสวรรค์: หจก.ริมปิง 
 การพิมพ์. 
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กำรสร้ำงสรรค์นำฏศิลป์ไทยร่วมสมัย ชุด อ�ำแดง 

ชนิสรา บุญยอดมิ่ง1 บุณยาพร รอดเอียด1 และจิราวรรณ จันทร์โยธา2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : อ�าแดงเหมือน ผู้หญิงไทยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ที่ได้เป็นผู้น�าในการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ เนื่องจากโดนบิดา มารดา ขาย

เพื่อใช้หนี้และโดนบังคับให้แต่งงานกับคนที่เธอไม่พึงพอใจ ดั่งเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้สร้างสรรค์ได้น�าเรื่องราวมาออกแบบเป็นผลงาน

ในรูปแบบของนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย 

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาเรื่องราวการปิดกั้นด้านสิทธิเสรีภาพของอ�าแดงซึ่งเป็นกลุ่มผู้หญิงไทยในสมัยรัชกาลที่ 1–4 เพื่อน�ามาสร้าง

สรรค์เป็นผลงานการแสดงในรูปแบบของนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย 

วิธีกำรสร้ำงสรรค์ : กระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ใช้หลักการออกแบบท่าของคุณธนากร สรรย์วราภิภู มีขั้นตอนดังนี้ แก่นของ

หนงัสอืทีไ่ด้แรงบนัดาลใจ การตัง้ค�าถาม องค์ประกอบการแสดง การออกแบบดนตรเีพือ่การเคลือ่นไหวและการใช้ประสบการณ์ชวีติ

ผลกำรสร้ำงสรรค์ : ผลงานสร้างสรรค์ชุด อ�าแดง เป็นผลงานการแสดงในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย ที่แสดงถึงการปิดกั้นด้าน

สิทธิเสรีภาพของผู้หญิง แต่งกายตามแบบหญิงสาวสามัญในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ มีโครงสร้างดนตรีประกอบการแสดง 2 ช่วง คือ

ช่วงดนตรช้ีา เพือ่ใช้บรรเลงประกอบกระบวนท่าทีเ่ป็นการเคลือ่นไหวอย่างช้าๆเพือ่ประกอบสือ่ให้เหน็ถงึอารมณ์ความเจบ็ปวด และ

ช่วงดนตรีเร็ว เพื่อใช้บรรเลงประกอบกระบวนท่าท่ีสื่อให้เห็นถึงการได้รับอิสรภาพและการโดนปลดปล่อย มีกระบวนท่าเต้นโดยมี

โครงสร้างท่านาฏศิลป์ไทยผสมผสานกับท่าเต้นบัลเลต์และท่าที่แสดงอากัปกิริยาของมนุษย์ ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 7 นาที ใช้

นักแสดงผู้หญิงล้วน จ�านวน 10 คน เพื่อแทนอ�าแดงในสมัยต้นรัตนโกสินทร์

ค�ำส�ำคัญ: อ�าแดง นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย

1 นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
2 อาจารย์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
1 Undergraduate students, Bachelor Degree in Fine Arts, Performing Art Program, Faculty of Fine Arts, Thaksin University, Songkhla 

Campus, 90000, Thailand
2  Lecturer, Faculty of Fine and Applied Arts, Thaksin University Songkhla 90000, Thailand
*  Corresponding author: Tel.: 065-0622915. E-mail address: Chanispice@gmail.com
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Contemporary Thai dance creation Amdaeng 

Chanisara Boonyodming1 , Boonyaporn Rodied1 and Jirawan Chanyotha2

Abstract

Introduction: Amdaeng Muen is Thai woman in Rattanakosin period who was the leader of civil rights claims 

due to being hit by parents selling for debt and being forced to marry someone she is not satisfied with. As 

such event the creator has brought the story to design a work of contemporary Thai dance.

Objective: To study the story of blocking the rights and freedoms of Amdaeng, a group of Thai women in the 

reign of King Rama 1–4, to be created a work of contemporary Thai classical dance.

Creativemethods: creative production processes using the design principles of Thanakorn Sunvaraphiphu, with 

following steps, the core of the book that inspired the questioning of the composition of show, music design 

for movement and life experiences use.

Creative results: this creative works is a performance in a contemporary Thai dance style that represents the 

blocking of women’s freedom dressed as an ordinary girl in the early Rattanakosin period. There are 2 session 

of music structure for the performance. Slow music session uses to play a process that is moving slowly to 

assemble the media to reflect the emotions, pain. Fast music session uses to play in the process of expressing 

freedom and liberation. There is a choreography process with the structure of Thai classical dance combined 

with ballet dances and postures that show human behavior. It takes about 7 minutes to perform. Use all 10 

female actors to represent Amdaeng in the early Rattanakosin period.

Keywords: Amdaeng Muen, Contemporary Thai dance
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ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ : นาฏศิลปไ์ทยร่วมสมยั 

แนวความคิดหลัก 
 ผู้สร้างสรรค์ต้องการน าเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้หญิงในยุคต้นรัตนโกสินทร์ ที่ถูกบังคับและถูกปิดกั้นทางสิทธิ
เสรีภาพ ผู้สร้างสรรค์ได้หยิบยกเรื่องราวของอ าแดงเหมือน โดยสื่อให้เห็นภาพของกลุ่มผู้หญิงในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ที่มีความรู้
เจ็บปวดทางด้านร่างกายและจิตใจ หลังจากถูกลงโทษ เนื่องจากไม่เช่ือฟังบิดามารดา จึงท าให้อ าแดงเหมือนและกลุ่มผู้หญิงลุก
ขึ้นมาเรียกร้องสิทธิให้กับตนเอง จนได้รับความเป็นอิสระและมเีสรีภาพ ผู้สร้างสรรค์จึงน าเรือ่งดังกล่าวมาสรา้งสรรค์เป็นผลงาน
การแสดงในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย 

ความส าคัญของการท างานสร้างสรรค์ 
 อ าแดงหรือกลุ่มผู้หญิงในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ มีบทบาทและภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเนื่องจากค่านิยมใน
สังคมไทยที่ถือว่า“ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง” ยกให้สามีเป็นผู้น าแม้แต่การกินอยู่ ฝ่ายผู้หญิงจะต้อง “ตื่นก่อน นอนทีหลัง” ผู้
หญิงไทยจึงมีหน้าที่ปรนนิบัติสามี และดูแลงานบ้านงานเรือนหรือประกอบอาชีพท าไร่ ท านา เพราะเหตุนี้อ าแดงจึงไม่ได้รับ
โอกาสและสิทธิของตนเอง ซึ่งทางกฎหมายในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ก าหนดให้สถานภาพของผู้หญิงในวัยเยาว์ให้เป็นทรัพย์สิน
ของบิดามารดา และเมื่อเติบโตมีครอบครวัแล้วผูห้ญิงก็ถูกก าหนดให้เป็นเสมือนทรัพย์สนิของสามี ข้อก าหนดในกฎหมายเก่าท่ีมี
การใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา (กรวิภา บุญซื่อ 2545 : 126)  ได้กล่าวถึงผู้หญิงไทยในอดีตว่า “...มิได้มีสิทธิและอ านาจใน
การตัดสินใจในชีวิตของตนเอง หรือสามารถปกป้องเรียกร้องเสรีภาพของตนเองได้ ท าให้บทบาทของผู้หญิงไทยให้ตกต่ าลง ผู้
หญิงไทยถูกท าให้เป็นวัตถุทางเพศกลายเป็นสินค้าที่ซื้อขายได้ และถูกท าทารุณกรรมจากสามี โดยได้หยิบยกบุคคลที่ลุกขึ้นมา
เรียกร้องสิทธิเสรีภาพของตนเอง  ทั้งนี้มีหลายบุคคลที่ได้รับความไม่เป็นธรรมที่แตกต่างกัน ดั่งเช่นคดีของอ าแดงเหมือน หรือ
นางสาวเหมือน เป็นหญิงสาวสามัญ อายุ 21 ปี เป็นคดีที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่ถูกการกดดันจากบิดา มารดา เพื่อบังคับ
ให้แต่งงาน เพราะบิดามารดาของเธอได้ท าสัญญาซื้อขายในตัวเธอไว้โดยที่เธอไม่เต็มใจ อ าแดงเหมือนไม่กระท าตามที่บิดา
มารดาบอก อ าแดงเหมือนจึงโดนบิดามารดาท าร้ายทุบตีรวมไปถึงการโดนข่มขู่จากชายที่บิดามารดาได้ท าสัญญาซื้อขายเธอ 
เมื่ออ าแดงเหมือนไม่มีสิทธิ์เรียกร้องหรือปฏิเสธได้ เธอจึงหนีไปถวายฎีกาแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้าอยู่หัว จึงท าให้
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นถึงสิทธิของผู้หญิงและตั้งกฎหมายเพื่อสิทธิของผู้หญิง หลังจากนั้นอ าแดง
เหมือนถือเป็นผู้หญิงคนแรกท่ีได้ลุกข้ึนสู้เพื่อทวงสิทธิเสรีภาพให้ตนเองท าให้ผู้หญิงได้มีสิทธ์ิและเสรีภาพมากข้ึน” 
 จากข้อมูลอ้างอิงผู้สร้างสรรค์ได้เห็นถึงบทบาทและหน้าที่ของอ าแดง ทั้งนี้ยังได้เห็นถึงการถูกปิดกั้นทางด้านสิทธิ
เสรีภาพของผู้หญิง ส่งผลให้ผู้สร้างสรรค์เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานการแสดง โดยการหยิบยกคดีของอ าแดง
เหมือน และกลุ่มผู้หญิงไทยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นั้นที่ได้ลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิให้กับตนเอง  มาถ่ายทอดเป็นการแสดง
นาฏศิลป์ในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย โดยใช้ท่าทางและการสื่ออารมณ์ผ่านทางนักแสดง เพื่อกระตุ้นให้เห็นถึงการเคารพ
ในสิทธิเสรีภาพซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตร่วมกันในสังคม 
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เรียกร้องสิทธิเสรีภาพของตนเอง  ทั้งนี้มีหลายบุคคลที่ได้รับความไม่เป็นธรรมที่แตกต่างกัน ดั่งเช่นคดีของอ าแดงเหมือน หรือ
นางสาวเหมือน เป็นหญิงสาวสามัญ อายุ 21 ปี เป็นคดีที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่ถูกการกดดันจากบิดา มารดา เพื่อบังคับ
ให้แต่งงาน เพราะบิดามารดาของเธอได้ท าสัญญาซื้อขายในตัวเธอไว้โดยที่เธอไม่เต็มใจ อ าแดงเหมือนไม่กระท าตามท่ีบิดา
มารดาบอก อ าแดงเหมือนจึงโดนบิดามารดาท าร้ายทุบตีรวมไปถึงการโดนข่มขู่จากชายที่บิดามารดาได้ท าสัญญาซื้อขายเธอ 
เมื่ออ าแดงเหมือนไม่มีสิทธิ์เรียกร้องหรือปฏิเสธได้ เธอจึงหนีไปถวายฎีกาแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้าอยู่หัว จึงท าให้
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นถึงสิทธิของผู้หญิงและตั้งกฎหมายเพื่อสิทธิของผู้หญิง หลังจากนั้นอ าแดง
เหมือนถือเป็นผู้หญิงคนแรกท่ีได้ลุกข้ึนสู้เพื่อทวงสิทธิเสรีภาพให้ตนเองท าให้ผู้หญิงได้มีสิทธ์ิและเสรีภาพมากข้ึน” 
 จากข้อมูลอ้างอิงผู้สร้างสรรค์ได้เห็นถึงบทบาทและหน้าที่ของอ าแดง ทั้งนี้ยังได้เห็นถึงการถูกปิดกั้นทางด้านสิทธิ
เสรีภาพของผู้หญิง ส่งผลให้ผู้สร้างสรรค์เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานการแสดง โดยการหยิบยกคดีของอ าแดง
เหมือน และกลุ่มผู้หญิงไทยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นั้นที่ได้ลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิให้กับตนเอง  มาถ่ายทอดเป็นการแสดง
นาฏศิลป์ในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย โดยใช้ท่าทางและการสื่ออารมณ์ผ่านทางนักแสดง เพื่อกระตุ้นให้เห็นถึงการเคารพ
ในสิทธิเสรีภาพซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตร่วมกันในสังคม 
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วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาเรื่องราวการปิดกั้นด้านสิทธิเสรีภาพของอ าแดงซึ่งเป็นกลุ่มผู้หญิงไทยในสมัยรัชกาลที่ 1–4 เพื่อน ามา
สร้างสรรค์เป็นผลงานการแสดงในรูปแบบของนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย 

กระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
    จากการศึกษาข้อมูลผู้สร้างสรรค์ได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูล และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อออกแบบการ
สร้างสรรค์ผลงานการแสดง ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้หลักการออกแบบท่า(นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย) ของคุณธนากร สรรย์วราภิภู ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 1.แก่นของหนังสือที่ได้แรงบันดาลใจ 
  ผู้สร้างสรรค์มีความสนใจในเรื่องของอ าแดงเหมือนหญิงสาวในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เกี่ยวกับการเรียกร้อง
สิทธิเสรีภาพของตน โดยผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาจากหนังสือ“คดีความของนางสาวเหมือน” ซึ่งได้กล่าวถึงเรื่องราวของอ าแดง
เหมือนหญิงสามัญที่โดนบิดามารดาทุบตี ท าร้ายร่างกาย เนื่องจากไม่เช่ือฟังที่บิดามารดา ผู้สร้างสรรค์จึงเกิดแรงบันดาลใจและ
น ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานการแสดงในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย 
 2.การต้ังค าถาม 
  ผู้สร้างสรรค์ได้ตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องราวของอ าแดงเหมือน ถึงประเด็นท่ีว่า เพราะเหตุใดอ าแดงเหมือนจึง
ถูกทุบตี ท าร้ายร่างกายโดยบิดามารดาของตนเอง และวิธีการเรียกร้องสิทธิของตนอย่างไร และเรื่องราวของอ าแดงเหมือนมี
การสอดคล้องกับเรื่องราวความเสมอภาคของคนในสังคมในปัจจุบันอย่างไร จากการศึกษาเรื่องราวของอ าแดงเหมือนพบว่า 
อ าแดงเหมือนโดนบิดามารดา น าตัวไปขายเพื่อใช้หนี้การพนันและโดนบังคับให้แต่งงานกับคนที่เธอไม่ยินยอม อ าแดงเหมือนไม่
ยอมกระท าจึงท าให้โดนทุบตี ท าร้าย เมื่อถูกปิดกันด้านสิทธิ เธอจึงหนีไปถวายฎีกาแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงการปิดกั้นด้านสิทธิของผู้หญิง พระองค์จึงออกกฎหมายให้ผู้หญิงมีสิทธิที่ตัดสินใจเองได้ ท าให้ผู้หญิง
ได้รับอิสรภาพมาจนถึงปัจจุบัน 
 3.องค์ประกอบการแสดง 
  3.1 การออกแบบสร้างสรรค์เคร่ืองแต่งกาย  
   การออกแบบเครื่องแต่งกายผู้สร้างสรรค์ได้ใช้โครงสร้างเครื่องแต่งกายของผู้หญิงในยุคต้น
รัตนโกสินทร์ เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาของการแสดง ผู้สร้างสรรค์จึงออกแบบเครื่องแต่งกาย โดยช่วงบน ใช้ลักษณะของการ
พันผ้าแถบครึ่งตัว ช่วงล่างใช้ลักษณะของการนุ่งโจงกระเบน เพื่อให้เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบการแสดง ผู้
สร้างสรรค์เลือกใช้สีเทาเข้มทั้งช่วงบนและช่วงล่าง เนื่องจากสีเทาเข้มให้ความหมายถึงการมีศักด์ิศรีของผู้หญิง ความอดทนต่อ
สิ่งที่เกิดขึน้และหมายถึงการเช่ือถือในความเป็นธรรม (เฉลิมชัย สุวรรณวัฒนา 2553 : 57)  ในส่วนของทรงผมผู้สร้างสรรค์ใช้
การรวบผมติดมวยต่ า เพื่อให้เหมาะสมแก่การแสดง 
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ภาพที่ 1 : ภาพร่างชุดเครื่องแต่งกาย 
ที่มา : นางสาวชนิสรา  บุญยอดมิง่ 

  3.3 อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดง 
   ผู้สร้างสรรค์ต้องการใช้ผ้าสีด ามาเป็นอุปกรณ์ประกอบในการแสดง โดยน าผ้าสดี ามาปดิตา เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงอารมณ์ความทรมานและการติดพันธนาการ การถูกปดิกั้นด้านสิทธิจากบดิามารดา เนื่องจากต้องอยู่ในการดูแล
ควบคุมของบิดามารดาหรือคนรักเท่าน้ัน  

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 2 : ผ้าชฟีองสีด า 
ที่มา : https://www.pinterest.com 

 4.การออกแบบดนตรีเพ่ือการเคลื่อนไหว 
  กระบวนการออกแบบดนตรีประกอบการแสดง ผู้สร้างสรรค์ก าหนดรูปแบบการน าเสนอในลักษณะของการ
เน้นอารมณ์ความรู้สึก ผู้สร้างสรรค์จึงใช้ดนตรีแบบเก่า น ามาดัดแปลงเป็นเพลงใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดง โดยใช้ดนตรี
สากลผสมผสานกับดนตรีไทย ในลักษณะของการสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจากความทุกข์ และไม่มีสิทธิเรียกร้อง ผู้
สร้างสรรค์จึงก าหนดเครื่องดนตรีไทยประเภท ซออู้ เพื่อสร้างอารมณ์ที่ท าให้เกิดความทุกข์ และใช้เครื่องดนตรีสากลประเภท 
เปียโน และไวโอลิน เพื่อเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกจากการที่ได้รับอิสรภาพและได้เป็นตัวของตัวเอง ผู้สร้างสรรค์จึงใช้เครื่อง
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ดนตรีที่สามารถบ่งบอกเนื้อหาและเป็นตัวก าหนดเหตุการณ์ของเรื่องราวในการแสดงแต่ละช่วงเนื่องจากให้สอดคล้องกับเนื้อหา
การแสดงโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 ช่วงที่ 1 เน้นการใช้จังหวะที่ช้า เพื่อสื่อให้เห็นถึงอารมณ์ความเจ็บปวดเศร้าหมอง และกระบวนท่าทางการเคลื่อนไหว
ร่างกายตามอากัปกริิยาธรรมชาตขิองมนุษย์ท่ีแสดงความเจ็บปวดจากการถูกทุบตี 
 ช่วงที่ 2 เน้นการเร่งจังหวะให้มคีวามตื่นเต้น เพื่อสื่อให้เห็นถึงการไดร้ับอิสระจากการทีไ่ดลุ้กข้ึนมาเรียกร้องเพื่อทวง
สิทธิเสรีภาพ 
 5.การใช้ประสบการณ์ชีวิต 
  ผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ประสบการณ์ที่ได้รับการเรียนรู้จากครูอาจารย์รวมถึงมีความสนใจในด้านของการ
ออกแบบท่าเต้น การแปรแถว และการเคลื่อนไหวร่างกายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ในลักษณะของการแสดง 
Contemporary Dance จึงได้น าความรู้ที่ได้รับมาสร้างสรรค์เป็นผลงานการแสดง โดยผู้สร้างสรรค์ต้องการน าท่าทางการ
เคลื่อนไหวตามอากัปกิริยาธรรมชาติของมนุษย์ เพ่ือสื่อถึงความทุกข์ทรมาน จากการโดนทุบตี เนื่องจากไม่เช่ือฟังบิดามารดา ที่
เลียนแบบลักษณะสถานภาพของผู้หญิง และเมื่อไม่สามารถท าอะไรได้ตนจึงเรียกร้องเพื่อให้ได้รับสิทธิในการเป็นอิสระ โดยใช้
ท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยผสมผสานกับท่าเต้นบัลเลต์ โดยใช้ระยะเวลา 7 นาที นักแสดงผู้หญิงล้วน 
จ านวน 10 คน แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง คือ 
 ช่วงที่ 1 สื่อถึงกลุ่มผู้หญิงท่ีแสดงออกถึงความเจ็บปวดทางด้านร่างกายและจิตใจหลังจากถูกลงโทษ เนื่องจากไม่เช่ือ
ฟังบิดามารดา โดยมีผ้าสีด าเป็นอุปกรณ์ประกอบ เพื่อสื่อให้เห็นถึงพันธนาการจากความทุกข์ทรมานโดยใช้ระยะเวลาในการ
แสดงประมาณ 3 นาที  
 ช่วงที่ 2 สื่อถึงกลุ่มผู้หญิงท่ีเรียกร้องเพื่อทวงสิทธิของตนโดยมีอ าแดงเหมือนเป็นผู้น า จนกระทั่งได้รับความเป็นอิสระ
และมีเสรีภาพมากขึ้น โดยใช้การเคลื่อนไหวร่างกายในท่านาฏศิลป์ไทยผสมผสานกับท่าบัลเลต์ เพื่อสื่อให้เห็นถึงการได้รับ
อิสรภาพ โดยใช้ระยะเวลาในการแสดงประมาณ 4 นาที 
  5.1 ลักษณะท่าเต้น 
   ผู้สร้างสรรค์น าเสนอผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย โดยใช้ท่าทางที่
เลียนแบบภาพเหตุการณ์และลักษณะสถานภาพของผู้หญิง ใช้ท่าทางที่สื่อให้เห็นถึงความทรมานจากการโดนท าร้าย ความ
แข็งแรง และความเป็นอิสระ ผู้สร้างสรรค์จึงน ามาดัดแปลงและผสมกับจินตนาการในการออกแบบการแสดง 

 

 

 

  

 ภาพที่ 3 : ท่าทางที่สื่อถึงการไม่มสีิทธิพูด       ภาพที่ 4 : ท่าทางที่สื่อถึงการหลุดพ้น 
 ที่มา : นางสาวบุณยาพร  รอดเอียด         ที่มา : นางสาวบณุยาพร  รอดเอียด 
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  5.2 ลักษณะการใช้พ้ืนที่บนเวที 
   ผู้สร้างสรรค์มีจุดมุ่งหมายในการใช้พื้นที่บนเวทีเพื่อการสื่อสารอารมณ์ตามรูปแบบของการแสดง
ดังนี้  
  ช่วงที่ 1 สื่อให้เห็นถึงความความเจ็บปวดทรมาน ใช้การเคลื่อนที่อย่างช้าๆเข้าหาคนดู เพื่อสร้างอารมณ์
ความรู้สึกหวาดกลัว 
  ช่วงที่ 2 สื่อให้เห็นถึงการเรียกร้องสิทธิจนกระทั่งได้รบัอิสรภาพ ใช้การเคลื่อนที่ไปในแนวราบ ขนานกับเวที 
เพื่อเป็นการน าสายตาคนดูจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง 

ผลงานสร้างสรรค์ 
 จากการศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานชุด อ าแดง เป็นผลงานการแสดงในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย  มี
โครงสร้างดนตรีประกอบการแสดง 2 ช่วง คือช่วงดนตรีช้า  เพื่อใช้บรรเลงประกอบกระบวนท่าที่เป็นการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ
เพื่อประกอบสื่อให้เห็นถึงอารมณ์ความเจ็บปวด และช่วงดนตรีเร็ว  เพื่อใช้บรรเลงประกอบกระบวนท่าที่สื่อให้เห็นถึงการได้รับ
อิสรภาพและการโดนปลดปล่อย มีกระบวนท่าเต้นโดยมีโครงสร้างท่านาฏศิลป์ไทยผสมผสานกับท่าเต้นบัลเลต์และท่าที่แสดง
อากัปกิริยาของมนุษย์  ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 7 นาที ใช้นักแสดงผู้หญิงล้วน จ านวน 10 คน เพื่อแทนกลุ่มอ าแดงใน
สมัยต้นรัตนโกสินทร์ 

กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้สร้างสรรค์ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์จิราวรรณ  จันทร์โยธา ที่กรุณาให้ค าปรึกษาและตรวจสอบข้อมูลความ
ถูกต้อง อาจารย์อรวรรณ โภชนาธาร ท่ีให้ค าปรึกษาแนะน าในทุก ๆ ด้าน ตลอดจนคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
รวมถึงอาจารย์ศรัทธา มณีโชติ  และนายณัฐสิทธิ์  บุระชัด ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับดนตรีประกอบการแสดงทุกท่าน และ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ 
ตลอดจนนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดงทุกช้ันปี ที่คอยเป็นก าลังสนับสนุนจนการท างานครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งผู้
สร้างสรรค์ซาบซึ้งในความกรุณาอันใหญ่ยิ่งจากท่าน และขอขอบพระคุณมา  ณ โอกาสนี้ 

เอกสารอ้างอิง 
 [1] จิตติมา  พรอรุณ(2538).การเรียกร้องสิทธิสตรี.วิทยานิพนธ์(ประวัติศาสตร์).กรุงเทพฯ:บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
 [2] ธนกร สรรย์วราภิภู (2558).กระบวนการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย.วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์.กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
 [3] ปราง ยอดเกตุ(2556).ประชาสังคมกับความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรี.สารนิพนธ์(รัฐประศาสนศาสตร์).
กรุงเทพฯ:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
 [4] พนารัตน์ มาศฉมาดล(2546).สิทธิเสรีภาพของสตรีภายใต้ระบบการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช.
วิทยานิพนธ์(กฏหมาย).กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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  5.2 ลักษณะการใช้พ้ืนที่บนเวที 
   ผู้สร้างสรรค์มีจุดมุ่งหมายในการใช้พื้นที่บนเวทีเพื่อการสื่อสารอารมณ์ตามรูปแบบของการแสดง
ดังนี้  
  ช่วงที่ 1 สื่อให้เห็นถึงความความเจ็บปวดทรมาน ใช้การเคลื่อนที่อย่างช้าๆเข้าหาคนดู เพื่อสร้างอารมณ์
ความรู้สึกหวาดกลัว 
  ช่วงที่ 2 สื่อให้เห็นถึงการเรียกร้องสิทธิจนกระทั่งได้รบัอิสรภาพ ใช้การเคลื่อนที่ไปในแนวราบ ขนานกับเวที 
เพื่อเป็นการน าสายตาคนดูจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง 

ผลงานสร้างสรรค์ 
 จากการศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานชุด อ าแดง เป็นผลงานการแสดงในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย  มี
โครงสร้างดนตรีประกอบการแสดง 2 ช่วง คือช่วงดนตรีช้า  เพื่อใช้บรรเลงประกอบกระบวนท่าที่เป็นการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ
เพื่อประกอบสื่อให้เห็นถึงอารมณ์ความเจ็บปวด และช่วงดนตรีเร็ว  เพื่อใช้บรรเลงประกอบกระบวนท่าที่สื่อให้เห็นถึงการได้รับ
อิสรภาพและการโดนปลดปล่อย มีกระบวนท่าเต้นโดยมีโครงสร้างท่านาฏศิลป์ไทยผสมผสานกับท่าเต้นบัลเลต์และท่าที่แสดง
อากัปกิริยาของมนุษย์  ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 7 นาที ใช้นักแสดงผู้หญิงล้วน จ านวน 10 คน เพื่อแทนกลุ่มอ าแดงใน
สมัยต้นรัตนโกสินทร์ 

กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้สร้างสรรค์ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์จิราวรรณ  จันทร์โยธา ที่กรุณาให้ค าปรึกษาและตรวจสอบข้อมูลความ
ถูกต้อง อาจารย์อรวรรณ โภชนาธาร ท่ีให้ค าปรึกษาแนะน าในทุก ๆ ด้าน ตลอดจนคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปะการแสดง 
รวมถึงอาจารย์ศรัทธา มณีโชติ  และนายณัฐสิทธิ์  บุระชัด ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับดนตรีประกอบการแสดงทุกท่าน และ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ 
ตลอดจนนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดงทุกช้ันปี ที่คอยเป็นก าลังสนับสนุนจนการท างานครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งผู้
สร้างสรรค์ซาบซึ้งในความกรุณาอันใหญ่ยิ่งจากท่าน และขอขอบพระคุณมา  ณ โอกาสนี้ 

เอกสารอ้างอิง 
 [1] จิตติมา  พรอรุณ(2538).การเรียกร้องสิทธิสตรี.วิทยานิพนธ์(ประวัติศาสตร์).กรุงเทพฯ:บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
 [2] ธนกร สรรย์วราภิภู (2558).กระบวนการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย.วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์.กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
 [3] ปราง ยอดเกตุ(2556).ประชาสังคมกับความเสมอภาคทางเพศและสิทธิสตรี.สารนิพนธ์(รัฐประศาสนศาสตร์).
กรุงเทพฯ:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
 [4] พนารัตน์ มาศฉมาดล(2546).สิทธิเสรีภาพของสตรีภายใต้ระบบการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช.
วิทยานิพนธ์(กฏหมาย).กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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 [5] ล าพรรณ  ล่วมบุญลือ (2519).สิทธิเสรีภาพของสตรีตามกฎหมายในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์.วิทยานิพนธ์
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กำรออกแบบตรำสินค้ำและบรรจุภัณฑ์ย�ำสำหร่ำยกึ่งส�ำเร็จรูปแม่พร

รัตนาวดี นิ่มแก้ว1 และชลธิดา เกษเพชร2*

บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารกึ่งส�าเร็จรูป 2) เพื่อออกแบบตราสิน

ค้าและบรรจุภัณฑ์ย�าสาหร่ายแม่พรให้มีเอกลักษณ์เฉพาะและเหมาะสมกับการใช้งานและ3)เพื่อประเมินความพึงพอใจของตราสิน

ค้าและบรรจุภัณฑ์ย�าสาหร่ายกึ่งส�าเร็จรูปแม่พรที่ได้รับการออกแบบขึ้นมาใหม่ โดยศึกษาข้อมูลจากการลงพื้นที่ส�ารวจ สัมภาษณ์ผู้

ประกอบการ ใช้กลุ่มตัวอยา่ง จ�านวน 100 คน ในการท�าแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์โดยแปลผลเป็นค่ารอ้ยละพร้อมค�าบรรยาย และ

แบบประเมิน ความพึงพอใจ โดยวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ทางด้านโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุ

ภัณฑ์ น�าข้อมูลที่ได้มาประมวลผล เพื่อหาค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ร้านย�าสาหร่ายแม่พรน้ันยังไม่มี

ตราสนิค้าท่ีจะสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัผลติภัณฑ์ได้บรรจภุณัฑ์เดมิเป็นกล่องสาหรบัใส่ย�าสาหร่ายแบบสด ดงันัน้การวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัได้

ท�าการศึกษาเพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับย�าสาหร่ายกึ่งส�าเร็จรูปแม่พร โดยออกแบบให้บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับลักษณะ

ของผลิตภัณฑ์ใหม่ (ย�าสาหร่ายกึ่งส�าเร็จรูป) การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์นั้นได้น�าแนวคิดมาจากวิธีการรับประทานย�า

สาหร่ายของคนในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลาทีม่กัจะทานคูก่บัใบชะพล ูมาตดัทอนเป็นลายเส้น และบรรจภุณัฑ์ย�าสาหร่ายกึง่ส�าเรจ็รปูจะใช้

ภาพกราฟิกเสมือนจริงเน้นวัสดุและการใช้งานที่ให้ความสะดวกต่อการรับประทานและการขนส่ง โดยผลการออกแบบตราสินค้า 1 

แบบและบรรจภุณัฑ์ 2 แบบ ท�าจากกระดาษฉนวนPEเคลือบ ทีเ่หมาะสมกบัผลิตภัณฑ์ โดยมผีลการประเมนิความพงึพอใจต่อตราสนิ

ค้าอยูใ่นระดบัด ีผลการประเมินความพึงพอใจต่อบรรจภุณัฑ์แบบที ่1 อยูใ่นระดบัด ีและผลการประเมนิความพงึพอใจต่อบรรจภุณัฑ์ 

แบบที่ 2 อยู่ในระดับดี

ค�ำส�ำคัญ : สาหร่ายผมนาง บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า อาหารกึ่งส�าเร็จรูป

1 นิสิตปริญญาตรี สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
2 อาจารย์สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะการออกแบบ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
1  Student, Faculty of Fine Arts, Thaksin University, Songkhla, 90000
2 Lecturer, Faculty of Fine Arts, Thaksin University, Songkhla, 90000
* Corresponding author: Tel.: 074-317600 ext. 1708. E-mail address: Chonthida22071979@gmail.com
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Brand and packaging Design Instant spicy seaweed salad of Mae-Porn, 

Ban Mai Sub-district, Ranod District, Songkhla Province.

Rattanawadee nimkaew1 and Chonthida Ketphet2*

Abstract

 The objectives of this research were 1) to investigate related information of designing instant food packaging, 

2) to design and brand and packaging of Mae Porn spicy seaweed salad to create the identity and the practi-

cality, and 3) to evaluate the satisfaction with newly designed brand and packaging of Mae Porn spicy seaweed 

salad. Data were studied by observing the real site and interviewing the operator.The sample of this study 

consisted of 100 individuals. The questionnaire was used as the instrument. Data were analyzed and processed 

through percentage and description. Satisfaction survey was used to survey the opinions on brand and pack-

aging in terms of structure and graphics. Data collected were then processed to determine mean and standard 

deviation. The results of this study indicated that Mae Porn spicy seaweed salad still lacked its brand name, 

identity of the shop and product. The original packaging was made for containing fresh spicy seaweed salad. 

However, this research aimed to

design new packaging for instant spicy seaweed salad. The brand design was conducted by applying the concept 

of spicy seaweed salad’s consumption method of local people in Songkhla. Local people prefer eating spicy 

seaweed salad with Wild Betel Leafbush. This concept was based on to design lines and patterns to create 

packaging. Virtual image was applied by focusing on materials and functional use, and convenience to eat and 

deliver.The results of The results of evaluating the satisfaction with the brand showed that the sample’s satis-

faction was at a good level. The satisfaction with packaging (first model) was at a good level and the satisfaction 

with the packaging(second model) was at a goof level.

Keywords: Seaweed, brand, packaging.
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1) การวางแผนและศึกษาท่ีมาของปัญหา 2) สํารวจพ้ืนท่ีและเก็บรวบรวมข้อมูล 3) วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือกระบวนการทางการ

ออกแบบ 4) กระบวนการออกแบบ 5) ประเมินผลการออกแบบ (แบบร่าง) 6) การสร้างต้นแบบ 7) การนําเสนอผลงาน และ   
8) สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
       ผลการวิจัยเรื่อง การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ยําสาหร่ายกึ่งสําเร็จรูปแม่พร ตําบลบ้านใหม่อําเภอระโนด จังหวัด

สงขลา ได้นําผลจากการศึกษาและข้อเสนอแนะ มาวิเคราะห์ หาข้อสรุปแนวทางในการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ยํา

สาหร่ายก่ึงสําเร็จรูปแม่พร โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการในการออกแบบต่างๆ รูปแบบและวัสดุท่ีใช้ใน

การออกแบบ จากการศึกษาข้อมูลในเอกสารท่ีเก่ียวข้อง การเลือกรูปแบบของตราสินค้าท่ีจะนํามาใช้ในการออกแบบตราสินค้า

ให้กับร้านยําสาหร่ายแม่พรนั้นจะเป็นตราสินค้าประเภทสัญลักษณ์ผสมตัวอักษรและเน้นสีน้อยเพื่อการจดจําท่ีง่าย ในส่วนของ

รูปแบบและวัสดุของบรรจุภัณฑ์นั้น จากวัสดุท่ีจะนํามาออกแบบบรรจุภัณฑ์ยําสาหร่ายกึ่งสําเร็จรูปแม่พรควรเป็นวัสดุท่ีทนความ

ร้อนได้ดี เช่นถ้วยกระดาษฉนวนPEเคลือบ มีความแข็งแรง พกพาง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน อีกหนึ่งวัสดุท่ีเหมาะแก่การนํามา

ทําบรรจุภัณฑ์ยําสาหร่ายกึ่งสําเร็จรูปนั้นคือ กล่องกระดาษแข็ง ท่ีสามารถขึ้นรูปได้ง่าย เหมาะกับการขนส่ง ไม่เสี่ยงต่อการ

แตกหัก และมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของยําสาหร่ายกึ่งสําเร็จรูปแม่พรอย่างมาก 
 
ผลการออกแบบตราสินค้ายําสาหร่ายแมพ่ร 
           จากแนวคิดในการออกแบบตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ ผู้วิจัยได้กําหนดรูปแบบตราสินค้าเป็นประเภทสัญลักษณ์ โดย
การนําลักษณะการรับประทานยําสาหร่ายของคนในท้องถ่ินมาตัดทอนเป็นลายเส้นกราฟิก ส่วนของบรรจุภัณฑ์ ท้ัง 2 แบบ

ภายในจะประกอบด้วยกัน 4 อย่างคือ เส้นสาหร่ายแห้ง มะพร้าวคั่ว ถั่วลิสง และน้ํายา ท้ัง 4 อย่างจะซีลด้วยถุงร้อน และมี
โครงสร้างวัสดุท่ีทํามาจากกระดาษเป็นหลัก 
 

 
 
 
 
                                     

ภาพท่ี 2 ตราสินค้ายําสาหร่ายกึ่งสําเร็จรูปแม่พร 
 

     จากผลการสอบถามการออกแบบตราสินค้ายําสาหร่ายกึ่งสําเร็จรูปแม่พรแบบท่ี1 โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยพบว่าระดับ

ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านรูปแบบและกราฟิกโดยรวมอยู่ในระดับดี คือตราสินค้ามีความทันสมัย สร้างความจดจําได้ง่าย มี

เอกลักษณ์เฉพาะตน และมีสีท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
 
ผลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ยําสาหร่ายก่ึงสําเร็จรปูแม่พร แบบท่ี 1 
(แบบกล่องกระดาษฉนวนPEเคลือบ) 
 

 
ภาพที่ 3 บรรจุภัณฑ์ยําสาหร่ายกึ่งสําเร็จรูปแม่พรแบบท่ี 1 (กล่องกระดาษฉนวนPEเคลือบ) 

 
ภาพที่ 4 ซองวัตถุดิบในบรรจุภัณฑ์ยําสาหร่ายกึ่งสําเร็จรูปแม่พรแบบท่ี 1 

 

 
ภาพที่ 5 การทดลองเทน้ําออกจากช่องรอยปรุบนบรรจุภัณฑ์ยําสาหร่ายกึ่งสําเร็จรูปแม่พรแบบท่ี 1 

(แบบกล่องกระดาษฉนวนPEเคลือบ) 
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ภาพท่ี 3 บรรจุภัณฑ์ยําสาหร่ายกึ่งสําเร็จรูปแม่พรแบบท่ี 1 (กล่องกระดาษฉนวนPEเคลือบ) 

 
ภาพท่ี 4 ซองวัตถุดิบในบรรจุภัณฑ์ยําสาหร่ายกึ่งสําเร็จรูปแม่พรแบบท่ี 1 

 

 
ภาพที่ 5 การทดลองเทน้ําออกจากช่องรอยปรุบนบรรจุภัณฑ์ยําสาหร่ายกึ่งสําเร็จรูปแม่พรแบบท่ี 1 

(แบบกล่องกระดาษฉนวนPEเคลือบ) 
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ภาพท่ี 6 ภาพคลี่ของบรรจุภัณฑ์ยําสาหร่ายกึ่งสําเร็จรูปแม่พรแบบท่ี 1  

(แบบกล่องกระดาษฉนวนPEเคลือบ) 
 

       จากผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ยําสาหร่ายกึ่งสําเร็จรูปแม่พรสําหรับบรรจุภัณฑ์แบบท่ี 1 
แบบกล่องกระดาษฉนวนPEเคลือบ โดยรวมอยู่ในระดับดี แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังน้ีพบว่าระดับความสัมพันธ์ของปัจจัยด้าน

โครงสร้างบรรจภุัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับดี คือบรรจุภัณฑ์นี้ป้องกันไม่ให้สินค้าเสื่อมสภาพ แตกหัก หรือเสียหาย มีรูปแบบและ

โครงสร้างท่ีมีลูกเล่นและทันสมัย แสดงความถึงสวยงามและโดดเด่น มีข้อมูลของสินค้าได้ครบถ้วน มีเอกลักษณ์เหมาะกับ

ผลิตภัณฑ์ สามารถยืดอายุและถนอมอาหารได้นานข้ึน และเหมาะสําหรับมอบเป็นของฝากได้ในส่วนของระดับความสัมพันธ์ของ

ปัจจัยด้านกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับดี 
 
ผลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ยําสาหร่ายก่ึงสําเร็จรปูแม่พร แบบท่ี 2 
 (แบบกล่องกระดาษฉนวนPEเคลือบแบบ2ชั้นฝาครอบ) 

 
ภาพท่ี 7 บรรจุภัณฑ์ยําสาหร่ายกึ่งสําเร็จรูปแม่พรแบบท่ี 2 
(แบบกล่องกระดาษฉนวนPEเคลือบ 2 ช้ันฝาครอบ) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 ซองวัตถุดิบในบรรจุภัณฑ์ยําสาหร่ายกึ่งสําเร็จรูปแม่พร แบบที่ 2 
 

 
ภาพที่ 9 ด้านในของบรรจุภัณฑ์ยําสาหร่ายกึ่งสําเร็จรูปแม่พรแบบท่ี 2 

 
 

 
ภาพที่ 10 การทดลองเทน้ําออกจากช่องรอยปรุบนบรรจุภัณฑ์ยําสาหร่ายกึ่งสําเร็จรูปแม่พร แบบท่ี 2 
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ภาพท่ี 8 ซองวัตถุดิบในบรรจุภัณฑ์ยําสาหร่ายกึ่งสําเร็จรูปแม่พร แบบท่ี 2 
 

 
ภาพท่ี 9 ด้านในของบรรจุภัณฑ์ยําสาหร่ายกึ่งสําเร็จรูปแม่พรแบบท่ี 2 

 
 

 
ภาพที่ 10 การทดลองเทน้ําออกจากช่องรอยปรุบนบรรจุภัณฑ์ยําสาหร่ายกึ่งสําเร็จรูปแม่พร แบบท่ี 2 
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ภาพท่ี 11 ภาพคลี่ด้านในของบรรจุภัณฑ์ยําสาหร่ายกึ่งสําเร็จรูปแม่พร แบบท่ี 2 

 

 
ภาพท่ี 12 ภาพคลี่ฝาครอบด้านนอกของบรรจุภัณฑ์ยําสาหร่ายกึ่งสําเร็จรูปแม่พรแบบท่ี 2 

 
        จากผลการสอบถามการออกแบบบรรจุภัณฑ์ยําสาหร่ายกึ่งสําเร็จรูปแม่พรสําหรับบรรจุภัณฑ์แบบท่ี 2 แบบกล่อง

กระดาษฉนวนPE เคลือบแบบ 2 ชั้น โดยรวมอยู่ในระดับดี แบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ ระดับความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านโครงสร้าง

บรรจุภัณฑ์อยู่ในระดับดี สามารถป้องกันไม่ให้สินค้าเสื่อมสภาพ แตกหัก หรือเสียหาย มีรูปแบบและโครงสร้างท่ีมีลูกเล่นและ

ทันสมัย เหมาะสําหรับมอบเป็นของฝากได้ มีความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน สามารถยืดอายุและถนอมอาหารได้นานข้ึน และ
ด้านรูปแบบท่ีแสดงถึงสวยงามและโดดเด่น แสดงข้อมูลของสินค้าได้ครบถ้วนและมีเอกลักษณ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ในส่วนของ

ระดับความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับดี 
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สรุปผลการวิจยั 
           ในการสอบถามความคิดเห็นในการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ยําสาหร่ายกึ่งสําเร็จรูปแม่พร ในส่วนของตรา

สินค้านั้นพบว่ามีความคิดเห็นในด้านรูปแบบและกราฟิกโดยรวมอยู่ในระดับดีและส่วนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ยําสาหร่ายกึ่ง

สําเร็จรูป ได้แก่ แบบกล่องกระดาษ ชั้นเดียวและแบบกล่องกระดาษ 2 ชั้น พบว่ามีความคิดเห็นด้านปัจจัยต่างๆในภาพรวมอยู่ใน

ระดับดี ทุกรูปแบบแสดงถึงความสอดคล้องของการออกแบบท่ีมีเอกลักษณ์ ท้ังด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ และด้านกราฟิกบรรจุ

ภัณฑ์ มีรูปแบบและโครงสร้างท่ีมีลูกเล่นและทันสมัย เหมาะสําหรับมอบเป็นของฝากได้ มีความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน มี

รูปแบบท่ีแสดงถึงสวยงามและโดดเด่น แสดงข้อมูลของสินค้าได้ครบถ้วน และมีเอกลักษณ์เหมาะสําหรับผลิตภัณฑ์  
 

กิตติกรรมประกาศ 
      ศิลปะการออกแบบนิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ์ได้โดยความกรุณาอย่างย่ิงจากคําแนะนําและคําปรึกษา จากอาจารย์ชลธิดา 
เกษเพชร อาจารย์ท่ีปรึกษาศิลปะการออกแบบนิพนธ์ อาจารย์พัทราผดุงสุนทรารักษ์ ประธานกรรมการศิลปะการออกแบบ

นิพนธ์ อาจารย์พลัฎฐ์ ย้ิมประเสริฐ อาจารย์อัฎฐพล เทพยา และอาจารย์ธนิษฐา นันทาพจน์ กรรมการที่ปรึกษาศิลปะการ

ออกแบบนิพนธ์ ท่ีได้กรุณาให้คําปรึกษา แนะนํา และข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องอันเป็นประโยชน์ในการทําศิลปะ

การออกแบบนิพนธ์ครั้งนี้อย่างย่ิง นับต้ังแต่เริ่มต้นดําเนินการจนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซ้ึง จึงขอกราบ

ขอบพระคุณ เป็นอย่างย่ิงไว้ ณ โอกาสนี ้
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ดิน -โคลน

ชัยรัตน์ แสงทอง1*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ประสบการณ์และความคุ้นเคยจากการใช้ชีวิตในชนบทท�าให้ได้มีโอกาสสัมผัสเห็นมุมมองในด้านต่างๆของบุคคลที่ด�าเนิน

ชีวิตสอดคล้องกับลักษณะของพื้นที่ จนท�าให้เกิดเป็นแบบแผนของอาชีพด้านเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาติที่คงเอกลักษณ์

จากความเรียบง่ายแต่มีรายละเอียดของชีวิตที่น่าสนใจ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาหลักการทางทัศนศิลป์ โดยการน�าทัศนธาตุมาสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการเทคนิคสีอะคริลิกบนผ้าใบ ใน

รปูแบบจติรกรรมเหมอืนจรงิทีเ่น้นรปูทรงของบคุคลเป็นหลกัในการน�าเสนอ เพือ่สะท้อนเนือ้หาถงึวถิชีวีติในความเป็นชนบท บนพืน้

ฐานของความพอเพียงซึ่งมีความรู้สึกทั้งสุขและทุกข์

วธิกีำรศกึษำ : ศกึษารปูทรงบคุคลในชนบท ทัง้เดก็ ผูใ้หญ่ วยัชรา เพศชายและเพศหญงิน�ามาวิเคราะห์กริยิาท่าทางในการแสดงออก 

ตลอดจนใบหน้าที่ส่งผ่านความรู้สึกภายในจิตใจ ณ ขณะนั้น รวมถึงการศึกษาลักษณะการแต่งกายตามสภาพจริงในชีวิตประจ�าวัน 

จากนัน้น�ามาสร้างเป็นภาพร่างเพือ่น�ามาเป็นต้นแบบในการจดัท�าท่าทางของหุน่แบบจรงิให้ผิดพลาดทางองค์ประกอบน้อยทีสุ่ด แล้ว

ท�าการบันทึกภาพในหลายมุมมองคัดเลือกมุมที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่ได้ตามวัตถุประสงค์ ก่อนที่จะน�ามาขยายเป็น

ผลงานที่สมบูรณ์ต่อไป

ผลกำรศกึษำ : การสร้างสรรค์ผลงานท้ังหมด 17 ชิน้โดยแบ่งเป็น 3 ชดุ ได้น�ารปูทรงบคุคลมาเป็นหลกัในการแสดงออกทัง้ทางใบหน้า 

ท่าทาง การแต่งกายและการน�ารูปทรงอื่นๆมาประกอบเพื่อเปรียบเทียบเชิงสัญลักษณ์ บ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของชาวบ้านที่ใช้ชีวิต

อยู่กับดินโคลนได้ส่งผลสะท้อนความรู้สึกของสุนทรียภาพตามหลักทัศนศิลป์ เป็นความลึกซึ้งของชีวิตที่เป็นปรัชญาความคิด ส่งถึง

การรับรู้ของผู้ชมได้เป็นอย่างดี

ค�ำส�ำคัญ : จิตรกรรมแนวเหมือนจริง วิถีชีวิตชนบท ภาพเหมือนบุคคล ดินโคลน

1 ผศ., สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, จังหวัดสงขลา 90000
1 Assistance Professor, Visual Arts, Faculty of Fine Arts, Thaksin University, Songkhla, 90000
* Corresponding author: Tel.: 084-1939055 .E-mail address: Chairat.sangthong70@gmail.com
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Soil - Mud

Chairat Sangthong1*

Abstract

Introduction : An experience and familiarity to live in the countryside made an opportunity to appreciate the 

different sides of people. Those people harmoniously lived their life with their local area created a agriculture 

career custom. This is a national career which is so simple but still has interesting details.

Objective : To study the visual arts principle by creating the realistic paintings using acrylic on canvas technique. 

These artworks emphasized the portrait to reflect the way of life in the countryside which is sufficient, happy 

and sufferable.

Methodology : Studying the gestures of people in various ages and gender. Then the researcher had analyzed 

the expression of the feeling on their faces and also their daily costumes. After that, sketched the painting and 

using it as a pattern to arrange the posture of the model and took photos in different shots. Finally, the photos 

were selected the shot that can expressed emotion perfectly and used it as a model for completing the art-

works.

Results : There are 17 artworks in this collection dividing in 3 sets. Each set presented the people portrait, 

faces expression, postures costumes and also other elements as the symbol comparative. These comparative 

presented the local people’s image living and working together with soil and mud and it is a visual arts aes-

thetic effect that shows the deepest of meaning of life which is a philosophy perceived by the audiences.

Keywords: Realistic painting, Countryside, Portrait, Mud
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ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 
จิตรกรรม  

แนวความคิด 
ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสะท้อนความจริงของชีวิต ต้องอาศัยประสบการณ์ตรงของข้อมูลและเนื้อหาในการ

น ามาแสดงออกเพราะมีความเกี่ยวเนื่องกับรูปทรงบุคคลที่ส่งผ่านเห็นถึงวิถีชีวิต  โดยการน าท่าทางของรูปทรงทั้งที่เป็น
ชีวิตประจ าวันและการผสมผสานท่าทางเชิงเปรียบเทียบหรือการน ามาสร้างเป็นสัญลักษณ์ทางความคิด ผ่านเทคนิคจิตรกรรม
สีอะคริลิกรูปแบบเหมือนจริง ด้วยการซ้อนทับของช้ันสีบางๆและควบคุมโครงสร้างของน้ าหนักแสงเงาให้ใกล้เคียงธรรมชาติ  
ซึ่งในผลงานบางช้ินมีการลดทอนรูปทรงจากความจริงของมนุษย์ให้ผิดสัดส่วนเพื่อขยายบริเวณของใบหน้า เป็นพื้นที่ส าคัญใน
การแสดงออกถึงอารมณ์ ท าให้ภาพรวมดูผ่อนคลาย ทั้งนี้ผลงานท้ังหมดได้สะท้อนสุนทรียภาพความงามตามเอกลักษณ์เฉพาะ
ของผู้สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นมิติใหม่ของการสะท้อนชีวิตในชนบทไทย 

 
จุดประสงค์ของการสร้างสรรค ์

1 เพื่อศึกษาเรื่องราวเนื้อหาของภาพลักษณ์ของสังคมชนบทไทยที่สะท้อนคุณค่าชีวิตผ่านรูปทรงบุคคลในวัยต่างๆ
โดยแสดงออกจากท่าทางอากัปกิริยา การแต่งกาย 

2 เพื่อแสดงคุณค่าความงามของการเรียบเรียงหลักการทางทัศนศิลป์ โดยเน้นรูปทรง พื้นผิว รายละเอียด ให้เกิดเป็น
สุนทรียภาพใหม่ของงานสร้างสรรค์ 

3 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแนวเหมือนจริงเทคนิคสีอะคริลิกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน 
4 เพื่อสะท้อนคุณค่าความเป็นชนบทไทยให้ผู้ชมเกิดความรักและเกิดความพึงพอใจในวิถีแห่งความเรียบง่ายพอเพียง 
 

กระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
เริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับรูปบุคคลในลักษณะต่างๆของพื้นที่ชนบทใกล้ตัว  น ามารวบรวม

วิเคราะห์เนื้อหาที่ส าคัญและสอดคล้องกับรูปทรงมนุษย์ จากนั้นจึงท าการร่างภาพแบบคร่าวๆด้วยลายเส้นดินสอ ปากกา เพื่อ
ทดสอบมุมมองและองค์ประกอบทางศิลปะที่เป็นเอกภาพ แล้วจึงลงสู่พื้นที่หาบุคคลที่มีลักษณะรูปร่าง เพศ วัย ที่ใกล้เคียงกับ
แบบร่าง เพื่อจัดการกลุ่มรูปทรง ท่าทาง หรืออากัปกิริยา ตลอดจนแสง เงา และช่วงเวลา แล้วจึงท าการบันทึกภาพในหลายๆ
มุมมอง ค้นหามุมมองที่สามารถถ่ายทอดความคิดตามจุดประสงค์ที่วางไว้เบื้องต้น ส าหรับขั้นตอนดังกล่าวจะค่อนข้างมี
รายละเอียดของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นอย่างมาก เช่น ทิศทางของแสงที่ต้องรอจังหวะให้พอดี แม้กระทั่งกระบวนการ
พอกดิน โคลน ตามร่างกายของต้นแบบ การปล่อยทิ้งให้แห้ง เป็นต้น การพอกเนื้อดินบริเวณร่างกายหรือตามจุดส าคัญของ
การแสดงออกขึ้นอยู่กับผลงานแต่ละช้ิน สีของดิน โคลนที่เปียกและแห้ง ช่วยสร้างมิติ ค่าน้ าหนัก พื้นผิว ท าให้เห็นถึง
ระยะเวลาของเนื้อดินที่แตกต่างกัน ตลอดจนการน าวัสดุอื่นๆมาประสม เช่น ต้นกล้า ฟางข้าว ใบไม้ เป็นต้น ช่วยเพิ่ม
รายละเอียดและความน่าสนใจของพื้นผิวมากยิ่งขึ้น ดังนั้นขั้นตอนดังกล่าวต้องอาศัยจังหวะที่พอดีและความเด็ดขาดของการ
ตัดสินใจส าหรับการลดทอนหรือเพิ่มเติมรายละเอียดบางส่วน จะสามารถท าได้ในช่วงขณะที่เขียน เช่น การเพิ่มน้ าหนักของสี
ดินให้ดูเข้ม ขรึม หรือเพิ่มความคมชัดของการตัดกันระหว่างแสงแดดกับเงา เป็นต้น เช่น กระบวนการสร้างผลงานช่ือบท
สนทนาไร้เสียง 1 และบทสนทนาไร้เสียง 2 เนื่องด้วยผลงานทั้งสองช้ินมีลักษณะการจัดรูปทรงเป็นกลุ่ม มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่
รวมถึงสัตว์ท่ีน ามาประกอบด้วย ดังนั้นความยุ่งยากก็จะเกิดจากวิธีการจัดแบบในการถ่ายภาพ เริ่มต้นการจัดวางต าแหน่งของ
รูปทรงแต่ละบุคคลให้เป็นไปตามลักษณะของภาพร่าง หลังจากนั้นได้มีการน าดินเหนียวที่เป็นโคลนมาผสมกับต้นข้าวและ
วัชพืชอื่นๆตามที่มีอยู่จริงของท้องไร่ท้องนา  มาท าการคลุกเคล้าให้จับตัวเป็นก้อน จึงน ามาพอกบริเวณร่างกาย ซึ่งช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวต้องอาศัยความว่องไวหรือใช้เวลาให้น้อยที่สุด  เพื่อไม่ให้หุ่นแบบเมื่อยล้าจากการยืนและความร้อนจาก
แสงแดด เพราะต้องอาศัยแสงแดดช่วงเวลากลางวันซึ่งจะเป็นช่วงจังหวะของแสงเงาที่ เป็นไปตามความคิดตั้งแต่เบื้องต้น 
เพื่อให้ภาพออกมามีความคมชัดของแสงเงาท่ีจัดจ้านนั่นเอง 
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ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 
จิตรกรรม  
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น ามาแสดงออกเพราะมีความเกี่ยวเนื่องกับรูปทรงบุคคลที่ส่งผ่านเห็นถึงวิถีชีวิต  โดยการน าท่าทางของรูปทรงทั้งที่เป็น
ชีวิตประจ าวันและการผสมผสานท่าทางเชิงเปรียบเทียบหรือการน ามาสร้างเป็นสัญลักษณ์ทางความคิด ผ่านเทคนิคจิตรกรรม
สีอะคริลิกรูปแบบเหมือนจริง ด้วยการซ้อนทับของช้ันสีบางๆและควบคุมโครงสร้างของน้ าหนักแสงเงาให้ใกล้เคียงธรรมชาติ  
ซึ่งในผลงานบางช้ินมีการลดทอนรูปทรงจากความจริงของมนุษย์ให้ผิดสัดส่วนเพื่อขยายบริเวณของใบหน้า เป็นพื้นที่ส าคัญใน
การแสดงออกถึงอารมณ์ ท าให้ภาพรวมดูผ่อนคลาย ทั้งนี้ผลงานท้ังหมดได้สะท้อนสุนทรียภาพความงามตามเอกลักษณ์เฉพาะ
ของผู้สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นมิติใหม่ของการสะท้อนชีวิตในชนบทไทย 

 
จุดประสงค์ของการสร้างสรรค ์

1 เพื่อศึกษาเรื่องราวเนื้อหาของภาพลักษณ์ของสังคมชนบทไทยที่สะท้อนคุณค่าชีวิตผ่านรูปทรงบุคคลในวัยต่างๆ
โดยแสดงออกจากท่าทางอากัปกิริยา การแต่งกาย 

2 เพื่อแสดงคุณค่าความงามของการเรียบเรียงหลักการทางทัศนศิลป์ โดยเน้นรูปทรง พื้นผิว รายละเอียด ให้เกิดเป็น
สุนทรียภาพใหม่ของงานสร้างสรรค์ 

3 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแนวเหมือนจริงเทคนิคสีอะคริลิกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน 
4 เพื่อสะท้อนคุณค่าความเป็นชนบทไทยให้ผู้ชมเกิดความรักและเกิดความพึงพอใจในวิถีแห่งความเรียบง่ายพอเพียง 
 

กระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
เริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับรูปบุคคลในลักษณะต่างๆของพื้นที่ชนบทใกล้ตัว  น ามารวบรวม

วิเคราะห์เนื้อหาที่ส าคัญและสอดคล้องกับรูปทรงมนุษย์ จากนั้นจึงท าการร่างภาพแบบคร่าวๆด้วยลายเส้นดินสอ ปากกา เพื่อ
ทดสอบมุมมองและองค์ประกอบทางศิลปะที่เป็นเอกภาพ แล้วจึงลงสู่พื้นที่หาบุคคลที่มีลักษณะรูปร่าง เพศ วัย ที่ใกล้เคียงกับ
แบบร่าง เพื่อจัดการกลุ่มรูปทรง ท่าทาง หรืออากัปกิริยา ตลอดจนแสง เงา และช่วงเวลา แล้วจึงท าการบันทึกภาพในหลายๆ
มุมมอง ค้นหามุมมองที่สามารถถ่ายทอดความคิดตามจุดประสงค์ที่วางไว้เบื้องต้น ส าหรับขั้นตอนดังกล่าวจะค่อนข้างมี
รายละเอียดของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นอย่างมาก เช่น ทิศทางของแสงที่ต้องรอจังหวะให้พอดี แม้กระทั่งกระบวนการ
พอกดิน โคลน ตามร่างกายของต้นแบบ การปล่อยทิ้งให้แห้ง เป็นต้น การพอกเนื้อดินบริเวณร่างกายหรือตามจุดส าคัญของ
การแสดงออกขึ้นอยู่กับผลงานแต่ละช้ิน สีของดิน โคลนที่เปียกและแห้ง ช่วยสร้างมิติ ค่าน้ าหนัก พื้นผิว ท าให้เห็นถึง
ระยะเวลาของเนื้อดินที่แตกต่างกัน ตลอดจนการน าวัสดุอื่นๆมาประสม เช่น ต้นกล้า ฟางข้าว ใบไม้ เป็นต้น ช่วยเพิ่ม
รายละเอียดและความน่าสนใจของพื้นผิวมากยิ่งขึ้น ดังนั้นขั้นตอนดังกล่าวต้องอาศัยจังหวะที่พอดีและความเด็ดขาดของการ
ตัดสินใจส าหรับการลดทอนหรือเพิ่มเติมรายละเอียดบางส่วน จะสามารถท าได้ในช่วงขณะที่เขียน เช่น การเพิ่มน้ าหนักของสี
ดินให้ดูเข้ม ขรึม หรือเพิ่มความคมชัดของการตัดกันระหว่างแสงแดดกับเงา เป็นต้น เช่น กระบวนการสร้างผลงานช่ือบท
สนทนาไร้เสียง 1 และบทสนทนาไร้เสียง 2 เนื่องด้วยผลงานทั้งสองช้ินมีลักษณะการจัดรูปทรงเป็นกลุ่ม มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่
รวมถึงสัตว์ท่ีน ามาประกอบด้วย ดังนั้นความยุ่งยากก็จะเกิดจากวิธีการจัดแบบในการถ่ายภาพ เริ่มต้นการจัดวางต าแหน่งของ
รูปทรงแต่ละบุคคลให้เป็นไปตามลักษณะของภาพร่าง หลังจากนั้นได้มีการน าดินเหนียวที่เป็นโคลนมาผสมกับต้นข้าวและ
วัชพืชอื่นๆตามที่มีอยู่จริงของท้องไร่ท้องนา  มาท าการคลุกเคล้าให้จับตัวเป็นก้อน จึงน ามาพอกบริเวณร่างกาย ซึ่งช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวต้องอาศัยความว่องไวหรือใช้เวลาให้น้อยที่สุด  เพื่อไม่ให้หุ่นแบบเมื่อยล้าจากการยืนและความร้อนจาก
แสงแดด เพราะต้องอาศัยแสงแดดช่วงเวลากลางวันซึ่งจะเป็นช่วงจังหวะของแสงเงาที่ เป็นไปตามความคิดตั้งแต่เบื้องต้น 
เพื่อให้ภาพออกมามีความคมชัดของแสงเงาท่ีจัดจ้านนั่นเอง 

 
 
 

เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 
เป็นวิธีการสร้างรูปทรงด้วยสีอะคริลิกโดยการผสมแยกเฉดสีแต่ละสีไว้เป็นกระปุกเล็กๆ แล้วน าสีมาระบายด้วย

วิธีการทับซ้อนของช้ันสีบางๆ ควบคุมค่าน้ าหนักอ่อน เข้ม ตามลักษณะของมิติรูปทรงจนกระทั่งสมบูรณ์ ผลงานจะไม่นิยมการ
แทรกสีตามลักษณะผลงานจิตรกรรมทั่วไป เพื่อแสดงบรรยากาศของพื้นที่แต่จะใช้ค่าน้ าหนักสีที่ต่างกันสร้างรูปทรงและมิติ
หน้าหลัง ดูคล้ายผลงานวาดเส้นซึ่งผลดังกล่าวจะสร้างความรู้สึกของพื้นผิวท่ีเกิดจากคราบของช้ันสีแต่ละช้ันช่วยเสริมให้เกิด
ความรู้สึกของดินในพ้ืนท่ีชนบทที่คุ้นเคยได้มากยิ่งขึ้น สิ่งที่สะท้อนจากผลงานสามารถแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบเหมือนจริง
และกึ่งเหมือนจริง แต่ทั้ง 2 รูปแบบมีจุดประสงค์เดียวกัน เป็นการเพิ่มเติมความหลากหลายในผลงานแต่ละช้ิน เป็นผลสรุป
รวม และเป็นสภาวะทางความรู้สึกส่วนตัว ซึ่งแสดงออกผ่านกลิ่นอายชนบทด้วยการน าภาพลักษณ์ของบุคคลมาแสดงออกเชิง
สัญลักษณ์เป็นส าคัญ สะท้อนคุณค่าแง่มุมของชาวบ้าน ทั้งความจริงที่แฝงไว้ด้วยความสุข ทุก บนพื้นฐานของความพอเพียง 
จนคิดไปถึงแก่นแท้ของวัฒนธรรมและสังคมส่วนใหญ่ของไทยอันมีเอกลักษณ์ เมื่อมนุษย์เราเริ่มต้นมาจากดินอย่างไรก็ต้องจบ
ไปสู่ดิน ดังนั้นการเลือกที่จะอยู่กับความจริงจึงเป็นทางออกท่ีดีที่สุดส าหรับมนุษย์ 
 

อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
อุปกรณ์ในการสร้างภาพร่างและผลงานจริง 1 ดินสอ ปากกา 2 กระดาษ 3 พู่กัน แปรงทาสีขนาดต่างๆ 4 สีอะคริลิก

หลากหลายเฉดสี 5 เฟรม 6 ผ้าใบ 7 กล้องบันทึกภาพ 
 

ผลงานสร้างสรรค์ 
ผลงานในชุด ดิน โคลน มีลักษณะการสร้างสรรค์แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ที่เช่ือมโยงต่อเนื่องกันทั้งเนื้อหา และเรื่องราว

โดยแบ่งออกได้ดังนี ้
1 ผลงานท่ีแสดงด้วยรูปแบบเหมือนจริงท่ีใช้รูปทรงมนุษย์เป็นหลัก 
2 ผลงานท่ีแสดงด้วยรูปแบบกึ่งเหมือนจริงที่ใช้รูปทรงมนุษย์เป็นหลัก 
3 ผลงานท่ีใช้หุ่นนิ่งรูปแบบเหมือนจริงเป็นหลัก 

ผลงานท่ีแสดงด้วยรูปแบบเหมือนจริงท่ีใช้รูปทรงมนุษย์เป็นหลัก เป็นการน ารูปทรงของชาวบ้านมาน าเสนอทั้งเดี่ยว
และเป็นกลุ่ม แสดงออกด้วยรูปลักษณ์ของชาวบ้านจากเครื่องแต่งกาย ลักษณะรูปร่าง หน้าตา ซึ่งจะน ารูปทรงมาจัดท่าทางให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการสร้างสรรค์และมีความหลากหลายของเพศวัย เพื่อสะท้อนถึงความเป็นชาวบ้านหรือเกษตรกร
ได้ชัดเจน 

ผลงานท่ีแสดงด้วยรูปแบบเหมือนจริงท่ีใช้รูปทรงมนุษย์เป็นหลักเป็นลักษณะการลดทอนรูปทรงบางส่วนซึ่งโดยรวม
จะมีลักษณะบริเวณศีรษะทีผ่ิดรูป เพื่อเป็นจุดเน้นของอารมณ์ความรู้สึกทางใบหน้าให้ชัดเจนขึ้น ประกอบกับการเขียนพื้นผิว
ด้วยเทคนิคการปล่อยให้ทีพู่กันสร้างความหยาบกร้านมากกว่าความจริง โดยน าเสนอเรื่องราวของบุคคลที่มีอาชีพเกษตรกร
เป็นหลัก สามารถมองเห็นอาชีพจากการแต่งกายและดูจากวัสดุอุปกรณ์ที่น ามาเคียงกับรูปทรงหลัก 

ผลงานที่ใช้หุ่นนิ่งรูปแบบเหมือนจริงเป็นหลัก เป็นการเปลี่ยนรูปทรงจากมนุษย์มาเป็นหุ่นนิ่ง ที่สัมพันธ์กับภาพ
ผลงานที่เป็นมนุษย์คล้ายการตัดฉากให้เห็นเรื่องราวของภาพอีกแบบหนึ่ง ซึ่งการน าเสนอให้เห็นถึงความเป็นชนบทได้จาก
รสชาติของรูปทรง เส้น สี ที่เกิดขึ้นกับหุ่นนิ่งและเนื้อหาส าคัญ เป็นส่วนเสริมให้กับภาพบุคคล 
 

วิเคราะหผ์ลงานสร้างสรรค์ 
ผลงาน นักคิด (ชาวนา) ได้แรงบันดาลใจมาจากประติมากรรมชิ้นเอกของออกุสต์โรแดง โดยน ารูปทรงที่มนุษย์แสดง

ท่าทางครุ่นคิดในบางเรื่องอย่างมีสติ ความคิดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของอนาคตและความหวังหรือการแก้ไขปัญหา ล้วนเป็นสิ่ง
ส าคัญทั้งสิ้น ความคิดเป็นอิสระอยู่เหนือฐานะทางสังคม หลายๆครั้งเราได้รู้สึกถึงความคิดอันดีงามจากความไม่สมบูรณ์ของ
ชีวิต ผลงานใช้รูปทรงของชาวนาวัยชราในลักษณะนั่งมีอาการของความทุกข์ โดยใช้โคลนพอกตามร่างกาย ความรู้สึกเหมือน
ประติมากรรมที่ก าลังหลอมละลายด้วยความร้อนระอุของแสงแดด เสมือนความไม่จีรังยั่งยืนของชีวิตชาวนาไทย 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ผลงาน บทสนทนาไร้เสียง 1 เป็นภาพชายถือจอบและเด็กหนุ่มอุ้มไก่ชน ลักษณะเดินสวนทางพูดจาทักทายกันใน
ความสนิทสนมของเครือญาติ แต่รูปทรงปิดปากเงียบไม่ปกติเหมือนคนก าลังพูด เพื่อต้องการให้คุณดูได้คิดถึงค าพูดทักทายขึ้น
เองตามประสบการณ์ 

ผลงาน บทสนทนาไร้เสียง 2 เป็นภาพบุคคล 3 คน ต่างวัยและเพศ มีอาการของการพูดคุย โดยให้ร่างกายเปื้อนไป
ด้วยโคลน ให้รู้สึกถึงค าพูดจากชายหนุ่มที่มือก าลังถือมีดพร้า และยายกับหลานก าลังรับฟังเรื่องราวอย่างตั้งใจ ซึ่งเป็นเรื่องราว
เดียวกันที่ประสบมาเหมือนๆกัน ใช้สัญลักษณ์ด้วยร่างกายที่เปื้อนไปด้วยโคลนเช่นกัน 

ผลงาน ปั่นนุ่น เป็นการน าชีวิตจริงของหุ่นต้นแบบ มาสร้างสรรค์เพื่อสะท้อนชีวิตอันเรียบง่าย พอเพียง ที่สวยงาม
ของขั้นตอนกิจกรรมการปั่นนุ่น ด้วยรูปทรงที่มีสมาธิไม่รู้สึกร้อนรน ใบหน้าคุณยายที่มีลักษณะปล่อยวางกับเรื่องราวต่างๆ
รอบตัวให้เหลือแต่ความคิดที่ตนก าลังท าอยู่ ณ ขณะเวลานั้น 

ผลงาน สีกากีคนของแผ่นดิน เป็นภาพชายในเครื่องแบบผู้ใหญ่บ้านที่ถูกปกคลุมด้วยดินโคลน ฟาง หญ้า เสื้อสีกากี
กลมกลืนกับร่องรอยโทนสีเทาขับเน้นให้สีของอินทนูและแพรแถบบนเสื้อโดดเด่น ชัดเจน ข้าราชการไทยกับดินโคลนบนเรือน
กายอธิบายถึงรากเหง้าแห่งชีวิตที่เติบโตและเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ด้วยวิถีพื้นฐานในชนบท 

ผลงาน ชุดเกษตรกร เป็นภาพเดี่ยวของผู้คนในสายอาชีพเกษตรกรรม มีทั้งภาพกรีดยาง เก็บมะพร้าวน้ าหอม หอบ
ฟืน แบกกระบอกน้ าตาลโตนด เป็นต้น รูปแบบของการสร้างงานให้เกิดความน่าสนใจด้วยการเขียนภาพคนด้วยรายละเอียดที่
สมจริงแต่บิดเบือนสัดส่วนของศีรษะและร่างกายให้มีขนาดผิดแผกไปจากความเป็นจริง น ามาซึ่งความย้อนแย้งในการน าเสนอ
ระหว่างความสมจริงกับความไม่สมจริง  

ผลงาน ชุดหุ่นนิ่ง ประกอบไปด้วย หัวมัน นุ่น เป็นการน าเสนอหุ่นนิ่งเพื่อประกอบกับภาพที่เป็นรูปทรงมนุษย์เป็น
หลัก เพื่อเชื่อมต่อเรื่องราวให้เกิดความรู้สึกร่วมเกี่ยวกับวิถีชีวิต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ชื่อผลงาน : นุ่น  ขนาด : 80 x 100 เซนติเมตร  เทคนิค : สีอะคริลิกบนผ้าใบ 
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ผลงาน บทสนทนาไร้เสียง 1 เป็นภาพชายถือจอบและเด็กหนุ่มอุ้มไก่ชน ลักษณะเดินสวนทางพูดจาทักทายกันใน
ความสนิทสนมของเครือญาติ แต่รูปทรงปิดปากเงียบไม่ปกติเหมือนคนก าลังพูด เพื่อต้องการให้คุณดูได้คิดถึงค าพูดทักทายขึ้น
เองตามประสบการณ์ 

ผลงาน บทสนทนาไร้เสียง 2 เป็นภาพบุคคล 3 คน ต่างวัยและเพศ มีอาการของการพูดคุย โดยให้ร่างกายเปื้อนไป
ด้วยโคลน ให้รู้สึกถึงค าพูดจากชายหนุ่มที่มือก าลังถือมีดพร้า และยายกับหลานก าลังรับฟังเรื่องราวอย่างตั้งใจ ซึ่งเป็นเร่ืองราว
เดียวกันที่ประสบมาเหมือนๆกัน ใช้สัญลักษณ์ด้วยร่างกายที่เปื้อนไปด้วยโคลนเช่นกัน 

ผลงาน ปั่นนุ่น เป็นการน าชีวิตจริงของหุ่นต้นแบบ มาสร้างสรรค์เพื่อสะท้อนชีวิตอันเรียบง่าย พอเพียง ที่สวยงาม
ของขั้นตอนกิจกรรมการปั่นนุ่น ด้วยรูปทรงที่มีสมาธิไม่รู้สึกร้อนรน ใบหน้าคุณยายที่มีลักษณะปล่อยวางกับเรื่องราวต่างๆ
รอบตัวให้เหลือแต่ความคิดที่ตนก าลังท าอยู่ ณ ขณะเวลานั้น 

ผลงาน สีกากีคนของแผ่นดิน เป็นภาพชายในเครื่องแบบผู้ใหญ่บ้านที่ถูกปกคลุมด้วยดินโคลน ฟาง หญ้า เสื้อสีกากี
กลมกลืนกับร่องรอยโทนสีเทาขับเน้นให้สีของอินทนูและแพรแถบบนเสื้อโดดเด่น ชัดเจน ข้าราชการไทยกับดินโคลนบนเรือน
กายอธิบายถึงรากเหง้าแห่งชีวิตที่เติบโตและเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ด้วยวิถีพื้นฐานในชนบท 

ผลงาน ชุดเกษตรกร เป็นภาพเดี่ยวของผู้คนในสายอาชีพเกษตรกรรม มีทั้งภาพกรีดยาง เก็บมะพร้าวน้ าหอม หอบ
ฟืน แบกกระบอกน้ าตาลโตนด เป็นต้น รูปแบบของการสร้างงานให้เกิดความน่าสนใจด้วยการเขียนภาพคนด้วยรายละเอียดที่
สมจริงแต่บิดเบือนสัดส่วนของศีรษะและร่างกายให้มีขนาดผิดแผกไปจากความเป็นจริง น ามาซึ่งความย้อนแย้งในการน าเสนอ
ระหว่างความสมจริงกับความไม่สมจริง  

ผลงาน ชุดหุ่นนิ่ง ประกอบไปด้วย หัวมัน นุ่น เป็นการน าเสนอหุ่นนิ่งเพื่อประกอบกับภาพที่เป็นรูปทรงมนุษย์เป็น
หลัก เพื่อเชื่อมต่อเรื่องราวให้เกิดความรู้สึกร่วมเกี่ยวกับวิถีชีวิต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ชื่อผลงาน : นุ่น  ขนาด : 80 x 100 เซนติเมตร  เทคนิค : สีอะคริลิกบนผ้าใบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อผลงาน : นักคิด (ชาวนา) ขนาด : 200 x 140 เซนติเมตร เทคนิค : สีอะคริลิกบนผ้าใบ 
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ชื่อผลงาน : มาจากดิน  ขนาด : 116 x 160 เซนติเมตร เทคนิค : สีอะคริลิกบนผ้าใบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อผลงาน : ต้ม ขนาด : 150 x 112 เซนติเมตร เทคนิค : สีอะคริลิกบนผ้าใบ 
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ชื่อผลงาน : มาจากดิน  ขนาด : 116 x 160 เซนติเมตร เทคนิค : สีอะคริลิกบนผ้าใบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อผลงาน : ต้ม ขนาด : 150 x 112 เซนติเมตร เทคนิค : สีอะคริลิกบนผ้าใบ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อผลงาน : เกษตรกร 6/2561 (ตาลโตนด) ขนาด : 70 x 100 เซนติเมตร เทคนิค : สีอะคริลิกบนผ้าใบ 
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กำรวิเครำะห์ขิมเพลงเดี่ยวแป๊ะฮวยพัง ทำงของครูชยุดี วสวำนนท์

ชาคริต เฉลิมสุข1* อนงค์เนตร วงศ์รักษา2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การวิเคราะห์ขิมเพลงเดี่ยวแป๊ะฮวยพัง ทางของครูชยุดี วสวานนท์ เป็นการชี้แจงรายละเอียดของโครงสร้างบทเพลงเพื่อให้

เห็นถึงสุนทรียรสของเพลงทางเดี่ยวส�าหรับขิม

วัตถุประสงค์ : เพื่อทราบโครงสร้างเพลง ส�านวนกลอน และกลวิธีพิเศษในการบรรเลงขิม 

วิธีกำรสร้ำงสรรค์ : เลือกโครงสร้างของเพลงนี้ใช้กลุ่มเสียงปัญจมูล ได้แก่ ระดับเสียงชวา ระดับเสียงกลาง ระดับเสียงเพียงออล่าง 

มีลักษณะการด�าเนินท�านองส�านวนกลอนเลียนแบบส�าเนียงจีนโบราณ 

ผลกำรสร้ำงสรรค์ : ใช้วิธีการสับไม้ตีให้ถี่ขึ้นในเที่ยวเร็วในกลุ่มเสียงสูงเป็นส่วนใหญ่ ในส่วนของกลวิธีพิเศษของเพลงนี้ที่พบคือ การ

ตยี�า้มอืขวา การตสีลบัมอืซ้ายมอืขวาด้วยพยางค์เสยีงสัน้ การกดสายเพือ่ปิดเสียงด้วยมอื การตสีลับเสยีงสูงเสียงต�า่ด้วยความเรว็ การ

ตีประคบเสียง ลักษณะส�าคัญในการบรรเลงเพลงนี้คือ ความแม่นย�า ความคล่องตัว และความสามารถในการตีขิมแบบรวดเร็วด้วย

ความชัดเจน ซึ่งต้องใช้ก�าลังและการฝึกฝนมาเป็นอย่างมาก

ค�ำส�ำคัญ : ขิม เพลงเดี่ยว แป๊ะฮวยพัง

1 อาจารย์, สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
2 นิสิต, สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
2 Lecturer, Department of Thai Music, Faculty of Fine and Applied Arts, Thaksin University, Songkhla 90000, Thailand
2 Student, Department of Thai Music, Faculty of Fine and Applied Arts, Thaksin University, Songkhla 90000, Thailand
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A musiccal analysis of Pae Huay Phang for Khim solo 

by Associate Professor Chayudee Wasawanon

Chakrit Chalermsuk1* and Anongnatra Wongraksa2

Abstract

Introduction : A musiccal analysis of Pae Huay Phang for Khim solo by Associate Professor Chayudee Wasawanon 

to clarify the details about music structure and aesthetics of song

Objective : The research aims to acknowledge the structure of song, melody and special method in playing 

Chinese cymbalo. 

Creative methods : This song used five tones is Java scale, Klang scale, and Piang-Or Lang scale. The melody 

was carried out by imitating ancient Chinese accent, chopping the sticks quickly in fast track in high tone zone. 

Creative results : The outcome of the analysis found out that special method which was found in this song 

was repeating right-handed stick, chopping left and right sticks with short rhyme, pressing the strings to end the 

sound by hand, chopping in high and low-tone zone quickly, sound coddling. The special characteristic in 

playing this song was the accuracy, flexibility, and ability to chop the sticks quickly and distinctively which needs 

the strength and long term practice. 

Keywords : Khim, Solo Song, Pae Huay Phang
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แนวความคิด 

ดนตรีเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์มาช้านาน ตั้งแต่สมัยโบราณ โดยปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมของทุก
ชนชาติ แต่จะมีความแตกต่างกันทั้งในลักษณะของเครื่องดนตรี ท านองเพลง และวิธีการบรรเลง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม
และเอกลักษณ์ของชาตินั้น ๆ ชาติไทยก็เป็นอีกชนชาติหนึ่งที่มีดนตรีอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่โบราณ เป็นเอกลักษณ์
ประจ าชาติที่น่าภาคภูมิใจ เอกลักษณ์และคุณค่าของดนตรีไทยนั้น อยู่ที่ความวิจิตรงดงามของท่วงท านองที่ผู้ประพันธ์ได้
ประพันธ์เพลงขึ้นด้วยภูมิปัญญาอันสูงค่า มีความประณีตละเมียดละไม เพื่อให้เกิดความไพเราะของบทเพลง มีบทร้องบทกลอน
ที่มีความสละสลวยอีกทั้งยังรวมไปถึงเครื่องดนตรีไทยที่มีความแตกต่างกันในแต่ละประเภท เมื่อน ามาบรรเลงรวมกัน ในแต่ละ
ทางของเครื่องดนตรีประเภทนั้น ๆ จะก่อให้เกิดมิติของเสียงท่ีมีความกลมกล่อมก่อเกิดเสียงประสานท่ีมีความไพเราะ ขิมเป็น
เครื่องดนตรีของจีนน าเข้ามาประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ ๖ ในสมัยนั้นมักน าเอาเครื่องดนตรีของต่างชาติเข้ามาบรรเลงผสมกับ
เครื่องดนตรีไทย ได้แก่ ขิม ไวโอลินและ แอ็คคอร์เดียน ส าหรับขิมจะได้รับความนิยมกว่าเครื่องดนตรีอื่น ๆ ในราว พ.ศ. ๒๔๖๗ 
หลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดูริยชีวิน) เล่าไว้ว่า เมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ทรงพระประชวร 
ทางกรมมหรสพได้จัดให้พระยาอาวารักษนัฎกาภรณ์ (ผล ผลวัฒนะ) เข้าไปเล่านิทานถวายตามค าแนะน าของแพทย์หลวง ให้
ฟังเพลงเบา ๆ เพื่อพักผ่อนพระวรกาย และในครั้งเดียวกันนั้น กรมปี่พาทย์หลวงได้จัดเครื่องสายประสมขิมไปบรรเลงข้างห้อง
พระบรรทมด้วย โดยมีท่านอาจารย์มนตรี ตราโมท บรมครูทางการดนตรีไทย เป็นคนแรกที่บรรเลงขิมร่วมวงถวาย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ จนกระทั่งพระองค์ทรงหายจากการประชวร หลังการนั้นจึงมีการน าขิมมา
บรรเลงกับวงเครื่องสายไทยจนถึงปัจจุบัน (นิพันธ์ ธนารักษ์ และกัลป์ยานี ดวงฉวี. ๒๕๔๓ : ๑๑) และยังมีการน าเพลงไทยและ
เพลงส าเนียงภาษาต่าง ๆ มา แปรท านองเป็นทางเดี่ยว เช่น เพลงพันธุ์ฝรั่ง ๓ ชั้น เพลงแป๊ะฮวยพัง เพลงนกขมิ้น ๓ ชั้น เพลง
จีนขิมใหญ่ เป็นต้น ซึ่งมีมากมายนับร้อยเพลงที่ครูดนตรีไทยได้น ามาแปรท านองเป็นทางเดี่ยว และในเพลงเหล่านั้นคือเพลง
แป๊ะฮวยพัง ทางของ อาจารย์ชยุดี วสวานนท์ ซึ่งเป็นทางท่ีมีกลวิธีพิเศษในการบรรเลง ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการบรรเลง การ
เคลื่อนที่ของท านองเพลง ได้มีกลวิธีพิเศษที่แตกต่างไปจากทางเพลงธรรมดาทั่วไป   

อาจารย์ชยุดี วสวานนท์ ได้ให้สัมภาสน์ถึงประวัติเพลงแป๊ะฮวยพัง เป็นเพลงส าเนียง จีนแท้ ซึ่งแปลว่า “ผึ้งตอม
ดอกไม้ขาว” ตามประวัติ ท่านผู้น าเพลงนี้มาบรรเลงในวงเครื่องสายไทย คือ พันจ่าเอกชื้น น้ าไชยศรี (หรือครูชื้น) ท่านได้เพลง
นี้มาจากการแสดงงิ้วประกอบเพลงเพลงหนึ่งด้วยซอด้วงจีนและขิม ที่ตลาดพรานนก ฝั่งธนบุรี จึงจดจ าและน ามาถ่ายทอดให้แก่
สมาชิก วงเครื่องสายของท่าน รวมถึงอาจารย์ชยุดี วสวานนท์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าเพลงแป๊ะฮวยพัง ทางขิม ของอาจารย์ ชยุดี 
วสวานนท์ เป็นทางที่มีลักษณะการด าเนินท านองของกลอนเพลงที่เฉพาะตัวไปจากทางขิมธรรมดาทั่วไป ผู้วิจัยจึงต้องการ
วิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจเพลงนี้อย่างแท้จริง โดยใช้ความรู้จากทฤษฎีดุริยางคศาสตร์ไทย มาเป็นแนวทางในการศึกษารูปแบบของ
เพลงโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์แจกแจงท านองหลักในการแปรท านองของเครื่องดนตรีจนถ่ายทอดออกมาให้เข้าถึงความงาม
ในสุนทรีย์ของเสียงเพลงนี้ได้ดี เป็นอย่างยิ่ง 

 

 

 



1673

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

แนวความคิด 

ดนตรีเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์มาช้านาน ตั้งแต่สมัยโบราณ โดยปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมของทุก
ชนชาติ แต่จะมีความแตกต่างกันท้ังในลักษณะของเครื่องดนตรี ท านองเพลง และวิธีการบรรเลง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม
และเอกลักษณ์ของชาตินั้น ๆ ชาติไทยก็เป็นอีกชนชาติหนึ่งที่มีดนตรีอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่โบราณ เป็นเอกลักษณ์
ประจ าชาติที่น่าภาคภูมิใจ เอกลักษณ์และคุณค่าของดนตรีไทยนั้น อยู่ที่ความวิจิตรงดงามของท่วงท านองที่ผู้ประพันธ์ได้
ประพันธ์เพลงขึ้นด้วยภูมิปัญญาอันสูงค่า มีความประณีตละเมียดละไม เพื่อให้เกิดความไพเราะของบทเพลง มีบทร้องบทกลอน
ที่มีความสละสลวยอีกทั้งยังรวมไปถึงเครื่องดนตรีไทยที่มีความแตกต่างกันในแต่ละประเภท เมื่อน ามาบรรเลงรวมกัน ในแต่ละ
ทางของเครื่องดนตรีประเภทน้ัน ๆ จะก่อให้เกิดมิติของเสียงท่ีมีความกลมกล่อมก่อเกิดเสียงประสานท่ีมีความไพเราะ ขิมเป็น
เครื่องดนตรีของจีนน าเข้ามาประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ ๖ ในสมัยนั้นมักน าเอาเครื่องดนตรีของต่างชาติเข้ามาบรรเลงผสมกับ
เครื่องดนตรีไทย ได้แก่ ขิม ไวโอลินและ แอ็คคอร์เดียน ส าหรับขิมจะได้รับความนิยมกว่าเครื่องดนตรีอื่น ๆ ในราว พ.ศ. ๒๔๖๗ 
หลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดูริยชีวิน) เล่าไว้ว่า เมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ทรงพระประชวร 
ทางกรมมหรสพได้จัดให้พระยาอาวารักษนัฎกาภรณ์ (ผล ผลวัฒนะ) เข้าไปเล่านิทานถวายตามค าแนะน าของแพทย์หลวง ให้
ฟังเพลงเบา ๆ เพื่อพักผ่อนพระวรกาย และในครั้งเดียวกันนั้น กรมปี่พาทย์หลวงได้จัดเครื่องสายประสมขิมไปบรรเลงข้างห้อง
พระบรรทมด้วย โดยมีท่านอาจารย์มนตรี ตราโมท บรมครูทางการดนตรีไทย เป็นคนแรกที่บรรเลงขิมร่วมวงถวาย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ จนกระทั่งพระองค์ทรงหายจากการประชวร หลังการนั้นจึงมีการน าขิมมา
บรรเลงกับวงเครื่องสายไทยจนถึงปัจจุบัน (นิพันธ์ ธนารักษ์ และกัลป์ยานี ดวงฉวี. ๒๕๔๓ : ๑๑) และยังมีการน าเพลงไทยและ
เพลงส าเนียงภาษาต่าง ๆ มา แปรท านองเป็นทางเดี่ยว เช่น เพลงพันธุ์ฝรั่ง ๓ ชั้น เพลงแป๊ะฮวยพัง เพลงนกขมิ้น ๓ ชั้น เพลง
จีนขิมใหญ่ เป็นต้น ซึ่งมีมากมายนับร้อยเพลงที่ครูดนตรีไทยได้น ามาแปรท านองเป็นทางเดี่ยว และในเพลงเหล่านั้นคือเพลง
แป๊ะฮวยพัง ทางของ อาจารย์ชยุดี วสวานนท์ ซึ่งเป็นทางท่ีมีกลวิธีพิเศษในการบรรเลง ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการบรรเลง การ
เคลื่อนที่ของท านองเพลง ได้มีกลวิธีพิเศษที่แตกต่างไปจากทางเพลงธรรมดาทั่วไป   

อาจารย์ชยุดี วสวานนท์ ได้ให้สัมภาสน์ถึงประวัติเพลงแป๊ะฮวยพัง เป็นเพลงส าเนียง จีนแท้ ซึ่งแปลว่า “ผึ้งตอม
ดอกไม้ขาว” ตามประวัติ ท่านผู้น าเพลงนี้มาบรรเลงในวงเครื่องสายไทย คือ พันจ่าเอกชื้น น้ าไชยศรี (หรือครูชื้น) ท่านได้เพลง
นี้มาจากการแสดงงิ้วประกอบเพลงเพลงหนึ่งด้วยซอด้วงจีนและขิม ที่ตลาดพรานนก ฝั่งธนบุรี จึงจดจ าและน ามาถ่ายทอดให้แก่
สมาชิก วงเครื่องสายของท่าน รวมถึงอาจารย์ชยุดี วสวานนท์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าเพลงแป๊ะฮวยพัง ทางขิม ของอาจารย์ ชยุดี 
วสวานนท์ เป็นทางที่มีลักษณะการด าเนินท านองของกลอนเพลงที่เฉพาะตัวไปจากทางขิมธรรมดาทั่วไป ผู้วิจัยจึงต้องการ
วิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจเพลงนี้อย่างแท้จริง โดยใช้ความรู้จากทฤษฎีดุริยางคศาสตร์ไทย มาเป็นแนวทางในการศึกษารูปแบบของ
เพลงโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์แจกแจงท านองหลักในการแปรท านองของเครื่องดนตรีจนถ่ายทอดออกมาให้เข้าถึงความงาม
ในสุนทรีย์ของเสียงเพลงนี้ได้ดี เป็นอย่างยิ่ง 

 

 

 

 

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค ์
งานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ขิมเพลงเดี่ยวแป๊ะฮวยพัง ทางของครูชยุดี วสวานนท์” ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัย เชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยศึกษาจากบุคคลขอ้มูลซึ่งเป็นศิลปิน นักวิชาการ ตลอดจนศิลปินผู้มีความเชี่ยวชาญในการ
บรรเลงขิม โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต าราวิชาการต่าง ๆ เพื่อน ามาประมวลผลภายหลังจากการเก็บขอ้มูล 
เรียบเรียงข้อมูล      และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) โดยผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนใน
การด าเนินงานเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 

        
 
 
 

   ขั้นที่ ๑ การเตรียมการและรวบรวมข้อมูล 
 

 
๑.๑ ข้อมูลเอกสาร 
๑ส านักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒หอสมุดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓ หอสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร 
๑.๒ ข้อมูลสัมภาษณ์ จากอาจารย์ชยุดี วสวานนท์ และ
อาจารย์วราเมษ วัฒนไชย 

 
 

   ขั้นที่ ๒  การจัดเอกสารบริบทที่เกี่ยวข้อง 

 

 
๑  ความหมายและความส าคัญของเพลงเดี่ยว 

   ๒ บริบทของขิม 
   ๓ บริบทของเพลงแป๊ะฮวยพัง 
 

 
 

 
ขั้นที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อมูล 

    
 ๑  วิเคราะห์สังคีตลักษณ์ (Form) 
    ๒ วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) 
    ๓ วิเคราะห์ ระดับเสียง (Scale) 
    ๔ วิเคราะห์ ลักษณะการด าเนินท านอง 
          (Way of Melody) 
 

   ขั้นที่ ๔ การน าเสนอข้อมูล 
 

 
๑ การเสนอข้อมูลในรูปแบบงานวิจัย 
๒การจัดการแสดงต่อสาธารณชน 
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เทคนิคการสรา้งสรรค์เพลงเดี่ยวแป๊ะฮวยพัง 

จากการที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เทคนิคเพลงเดี่ยวขิมเพลงแป๊ะฮวยพัง ทางอาจารย์ชยุดี วสวานนท์ โดยมีประเด็นในการ
วิเคราะห์ คือ ๑.สังคีตลักษณ์ ๒. จังหวะ ๓. กลุ่มเสียงปัญจมูล ๔. การเคลื่อนที่ของท านอง ๕. การใช้ส านวนกลอน ๖. การใช้
กลวิธีพิเศษ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ตามประเด็นต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์สังคีตลักษณ์ ของเดี่ยวขิมเพลงแป๊ะฮวยพัง ทางอาจารย์ชยุดี วสวานนท์ สามารถเขียนสัญลักษณ์
แทนสังคีตลักษณ์ได้ ดังนี้       

 เที่ยวช้า คือ A/B/       เที่ยวเร็ว และเที่ยวเก็บ คือ A/BC/ 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ 

A เป็นสัญลักษณ์แทน ท านองท่อนที่ ๑  B เป็นสัญลักษณ์แทน ท านองท่อนที่ ๒ 

C เป็นสัญลักษณ์แทน ส านวนกลอนที่เพิ่มมา / เป็นสัญลักษณ์แทน การจบท่อน 

ผลการวิเคราะห์จังหวะ ในการเดี่ยวขิมเพลงแป๊ะฮวยพัง ใช้กลองตุ๊ก หรือโทน-ร ามะนาตีหน้าทับจีนโบราณ ลักษณะ
การบรรเลงจังหวะหน้าทับนั้น บรรเลงจนจบ ๑ หน้าทับ แล้วกลับไปบรรเลงเหมือนเดิม ซ้ ากันไปในรูปแบบนี้จนจบเพลง กรณี
เที่ยวเร็ว จังหวะหน้าทับจะมีลูกเล่นตามแนวเพลงที่มีจังหวะกระชับขึ้น แต่ยังยึดจังหวะหน้าทับ ๒ ชั้นอยู่เหมือนเดิม ส่วน
จังหวะฉิ่ง ตีเป็นฉิ่ง ๒ ชั้น ทั้งเที่ยวช้า และเที่ยวเร็ว โดยจะตีเฉพาะเสียงฉิ่งเปิด เพียงเสียงเดียว 

 การตีฉิ่งประกอบจังหวะในเพลงแป๊ะฮวยพัง เป็นการตีฉิ่งส าเนียงจีน โดยตีเฉพาะเสียงฉิ่งเปิด เพียงอย่างเดียว และมี
การตีเป็นอัตราจังหวะสองชั้น มีลักษณะการตีดังนี้ 

 

 

การตีหน้าทับกลองที่ใช้ในเพลงแป๊ะฮวยพัง คือ หน้าทับจีนโบราณ อัตราจังหวะ ๒ ชั้น มีลักษณะการตีดังนี้ 

 

  

ผลการวิเคราะห์กลุ่มเสียงปัญจมูล การเคลื่อนที่ท านองและการใช้ส านวนกลอน สามารถอธิบายโดยรวมได้ดังนี้ 

เที่ยวช้าท่อนที่ ๑ จากการวิเคราะห์พบว่า ในเที่ยวช้าท่อนที่ ๑ มีทั้งหมด ๕ บรรทัด ใช้กลุ่มเสียงปัญจมูล ฟซลxดรx (ระดับเสียง
ชวา) และกลุ่มเสียงปัญจมูล ทดรxฟซ (ระดับเสียงกลาง) มีเสียง ม เป็นเสียงผ่านเพื่อสร้างความกลมกลืนแก่ส านวน พบกลวิธี

- - - ฉิ่ง - - - ฉิ่ง - - - ฉิ่ง - - - ฉิ่ง 

- - - - - -- ติง       - ตงิ - - ติง – ตงิ 
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เทคนิคการสรา้งสรรค์เพลงเดี่ยวแป๊ะฮวยพัง 

จากการที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เทคนิคเพลงเดี่ยวขิมเพลงแป๊ะฮวยพัง ทางอาจารย์ชยุดี วสวานนท์ โดยมีประเด็นในการ
วิเคราะห์ คือ ๑.สังคีตลักษณ์ ๒. จังหวะ ๓. กลุ่มเสียงปัญจมูล ๔. การเคลื่อนที่ของท านอง ๕. การใช้ส านวนกลอน ๖. การใช้
กลวิธีพิเศษ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ตามประเด็นต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์สังคีตลักษณ์ ของเดี่ยวขิมเพลงแป๊ะฮวยพัง ทางอาจารย์ชยุดี วสวานนท์ สามารถเขียนสัญลักษณ์
แทนสังคีตลักษณ์ได้ ดังนี้       

 เที่ยวช้า คือ A/B/       เที่ยวเร็ว และเที่ยวเก็บ คือ A/BC/ 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ 

A เป็นสัญลักษณ์แทน ท านองท่อนที่ ๑  B เป็นสัญลักษณ์แทน ท านองท่อนที่ ๒ 

C เป็นสัญลักษณ์แทน ส านวนกลอนที่เพิ่มมา / เป็นสัญลักษณ์แทน การจบท่อน 

ผลการวิเคราะห์จังหวะ ในการเดี่ยวขิมเพลงแป๊ะฮวยพัง ใช้กลองตุ๊ก หรือโทน-ร ามะนาตีหน้าทับจีนโบราณ ลักษณะ
การบรรเลงจังหวะหน้าทับนั้น บรรเลงจนจบ ๑ หน้าทับ แล้วกลับไปบรรเลงเหมือนเดิม ซ้ ากันไปในรูปแบบนี้จนจบเพลง กรณี
เที่ยวเร็ว จังหวะหน้าทับจะมีลูกเล่นตามแนวเพลงที่มีจังหวะกระชับขึ้น แต่ยังยึดจังหวะหน้าทับ ๒ ชั้นอยู่เหมือนเดิม ส่วน
จังหวะฉิ่ง ตีเป็นฉิ่ง ๒ ชั้น ทั้งเที่ยวช้า และเที่ยวเร็ว โดยจะตีเฉพาะเสียงฉิ่งเปิด เพียงเสียงเดียว 

 การตีฉิ่งประกอบจังหวะในเพลงแป๊ะฮวยพัง เป็นการตีฉิ่งส าเนียงจีน โดยตีเฉพาะเสียงฉิ่งเปิด เพียงอย่างเดียว และมี
การตีเป็นอัตราจังหวะสองชั้น มีลักษณะการตีดังนี้ 

 

 

การตีหน้าทับกลองที่ใช้ในเพลงแป๊ะฮวยพัง คือ หน้าทับจีนโบราณ อัตราจังหวะ ๒ ชั้น มีลักษณะการตีดังนี้ 

 

  

ผลการวิเคราะห์กลุ่มเสียงปัญจมูล การเคลื่อนที่ท านองและการใช้ส านวนกลอน สามารถอธิบายโดยรวมได้ดังนี้ 

เที่ยวช้าท่อนที่ ๑ จากการวิเคราะห์พบว่า ในเที่ยวช้าท่อนที่ ๑ มีทั้งหมด ๕ บรรทัด ใช้กลุ่มเสียงปัญจมูล ฟซลxดรx (ระดับเสียง
ชวา) และกลุ่มเสียงปัญจมูล ทดรxฟซ (ระดับเสียงกลาง) มีเสียง ม เป็นเสียงผ่านเพื่อสร้างความกลมกลืนแก่ส านวน พบกลวิธี

- - - ฉิ่ง - - - ฉิ่ง - - - ฉิ่ง - - - ฉิ่ง 

- - - - - -- ติง       - ตงิ - - ติง – ตงิ 

พิเศษคือการตีซ้ ามือขวา การตีรัวในตัวโน้ตเสียงสูงเพียงเสียงเดียว และตีสลับมือซ้าย มือขวา ด้วยพยางค์เสียงสั้น การตีสลับ
เสียงต่ าและเสียงสูงเพื่อให้เห็นท านองส าเนียงจีนเด่นชัดมากยิ่งขึ้น 

เที่ยวเร็วท่อนที่ ๑ จากการวิเคราะห์พบว่า ในเที่ยวเร็วท่อนที่ ๑ มีทั้งหมด ๕ บรรทัด ใช้กลุ่มเสียงปัญจมูล ฟซลxดรx (ระดับ
เสียงชวา) และกลุ่มเสียงปัญจมูล ทดรxฟซ (ระดับเสียงกลาง) การเคลื่อนท่ีของท านองพบว่า เท่ียวเร็วมีการยึดลูกตกตามการ
เคลื่อนที่ของทิศทางท านองเที่ยวช้า ซึ่งมีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันกับเที่ยวช้า ส านวนกลอนมีการเพิ่มตัวโน้ตเพื่อให้
เพลงมีความกระชับขึ้นอีกระดับหนึ่ง ซ่ึงสังเกตได้จากแต่ละห้องจะบรรจุตัวโน้ต ๓ ตัว เป็นส่วนใหญ่ กลวิธีพิเศษที่พบ คือ การตี
ซ้ ามือขวา และตีสลับมือซ้าย มือขวา ด้วยพยางค์เสียงสั้น การตีสลับเสียงต่ าและเสียงสูงเพื่อให้เห็นท านองส าเนียงจีนเด่นชัด
มากยิ่งขึ้น 

เที่ยวกลับ ท่อนที่ ๑ จากการวิเคราะห์พบว่า ในเที่ยวเก็บท่อนที่ ๑ มีทั้งหมด ๕ บรรทัด ใช้กลุ่มเสียงปัญจมูล ฟซลxดรx (ระดับ
เสียงชวา) และกลุ่มเสียงปัญจมูล ทดรxฟซ (ระดับเสียงกลาง) การเคลื่อนที่ของท านองพบว่า เที่ยวเก็บมีการยึดลูกตกตามการ
เคลื่อนที่ของทิศทางท านองเที่ยวช้า ซึ่งมีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันกับเที่ยวช้า ส านวนกลอนมีการเพิ่มตัวโน้ตถี่ขึ้นมาก
กว่าเดิมเพื่อให้เพลงมีความกระชับขึ้น ซึ่งสังเกตได้จากแต่ละห้องจะบรรจุตัวโน้ต ๔ ตัวเต็มห้อง เป็นส่วนใหญ่ กลวิธีพิเศษที่พบ 
การตีซ้ ามือขวา และตีสลับมือซ้าย มือขวา ด้วยพยางค์เสียงสั้น การตีสลับเสียงต่ าและเสียงสูงเพื่อให้เห็นท านองส าเนียงจีน
เด่นชัดมากยิ่งขึ้น 

เที่ยวช้าท่อนที่ ๒ จากการวิเคราะห์พบว่า ในเที่ยวช้าท่อนที่ ๒ มีเพียง ๔ บรรทัดครึ่ง ใช้กลุ่มเสียงปัญจมูล ฟซลxดรx (ระดับ
เสียงชวา) กลุ่มเสียงปัญจมูล ทดรxฟซ (ระดับเสียงกลาง) และกลุ่มเสียงปัญจมูล ซลทxรมx (ระดับเสียงเพียงออล่าง) พบกลวิธี
พิเศษคือการตีซ้ ามือขวา การตีสลับมือซ้ายมือขวา ด้วยพยางค์เสียงสั้น การตีรัวตัวโน้ตเพียงเสียงสูงเท่ านั้น และการปิดเสียง
ด้วยมือเพื่อตั้งจังหวะไปยังเที่ยวเร็ว 

เที่ยวเร็วท่อนที่ ๒ จากการวิเคราะห์พบว่า ในเที่ยวเก็บท่อนท่ี ๒ มีทั้งหมด ๖ บรรทัด ใช้กลุ่มเสียงปัญจมูล ฟซลxดรx (ระดับ
เสียงชวา) และกลุ่มเสียงปัญจมูล ทดรxฟซ (ระดับเสียงกลาง) การเคลื่อนท่ีของท านองพบว่า เท่ียวเร็วมีการยึดลูกตกตามการ
เคลื่อนที่ของทิศทางท านองเที่ยวช้า เพียงแค่ ๓ บรรทัดแรกเท่านั้น ในบรรทัดที่ ๔ - ๖ มีส านวนกลอนที่เพิ่มมาเพื่อถอนจังหวะ
ลงจบและมีการเพิ่มตัวโน้ตถี่ขึ้นมากกว่าเดิมเพื่อให้เพลงมีความกระชับขึ้น ซึ่งสังเกตได้จากแต่ละห้องจะบรรจุตัวโน้ต ๔ ตัวเต็ม
ห้อง เป็นส่วนใหญ่ กลวิธีพิเศษที่พบ การตีซ้ ามือขวา การตีสลับมือซ้ายมือขวา ด้วยพยางค์เสียงสั้น และการตีประคบมือ 

ผลจากการวิเคราะห์เดี่ยวขิมเพลงแป๊ะฮวยพังพบว่า เพลงนี้เป็นเพลงส าเนียงจีนมี ๒ ท่อน การบรรเลงแบ่งออกเป็น 
๒ เที่ยว คือ เที่ยวช้า และเที่ยวเร็ว ในเที่ยวเร็วท่อนที่ ๑ มีเที่ยวกลับอยู่ในท่อน มีการตีฉิ่งเฉพาะฉิ่งเสียงเปิด และใช้หน้าทับจีน
โบราณ ซึ่งมีโครงสร้างของเพลงที่มีกลุ่มเสียงปัญจมูล ฟซลxดรx (ระดับเสียงชวา) และกลุ่มเสียงปัญจมูล ทดรxฟซ (ระดับเสียง
กลาง) กลุ่มเสียงปัญจมูล ซลทxรมx (ระดับเสียงเพียงออล่าง) ลักษณะรูปแบบเพลงหรือสังคีตลักษณ์ ในเที่ยวช้า คือ A/B/ และ
เที่ยวเร็วคือ A/BC/ ส านวนกลอนที่พบในเพลง คือ การเพิ่มตัวโน้ตให้มีความถี่ขึ้น โดยการตีตัวโน้ตซ้ ากัน จากอีกห้องหนึ่งไปสู่
อีกห้องหนึ่ง และบรรเลงตัวโน้ตเสียงสูงเป็นส่วนใหญ่ กลวิธีพิ เศษที่พบ คือ การตีซ้ ามือขวา การตีสลับมือซ้าย มือขวา ด้วย
พยางค์เสียงสั้น การตีรัวตัวโน้ตเสียงสูงเพียงเสียงเดียว การปิดเสียงด้วยมือเพื่อตั้งจังหวะจากเที่ยวช้าไปยังเที่ยวเร็ว และการตี
ประคบมือ แนวเพลงจึงมีความกระชับขึ้นตามล าดับ เที่ยวช้า และเที่ยวเร็ว เน้นความไหว การตีมือซ้าย มือขวา ในน้ าหนักเสียง
ที่เท่ากัน และความแม่นย าของผู้บรรเลง 
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ผลงานการสรา้งสรรค์ 

การวิจัยผลงานการสร้างสรรค์ การวิเคราะห์เดี่ยวขิมเพลงแป๊ะฮวยพัง ทางอาจารย์ชยุดี วสวานนท์ เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้า เก็บรวบรวมเอกสารจากสถานที่ต่าง ๆ สัมภาษณ์ อาจารย์ชยุดี วสวานนท์ และ
อาจารย์วราเมษ วัฒนไชย มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างเพลง ส านวนกลอน และกลวิธีพิเศษในการบรรเลงขิม โดยน า
องค์ความรู้จากทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้างของเพลงคือ การแบ่งโครงสร้างของเพลง การเคล่ือนท่ีของท านอง ลูกตก บัน ไดเสียง 
จังหวะ สังคีตลักษณ์ และทฤษฎีเกี่ยวกับเทคนิคการบรรเลงเพลงเดี่ยว คือ การแปรท านอง มาสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

สรุปผลการวิเคราะห์เดี่ยวขิมเพลงแป๊ะฮวยพัง ทาง อาจารย์ชยุดี วสวานนท์ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ พบว่า เพลงนี้
เป็นเพลงที่มาส าเนียงจีนแท้ มี ๒ ท่อน การบรรเลงแบ่งออกเป็น ๒ เที่ยว คือ เที่ยวช้า และเที่ยวเร็ว ในเที่ยวเร็วท่อนที่ ๑ มี
เที่ยวกลับอยู่ในท่อน มีการตีฉิ่งเฉพาะฉิ่งเสียงเปิด และใช้หน้าทับจีนโบราณ โครงสร้างของเพลงมีการเคลื่อนที่ท านองไปใน
ทิศทางเดียวกัน พบการใช้กลุ่มเสียงปัญจมูลคือ ประโยคที่ ๑ - ๓ ใช้กลุ่มเสียงปัญจมูล ฟซลxดรx พบเสียง ม เป็นเสียงผ่าน 
เพื่อไปยังกลุ่มเสียงปัญจมูล ทดรxฟซx ในประโยคที่ ๔ และกลับสู่กลุ่มเสียงปัญจมูล ฟซลxดรx ในประโยคท่ี ๕ ส่วนเที่ยว ช้า 
และเที่ยวเร็ว ท่อนที่๒ พบว่าประโยคที่ ๑ ใช้กลุ่มเสียงปัญจมูล ฟซลxดรx ประโยคที่ ๒และ ประโยคที่ ๓ ใช้กลุ่มเสียงปัญจมูล 
ทดรxฟซx ประโยคที่ ๔ เที่ยวช้าใช้กลุ่มเสียงปัญจมูล ซลทxรมx ประโยคที่ ๕ ใช้กลุ่มเสียงปัญจมูล ฟซลxดรx ในส่วนของเที่ยว
เร็ว ประโยคที่ ๔ และประโยคที่ ๕ ใช้กลุ่มเสียงปัญจมูล ทดรxฟซx และประโยคท่ี ๖ ใช้กลุ่มเสียงปัญจมูล ฟซลxดร ลักษณะ
รูปแบบเพลงหรือสังคีตลักษณ์ ในเที่ยวช้า คือ A/B/ และเที่ยวเร็วคือ A/BC/ ข้อที่ ๒ ส านวนกลอนที่พบในเพลง คือ การเพิ่มตัว
โน้ตให้มีความถี่ขึ้น โดยการตีตัวโน้ตซ้ ากัน จากอีกห้องหนึ่งไปสู่อีกห้องหนึ่ง และบรรเลงตัวโน้ตเสียงสูงเป็นส่วนใหญ่ ข้อที่ ๓ 
ผู้วิจัยพบว่ากลวิธีพิเศษของเพลงนี้ คือ การตีซ้ ามือขวา การตีสลับมือซ้าย มือขวา ด้วยพยางค์เสียงสั้น การตีรัวตัวโน้ตเสียงสูง
เพียงเสียงเดียว การปิดเสียงด้วยมือเพื่อตั้งจังหวะจากเที่ยวช้าไปยังเที่ยวเร็ว และการตีประคบมือ แนวเพลงจึงมีความกระชับ
ขึ้นตามล าดับ เที่ยวช้าและเที่ยวเร็ว เน้นความไหว การตีมือซ้าย มือขวา ในน้ าหนักเสียงท่ีเท่ากัน และความแม่นย าของผู้
บรรเลง 
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ผลงานการสรา้งสรรค์ 

การวิจัยผลงานการสร้างสรรค์ การวิเคราะห์เดี่ยวขิมเพลงแป๊ะฮวยพัง ทางอาจารย์ชยุดี วสวานนท์ เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้า เก็บรวบรวมเอกสารจากสถานที่ต่าง ๆ สัมภาษณ์ อาจารย์ชยุดี วสวานนท์ และ
อาจารย์วราเมษ วัฒนไชย มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างเพลง ส านวนกลอน และกลวิธีพิเศษในการบรรเลงขิม โดยน า
องค์ความรู้จากทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้างของเพลงคือ การแบ่งโครงสร้างของเพลง การเคลื่อนที่ของท านอง ลูกตก บัน ไดเสียง 
จังหวะ สังคีตลักษณ์ และทฤษฎีเกี่ยวกับเทคนิคการบรรเลงเพลงเดี่ยว คือ การแปรท านอง มาสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

สรุปผลการวิเคราะห์เดี่ยวขิมเพลงแป๊ะฮวยพัง ทาง อาจารย์ชยุดี วสวานนท์ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ พบว่า เพลงนี้
เป็นเพลงที่มาส าเนียงจีนแท้ มี ๒ ท่อน การบรรเลงแบ่งออกเป็น ๒ เที่ยว คือ เที่ยวช้า และเที่ยวเร็ว ในเที่ยวเร็วท่อนที่ ๑ มี
เที่ยวกลับอยู่ในท่อน มีการตีฉิ่งเฉพาะฉิ่งเสียงเปิด และใช้หน้าทับจีนโบราณ โครงสร้างของเพลงมีการเคลื่อนที่ท านองไปใน
ทิศทางเดียวกัน พบการใช้กลุ่มเสียงปัญจมูลคือ ประโยคที่ ๑ - ๓ ใช้กลุ่มเสียงปัญจมูล ฟซลxดรx พบเสียง ม เป็นเสียงผ่าน 
เพื่อไปยังกลุ่มเสียงปัญจมูล ทดรxฟซx ในประโยคท่ี ๔ และกลับสู่กลุ่มเสียงปัญจมูล ฟซลxดรx ในประโยคที่ ๕ ส่วนเที่ยว ช้า 
และเที่ยวเร็ว ท่อนที่๒ พบว่าประโยคที่ ๑ ใช้กลุ่มเสียงปัญจมูล ฟซลxดรx ประโยคที่ ๒และ ประโยคที่ ๓ ใช้กลุ่มเสียงปัญจมูล 
ทดรxฟซx ประโยคที่ ๔ เที่ยวช้าใช้กลุ่มเสียงปัญจมูล ซลทxรมx ประโยคที่ ๕ ใช้กลุ่มเสียงปัญจมูล ฟซลxดรx ในส่วนของเที่ยว
เร็ว ประโยคท่ี ๔ และประโยคท่ี ๕ ใช้กลุ่มเสียงปัญจมูล ทดรxฟซx และประโยคที่ ๖ ใช้กลุ่มเสียงปัญจมูล ฟซลxดร ลักษณะ
รูปแบบเพลงหรือสังคีตลักษณ์ ในเที่ยวช้า คือ A/B/ และเที่ยวเร็วคือ A/BC/ ข้อที่ ๒ ส านวนกลอนที่พบในเพลง คือ การเพิ่มตัว
โน้ตให้มีความถี่ขึ้น โดยการตีตัวโน้ตซ้ ากัน จากอีกห้องหนึ่งไปสู่อีกห้องหนึ่ง และบรรเลงตัวโน้ตเสียงสูงเป็นส่วนใหญ่ ข้อที่ ๓ 
ผู้วิจัยพบว่ากลวิธีพิเศษของเพลงนี้ คือ การตีซ้ ามือขวา การตีสลับมือซ้าย มือขวา ด้วยพยางค์เสียงสั้น การตีรัวตัวโน้ตเสียงสูง
เพียงเสียงเดียว การปิดเสียงด้วยมือเพื่อตั้งจังหวะจากเที่ยวช้าไปยังเที่ยวเร็ว และการตีประคบมือ แนวเพลงจึงมีความกระชับ
ขึ้นตามล าดับ เที่ยวช้าและเที่ยวเร็ว เน้นความไหว การตีมือซ้าย มือขวา ในน้ าหนักเสียงที่เท่ากัน และความแม่นย าของผู้
บรรเลง 
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บทคัดย่อ

บทน�ำ : การวิเคราะห์แนวการการบรรเลงซออู้ของครูฉลวย จิยะจันทน์ เพลงทยอยนอก เป็นการชี้แจงรายละเอียดของโครงสร้าง

บทเพลงเพื่อให้เห็นถึงสุนทรียรสของทางซออู้

วัตถุประสงค์ : เพื่อทราบแนวทางการบรรเลงซออู้อันเป็นอัตลักษณ์ของครูฉลวย จิยะจันทน์ 

วธิกีำรสร้ำงสรรค์ : การกดสายแบบเรยีงนิว้ต�าแหน่งเดมิด้วยท�านองซ�า้จนหมดส�านวนกลอน ส�านวนกลอนลกัษณะเถาวลัย์อันแสดง

ถึงลักษณะเฉพาะตัวที่มีความโดดเด่นในเรื่องการเรียงเสียงซ�้าในส�านวน เสียงท่ีออกมานั้นมีลักษณะวนเป็นวิถีขึ้นและลงสลับกัน 

ส�านวนลักษณะการสียืนเสียงเดียว การซ�้าส�านวน 
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คุณภาพเสียงเป็นส�าคัญ เน้นเสียงที่นุ่มนวล ความต่อเนื่องของเสียง ส�านวนและอารมณ์เพลง อีกทั้งเพื่อเป็นการเอื้อต่อความคล่อง

ตัวของที่บรรเลงในอัตราจังหวะที่เร็ว
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A Musical analysis of method in playing Saw Aoo of 

Professor Chaluay Jiyajan, Thayoy Nok Sam Chan Song

Chakrit Chalermsuk1 and Chadaporn Aumpranam2

Abstract

Introduction : A Musical analysis of method in playing Saw Aoo of Professor Chaluay Jiyajan, Thayoy Nok Sam 

Chan Song to clarify the details about music structure and aesthetics of Sow-Aoo

Objective : The research aims to acknowledge the method of playing two-stringed bass fiddle which is the 

identity of the professor. 

Creative methods : Use the style of pressing the strings by putting the fingers in order in the same position 

and repeat until the melody finishes. The melody was found in vine style (Thao-Wan) which demonstrates the 

unique character in repeating melody outstandingly. The melody was produced by circulating up and down 

repeatedly. 

Creative results : The outcome of the analysis found out the playing style in one tone, and repeating melody 

which was remarkable in changing melody. The particularly special method is drawing the strings, rolling fingers, 

pressing the little finger on the bass string, pitching fingers method, pitching fiddle bow method, pitching 

sixteenth note method. This is to say that the objective of using such method is significantly focus on sound 

quality, emphasizing on gentle melody, continuous sound, melody and tone of songs and to help in smooth 

flowing of songs played in fast rhythm. 

Keywords : Saw Aoo, Thayoy Nok
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บทน ำ 

 ซออู้เป็นเครื่องดนตรีที่มีบทบาทหน้าที่ในวงดนตรีไทย ทั้งเครื่องสาย วงมโหรีและวงปี่พาทย์บางชนิด มีการด าเนิน
ท านองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โดยหน้าที่ในการบรรเลงคือ บรรเลงท านองหยอกล้อ ให้มีความสนุกสนานและเพิ่มสีสันให้แก่วง 
หน้าที่ดังกล่าวนี้เองจึงมีผู้เปรียบซออู้กับการเป็นตัวตลกขอบวง เช่นเดียวกับระนาดทุ้ม ซึ่งมีลักษณะการด าเนินท านองที่
คล้ายกัน เน่ืองจากการด าเนินท านองซออู้จะต้องให้มีความแปลก แตกต่างจากการด าเนินท านองซอด้วงและหลีกหนีจาก
ท านองหลักให้มากที่สุด ดังนั้นผู้บรรเลงจึงต้องมีปฏิภาณไหวพริบในการบรรเลงเป็นอย่างมาก ซออู้เป็นเครื่องดนตรีที่ส่วนของ
ก าทอนเสียง ท ามาจากกะลามะพร้าว ส่วนนี้มีชื่อเรียกต่างจากซอด้วง โดยซอด้วงเรียกว่า กระบอก ส่วนซออู้เรียกว่า กะโหลก 
ซออู้มีสองสาย มีช่วงเสียงทุ้มต่ าขนาดสายใหญ่กว่าซอด้วง มีคันชักติดอยู่กึ่ งกลางระหว่างสายท้ังสองเรียกว่า สายเอกและสาย
ทุ้ม ซออู้เป็นเครื่องดนตรีไทยชนิดสีประเภทเครื่องสายอีกประเภทหนึ่งที่ท าให้เกิดเสียงด้วยการใช้คันชักสีเข้ากับสาย ใช้
ประกอบวงเครื่องสาย วงมโหรีวงปี่พาทย์ไม้นวม และวงปี่พาทย์ดึกด าบรรพ์ มีหน้าที่หยอกล้อ ย่ัวเย้าไปกับท านองเพลง กระตุ้น
อารมณ์ให้สนุกสนาน โดยเฉพาะในการบรรเลงประกอบการแสดงหุ่นกระบอก และการร้องแอ่วให้สอดประสานกลมกลืนกันซอ
ที่ใช้อยู่ในวงดนตรีไทย มี 3 ชนิด คือ ซอสามสาย ซอด้วง ซออู้ จากหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดนตรีในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
ปรากฏข้อความในกฎมณเฑียรบาล ซ่ึงตราไว้ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991 - 2031) ในกฎมณเฑียรบาลตอน
ที่ 15  และ 20 อันเป็นบทบัญญัติก าหนดโทษแก่ผู้ที่เล่นดนตรีเพลิดเพลินเกินขอบเขตเข้าไปถึงพระราชฐาน ขณะล่องเรือผ่าน
นั้น ปรากฏมีชื่อเครื่องดนตรีระบุไว้ ได้แก่ ขลุ่ย ปี่ ซอ จะเข้ กระจับปี่  โทน ทับ ในจดหมายเหตุลาลูแบร์ ได้บันทึกไว้ว่า “ 
ขบวนเรือยำวที่แห่มำรับตัวท่ำนและคณะว่ำมีเสียงเห่ เสียงโห่และเสียงดนตรีประเภทกระจับปี่สีซอดังกึกก้องไพเรำะไปทั่ว  
คุ้งน  ำ...”  จะเห็นได้ว่าในกฎมณเฑียรบาลและในจดหมายเหตุลาลูแบร์ ได้มีการกล่าวถึง “ซอ” ไว้อย่างชัดเจนแต่เสียดายที่
ไม่ได้ระบุแน่ชัดว่าเป็นซออะไร   

 เพลงทยอยเป็นเพลงหน้าพาทย์เดิมทีเป็นเพลงประเภทหน้าทับสองไม้ อยู่ในเพลงเรื่อง ประเภทเพลงทยอย ใช้
บรรเลงประกอบกิริยาของตัวแสดงที่เดินทางขณะที่มีอาการเศร้าโศกเสียใจ เช่นตอนนางวันทองลาเรือนขุนช้าง ตอนนางรจนา
ทูลลาออกไปอยู่ปลายนา นอกจากนี้เพลงทยอย ยังใช้ความหมายที่เป็นรูปแบบหรือทางบรรเลงดนตรีประเภทท่ีใช้กับเพลงเสภา 
และเป็นช่ือเฉพาะของหน้าทับได้อีกความหมายหนึ่งด้วย เพลงทยอยนอก อัตรา 2 ชั้น ประเภทหน้าทับสองไม้มี 2  ท่อน
ปรากฏอยู่ในเพลงเรื่องทยอยเป็นเพลงที่มีลักษณะพิเศษ คือเปิดโอกาสให้เดี่ยวได้ในเครื่องดนตรีทุกประเภท พระประดิษฐ
ไพเราะ (มี ดุริยางกูร) หรือครูมีแขกแต่งขยายขึ้นเป็นอัตรา 2 ชั้น มีเที่ยวกลับด าเนินท านองแตกต่างกันรวมเป็น 2 ท่อน และ
เมื่อได้แต่งขึ้นใหม่ก็เปลี่ยนคู่กันกับเพลงที่แต่งขยายขึ้นจากเพลงเดียวกันแต่บรรเลง “ทางใน” ซึ่งเรียกว่า “ทยอยใน” เพลง
ทยอยนอกเป็นเพลงเอกเพลงหนึ่งในจ านวนเพลงลูกล้อลูกขัด เกือบจะกล่าวได้ว่าเป็นแม่บทของเพลงลูกล้อลูกขัด ที่เกิดขึ้นใน
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 ครูฉลวย จิยะจันทน์ มีผลงานด้านดนตรีมากมาย อาทิ การชนะเลิศการประกวดดนตรีเม่ือ พ .ศ. 2460 ในนามขอ
งวงปิติชัย ครูฉลวย จิยะจันทน์ ออกงานแสดงดนตรีครั้งแรกเมื่ออายุ 15 ปี ที่ศาลาเจริญกรุง แสดงฝีมือเดี่ยวครั้งแรกเมื่ออายุ 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ตามที่ได้กล่าวข้างต้นเกี่ยวกับการบรรเลงซออู้ ความส าคัญของครูฉลวย จิยะจันทน์การศึกษากลวิธีการบรรเลงซออู้
ของครูฉลวย จิยะจันทน์ ผนวกเข้ากับบทความอันเป็นบริบทต่าง ๆ ในเรื่องของเพลงทยอยนอก สามช้ัน  ผู้วิจัยเห็นว่า
การศึกษาสังคีตลักษณ์ หลักวิชาการต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเพลงทยอยนอก สามชั้น และแนวทางการบรรเลงซออู้ของครูฉลวย 
จิยะจันทน์ ล้วนแต่เป็นองค์ความรู้ที่ควรแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนบริบทต่าง ๆ ในทางซออู้เพลงทยอยนอก สามชั้น มี
ความสมบูรณ์และมีอันลักษณ์ที่น่าสนใจ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยสนใจ ที่จะวิเคราะห์กลวิธีพิเศษซออู้ทางครู
ฉลวย จิยะจันทน์ โดยยึดหลักองค์ความรู้จากการศึกษาทฤษฎีดนตรีไทย ประวัติดนตรีไทย สังคีตลักษณ์วิเคราะห์ บริบทต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการบรรเลงซออู้ ทยอยนอกสามชั้นทางครูฉลวย จิยะจันทน์ มาเป็นองค์ความรู้ประกอบการศึกษาและวิจัยเพื่อให้
ได้มาซึ่งผลการวิเคราะห์สังคีตลักษณ์และกลวิธีพิเศษในการบรรเลงซออู้เพลง ทยอยนอก สามช้ันทางครูฉลวย จิยะจันทน์ ใน
ครั้งนี้ 

 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์แนวการการบรรเลงซออู้ของครูฉลวย จิยะจันทน์ เพลงทยอยนอก สามชั้น” ผู้วิจัยได้
ใช้ระเบียบวิธีวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาจากบุคคลข้อมูลซึ่งเป็นศิลปิน นักวิชาการ ตลอดจนศิลปินผู้
มีความเชี่ยวชาญในการบรรเลงซออู้ โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต าราวิชาการต่าง ๆ เพื่อน ามาประมวลผลภาย
หลังจากการเก็บข้อมูล เรียบเรียงข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) โดยผู้วิจัย
ได้แบ่งขั้นตอนในการด าเนินงานเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ขั นที่ ๑ กำรเตรียมกำรและรวบรวมข้อมูล 

๑.๑ ข้อมูลเอกสำร 
๑. ส านักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒. หอสมุดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓. หอสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร 
๑.๒ ข้อมูลสัมภำษณ์ จากอาจารย์ณัฏฐวิต จิยะจันทน์ 
สถานี วิ ทยุ ก ระจ าย เสี ย ง แ ห่ งประ เทศ ไทย  กรม
ประชาสัมพันธ์ 

ขั นที่ ๒ กำรจัดเอกสำรบริบทที่เกี่ยวข้อง 
๑. ความหมายและความส าคัญของเพลงทยอย 
๒. บริบทของซออู้ 
๓. บริบทของเพลงทยอยนอก 

ขั นที่ ๓ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

๑. วิเคราะห์สังคีตลักษณ์ (Form) 
๒. วิเคราะห์จังหวะ (Rhythm) 
๓. วิเคราะห์ ระดับเสียง (Scale) 
๔. วิเคราะห์ ลักษณะการด าเนินท านอง (Way of 

Melody) 

ขั นที่ ๔ กำรน ำเสนอข้อมูล 
๑. การเสนอข้อมูลในรูปแบบงานวิจัย 
๒. การจัดการแสดงต่อสาธารณชน 
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ผลกำรวิเครำะห์วิเครำะห์แนวทำงกำรบรรเลงซออู้ของครูฉลวย จิยะจันทน์ เพลงเพลงทยอยนอก สำมชั น 

 การวิเคราะห์การบรรเลงซออู้ เพลงทยอยนอก สามชั้น ส าหรับบทวิเคราะห์นี้ เป็นกรณีศึกษาเพื่อค้นหา
ลักษณะเฉพาะและความงามของการบรรเลงซออู้ตามแนวทางการบรรเลง   ของครูฉลวย จิยะจันทน์ โดยได้ท าการศึกษาจาก
ครูณัฏฐวิต จิยะจันทน์ ซ่ึงเป็นทายาทโดยตรง  ของครูฉลวย จิยะจันทน์ อีกทั้ง  ผู้วิจัยได้ให้ความส าคัญต่อประเด็นการวิเคราะห์ 
ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดและการประมวลผลการวิเคราะห์ให้น ามาซึ่งผลการวิจัยการบรรเลงซออู้ เพลงทยอยนอก สามชั้น ทางครู
ฉลวย จิยะจันทน์ 
 การวิเคราะห์สังคีตลักษณ์การบรรเลงซออู้ เพลงทยอยนอกสามชั้น ทางครูฉลวย จิยะจันทน์ กรณีศึกษาครูณัฏฐวิต 
จิยะจันทน์ ผู้วิจัยแบ่งประเด็นการวิเคราะห์ ออกเป็น 3 ประเด็นตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
ท่อน 1 

กลุ่มท ำนอง กลุ่มปัญจมูล 
กลุ่มท านองขึ้นต้น ดรมxซลx ทางเพียงออบน 

กลุ่มการโยนเสียง ม ี ดรมxซลx ทางเพียงออบน 
กลุ่มการโยนเสียง โด ดรมxซลx ทางเพียงออบน 

กลุ่มเนื้อท านองพบ 2 กลุ่มเสียง ดรมxซลx และ ซลทxรมx ทางเพียงออบนและทางเพียงออล่าง 
กลุ่มการโยนเสียง เร ซลทxรมx ทางเพียงออล่าง 

กลุ่มเนื้อท านอง ซลทxรมx ทางเพียงออล่าง 
กลุ่มท านองปิดท้าย ซลทxรมx ทางเพียงออล่าง 

 
ท่อน 2  

กลุ่มท ำนอง กลุ่มปัญจมูล 
กลุ่มท านองขึ้นต้น ซลทxรมx ทางเพียงออล่าง 

    กลุ่มการโยนเสียง ซอล ซลทxรมx ทางเพียงออล่าง 
กลุ่มการโยนเสียง เร ซลทxรมx ทางเพียงออล่าง 

กลุ่มการโยนเสียง ซอล ซลทxรมx ทางเพียงออล่าง 
กลุ่มเนื้อท านอง ซลทxรมx ทางเพียงออล่าง 

กลุ่มท านองปิดท้าย พบ 2 กลุ่มเสียง ซลทxรมx และ ดรมxซลx ทางเพียงออล่างและทางเพียงออบน 
 
ท่อน 3 

กลุ่มท ำนอง กลุ่มปัญจมูล 
กลุ่มท านองขึ้นต้น ดรมxซลx ทางเพียงออบน 
กลุ่มการโยนเสียงโด ดรมxซลx ทางเพียงออบน 
กลุ่มการโยนเสียง เร ดรมxซลx ทางเพียงออบน 
กลุ่มเนื้อท านอง ซลทxรมx ทางเพียงออล่าง 
กลุ่มท านองปิดท้าย ซลทxรมx ทางเพียงออล่าง 
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ท่อน 4 

กลุ่มท ำนอง กลุ่มปัญจมูล 
กลุ่มท านองขึ้นต้น ซลทxรมx ทางเพียงออล่าง 

กลุ่มการโยนเสียง ซอล ซลทxรมx ทางเพียงออล่าง 
กลุ่มการโยนเสียง ฟา รมฟxลทx ทางนอก 

กลุ่มการโยนเสียง เร พบ2 กลุ่มเสียง ซลทxรมx และ รมฟxลทx ทางเพียงออล่างและทางนอก 
กลุ่มการโยนเสียง ซอล ซลทxรมx ทางเพียงออล่าง 
กลุ่มการโยนเสียง ลา ซลทxรมx ทางเพียงออล่าง 
กลุ่มท านองปิดท้าย ซลทxรมx ทางเพียงออล่าง 

 
1. สังคีตลักษณ ์

 จากการวิเคราะห์การบรรเลงซออู้เพลงทยอยนอก สามชั้น ทางครูฉลวย จิยะจันทน์ กรณีศึกษา 
ครูณัฏฐวิต จิยะจันทน์ ในกรณีศึกษารูแบบการโยนกลุ่มเสียงต่าง ๆ พบว่าประกอบด้วยช่วงการโยนกลุ่ม โดยแยกออกมาเป็น
ท่อน ดังจะอธิบายและก าหนดสัญลักษณ์แทนค่าเพื่อให้ได้รูปแบบสังคีตลักษณ์ ดังนี้  

 
 
 

2. บันไดเสียง 
 จากการวิเคราะห์กลุ่มเสียงปัญจมูลท่ีปรากฏในการบรรเลงซออู้ เพลงทยอยนอก สามชั้น ทางครู
ฉลวย จิยะจันทน์ พบว่ามีการด าเนินท านองอยู่ใน  กลุ่มเสียง ดังนี้ 
 กลุ่มเสียงปัญจมูล ดรมxซลx  ทางเพียงออบน 
 กลุ่มปัญจมูล  ซลทxรมx             ทางเพียงออล่าง 
 กลุ่มเสียงปัญจมูล รมฟxลทx  ทางนอก 
 

3. จังหวะ 
 จากการวิเคราะห์การบรรเลงซออู้ เพลงทยอยนอก สามช้ัน ทางครูฉลวย จิยะจันทน์ พบว่า จังหวะ
หน้าทับที่ใช้การบรรเลงประกอบเพลงทยอยนอก ถ้าส าหรับการบรรเลงซออู้ หรือว่าการบรรเลงในรูแบบวงเครื่องสายนั้น เพลง
ทยอยนอก สามชั้น มีการใช้โทน – ร ามะนาเป็นเครื่องประกอบจังหวะตามรูปแบบขนบของวงเครื่องสายไทย จังหวะหน้าทับที่
ใช้คือ หน้าทับสองไม้ ส าหรับจังหวะฉิ่งที่ใช้ประกอบการบรรเลง จะตีฉิ่งจังหวะสามชั้น ทั้งนี้ ผู้บรรเลงฉิ่งจะบรรเลงให้อยู่ใน
จังหวะที่สม่ าเสมอ อัตราช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับผู้บรรเลงท านองเป็นหลัก 

 

สรุปผล อภิปรายผลการวิเคราะห์ 

การศึกษาและวิเคราะห์สังคีตลักษณ์และกลวิธีพิเศษในการบรรเลงซออู้ เพลงทยอยนอก  สามชั้น ทางครูฉลวย จิยะ
จันทน์ ผู้วิจัยพบว่ามีสังคีตลักษณ์ ในรูปแบบของทางเปลี่ยน คือ A/ B/ Ax/ Bx รูปแบบดังกล่าวพบว่ามีการโยนทั้งหมด ๆ กลุ่ม
เสียง คือ เสียง มี เสียง เร เสียง ที เสียง ซอล เสียงโด เสียง ฟา และเสียง ลา นอกจากนี้ยังมีท านองขึ้นต้นเนื้อท านองและ

สัญลกัษณ์ที่พบ คอื A/ B/ Ax/ Bx 
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ท่อน 4 

กลุ่มท ำนอง กลุ่มปัญจมูล 
กลุ่มท านองขึ้นต้น ซลทxรมx ทางเพียงออล่าง 

กลุ่มการโยนเสียง ซอล ซลทxรมx ทางเพียงออล่าง 
กลุ่มการโยนเสียง ฟา รมฟxลทx ทางนอก 

กลุ่มการโยนเสียง เร พบ2 กลุ่มเสียง ซลทxรมx และ รมฟxลทx ทางเพียงออล่างและทางนอก 
กลุ่มการโยนเสียง ซอล ซลทxรมx ทางเพียงออล่าง 
กลุ่มการโยนเสียง ลา ซลทxรมx ทางเพียงออล่าง 
กลุ่มท านองปิดท้าย ซลทxรมx ทางเพียงออล่าง 

 
1. สังคีตลักษณ ์

 จากการวิเคราะห์การบรรเลงซออู้เพลงทยอยนอก สามชั้น ทางครูฉลวย จิยะจันทน์ กรณีศึกษา 
ครูณัฏฐวิต จิยะจันทน์ ในกรณีศึกษารูแบบการโยนกลุ่มเสียงต่าง ๆ พบว่าประกอบด้วยช่วงการโยนกลุ่ม โดยแยกออกมาเป็น
ท่อน ดังจะอธิบายและก าหนดสัญลักษณ์แทนค่าเพื่อให้ได้รูปแบบสังคีตลักษณ์ ดังนี้  

 
 
 

2. บันไดเสียง 
 จากการวิเคราะห์กลุ่มเสียงปัญจมูลท่ีปรากฏในการบรรเลงซออู้ เพลงทยอยนอก สามชั้น ทางครู
ฉลวย จิยะจันทน์ พบว่ามีการด าเนินท านองอยู่ใน  กลุ่มเสียง ดังนี้ 
 กลุ่มเสียงปัญจมูล ดรมxซลx  ทางเพียงออบน 
 กลุ่มปัญจมูล  ซลทxรมx             ทางเพียงออล่าง 
 กลุ่มเสียงปัญจมูล รมฟxลทx  ทางนอก 
 

3. จังหวะ 
 จากการวิเคราะห์การบรรเลงซออู้ เพลงทยอยนอก สามชั้น ทางครูฉลวย จิยะจันทน์ พบว่า จังหวะ
หน้าทับที่ใช้การบรรเลงประกอบเพลงทยอยนอก ถ้าส าหรับการบรรเลงซออู้ หรือว่าการบรรเลงในรูแบบวงเครื่องสายนั้น เพลง
ทยอยนอก สามชั้น มีการใช้โทน – ร ามะนาเป็นเครื่องประกอบจังหวะตามรูปแบบขนบของวงเครื่องสายไทย จังหวะหน้าทับที่
ใช้คือ หน้าทับสองไม้ ส าหรับจังหวะฉิ่งที่ใช้ประกอบการบรรเลง จะตีฉิ่งจังหวะสามชั้น ทั้งนี้ ผู้บรรเลงฉิ่งจะบรรเลงให้อยู่ใน
จังหวะที่สม่ าเสมอ อัตราช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับผู้บรรเลงท านองเป็นหลัก 

 

สรุปผล อภิปรายผลการวิเคราะห์ 

การศึกษาและวิเคราะห์สังคีตลักษณ์และกลวิธีพิเศษในการบรรเลงซออู้ เพลงทยอยนอก  สามชั้น ทางครูฉลวย จิยะ
จันทน์ ผู้วิจัยพบว่ามีสังคีตลักษณ์ ในรูปแบบของทางเปลี่ยน คือ A/ B/ Ax/ Bx รูปแบบดังกล่าวพบว่ามีการโยนทั้งหมด ๆ กลุ่ม
เสียง คือ เสียง มี เสียง เร เสียง ที เสียง ซอล เสียงโด เสียง ฟา และเสียง ลา นอกจากนี้ยังมีท านองขึ้นต้นเนื้อท านองและ

สัญลกัษณ์ที่พบ คอื A/ B/ Ax/ Bx 
 

ท านองปิดท้ายรวมแล้ว 10 ท าโยน ผู้วิจัยพบว่ามีการด าเนินท านองอยู่ใน 3 กลุ่มเสียงได้แก่ กลุ่มเสียงปัญจมูล ดรมxซลx ทาง
เพียงออบน กลุ่มปัญจมูล รมฟxลทx ทางนอก มีการใช้จังหวะหน้าทับ สองไม้ อัตราจังหวะสามช้ัน โดยใช้ โทน-ร ามะนา เป็น
เครื่องประกอบจง หวะ ส าหรับจังหวะฉิ่งจะตีฉิ่งจังหวะ สามชั้น ผู้วิจัยพบลักษณะการใช้กลวิธีการบรรเลงต่าง ๆอย่าง
ลักษณะเฉพาะส าหรับการบรรเลง เพลงทยอยนอก สามชั้น ทางครูฉลวย จิยะจันทน์ โดยสรุปและจ าแนก   ออกเป็น  3 
ลักษณะดังนี้  

 1.  ด้ำนลักษณะส ำนวนกลอน  
       1.1  ส านวนการเรียงตัวของนิ้วที่กดสายปรากฏในต าแหน่งเดิมซ้ าๆ กันวนไปเรื่อยจนกระทั่ง หมดวรรค โดยที่

ไม่ได้เกิดจากการเรียงเสียงของโน้ตแต่อย่างใด 
               1.2  ส านวนกลอนลักษณะเถาวัลย์ อันแสดงถึงลักษณะเฉพาะ ส านวนกลอนที่มี ความโดดเด่นในเรื่องของ
เส้นแนวด าเนินท านองโดยลักษณะการเรียงเสียงและยืนเสียงภายในห้องซ้ าๆกันเป็นวรรค ประโยค จนส่งผลให้ส านวนเสียงที่
ออกมานั้นมีลักษณะวนในวิถีขึ้นและลงสลับกันไป ดังเถาวัลย์ 

  1.3  ส านวนลักษณะที่มีการยืนเสียง การซ้ าวรรค ซ้ าประโยค การเล่นระหว่างกลอน การซ้ าประโยคในลักษณะ
การแปรส านวนและการทอนส านวนอย่างน่าสนใจ ทั้งนี้ เป็นการสร้างส านวนให้มีความโดดเด่นขึ้น  
                1.4  ส านวนครวญเสียง เป็นการด าเนินท านองในช่วงของการรับร้องหรือประโยคขึ้นต้นโดย ส านวนการครวญ
ได้มีการสอดแทรกกลวิธีไว้อย่างสน พบทั้งการสะบัดนิ้วติดกัน 3 ครั้ง การขยี้ส านวน การคลึงเสียง เป็นต้น  
                1.5  การใช้เสียงกระโดด จะเกิดเมื่อมีลูกเท่ามีโดยการน าเสียงโดสูง มาเป็นตัวเชื่อมเพื่อให้เกิดเสียง กระโดด
ลักษณะการด าเนินท านองดังกล่าวที่กล่าวไว้ข้างต้น ล้วนแล้วแต่ปรากฏขึ้นเพื่อเป็นการให้ ความส าคัญถึงเรื่องของคุณภาพเสียง
เป็นหลัก เน้นเสียงที่นุ่มนวล มีเสียงโต มีความต่อเนื่องของเสียงและส านวน ส่งผลให้ได้ถึงความซาบซึ้งถึงอารมณ์เพลง อีกทั้งใน
ส านวนปรากฏการบรรเลงอันมีลักษณะเฉพาะ  เพื่อให้เกิดความกระซับ กระฉับกระเฉง คล่องตัวของผู้บรรเลงในขณะท่ีก าลัง
บรรเลงในอัตราที่กระซับขึ้น  

 2.  ด้ำนลักษณะกลวิธีพิเศษ  
       2.1  กลวิธีรูดสาย  
       2.2  กลวิธีการวิธีการคลึงเสียงหรือคลึงนิ้ว  
       2.3  การใช้เสียง ซอลควง ซึ่งจะใช้นิ้วก้อยกดไปยังสายทุ้ม 
       2.4  กลวิธีการสะบัดนิ้ว 
        2.4.1 การสะบัดนิ้ว 2 เสียง 
             2.4.2 การสะบัดนิ้ว 3 เสียง 
        2.4.3 การสะบัดนิ้ว 4 เสียง 
        2.4.4 การสะบัดนิ้ว 5 เสียง 
        2.4.5 การสะบัดนิ้วที่ติดต่อกัน 3 ครั้ง 
       2.5  กลวิธีการสะบัดคันชัก 
       2.6  กลวิธการขยี้ 
       2.7  กลวิธีการเน้นเสียงด้วยการพรมเสียงสั้นและพรมเสียงยาว 
       2.8  กลวิธีการรัวคันชัก 
       2.9  กลวิธีการลัดคันชัก 
       2.10  กลวิธีการล้วงเครื่องน า 
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 ส าหรับกลวิธีพิเศษที่พบในเพลงทยอยนอก สามชั้น ทางครูฉลวย จิยะจันทน์ ผู้วิจัยพบว่า กลวิธีที่ถูก
ประดับประดาไว้เพื่อให้ความเหมาะสมแก่ส านวนกลอนส่วนใหญ่ คือ การพรมการสะบัดน้ิว การสะบัดนิ้ว การลัดคันชัก กลวิธี
ดังกล่าวล้วนแล้วแต่เป็นกลวิธีพิเศษของ ฉลวย จิยะจันทร์ คือ กลวิธีการล้วงเครื่องน าการใช้ ซอลควง และวิธีการลัดคันชัก การ
เติมเต็มความวิจิตรงดงามของท่วงท านองให้เกิดความหลากหลายในด้านอรรถรส และ ส านวนกลอนเพื่อความสมบูรณ์ 
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เติมเต็มความวิจิตรงดงามของท่วงท านองให้เกิดความหลากหลายในด้านอรรถรส และ ส านวนกลอนเพื่อความสมบูรณ์ 
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การพัฒนาวิธีการใหม่ส าหรับการกู้หมายเลขทะเบียนที่ถูกลบบนพื้นผิวโลหะ 
ฐิติมา ชูคด1ี และวรากร ลิ่มบุตร2* 

 

บทคัดย่อ 
บทน า: เทคนิคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดส าหรับการกู้หมายเลขทะเบียนที่ถูกลบบนพื้นผิวโลหะคือ วิธีการกัดทางเคมี อย่างไรก็ตาม
วิธีนี้มีความเป็นพิษสูง ใช้เวลานาน ต้นทุนสูง ต้องอาศัยผู้มีทักษะและความช านาญ นอกจากนั้นพบว่าวิธีนี้ใช้สารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนที่
รุนแรงท าให้พื้นผิวเสียหาย ดังนั้นการพัฒนาวิธีการใหม่ส าหรับการกู้หมายเลขทะเบียนที่ถูกลบบนพื้นผิวโลหะโดยอาศัยวิธีการกัดผิวด้วย
ไฟฟ้าด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์เป็นเทคนิคทางเลือกที่น่าสนใจ 
วัตถุประสงค:์ เพื่อพัฒนาวิธีการใหม่ส าหรับการกู้หมายเลขทะเบียนท่ีถูกลบบนพ้ืนผิวโลหะ 
วิธีการศึกษา: ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาวิธีการกัดผิวด้วยไฟฟ้าด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์ส าหรับการกู้หมายเลขทะเบียนที่ถูกลบ
บนพื้นผิวโลหะ ได้ท าการตรวจวัดความลึกของเลขทะเบียนจากตัวอย่างโครงคัสซีรถโดยใช้ไมโครมิเตอร์แบบดิจิตอล ได้ศึกษาปัจจัย
ต่างๆ ที่มีผลต่อเวลาที่ใช้ในการกู้หมายเลขทะเบียนที่ถูกลบบนพื้นผิวโลหะได้แก่ ศักย์ไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า  
ผลการศึกษา: จากการศึกษาความลึกของเลขทะเบียนจากตัวอย่างโครงคัสซีรถมีค่าเท่ากับ 0.24 มิลลิเมตร จากนั้นเตรียมแผ่น
โลหะโดยการใช้ค้อนตอกอักษร “T” (ความลึกในช่วง 0.15-0.28 มม.) และท าการลบอักษร “T” ด้วยเครื่องเจียร ภายใต้
สภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับการกู้ตัวอักษร “T” ที่ถูกลบบนพื้นผิวโลหะคือ 7.5 โวลต์ และ 1.5 แอมป์ ใช้เวลาส าหรับการกู้
ตัวอักษร “T” ที่ถูกลบเพียง 36 ± 3 วินาที 
วิจารณ์และสรุป: วิธีการใหม่นี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับการกู้หมายเลขทะเบียนท่ีถูกลบบนพ้ืนผิวโลหะ 
 

ค าส าคัญ: การกู้หมายเลขทะเบียนท่ีถูกลบ โซเดยีมคลอไรด์ กัดผิวด้วยไฟฟ้า 
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Development of a novel method for restoration of the erased serial number                  
on the metal surface 

Thitima Chookadee1 and Warakorn Limbut2* 

Abstract 
Introduction:The most popular technique for erased serial number restoration is chemical etching method. 
However, using that chemical causes high toxicity and cost, which takes long recovery, requires skilled 
operator and destroys some areas of evidence. Therefore, a novel method was developed for erased serial 
number restoration on the metal surface based on electroetching method with sodium chloride solution 
(NaCl) is an interesting alternative technique. 
Objective: To develop a novel method for erased serial number restoration on the metal surface. 
Methods:  In this work an electroetching method with sodium chloride solution (NaCl) for erased serial 
number restoration on the metal surface was investigated. The depth of real car chassis sample to create 
the numbers and letters was detected using digital micrometer. The effect of several key operational 
parameters including the potentials (1.0, 2.5, 5.0, 7.5 and 10.0 Volts) and currents (0.5, 1.0, 1.5 and 2.0 
Amperes) for restoration of the erased serial number on the metal surface were optimized. 
Results:  The depth of real car chassis sample is 0.24 millimeter. Then, using a hammer and dies stamps "T" (the 
depth in the range of 0.15-0.28 millimeter) into the metal bar to create a serial number. All the metal samples 
having serial number "T" were erased by grinding. The optimal conditions for erased serial number restoration “T” 
on the metal was 7.5 Volts and 1.5 Amperes. The recovery time was only 36 ± 3 seconds. 
Conclusion: The proposed method can be used for erased serial number restoration on the metal surface. 

Keywords: restoration of the erased serial number, electroetching method, sodium chloride  
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ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมการกู้หมายเลขทะเบียนที่ถูกลบบนพื้นผิวโลหะโดยใช้เทคนิคทางเคมีไฟฟ้า เพื่อเพ่ิมความส าเร็จในการกู้

หมายเลขทะเบียนบนวัสดุทีเ่ป็นโลหะที่ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทางนิติวิทยาศาสตร์ได ้

แนวความคิด 
แนวความคิดส าหรับการสร้างนวัตกรรมส าหรับการกู้หมายเลขทะเบียนท่ีถูกลบบนพ้ืนผิวโลหะ อาศัยหลักการเทคนิค

ทางเคมีไฟฟ้าที่เรียกว่า การกัดผิวหน้าวัสดุด้วยไฟฟ้า (electroetching) ซึ่งประกอบด้วยเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 
สารละลายอิเล็กโตรไลต์ ขั้วบวก (แอโนด) และขั้วลบ (แคโทด) โดยขั้วบวกจะต่อกับวัสดุที่ต้องการกัดผิวหน้า และขั้วลบ
ต่อเชื่อมกับสายคอนเนคเตอร์ที่เช่ือมต่อกับด้ามจับที่ปลายมีโฟมท่ีมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ ายากัดผิวท่ีท าหน้าที่เป็นข้ัวลบ เมื่อ
มีการจ่ายศักย์ไฟฟ้ากระแสตรงไปยังขั้วไฟฟ้าทั้งสองท าให้ที่ขั้วบวกโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่ต้องการกู้เลขหมายทะเบียนของ
วัสดุ จะเกิดการกัดกร่อนกลายเป็นไอออนของโลหะ โดยการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation) ดังแสดงในสมการที่ 1 ท าให้
พื้นที่ที่ต้องการกู้เลขหมายทะเบียนของวัสดุจะปรากฏหมายเลขทะเบียนเดิมที่มีการขูดลบหรือแก้ไข (เนื่องจากบริเวณที่มีการ
ตอกหมายเลขทะเบียนจะมีความหนาแน่นของเนื้อโลหะต่างกับบริเวณที่ไม่มีการตอกหมายเลข)(ดังแสดงในรูปที่ 1) 

    
                                         M(s)           Mn+ (aq) +  ne-  (1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    รูปที่ 1 แสดงแนวคิดในการเกบ็กูอ้ักษร“T”บนเหล็กคัสซีรถยนตด์้วยเทคนิคทางเคมไีฟฟ้า 
 

ความส าคัญของการท างานสร้างสรรค์ 
 จากสถานการณ์ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ าและปัญหาการว่างงาน ท าให้มีการโจรกรรมหรือการลักขโมยทั้งรถจักรยานยนต์และ
รถยนต์เพิ่มขึ้น [1] ซึ่งลักษณะของการโจรกรรมในแต่ละครั้งนั้น ก็จะมีการปลอมแปลงหรือท าลายหมายเลขประจ าตัวถังรถและ
หมายเลขประจ าคัสซรีถ ท าให้ยากแก่การตรวจสอบ ไม่สามารถระบุข้อมูลประจ าตัวของรถได้ อีกทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์นั้นเปน็
ทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงและง่ายต่อการโจรกรรม และเป็นที่ต้องการของตลาดรับซื้อของผิดกฎหมายทั้งในและนอกประเทศ [2] จากข้อมูล
เชิงสถิติมีการรายงานจังหวัดที่มีการรับแจ้งคดีโจรกรรมรถยนต์มากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และชลบุรี ตามล าดับ และ
จังหวัดที่มีการรับแจ้งคดีโจรกรรมรถจักรยานยนต์มากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร สงขลา และชลบุรี ตามล าดับ [3] ส่งผลให้เจ้าของรถไม่
สามารถติดตามรถคืนได้ ดังนั้นการตรวจสอบทะเบียนเลขตัวรถที่ผ่านการขูดลบและแก้ไข จึงกลายเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นในงาน
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ เนื่องจากสามารถหาเจ้าของรถหรือเช่ือมโยงไปสู่ผู้กระท าผิดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีความนั้นได้ [4] 

โดยเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดส าหรับการกู้หมายเลขทะเบียนที่ถูกลบบนพื้นผิวโลหะคือ วิธีการกัดทางเคมี [5-8]  
อย่างไรก็ตามวิธีนี้มีความเป็นพิษสูง ใช้เวลานาน ต้นทุนสูง ต้องอาศัยผู้มีทักษะและความช านาญ นอกจากนั้นพบว่าวิธีนี้ใช้สารที่มีฤทธิ์
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กัดกร่อนที่รุนแรงท าให้พื้นผิวเสียหาย [9] ดังนั้นการพัฒนาวิธีการใหม่ส าหรับการกู้หมายเลขทะเบียนที่ถูกลบบนพื้นผิวโลหะ โดยอาศยั
วิธีการกัดผวิด้วยไฟฟ้าด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์เป็นเทคนิคทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากใช้งานได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก มีราคาถูก และ
การใช้สารละลายโซเดียมคลอไรด์หรือที่รู้จักกันคือ เกลือแกง (NaCl) เป็นสารละละลายอิเล็กโทรไลต์แทนการใช้วิธีการกัดทางเคมีในการ
กัดกร่อนพื้นผิว ท าให้ปลอดภัยต่อผู้ท าการทดลองและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้ศึกษาและพัฒนาวิธีใหม่ในการกู้หมายเลขทะเบียนท่ีถูกลบบนพื้นผิวโลหะโดยอาศัยการกัดผิวด้วย
ไฟฟ้าด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด ์ได้ท าการตรวจวัดความลึกของเลขทะเบียนจากตัวอย่างโครงคัสซีรถโดยใช้ไมโครมิเตอร์แบบ
ดิจิตอล ได้ศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อเวลาที่ใช้ในการกู้หมายเลขทะเบียนที่ถูกลบบนพื้นผิวโลหะได้แก่  ศักย์ไฟฟ้า และ
กระแสไฟฟ้า  

 
วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

                   เพื่อพัฒนาวิธีการใหม่ส าหรับการกู้หมายเลขทะเบยีนท่ีถูกลบบนพ้ืนผิวโลหะ 

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค ์
1. เตรียมแผ่นโครงคัสซีรถยนตโ์ดยการใช้ค้อนตอกอักษร “T” 
1.1 ศึกษาความลึกจากตัวอย่างโครงคัสซีรถยนต ์

ตรวจวัดความลึกของโครงคัสซีรถยนต์ของจริงที่มีหมายเลขทะเบียนประจ าตัวรถคือ FV517J-A01154 (รูปที่ 2(ก)) 
โดยใช้ไมโครมิเตอร์แบบดิจิตอล โดยตัวอักษรแต่ละตัวจะท าการตรวจวัดความลึก 3 ต าแหน่งดังแสดงในรูปที่ 2(ค) จากผลการ
ตรวจวัดความลึกพบว่ามีความลึกเฉลี่ยเท่ากับ 0.24 ± 0.05 มิลลิเมตร 
1.2 เตรียมแผ่นโครงคัสซีรถยนต์โดยการใช้ค้อนตอกอักษร “T” 

ตัดโครงโครงคัสซีรถให้มีขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร และยาว 10 เซนติเมตร (รูปที่ 2(ข)) ท าความสะอาดพื้นผิว และท า
ให้แห้งก่อนด าเนินการตอกอักษร “T” โดยการใช้ค้อน จากผลการตรวจวัดความลึกของตัวอักษร “T” ที่ตอกพบว่า มีความลึกในช่วง 
0.15-0.28 มิลลิเมตร และค่า SD อยู่ในช่วง 0.03-0.06 
1.3 ลบอักษร “T” บนแผ่นโครงคัสซีรถยนต์ 

ด าเนินการลบอักษร “T” บนแผ่นโครงคัสซีรถยนต์ด้วยเครื่องเจียรจนอักษร “T” บนแผ่นโครงคัสซีรถยนต์หายไป 
1.4 เก็บกู้อักษร “T” บนแผ่นโครงคัสซีรถยนต์ 
 ด าเนินการเก็บกู้อักษร “T” บนแผ่นโครงคัสซีรถยนต์ด้วย 3 ขั้นตอนคือ 

ขั้นตอนที่ 1 การเช่ือมต่อ: ต่อขั้วบวก (+) กับแผ่นเหล็กคัสซีรถยนต์ 
ขั้นตอนที่ 2 การจุ่มสารละลายกัดผิว  : จุ่มขั้วลบ (-) ที่ส่วนปลายที่มีโฟมในขวดพลาสติกที่มีสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บกู้อักษร “T” บนแผ่นโครงคัสซีรถยนต์: ทาสารละลายโซเดียมคลอไรด์บนบริเวณพื้นที่ที่ต้องการ

เก็บกู้เลขอักษร “T” บนแผ่นโครงคัสซีรถยนต์จนกระทั่งเห็น อักษร “T” จากนั้นจดบันทึกเวลาที่ใช้ในการเก็บกู้ 

2. ศึกษาค่าศักย์ไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมต่อระยะเวลาในการกู้อักษร “T” บนแผ่นโครงคัสซีรถยนต์ 
 ศึกษาผลของค่าศักย์ไฟฟ้าในช่วง 1.0, 2.5, 5.0, 7.5 และ 10.0  โวลต์  พร้อมกับการศึกษาผลของค่ากระแสไฟฟ้าที่ช่วง  
0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 แอมแปร์ ที่มีผลต่อระยะเวลาในการกูอ้ักษร “T” บนแผ่นโครงคัสซีรถยนต์ โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกค่า
ศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมคือ เลือกสภาวะที่ใช้เวลาในการกู้คืนอักษร “T” น้อยที่สุด 
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กัดกร่อนที่รุนแรงท าให้พื้นผิวเสียหาย [9] ดังนั้นการพัฒนาวิธีการใหม่ส าหรับการกู้หมายเลขทะเบียนที่ถูกลบบนพื้นผิวโลหะ โดยอาศัย
วิธีการกัดผวิด้วยไฟฟ้าด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์เป็นเทคนิคทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากใช้งานได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก มีราคาถูก และ
การใช้สารละลายโซเดียมคลอไรด์หรือที่รู้จักกันคือ เกลือแกง (NaCl) เป็นสารละละลายอิเล็กโทรไลต์แทนการใช้วิธีการกัดทางเคมีในการ
กัดกร่อนพื้นผิว ท าให้ปลอดภัยต่อผู้ท าการทดลองและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้ศึกษาและพัฒนาวิธีใหม่ในการกู้หมายเลขทะเบียนท่ีถูกลบบนพื้นผิวโลหะโดยอาศัยการกัดผิวด้วย
ไฟฟ้าด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด ์ได้ท าการตรวจวัดความลึกของเลขทะเบียนจากตัวอย่างโครงคัสซีรถโดยใช้ไมโครมิเตอร์แบบ
ดิจิตอล ได้ศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อเวลาที่ใช้ในการกู้หมายเลขทะเบียนที่ถูกลบบนพื้นผิวโลหะได้แก่  ศักย์ไฟฟ้า และ
กระแสไฟฟ้า  

 
วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

                   เพื่อพัฒนาวิธีการใหม่ส าหรับการกู้หมายเลขทะเบยีนท่ีถูกลบบนพ้ืนผิวโลหะ 

กระบวนการของการผลิตผลงานสรา้งสรรค ์
1. เตรียมแผ่นโครงคัสซีรถยนตโ์ดยการใช้ค้อนตอกอักษร “T” 
1.1 ศึกษาความลึกจากตัวอย่างโครงคัสซีรถยนต ์

ตรวจวัดความลึกของโครงคัสซีรถยนต์ของจริงที่มีหมายเลขทะเบียนประจ าตัวรถคือ FV517J-A01154 (รูปที่ 2(ก)) 
โดยใช้ไมโครมิเตอร์แบบดิจิตอล โดยตัวอักษรแต่ละตัวจะท าการตรวจวัดความลึก 3 ต าแหน่งดังแสดงในรูปที่ 2(ค) จากผลการ
ตรวจวัดความลึกพบว่ามีความลึกเฉลี่ยเท่ากับ 0.24 ± 0.05 มิลลิเมตร 
1.2 เตรียมแผ่นโครงคัสซีรถยนต์โดยการใช้ค้อนตอกอักษร “T” 

ตัดโครงโครงคัสซีรถให้มีขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร และยาว 10 เซนติเมตร (รูปที่ 2(ข)) ท าความสะอาดพื้นผิว และท า
ให้แห้งก่อนด าเนินการตอกอักษร “T” โดยการใช้ค้อน จากผลการตรวจวัดความลึกของตัวอักษร “T” ที่ตอกพบว่า มีความลึกในช่วง 
0.15-0.28 มิลลิเมตร และค่า SD อยู่ในช่วง 0.03-0.06 
1.3 ลบอักษร “T” บนแผ่นโครงคัสซีรถยนต์ 

ด าเนินการลบอักษร “T” บนแผ่นโครงคัสซีรถยนต์ด้วยเครื่องเจียรจนอักษร “T” บนแผ่นโครงคัสซีรถยนต์หายไป 
1.4 เก็บกู้อักษร “T” บนแผ่นโครงคัสซีรถยนต์ 
 ด าเนินการเก็บกู้อักษร “T” บนแผ่นโครงคัสซีรถยนต์ด้วย 3 ขั้นตอนคือ 

ขั้นตอนที่ 1 การเช่ือมต่อ: ต่อขั้วบวก (+) กับแผ่นเหล็กคัสซีรถยนต์ 
ขั้นตอนที่ 2 การจุ่มสารละลายกัดผิว  : จุ่มขั้วลบ (-) ที่ส่วนปลายที่มีโฟมในขวดพลาสติกที่มีสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บกู้อักษร “T” บนแผ่นโครงคัสซีรถยนต์: ทาสารละลายโซเดียมคลอไรด์บนบริเวณพื้นที่ที่ต้องการ

เก็บกู้เลขอักษร “T” บนแผ่นโครงคัสซีรถยนต์จนกระทั่งเห็น อักษร “T” จากนั้นจดบันทึกเวลาที่ใช้ในการเก็บกู้ 

2. ศึกษาค่าศักย์ไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมต่อระยะเวลาในการกู้อักษร “T” บนแผ่นโครงคัสซีรถยนต์ 
 ศึกษาผลของค่าศักย์ไฟฟ้าในช่วง 1.0, 2.5, 5.0, 7.5 และ 10.0  โวลต์  พร้อมกับการศึกษาผลของค่ากระแสไฟฟ้าที่ช่วง  
0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 แอมแปร์ ที่มีผลต่อระยะเวลาในการกูอ้ักษร “T” บนแผ่นโครงคัสซีรถยนต์ โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกค่า
ศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมคือ เลือกสภาวะที่ใช้เวลาในการกู้คืนอักษร “T” น้อยที่สุด 

 
รูปที่ 2 (ก) แสดงโครงคัสซีรถยนต์ที่มีหมายเลขทะเบียนประจ าตัวรถคือ FV517J-A01154 (ข) แสดงภาพโครงคัสซีรถที่
ตัดให้มีขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร และยาว 10 เซนติเมตร (ค) การตรวจวัดความลึกของเลขทะเบียนจากตัวอย่างโครงคัสซี
รถโดยใช้ไมโครมิเตอร์แบบดิจิตอล 
 

อุปกรณ์ในการด าเนินการผลติผลงานสร้างสรรค์ 
1. สารเคมี  
 สารโซเดยีมคลอไรด์หรือเกลือแกง (NaCl) อิ่มตัว เตรยีมโดยน าโซเดยีมคลอไรดล์ะลายในน้ าแล้วคนจนโซเดียมคลอ
ไรดไ์มล่ะลาย ตั้งบนเตาให้ความรอ้นและตั้งท้ิงไว้ให้เย็นจะได้สารละลายสารโซเดยีมคลอไรด์อิ่มตัว 
2. วัสดุอุปกรณ์ 
 อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับการกู้หมายเลขทะเบียนที่ถูกลบบนพื้นผิวโลหะมีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน ส่วนแรก
คือส่วนของตัวเครื่องที่ท าหน้าที่ควบคุมศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า ภายในตัวเครื่องจะมีตัวควบคุม มีหน้าที่ควบคุมศักย์ไฟฟ้า 
และกระแสไฟฟ้าที่ต่อเชื่อมกับสายคอนเนคเตอร์ (connector) ที่เช่ือมต่อกับปากคีบเพื่อใช้ส าหรับต่อเข้ากับโครงคัสซีรถยนต์ 
ที่ท าหน้าท่ีเป็นขัว้บวก (+) และต่อเชื่อมกับสายคอนเนคเตอร์ที่เช่ือมต่อกับด้ามจับที่ปลายมีโฟมท่ีมีคุณสมบัตใินการดูดซับน้ ายา
กัดผิวที่ท าหน้าที่เป็นขั้วลบ (-) และส่วนที่สองคือ ส่วนของน้ ายากัดผิวที่บรรจุอยู่ในขวดพลาสติก(สารละลายสารโซเดียมคลอ
ไรด์อิ่มตัว) 

เทคนคิในการสรา้งสรรค์ผลงาน 
การกู้หมายเลขทะเบียนทีถู่กลบบนพื้นผิวโลหะด้วยเทคนิคเคมีไฟฟ้า  

เนื่องจากบริเวณที่มีการตอกหมายเลขทะเบียนจะมีความหนาแน่นของเนื้อโลหะต่างกันกับบริเวณที่ไม่มีการตอก
หมายเลข เมื่อมีการขูดลบหมายเลขทะเบียนสามารถกู้เลขหมายทะเบียนที่มีการขุดลบด้วยการกัดผิวด้วยไฟฟ้า โดยการต่อ
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ขั้วบวก (+) กับวัสดุที่ต้องการกัดผิวหน้า ผิวหน้าจะเกิดการกัดกร่อนโดยการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันดังแสดงในสมการที่ 1 โดย
บริเวณที่มีและไม่มีการตอกหมายเลขจะเกิดการกัดกร่อนต่างกัน ท าให้ปรากฏหมายเลขทะเบียนเดิมที่มีการขูดลบ 

ผลงานสร้างสรรค์ 
ศึกษาค่าศักย์ไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมต่อระยะเวลาในการกู้อักษร “T” บนแผ่นโครงคัสซีรถยนต์ 

ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาค่าศักย์ไฟฟ้ากับค่ากระแสไฟฟ้าที่มีผลต่อระยะเวลาในการกู้อักษร “T” บนแผ่นโครงคัสซี
รถยนต์ด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์อิ่มตัว จากผลการศึกษาพบว่าที่ค่ากระแสไฟฟ้าเท่ากับ 0.5 1.0 1.5 และ 2.0 แอมแปร์
ระยะเวลาในการกู้อักษร “T” บนแผ่นโครงคัสซีรถยนต์จะลดลงเมื่อค่าศักย์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก 1.0 ถึง 10.0 โวลต์ แต่อย่างไรก็ตาม
พบว่าที่กระแสมากกว่า 2.0 แอมแปร์ และศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 7.5 และ 10 โวลต์ให้เวลาในการกู้อักษร “T” บนแผ่นโครงคัสซีรถยนต์
น้อยแต่จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออักษร “T” บนแผ่นโครงคัสซีรถยนต์ และในขณะเดียวกันพบว่าที่ค่าศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 1.0 
2.5 5.0 7.5 และ 10.0 โวลต์ระยะเวลาในการกู้อักษร “T” บนแผ่นโครงคัสซีรถยนต์จะลดลงเมื่อค่ากระแสเพิ่มขึ้นจาก 0.5 ถึง 2.0 
แอมแปร์ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าที่ศักย์ไฟฟ้า 10.0 โวลต์ และกระแส 1.5 แอมแปร์ ให้เวลาในการกู้อักษร “T” บนแผ่นโครงคัสซี
รถยนต์น้อยแต่จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออักษร “T” บนแผ่นโครงคัสซีรถยนต์เช่นกัน (รูปที่ 3 (ค)) ดังนั้นค่าศักย์ไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมส าหรับการกู้อักษร “T” บนแผ่นโครงคัสซีรถยนต์คือที่ค่าศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 7.5  โวลต์ และค่ากระแสไฟฟ้า
เท่ากับ 1.5 แอมแปร์ (รูปที่ 3(ข)) 

จากผลการทดลองพบว่า ได้วิธีการใหม่ส าหรับการกู้หมายเลขทะเบียนที่ถูกลบบนพื้นผิวโลหะด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าและ
ใช้สารละลายสารโซเดียมคลอไรด์อิ่มตัวเป็นสารละลายอิเล็กโตรไลต์ ที่สามารถเพิ่มความส าเร็จในการกู้หมายเลขทะเบียนบนวัสดุ
ที่เป็นโลหะทีเ่ป็นวิธีการใหม่ ทีใ่ช้งานง่าย ใช้งานได้ทั้งในและนอกสถานที่ ใช้เวลาน้อยในการกู้คืนเลขหมายทะเบียน หมดปัญหาเรื่อง
ความปลอดภัยของผู้ใช้งาน เนื่องจากไม่ใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หมดปัญหาเรื่องการท าลายวัตถุพยาน เนื่องจากใช้สารละลายอิ
เล็กโทรไลต์ที่ไม่ใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง สามารถน าไปใช้ส าหรับกลุ่มงานตรวจพิสูจน์การขูดลบแก้ไขหมายเลขประจ ารถ
และทรัพย์สินที่ท าด้วยโลหะ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน  

ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาค่าศักย์ไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมต่อระยะเวลาในการกู้อักษร “T” บนแผ่น
โครงคัสซีรถยนต์ด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์อิ่มตัว โดยก าหนดค่าศักย์ไฟฟ้าที่ช่วง 1.0, 2.5, 5.0, 7.5 และ 10.0  
โวลต์  และค่ากระแสไฟฟ้าท่ีช่วง  0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 แอมแปร์ตามล าดับ (n=3) 

กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์) เวลาในการกู้หมายเลขทะเบียนเลขตัวรถ หน่วยวินาที (n=3) 
ศักย์ไฟฟ้า ( โวลต์ ) 0.5 1.0 1.5 2.0 

1.0 851±16 768±25 705±13 492±53 
2.5 177±30 92±3 89±10 70±30 
5.0 75±6 53±3 46±2 45±2 
7.5 55±2 40±1 36±3 30.0±0.6 
10.0 38±3 30.0±0.6 27.0±0.6 23±1 
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ขั้วบวก (+) กับวัสดุที่ต้องการกัดผิวหน้า ผิวหน้าจะเกิดการกัดกร่อนโดยการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันดังแสดงในสมการที่ 1 โดย
บริเวณที่มีและไม่มีการตอกหมายเลขจะเกิดการกัดกร่อนต่างกัน ท าให้ปรากฏหมายเลขทะเบียนเดิมที่มีการขูดลบ 

ผลงานสร้างสรรค์ 
ศึกษาค่าศักย์ไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมต่อระยะเวลาในการกู้อักษร “T” บนแผ่นโครงคัสซีรถยนต์ 

ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาค่าศักย์ไฟฟ้ากับค่ากระแสไฟฟ้าที่มีผลต่อระยะเวลาในการกู้อักษร “T” บนแผ่นโครงคัสซี
รถยนต์ด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์อิ่มตัว จากผลการศึกษาพบว่าที่ค่ากระแสไฟฟ้าเท่ากับ 0.5 1.0 1.5 และ 2.0 แอมแปร์
ระยะเวลาในการกู้อักษร “T” บนแผ่นโครงคัสซีรถยนต์จะลดลงเมื่อค่าศักย์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก 1.0 ถึง 10.0 โวลต์ แต่อย่างไรก็ตาม
พบว่าที่กระแสมากกว่า 2.0 แอมแปร์ และศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 7.5 และ 10 โวลต์ให้เวลาในการกู้อักษร “T” บนแผ่นโครงคัสซีรถยนต์
น้อยแต่จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออักษร “T” บนแผ่นโครงคัสซีรถยนต์ และในขณะเดียวกันพบว่าที่ค่าศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 1.0 
2.5 5.0 7.5 และ 10.0 โวลต์ระยะเวลาในการกู้อักษร “T” บนแผ่นโครงคัสซีรถยนต์จะลดลงเมื่อค่ากระแสเพิ่มขึ้นจาก 0.5 ถึง 2.0 
แอมแปร์ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าที่ศักย์ไฟฟ้า 10.0 โวลต์ และกระแส 1.5 แอมแปร์ ให้เวลาในการกู้อักษร “T” บนแผ่นโครงคัสซี
รถยนต์น้อยแต่จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออักษร “T” บนแผ่นโครงคัสซีรถยนต์เช่นกัน (รูปที่ 3 (ค)) ดังนั้นค่าศักย์ไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมส าหรับการกู้อักษร “T” บนแผ่นโครงคัสซีรถยนต์คือที่ค่าศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 7.5  โวลต์ และค่ากระแสไฟฟ้า
เท่ากับ 1.5 แอมแปร์ (รูปที่ 3(ข)) 

จากผลการทดลองพบว่า ได้วิธีการใหม่ส าหรับการกู้หมายเลขทะเบียนที่ถูกลบบนพื้นผิวโลหะด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าและ
ใช้สารละลายสารโซเดียมคลอไรด์อิ่มตัวเป็นสารละลายอิเล็กโตรไลต์ ที่สามารถเพิ่มความส าเร็จในการกู้หมายเลขทะเบียนบนวัสดุ
ที่เป็นโลหะทีเ่ป็นวิธีการใหม่ ทีใ่ช้งานง่าย ใช้งานได้ทั้งในและนอกสถานที่ ใช้เวลาน้อยในการกู้คืนเลขหมายทะเบียน หมดปัญหาเรื่อง
ความปลอดภัยของผู้ใช้งาน เนื่องจากไม่ใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หมดปัญหาเรื่องการท าลายวัตถุพยาน เนื่องจากใช้สารละลายอิ
เล็กโทรไลต์ที่ไม่ใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง สามารถน าไปใช้ส าหรับกลุ่มงานตรวจพิสูจน์การขูดลบแก้ไขหมายเลขประจ ารถ
และทรัพย์สินที่ท าด้วยโลหะ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน  

ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาค่าศักย์ไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมต่อระยะเวลาในการกู้อักษร “T” บนแผ่น
โครงคัสซีรถยนต์ด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์อิ่มตัว โดยก าหนดค่าศักย์ไฟฟ้าที่ช่วง 1.0, 2.5, 5.0, 7.5 และ 10.0  
โวลต์  และค่ากระแสไฟฟ้าท่ีช่วง  0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 แอมแปร์ตามล าดับ (n=3) 

กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์) เวลาในการกู้หมายเลขทะเบียนเลขตัวรถ หน่วยวินาที (n=3) 
ศักย์ไฟฟ้า ( โวลต์ ) 0.5 1.0 1.5 2.0 

1.0 851±16 768±25 705±13 492±53 
2.5 177±30 92±3 89±10 70±30 
5.0 75±6 53±3 46±2 45±2 
7.5 55±2 40±1 36±3 30.0±0.6 
10.0 38±3 30.0±0.6 27.0±0.6 23±1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 แสดงภาพถ่ายการกู้อักษร “T” บนแผ่นโครงคัสซีรถยนต์ด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์อิ่มตัว โดยก าหนดให้ค่า
กระแสไฟฟ้าเท่ากับ 1.5 แอมแปร์ และค่าศักย์ไฟฟ้าในเท่ากับ 5 (ก), 7.5 (ข) และ 10 (ค) โวลต์ ตามล าดับ 
 

ค าขอบคุณ 
 ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ส าหรับ
เงินทุนวิจัย และการให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์ และสถานที่ท่ีใช้ในการท าการทดลองในครั้งนี้ 
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1. ท าการตอกอักษรตัวที (T) 
บนโครงรถของจริง 

2. ท าการเจียรอักษรตัวที (T) 
บนโครงรถของจริง 

3. ท าการกู้อักษรตัวที (T) บน
โครงรถของจริง 

ค่ากระแสไฟฟ้าเท่ากับ 1.5 แอมแปร์ 

ก. ค่าศักย์ไฟฟ้า 5 โวลต ์ ค. ค่าศักย์ไฟฟ้า 10 โวลต ์ข. ค่าศักย์ไฟฟ้า 7.5 โวลต์  
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สื่อเสริมทักษะการร้องโน้ตสากล: ชุดแบบฝึกการร้องโน้ตสากลส าหรับเด็ก  

ดรุณี อนุกลู1* 

 
บทคัดย่อ 

บทน า : การฝึกร้องโน้ตสากลถือเป็นอีกรากฐานหนึ่งที่ส าคัญท่ีผู้ฝึกร้องเพลงควรฝึกควบคู่กันไปกับการฝึกเทคนิคการขับ
ร้องตั้งแต่ตั้งเด็กๆ เพราะทักษะการร้องโน้ตที่แม่นย าและการฟังที่ดี สามารถช่วยส่งเสริมการร้องเพลงและความเข้าใจทาง
ดนตรีให้ดีขึ้นด้วย  
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างแบบฝึกการร้องโน้ตสากลส าหรับเด็กและจัดท าสื่อในรูปแบบหนังสือแบบฝึกการร้องโน้ตสากล
ส าหรับเด็กพร้อมดนตรีประกอบ  
ขั้นตอนและวิธกีารผลิตผลงานสร้างสรรค์ : มี3ข้ันตอนได้แก ่ขั้นตอนที่1 การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้างสรรค์ ขั้นตอนท่ี2 การร่างท านองและดนตรีประกอบ และขั้นตอนท่ี3 การสร้างสรรคผ์ลงาน 
ผลงานสร้างสรรค์ : สื่อเสริมทักษะการร้องโนต้สากลส าหรับเด็กพรอ้มดนตรีประกอบ ซึ่งประกอบไปด้วยหนังสือแบบฝึก
การร้องโน้ตสากลส าหรับเด็กและดนตรีประกอบท่ีใช้ควบคู่กับหนังสอืโน้ตสากลส าหรับเด็ก 
สรุปผล : งานสร้างสรรค์เรื่อง สื่อเสริมทักษะการร้องโน้ตสากล: ชุดแบบฝึกการร้องโน้ตสากลส าหรับเด็ก เป็นการสร้างสื่อ
ใหม่ด้านการฝึกการร้องโน้ตสากลส าหรับเด็ก โดยงานช้ินนี้ประกอบไปด้วยหนังสือแบบฝึกการร้องโน้ตสากลและดนตรี
ประกอบ ออกแบบให้ตัวโน้ตในหนังสือมีขนาดใหญ่เหมาะกับการมองเห็นของเด็กๆ มีตัวการ์ตูนและสีสันที่หลากหลายเพื่อ
ดึงดูดใจ มีการสอดแทรกความรู้ทางดนตรี ท้ังยังมีดนตรีประกอบสร้างความสนุกสนานในการฝึกร้องโน้ตทุกบท ท าให้การ
ฝึกร้องโน้ตไม่น่าเบื่อสร้างให้เด็กเกิดทัศนคติที่ดีและเห็นความส าคัญในการฝึกร้องโน้ต  

ค าส าคัญ : โน้ตสากล ส าหรับเด็ก 
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สื่อเสริมทักษะการร้องโน้ตสากล: ชุดแบบฝึกการร้องโน้ตสากลส าหรับเด็ก  

ดรุณี อนุกลู1* 

 
บทคัดย่อ 

บทน า : การฝึกร้องโน้ตสากลถือเป็นอีกรากฐานหนึ่งที่ส าคัญท่ีผู้ฝึกร้องเพลงควรฝึกควบคู่กันไปกับการฝึกเทคนิคการขับ
ร้องตั้งแต่ตั้งเด็กๆ เพราะทักษะการร้องโน้ตที่แม่นย าและการฟังที่ดี สามารถช่วยส่งเสริมการร้องเพลงและความเข้าใจทาง
ดนตรีให้ดีขึ้นด้วย  
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างแบบฝึกการร้องโน้ตสากลส าหรับเด็กและจัดท าสื่อในรูปแบบหนังสือแบบฝึกการร้องโน้ตสากล
ส าหรับเด็กพร้อมดนตรีประกอบ  
ขั้นตอนและวิธกีารผลิตผลงานสร้างสรรค์ : มี3ข้ันตอนได้แก ่ขั้นตอนที่1 การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้างสรรค์ ขั้นตอนท่ี2 การร่างท านองและดนตรีประกอบ และขั้นตอนท่ี3 การสร้างสรรคผ์ลงาน 
ผลงานสร้างสรรค์ : สื่อเสริมทักษะการร้องโนต้สากลส าหรับเด็กพรอ้มดนตรีประกอบ ซึ่งประกอบไปด้วยหนังสือแบบฝึก
การร้องโน้ตสากลส าหรับเด็กและดนตรีประกอบท่ีใช้ควบคู่กับหนังสอืโน้ตสากลส าหรับเด็ก 
สรุปผล : งานสร้างสรรค์เรื่อง สื่อเสริมทักษะการร้องโน้ตสากล: ชุดแบบฝึกการร้องโน้ตสากลส าหรับเด็ก เป็นการสร้างสื่อ
ใหม่ด้านการฝึกการร้องโน้ตสากลส าหรับเด็ก โดยงานช้ินนี้ประกอบไปด้วยหนังสือแบบฝึกการร้องโน้ตสากลและดนตรี
ประกอบ ออกแบบให้ตัวโน้ตในหนังสือมีขนาดใหญ่เหมาะกับการมองเห็นของเด็กๆ มีตัวการ์ตูนและสีสันที่หลากหลายเพื่อ
ดึงดูดใจ มีการสอดแทรกความรู้ทางดนตรี ท้ังยังมีดนตรีประกอบสร้างความสนุกสนานในการฝึกร้องโน้ตทุกบท ท าให้การ
ฝึกร้องโน้ตไม่น่าเบื่อสร้างให้เด็กเกิดทัศนคติที่ดีและเห็นความส าคัญในการฝึกร้องโน้ต  

ค าส าคัญ : โน้ตสากล ส าหรับเด็ก 
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Media Enhance The Skill of Singing Music Notes: The Lesson Set of Singing The Music 
Notes for Children 

 
Darunee Anukool 

 

Abstract 

Introduction: The practice of singing music notes is another important foundation that trainers should 
practice together with practicing singing techniques since the children because the skill of singing, 
precise music notes and good listening can help enhance singing and better understanding of music as 
well. 
Objective: To create a practice of singing music notes for children and creating media in the form of 
practice books “singing music notes for children with accompanying music”.  
Procedures and creative productions methods: There are 3 procedures: Step 1: Study relevant 
information to be a creative approach. Step 2:  Drafting melodies and music. Step 3: Creates works. 
Creative works: Media enhance the skill of singing music notes for children with accompanying music. 
It includes with the singing music notes for children practice books and accompanying music.  
Conclusion: The creative work, media enhance the skill of singing music notes for children. It is 
creating a new media for the practice of music notes singing for children. This work consists of music 
notes and accompanying music. Designed large music notes in the book to be suitable for the child's 
vision. There are various cartoon characters and colors to attract. The music knowledge is also inserted. 
The accompanying music creates fun in practicing music notes, makes the practice of singing music 
notes not boring, creating a positive attitude and seeing the importance of singing music notes. 

Keywords: music notes, for children 
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ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 

สื่อทางด้านดนตรี 

แนวความคิด 

ปัจจุบันการเรียนร้องเพลงในสไตล์สมัยนิยมได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ผู้ปกครองสนับสนุนให้บุตรหลานได้
ฝึกฝนการขับร้องตั้งแต่เด็กๆ การฝึกร้องโน้ตสากลถือเป็นอีกรากฐานหนึ่งที่ส าคัญที่ผู้ฝึกร้องเพลงควรฝึกควบคู่กันไปกับการ
ฝึกเทคนิคการขับร้อง เพราะสามารถพัฒนาโสตทักษะไปพร้อมๆกับการเรียนรู้สัญลักษณ์ทางด้านดนตรี ซึ่งทักษะการร้อง
โน้ตที่แม่นย าและการฟังที่ดีเป็นทักษะทางดนตรีที่สามารถช่วยส่งเสริมการร้องเพลงและความเข้าใจทางดนตรีให้ดีขึ้นด้วย 
อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานการเรียนดนตรีในระดับที่สูงขึ้นไป ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล (2547: 33) ได้กล่าวไว้ว่า “ดนตรี คือ 
เสียงต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยมีเจตนาและมีระบบระเบียบความคิด ดนตรีเป็นวิชาการที่มีสาระเฉพาะของตัวเอง เป็นเรื่องของ
การรับรู้ทางด้านการฟัง ได้แก่ โสตศิลป์ (Aural Art) และศิลปะการแสดง (Performing Art) ด้วย ดังนั้นในการศึกษา
ดนตรีนั้น จึงควรทราบถึงสาระทางดนตรีและการพัฒนาโสตทักษะไปในเวลาเดียวกัน” แต่เด็กที่เรียนร้องเพลงบางส่วนไม่
ชอบฝึกร้องโน้ตเนื่องจากการร้องโน้ตไม่สนุกสนานเท่ากับการร้องเพลง ประกอบกับสื่อท่ีใช้ฝึกการร้องโน้ตสากลส าหรับเด็ก
ที่เรียนขับร้องเพลงยังมีน้อยและส่วนใหญ่เป็นภาษาต่างประเทศ และจากแนวคิดดังกล่าว ผู้สร้างสรรค์จึงมีแนวคิดในการ
สร้างสรรค์สื่อเสริมทักษะด้านการร้องโน้ต: ชุดแบบฝึกการร้องโน้ตสากลส าหรับเด็กขึ้น เพื่อใช้ในการฝึกร้องโน้ตสากลไป
ควบคู่กับการฝึกร้องเพลง ใช้ระบบซอลเฟจ (Solfege) ในการออกเสียงโน้ต คือออกเสียงเป็น โด เร มี ฟา ซอล ลา ที 
หนังสือออกแบบให้ตัวโน้ตมีขนาดใหญ่เพื่อง่ายต่อการมองเห็น มีตัวการ์ตูนและสีสันท่ีหลากหลายเพื่อดึงดูดใจผู้ฝึก มีการ
สอดแทรกความรู้ทางดนตรี ทั้งยังมีดนตรีประกอบสร้างความสนุกสนานในการฝึกร้องโน้ตทุกบท ในรูปแบบที่มีทั้งเสียง
ท านองไว้ส าหรับฟังทบทวนและแบบท่ีตัดท านองออกเหลือเฉพาะดนตรี ท าให้การฝึกร้องโน้ตไม่น่าเบื่อ สร้างทัศนคติที่ดีต่อ
การฝึกร้องโน้ต เมื่อเด็กเปิดใจที่จะเรียนรู้ก็จะส่งผลให้เกิดการรับรู้ที่ดีขึ้นด้วย 

 

วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

4.1 เพื่อสร้างแบบฝึกการร้องโน้ตสากลส าหรบัเด็ก 
 4.2 เพื่อจัดท าสื่อในรูปแบบหนังสือแบบฝึกการร้องโน้ตสากลส าหรับเด็กพร้อมดนตรีประกอบ  
 

 

ขั้นตอนและวิธีการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

ขั้นตอนที่1 การศึกษาข้อมูล ผู้สร้างสรรค์ได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลจากหนังสือ ต ารา งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การท าสื่อดนตรีส าหรับเด็ก การรับรู้ทางดนตรีของเด็ก และการท าหนังสือเด็กให้น่าสนใจ เป็น
ต้น เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน  

ขั้นตอนที่2 การร่างท านองและออกแบบดนตรีประกอบ ผู้สร้างสรรค์ได้ร่างท านองในแต่ละบทขึ้นโดยใช้
แนวความคิดจากง่ายไปสู่ความซับซ้อนมากขึ้นทั้งในส่วนของระดับเสียง  (Pitch) และความยาวของเสียง (Duration) 
ท านองของแบบฝึกในช่วงแรกสร้างขึ้นจากโน้ตในบันไดเสียงซีเพนทาทอนิก (C Pentatonic scale) จากนั้นจึงขยายไปสู่
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ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 

สื่อทางด้านดนตรี 

แนวความคิด 

ปัจจุบันการเรียนร้องเพลงในสไตล์สมัยนิยมได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ผู้ปกครองสนับสนุนให้บุตรหลานได้
ฝึกฝนการขับร้องตั้งแต่เด็กๆ การฝึกร้องโน้ตสากลถือเป็นอีกรากฐานหนึ่งที่ส าคัญที่ผู้ฝึกร้องเพลงควรฝึกควบคู่กันไปกับการ
ฝึกเทคนิคการขับร้อง เพราะสามารถพัฒนาโสตทักษะไปพร้อมๆกับการเรียนรู้สัญลักษณ์ทางด้านดนตรี ซึ่งทักษะการร้อง
โน้ตที่แม่นย าและการฟังที่ดีเป็นทักษะทางดนตรีที่สามารถช่วยส่งเสริมการร้องเพลงและความเข้าใจทางดนตรีให้ดีขึ้นด้วย 
อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานการเรียนดนตรีในระดับที่สูงขึ้นไป ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล (2547: 33) ได้กล่าวไว้ว่า “ดนตรี คือ 
เสียงต่างๆ ที่เกิดข้ึนโดยมีเจตนาและมีระบบระเบียบความคิด ดนตรีเป็นวิชาการที่มีสาระเฉพาะของตัวเอง เป็นเรื่องของ
การรับรู้ทางด้านการฟัง ได้แก่ โสตศิลป์ (Aural Art) และศิลปะการแสดง (Performing Art) ด้วย ดังนั้นในการศึกษา
ดนตรีนั้น จึงควรทราบถึงสาระทางดนตรีและการพัฒนาโสตทักษะไปในเวลาเดียวกัน” แต่เด็กที่เรียนร้องเพลงบางส่วนไม่
ชอบฝึกร้องโน้ตเนื่องจากการร้องโน้ตไม่สนุกสนานเท่ากับการร้องเพลง ประกอบกับสื่อท่ีใช้ฝึกการร้องโน้ตสากลส าหรับเด็ก
ที่เรียนขับร้องเพลงยังมีน้อยและส่วนใหญ่เป็นภาษาต่างประเทศ และจากแนวคิดดังกล่าว ผู้สร้างสรรค์จึงมีแนวคิดในการ
สร้างสรรค์สื่อเสริมทักษะด้านการร้องโน้ต: ชุดแบบฝึกการร้องโน้ตสากลส าหรับเด็กขึ้น เพื่อใช้ในการฝึกร้องโน้ตสากลไป
ควบคู่กับการฝึกร้องเพลง ใช้ระบบซอลเฟจ (Solfege) ในการออกเสียงโน้ต คือออกเสียงเป็น โด เร มี ฟา ซอล ลา ที 
หนังสือออกแบบให้ตัวโน้ตมีขนาดใหญ่เพื่อง่ายต่อการมองเห็น มีตัวการ์ตูนและสีสันที่หลากหลายเพื่อดึงดูดใจผู้ฝึก มีการ
สอดแทรกความรู้ทางดนตรี ทั้งยังมีดนตรีประกอบสร้างความสนุกสนานในการฝึกร้องโน้ตทุกบท ในรูปแบบที่มีทั้งเสียง
ท านองไว้ส าหรับฟังทบทวนและแบบท่ีตัดท านองออกเหลือเฉพาะดนตรี ท าให้การฝึกร้องโน้ตไม่น่าเบื่อ สร้างทัศนคติที่ดีต่อ
การฝึกร้องโน้ต เมื่อเด็กเปิดใจที่จะเรียนรู้ก็จะส่งผลให้เกิดการรับรู้ที่ดีขึ้นด้วย 

 

วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

4.1 เพื่อสร้างแบบฝึกการร้องโน้ตสากลส าหรบัเด็ก 
 4.2 เพื่อจัดท าสื่อในรูปแบบหนังสือแบบฝึกการร้องโน้ตสากลส าหรับเด็กพร้อมดนตรีประกอบ  
 

 

ขั้นตอนและวิธีการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

ขั้นตอนที่1 การศึกษาข้อมูล ผู้สร้างสรรค์ได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลจากหนังสือ ต ารา งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การท าสื่อดนตรีส าหรับเด็ก การรับรู้ทางดนตรีของเด็ก และการท าหนังสือเด็กให้น่าสนใจ เป็น
ต้น เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน  

ขั้นตอนที่2 การร่างท านองและออกแบบดนตรีประกอบ ผู้สร้างสรรค์ได้ร่างท านองในแต่ละบทขึ้นโดยใช้
แนวความคิดจากง่ายไปสู่ความซับซ้อนมากขึ้นทั้งในส่วนของระดับเสียง  (Pitch) และความยาวของเสียง (Duration) 
ท านองของแบบฝึกในช่วงแรกสร้างขึ้นจากโน้ตในบันไดเสียงซีเพนทาทอนิก (C Pentatonic scale) จากนั้นจึงขยายไปสู่

บันไดเสียงซีเมเจอร์ (C Major scale) ใช้กุญแจซอล (G clef)เป็นกุญแจประจ าหลักในการฝึกร้องโน้ต อัตราจังหวะใช้อัตรา
จังหวะธรรมดา (Simple time) ได้แก่ 2/4 3/4 และ 4/4 เมื่อร่างท านองเสร็จมีการน าไปทดลองขับร้องและบรรเลงด้วย
เครื่องดนตรีเปียโนไฟฟ้า ไปพร้อมๆกับการวางคอร์ด ก าหนดอัตราความเร็ว ตลอดจนตรวจเช็คปรับแก้ไขให้ลงตัวและ
สมบูรณ์ ในส่วนของดนตรีประกอบ ก าหนดอัตราความเร็ว (Tempo) อยู่ในช่วงตัวด าเท่ากับ75-110 เครื่องดนตรีที่ใช้ได้แก่ 
เปียโน ใช้เล่นคอร์ดและท านอง เบส ใช้เล่นรากฐานของคอร์ด และกลองชุด ใช้ด าเนินจังหวะ  

ขั้นตอนที่3 การสร้างสรรค์ผลงาน ในการสรา้งสรรค์ผลงานช้ินนี้มงีานสองส่วนได้แก่ ส่วนท่ีเป็นรูปเล่มโนต้สากล
และส่วนท่ีเป็นเสยีงดนตรีประกอบ  

3.1 การจัดท ารูปเล่ม ผู้สร้างสรรค์มีแนวคิดในการท ารูปเล่มคือดูสะอาดตา อ่านง่าย ตัวโน้ตมีขนาด
ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจน ตลอดจนมีตัวการ์ตูนประกอบและสีสันท่ีดึงดูดใจเด็กๆ ในการจัดท ารูปเล่มผู้สร้างสรรค์ได้
น าท านองที่ได้ร่างไว้มาบันทึกโน้ตโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านดนตรี ตัวการ์ตูนที่ใช้ส่วนหนึ่งผู้สร้างสรรค์
วาดขึ้นเองโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการน าเสนอผลงานและอีกส่วนหนึ่งว่าจ้างให้วาดตามแบบที่ต้องการ 
จากนั้นจึงน าโน้ตและตัวการ์ตูนไปจัดวาง ท าเป็นรูปเล่ม ตรวจเช็คปรับแก้ไขเพื่อให้รูปเล่มสมบูรณ์  

3.2 การจัดท าดนตรี ในการท าดนตรีเพื่อใช้ประกอบการฝึกร้องโน้ตนั้นผู้สร้างสรรค์มีแนวคิดที่ต้องการ
ให้มีดนตรีประกอบ 2 แบบคือ แบบที่มีทั้งเสียงท านองไว้ให้เด็กๆใช้ฟังเพื่อทบทวนหรือใช้ฟังเสียงที่ถูกต้องก่อน
การร้องหากยังจ าระดับเสียงไม่แม่นย าหรือฝึกร้องไปพร้อมๆกับท านอง และแบบที่ตัดท านองออกเหลือเฉพาะ
ดนตรีประกอบไว้ให้เด็กๆได้ฝึกความแม่นย าของการร้อง ซึ่งเครื่องดนตรีที่ใช้สร้างดนตรีประกอบได้แก่ เปียโน 
เบส และกลองชุด โดยก าหนดความเร็วและจังหวะที่ใช้ไว้อย่างชัดเจนในแต่ละบท มีการตรวจเช็คและปรับแก้ไข
ไปพร้อมๆกับการท าดนตรีประกอบเพื่อให้ได้เสียงท่ีสมบูรณ์ตามต้องการ  

 

อุปกรณ์ในการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

วัสดุและอุปกรณ์ 

 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ 1)กระดาษโน้ต ใช้ส าหรับร่างท านอง 2)เปียโนไฟฟ้า ใช้ส าหรับการทดลองบรรเลง
ท านองและออกแบบดนตรี 3)คอมพิวเตอร์ ใช้ส าหรับพิมพ์โน้ต สร้างตัวการ์ตูน จัดท ารูปเล่มและท าดนตรีประกอบ 4)
กระดาษA4 ขนาด180แกรมใช้ส าหรับท ารูปเล่ม 5)หมึกพิมพ์สี 6)เครื่องพิมพ์ 7)สันเกลียว 8) แผ่นซีดี ใช้ส าหรับบันทึก
ดนตรีประกอบท่ีเสร็จสมบูรณ์โดยแนบไว้ที่ปกหลังของหนังสือ 

 

ผลงานสร้างสรรค์ 

1. หนังสือแบบฝึกการร้องโน้ตสากลส าหรับเด็ก การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบหนังสือโน้ตสากลผู้สร้างสรรค์ได้
เริ่มต้นจากการร่างท านองในแต่ละบท จากง่ายไปสู่ความซับซ้อนมากข้ึน ทั้งในส่วนของระดับเสียงและค่าของตัวโน้ต โดยมี
ท านองทั้งหมด 35 บท สร้างขึ้นใหม่จ านวน 32 บท และมีการน าท านองเพลงอื่นๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นตัวอย่างให้เด็ก
เห็นถึงความส าคัญของการร้องโน้ต และสามารถเช่ือมโยงไปยังสัญลักษณท์างดนตรทีี่ไดฝ้ึกไปในแต่ละบท ตลอดจนสามารถ
น าไปสู่การร้องโน้ตในบทเพลงอื่นๆได้ จ านวน 3 เพลง ได้แก่ เพลงช้าง(ท านองเพลงเก่าพม่าเขว)ของคุณหญิงช้ิน ศิลปะ
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

บรรเลง เพลงผกาภิรมย์ของศาสตราจารย์ดร. ณรงค์ชัย ปิฏกรัชต์ และ เพลงค.ควายในดวงจันทร์ของศิลปินวงจ าปูน 
จากนั้นเมื่อน ามาท าเป็นหนังสือโน้ตได้มีการออกแบบให้ตัวโน้ตมีขนาดใหญ่เพื่อให้เด็กสามารถมองเห็นได้ง่าย อีกทั้งมีการ
สอดแทรกช่ือโน้ตลงไปในหัวโน้ต (Note head) ของท านองบางบทเพื่อเป็นแนวทางในการฝึกร้องโน้ตให้ง่ายขึ้น มีการ
สอดแทรกวิธีการฝึกและความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางด้านดนตรี  เช่น เครื่องหมายก ากับจังหวะ (Time Signature) 
เครื่องหมายซ้ า (Repeat) และเครื่องหมายโยงเสียง (Tie) เป็นต้น นอกจากนี้ยังการสอดแทรกตัวการ์ตูนลงไปในหนังสือ
เพื่อให้มีสีสันและดึงดูดใจเด็กในการฝึกร้องโน้ต ดังที่ อชิมา พัฒนวีรางกูล (2559: 383) ได้กล่าวไว้ว่า ธรรมชาติของเด็ก
มักจะถูกดึงดูดด้วยสีสันท่ีสะดุดตา หนังสือส าหรับเด็กส่วนใหญ่จึงมีสีสันสวยงาม เพราะจะช่วยให้เด็กสนใจอยากเรียนรู้และ
ท าให้เด็กเกิดจิตนาการ ส่วนหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับช่ือโน้ตทั้ง7 (C D E F G A B) ผู้สร้างสรรค์ได้น าสีที่เป็นสีประจ าวันทั้ง7วัน
มาใช้ตามล าดับขั้นของวันและช่ือโน้ตเพื่อเพ่ิมสีสันให้กับหนังสือดูมีชีวิตชีวามากขึ้น โดยขอน าเสนอในรูปแบบตารางดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 1 ตัวอย่างการน าสทีี่เป็นสีประจ าวันทั้ง7วันมาใช้ในช่ือโน้ตแตล่ะตัว 

 

วัน สีประจ าวัน ชื่อโน้ต 
อาทิตย์ สีแดง C 
จันทร์ สีเหลือง D 
อังคาร สีชมพ ู E 

พุธ สีเขียว F 
พฤหัสบด ี สีส้ม G 

ศุกร ์ สีฟ้า A 
เสาร ์ สีม่วง B 
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บรรเลง เพลงผกาภิรมย์ของศาสตราจารย์ดร. ณรงค์ชัย ปิฏกรัชต์ และ เพลงค.ควายในดวงจันทร์ของศิลปินวงจ าปูน 
จากนั้นเมื่อน ามาท าเป็นหนังสือโน้ตได้มีการออกแบบให้ตัวโน้ตมีขนาดใหญ่เพื่อให้เด็กสามารถมองเห็นได้ง่าย อีกทั้งมีการ
สอดแทรกช่ือโน้ตลงไปในหัวโน้ต (Note head) ของท านองบางบทเพื่อเป็นแนวทางในการฝึกร้องโน้ตให้ง่ายขึ้น มีการ
สอดแทรกวิธีการฝึกและความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางด้านดนตรี  เช่น เครื่องหมายก ากับจังหวะ (Time Signature) 
เครื่องหมายซ้ า (Repeat) และเครื่องหมายโยงเสียง (Tie) เป็นต้น นอกจากน้ียังการสอดแทรกตัวการ์ตูนลงไปในหนังสือ
เพื่อให้มีสีสันและดึงดูดใจเด็กในการฝึกร้องโน้ต ดังที่ อชิมา พัฒนวีรางกูล (2559: 383) ได้กล่าวไว้ว่า ธรรมชาติของเด็ก
มักจะถูกดึงดูดด้วยสีสันท่ีสะดุดตา หนังสือส าหรับเด็กส่วนใหญ่จึงมีสีสันสวยงาม เพราะจะช่วยให้เด็กสนใจอยากเรียนรู้และ
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ภาพประกอบ 1 ตัวอย่างการน าสทีี่เป็นสีประจ าวันทั้ง7วันมาใช้ในช่ือโน้ตแตล่ะตัว 

 

วัน สีประจ าวัน ชื่อโน้ต 
อาทิตย์ สีแดง C 
จันทร์ สีเหลือง D 
อังคาร สีชมพ ู E 

พุธ สีเขียว F 
พฤหัสบด ี สีส้ม G 

ศุกร ์ สีฟ้า A 
เสาร ์ สีม่วง B 

 
ภาพประกอบ 2 หน้าปกหนังสือโน้ต 

 

 
ภาพประกอบ 3 หน้าสารบัญ 
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ภาพประกอบ 4 ตัวอย่างการสอดแทรกความรูเ้กี่ยวกับสญัลักษณ์ทางด้านดนตรี 

 

 
ภาพประกอบ 5 ตัวอย่างการสอดแทรกช่ือโน้ตลงไปในหัวโน้ต 

 

2. ดนตรีประกอบท่ีใช้ควบคู่กับหนังสือแบบฝึกการร้องโน้ตสากลส าหรับเด็ก ดนตรีเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้เสียง ในการฝึกร้องออกเสียงตัวโน้ตมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ฝึกจะต้องได้ฟังเสียงที่ถูกต้องตั้งแต่เด็กๆเพื่อให้การเรียนรู้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึงได้จัดท าเสียงดนตรีประกอบที่ใช้ควบคู่กับหนังสือแบบฝึกการร้องโน้ตสากล
ส าหรับเด็กในรูปแบบที่มีทั้งเสียงท านองไว้ส าหรับใช้ฟังทบทวน/ฟังก่อนร้อง/ร้องพร้อมท านอง และแบบท่ีตัดท านองออก
เหลือเฉพาะดนตรีประกอบไว้ส าหรับให้เด็กได้ฝึกความแม่นย าของการร้อง โดยได้บันทึกเสียงและแนบเป็นซีดีไว้ที่ปกหลัง
ของหนังสือ 
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ภาพประกอบ 5 ตัวอย่างการสอดแทรกช่ือโน้ตลงไปในหัวโน้ต 

 

2. ดนตรีประกอบท่ีใช้ควบคู่กับหนังสือแบบฝึกการร้องโน้ตสากลส าหรับเด็ก ดนตรีเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้เสียง ในการฝึกร้องออกเสียงตัวโน้ตมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ฝึกจะต้องได้ฟังเสียงที่ถูกต้องตั้งแต่เด็กๆเพื่อให้การเรียนรู้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นผู้สร้างสรรค์จึงได้จัดท าเสียงดนตรีประกอบที่ใช้ควบคู่กับหนังสือแบบฝึกการร้องโน้ตสากล
ส าหรับเด็กในรูปแบบที่มีทั้งเสียงท านองไว้ส าหรับใช้ฟังทบทวน/ฟังก่อนร้อง/ร้องพร้อมท านอง และแบบท่ีตัดท านองออก
เหลือเฉพาะดนตรีประกอบไว้ส าหรับให้เด็กได้ฝึกความแม่นย าของการร้อง โดยได้บันทึกเสียงและแนบเป็นซีดีไว้ที่ปกหลัง
ของหนังสือ 

  

สรุปผลการสร้างสรรค์ 

งานสร้างสรรค์เรื่อง สื่อเสริมทักษะการร้องโน้ตสากล: ชุดแบบฝึกการร้องโน้ตสากลส าหรับเด็ก เป็นการสร้างสื่อ
ใหม่ด้านการฝึกการร้องโน้ตสากลส าหรับเด็ก เพื่อใช้พัฒนาโสตทักษะของผู้เรียนขับร้องไปพร้อมๆกับการเรียนรู้สัญลักษณ์
ทางด้านดนตรี ซึ่งทักษะการร้องโน้ตที่แม่นย าและการฟังที่ดี เป็นทักษะทางดนตรีที่สามารถช่วยส่งเสริมการร้องเพลงและ
ความเข้าใจทางดนตรีให้ดีขึ้นด้วย โดยงานช้ินนี้ประกอบไปด้วยหนังสือโน้ตสากลและดนตรีประกอบ การออกแบบท านอง
แต่ละบทใช้แนวความคิดจากง่ายไปสู่ความซับซ้อนมากข้ึน ออกแบบให้ตัวโน้ตในหนังสือมีขนาดใหญ่เหมาะกับการมองเห็น
ของเด็กๆ มีตัวการ์ตูนและสีสันที่หลากหลายเพื่อดึงดูดใจ มีการสอดแทรกความรู้ทางดนตรี ทั้งยังมีดนตรีประกอบเพื่อให้
เด็กได้ใช้ฟังและฝึกร้องโน้ตพร้อมกับดนตรี สร้างความสนุกสนานในการฝึกร้องโน้ตทุกบท ท าให้การฝึกร้องโน้ตไม่น่าเบื่อ 
ท าให้เด็กเกิดทัศนคติที่ดีและเห็นความส าคัญในการฝึกร้องโน้ต อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานการเรียนดนตรีในระดับที่สูงขึ้นไปได้
อย่างมั่นคง 

 

ค าขอบคุณ 

 กราบขอบพระคณุ ศาสตราจารยด์ร. ณรงค์ชัย ปิฏกรัชต์ที่อนุญาตให้น าบทเพลงผกาภิรมย์มาใช้เพื่อการศึกษาใน
ครั้งนี้ และขอบคณุศิลปินวงจ าปูนที่อนุญาตให้น าบทเพลงค.ควายในดวงจันทร์มาใช้เพื่อการศึกษาในครั้งนีเ้ช่นกัน 
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อชิมา พัฒนวีรางกูล. (2559). ดรุณดุริยางค์ เปียโนเพลงไทยส าหรับเด็ก. ใน ดนตรีลิขิต รวมบทความดนตร ี
          สร้างสรรคเ์ชิงวิชาการ. (ณัชชา พันธุ์เจริญ).หน้า 374-383 .กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ธนาเพรส. 
 

 



1700

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โปรแกรมประยุกต์ IoT เพื่อสนับสนุนกำรเพำะปลูกส�ำหรับคนในเมือง

ฮัรซาน ชัชวาลย์1 จิราพร วิเชียรทอง1 และเดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์2* 

บทคัดย่อ

บทน�ำ : เทคโนโลยีสนับสนุนการเพาะปลูกส�าหรับผู้ที่อาศัยในเมืองที่มีพื้นที่ที่จ�ากัด สามารถช่วยเพิ่มผลผลิต ประหยัดเวลาในการ

ดูแลพืช และอาจสร้างรายให้เจ้าของได้

วัตถุประสงค์ : เพื่อน�าอุปกรณ์ IoT มาประยุกต์งานด้านเกษตร และเพื่อต่อยอดการใช้งานอุปกรณ์ ประเภท Arduino

วิธีกำรศึกษำ : โปรแกรมประกอบด้วยการท�างานร่วมกันของเทคโนโลยี 3 ส่วน ได้แก่ 1. อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ประเภทสมองกลฝังตัว 

2. เว็บเพจ ใช้ในการแสดงผลข้อมูลผ่านเบราเซอร์ 3. สื่อกลางที่ท�าให้สิ่งต่าง ๆ เชื่อมโยงกันได้ผ่านอินเตอร์เน็ต (Platform as a 

Service) อุปกรณ์และโปรแกรมที่ใช้พัฒนาโปรแกรม ได้แก่ NodeMCU V.3, Sensor ต่าง ๆ เช่น วัดความชื้นในดิน วัดอุณหภูมิใน

อากาศหรือในห้อง, HTML (Hypertext Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets), Module Microgear, Arduino 

IDE และ NETPIE ในการเชื่อมโยงระหว่างฮาร์ดแวร์กับหน้าเว็บเพจให้สื่อสารกัน 

ผลกำรศึกษำ : ผลการทดสอบการท�างานของโปรแกรมโดยกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 10 คน พบว่าโปรแกรมสามารถท�างานได้ดี

วจิำรณ์และสรุป : โปรแกรมน�าร่องทีพ่ฒันาสามารถท�างานได้ด ีและสามารถต่อยอดการพฒันาได้โดยการเพิม่ช้ันโมดลูในการวดัธาตุ

อาหารในดิน เพิ่มการใช้พื้นที่เพาะปลูกโดยการเพิ่มประเภทพืชในแปลงผักในระดับที่สูงขึ้น 

เพิ่มความสามารถในการควบคุมพืชแต่ละประเภทโดยแยกชนิดของพืชเป็นแปลง ๆ และแจ้งเตือนผลการวัดปริมาณระดับน�้าผ่าน

โปรแกรมไลน์

ค�ำส�ำคัญ: IoT การเพาะปลูก ฟาร์ม เมือง



1701

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

IoT application to support cultivation for people in the city 

Harzan Chatchawal1, Jiraporn Wichiantong1 and Duenpen Kochakornjarupong2*

Abstract

Introduction : Technology supports cultivation for those living in cities with limited space can help increase 

productivity, save time in plant care, and may generate income to the owner.

Objective : To apply IoT equipment to agricultural applications, and to extend the use of Arduino devices.

Methods : The program consists of three collaborative technologies: 1. Embedded hardware devices. 2. Web 

pages used to display information via a browser. 3. A medium that makes things connected via the Internet 

(Platform as a Service). Equipment and programs used to develop programs such as NodeMCU V.3, Sensor such 

as soil moisture measurement Temperature measurement in the air or in the room, HTML (Hypertext Markup 

Language), CSS (Cascading Style Sheets), Module Microgear, Arduino IDE and NETPIE in the connection between 

hardware and web pages to communicate with each other.

Results : The results of the test of the program by a sample of 10 people found that the program can work 

well.

Conclusion : A pilot program, that can be developed, works well and can be further developed by adding a 

module to measure nutrients in the soil. Increase the use of plantations by increasing the type of plants in the 

vegetable plot at a higher level. Increase the ability to control each type of plant by separating the type of 

plant into each plot. Furthermore, notifying results of water level measurements via the line program.

Keywords : IoT, cultivation, farm, city
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ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 
 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานส าหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) 
 

แนวความคิด 
เมื่อประเทศไทยได้เริ่มก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม เพื่อยกระดับประเทศจากภาคอุตสาหกรรม การน าเทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Thing ที่มีสามารถ
สร้างอุปกรณ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการ อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานสามารถสั่งงานอุปกรณ์
ต่าง ๆ ผ่าน Internet หรือบน Smart Phone ได้ทุกที่ทุกเวลา  ด้วยเทคโนโลยี IoT นั้นไม่มีข้อจ ากัดในการพัฒนา
อุปกรณ์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น การน าอุปกรณ์ Arduino ที่มีความสามารถที่หลากหลายในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม  น ามาผสมประสานกับเทคโนโลยี IoT ที่มี Internet ในการเช่ือมโยงเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะในด้านการ
เกษตรกรรม มาควบคุมดูแลการเพาะปลูกผักสวนครัว สามารถช่วยผู้ที่ไม่มีเวลา ลดเวลาการดูแลพืชผักสวนครัวให้
เจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่อุปกรณ์เหล่านั้นเข้ามาควบคุมดูแล ทั้งด้านความช้ืน อากาศ แสงสว่าง 
และการรดน้ าให้แก่พืชผักเหล่านั้น เราสามารถควบคุมการท างานของอุปกรณ์เหล่านั้น ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือมือถือ 
ที่เข้าถึง Internet ได้ทุกท่ีทุกเวลา ตามที่เราต้องการ และยังรับค่าต่าง ๆ ท่ีอุปกรณ์ส่งมาให้เราทราบได้เช่นกัน  

 
ความส าคัญของการท างานสร้างสรรค์ 

ในปัจจุบันการท าเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างช้านาน หากมีการน าเทคโนโลยี 
โปรแกรมเพื่อการประยุกต์งานส าหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่งเข้ามาช่วยงานเกษตรกร [1-3] หรือคนเมืองที่สนใจ
ทางด้านการปลูกพืช แต่มีพื้นที่ที่จ ากัด เทคโนโลยีเหล่านี้ อาจช่วยเพิ่มผลผลิต ประหยัดเวลาในการดูแลการ
เจริญเติบโตพืช และช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตได้ 

 
วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

เพื่อน าอุปกรณ์ IoT มาประยุกต์ใช้งานด้านเกษตร และเพื่อต่อยอดการใช้งานอุปกรณ์ ประเภท Arduino 
 

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
โปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาในงานวิจัยนี้ประกอบด้วยการท างานสองโหมดคือ โหมดควบคุมอัตโนมัติและโหมด

ควบคุมด้วยตนเอง กระบวนการท างานของโปรแกรมแสดงดังรูปที่ 1 
โหมด Automatics (ควบคุมอัตโนมัติ) เป็นโหมดที่ผู้ใช้งานจะต้องตั้งค่าอุปกรณ์ ด้วยการป้อนค่าอุณหภูมิ ค่า

ความช้ืนในดิน ค่าของแสง หลักการท างานของโหมดควบคุมอัตโนมัติในโปรแกรมนี้ประกอบด้วย 
 พัดลมระบายอากาศ ถ้าอุปกรณ์ที่วัดค่าอุณหภูมิในอากาศมาแล้ว มีค่าที่สูงกว่าค่าที ่set ไว้ อุปกรณ์จะไม่ท างาน 
แต่ถ้าค่าอุณหภูมิในอากาศต่ ากว่า อุปกรณ์จะท างาน เมื่อวัดค่าไปเรื่อย ๆ ถึงค่าที่ set ไว้  อุปกรณ์จะหยุดการ
ท างาน และท าซ้ าเช่นนี้ต่อไป 
 ปั๊มน้ ารดน้ าต้นไม้ ถ้าอุปกรณ์ที่วัดค่าความช้ืนในดินมาแล้ว มีค่าที่สูงกว่าค่าที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไป อุปกรณ์จะไม่
ท างาน แต่ถ้าค่าความช้ืนในดินต่ ากว่า อุปกรณ์จะท างาน เมื่อวัดค่าไปเรื่อย ๆ ถึงค่าที่ผู้ใช้ป้อนไว้ อุปกรณ์จะหยุด
การท างาน และท าซ้ าเช่นนี้ต่อไป 
 Sensor วัดระดับบน้ า เซนเซอร์จะวัดระดับน้ าในถึงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ผู้ใช้ได้ทราบว่าถึงระดับน้ า เป็นลักษณะ
ของการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้มาเติมน้ า เพราะถ้าน้ าหมดแล้วปั๊มน้ าท างาน อาจจะท าให้ปั๊มน้ าเสียหายได้ 

โหมด Manual (ควบคุมด้วยตนเอง) ประกอบด้วย 
 อุปกรณ์การรดน้ า , พัดลมระบายอากาศ , แสงจากหลอดไฟ LED ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการ เปิด/ปิด เองได้
ด้วยตนเอง โดยจะมี Button ปุ่มเปิดปิด ซึ่งในโหมดนี้เมื่อผู้ใช้กดไปแล้วจะใช้เวลาท างานประมาณ 30 วินาที เช่น  
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ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 
 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานส าหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) 
 

แนวความคิด 
เมื่อประเทศไทยได้เริ่มก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม เพื่อยกระดับประเทศจากภาคอุตสาหกรรม การน าเทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Thing ที่มีสามารถ
สร้างอุปกรณ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการ อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานสามารถสั่งงานอุปกรณ์
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อุปกรณ์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น การน าอุปกรณ์ Arduino ที่มีความสามารถที่หลากหลายในการสร้างสรรค์
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เกษตรกรรม มาควบคุมดูแลการเพาะปลูกผักสวนครัว สามารถช่วยผู้ที่ไม่มีเวลา ลดเวลาการดูแลพืชผักสวนครัวให้
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ความส าคัญของการท างานสร้างสรรค์ 

ในปัจจุบันการท าเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างช้านาน หากมีการน าเทคโนโลยี 
โปรแกรมเพื่อการประยุกต์งานส าหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่งเข้ามาช่วยงานเกษตรกร [1-3] หรือคนเมืองที่สนใจ
ทางด้านการปลูกพืช แต่มีพื้นที่ที่จ ากัด เทคโนโลยีเหล่านี้ อาจช่วยเพิ่มผลผลิต ประหยัดเวลาในการดูแลการ
เจริญเติบโตพืช และช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตได้ 

 
วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

เพื่อน าอุปกรณ์ IoT มาประยุกต์ใช้งานด้านเกษตร และเพื่อต่อยอดการใช้งานอุปกรณ์ ประเภท Arduino 
 

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
โปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาในงานวิจัยนี้ประกอบด้วยการท างานสองโหมดคือ โหมดควบคุมอัตโนมัติและโหมด

ควบคุมด้วยตนเอง กระบวนการท างานของโปรแกรมแสดงดังรูปที่ 1 
โหมด Automatics (ควบคุมอัตโนมัติ) เป็นโหมดที่ผู้ใช้งานจะต้องตั้งค่าอุปกรณ์ ด้วยการป้อนค่าอุณหภูมิ ค่า

ความช้ืนในดิน ค่าของแสง หลักการท างานของโหมดควบคุมอัตโนมัติในโปรแกรมนี้ประกอบด้วย 
 พัดลมระบายอากาศ ถ้าอุปกรณ์ที่วัดค่าอุณหภูมิในอากาศมาแล้ว มีค่าที่สูงกว่าค่าที ่set ไว้ อุปกรณ์จะไม่ท างาน 
แต่ถ้าค่าอุณหภูมิในอากาศต่ ากว่า อุปกรณ์จะท างาน เมื่อวัดค่าไปเรื่อย ๆ ถึงค่าที่ set ไว้  อุปกรณ์จะหยุดการ
ท างาน และท าซ้ าเช่นนี้ต่อไป 
 ปั๊มน้ ารดน้ าต้นไม้ ถ้าอุปกรณ์ที่วัดค่าความช้ืนในดินมาแล้ว มีค่าที่สูงกว่าค่าที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไป อุปกรณ์จะไม่
ท างาน แต่ถ้าค่าความช้ืนในดินต่ ากว่า อุปกรณ์จะท างาน เมื่อวัดค่าไปเรื่อย ๆ ถึงค่าที่ผู้ใช้ป้อนไว้ อุปกรณ์จะหยุด
การท างาน และท าซ้ าเช่นนี้ต่อไป 
 Sensor วัดระดับบน้ า เซนเซอร์จะวัดระดับน้ าในถึงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ผู้ใช้ได้ทราบว่าถึงระดับน้ า เป็นลักษณะ
ของการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้มาเติมน้ า เพราะถ้าน้ าหมดแล้วปั๊มน้ าท างาน อาจจะท าให้ปั๊มน้ าเสียหายได้ 

โหมด Manual (ควบคุมด้วยตนเอง) ประกอบด้วย 
 อุปกรณ์การรดน้ า , พัดลมระบายอากาศ , แสงจากหลอดไฟ LED ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการ เปิด/ปิด เองได้
ด้วยตนเอง โดยจะมี Button ปุ่มเปิดปิด ซึ่งในโหมดนี้เมื่อผู้ใช้กดไปแล้วจะใช้เวลาท างานประมาณ 30 วินาที เช่น  

 

 

 เปิดพัดลม จะเปิดพัดลม 30 วินาทีแล้วจะเข้าสู่โหมด Automatics เช่นเดิม 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กระบวนการท างานของโปรแกรมประยุกต์ IoT เพื่อสนับสนนุการเพาะปลูกส าหรับคนในเมือง 
 

อุปกรณ์ในการด าเนินการผลติผลงานสร้างสรรค์ 
อุปกรณ์ที่ใช้งาน 

 
 
 
 
 NodeMCU V3             DHT11     soil moisture sensor 
 
 
 
 
Relay 4 channel  Fan Computer                     ปั๊มน้ า 6V     
 
 
 
 
 LED 12V           sensor ultrasonic 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนาโปรแกรม 
- Arduino IDE 1.8.7 ใช้ในการเขียนโปรแกรมค าสั่ง (ภาษาซี) การท างานลงไปใน Node MCU V3  
- คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เช่ือมต่อและเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ 
- ภาษา HTML ในการเขียนเว็บไซต์ เพื่อควบคุมอุปกรณ์ รวมถึง module Microgear และ CSS 
- Netpie เครื่องมือเชื่อมต่อระหว่างหน้าเว็บไซต์สั่งงานกับอุปกรณ์ 

 
เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 

- จ าลองการเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยรวม 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 2 การจ าลองการเช่ือมต่ออุปกรณ์โดยรวม 
 
การจ าลองการเช่ือมต่ออุปกรณ์โดยรวมแสดงดังรูปที่ 2 เพื่อการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ท างาน ผ่านทางหน้าจอ 
Interface ในเว็บไซต์ จากนั้นจะให้ Netpie ท าการส่งค าสั่งในการท างานไปยัง NodeMCU V3 ที่ต้องเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ตรับค าสั่งมาในการท างาน 
 

- จ าลองการเชื่อมต่อ Arduino กับอุปกรณ์ควบคุมการรดน  า 
การจ าลองการเชื่อมต่อ Arduino กับอุปกรณ์ควบคุมการรดน้ าแสดงดังรูปท่ี 3 soil moisture sensor เป็นอุปกรณ์
หลักในการควบคุมการรดน้ า สามารถเช็คความช้ืนในดินได้ โดยการให้ Arduino Uno R3 อ่านค่าจาก soil 
moisture sensor เพื่อน ามาค านวณ เปรียบเทียบค่าที่ได้ตั้งไว้ ท าให้ปั๊มน้ าสามารถท างานตามค าสั่งได้ ซึ่งปั๊มน้ านั้น 
จ าเป็นต้องใช้ไฟฟ้ามากกว่าอุปกรณ์อื่น จึงน า Relay มาช่วยในการเปิดปิดปั๊ม และใช้ไฟบ้านเข้าช่วยเพื่อให้ปั๊มน้ า
ท างานได้ตามปกติ 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 การจ าลองการเชื่อมต่อ Arduino กับอุปกรณ์ควบคุมการรดน้ า 
 
 
 
 
 

ไฟบ้าน 
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รูปที่ 3 การจ าลองการเชื่อมต่อ Arduino กับอุปกรณ์ควบคุมการรดน้ า 
 
 
 
 
 

ไฟบ้าน 

 

 

- จ าลองการเชื่อมต่อ Arduino NodeMCU V.3 กับอุปกรณ์ควบคุมการสภาพอากาศภายในโรงเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 การจ าลองการเชื่อมต่อ Arduino NodeMCU V.3 กับอุปกรณ์ควบคุมการสภาพอากาศภายในโรงเรือน 
 

การจ าลองการเชื่อมต่อ Arduino NodeMCU V.3 กับอุปกรณ์ควบคุมการสภาพอากาศภายในโรงเรือน แสดงดังรูป
ที่ 4  ในที่นี้ DHT11 คืออุปกรณ์เซนเซอร์ วัดอุณหภูมิในอากาศ ในรูปแบบ Analog และ Digital เป็นอุปกรณ์หลัก
ในการควบคุมวัดค่าสภาพอากาศให้โรงเรือน โดยการ ให้ Arduino Uno R3 อ่านค่าจาก DHT11 เพื่อน ามาค านวณ 
เปรียบเทียบค่าที่ได้ตั้งไว้ ท าให้ Fan computer สามารถท างานตามค าสั่งได้ ซึ่ง Fan Computer นั้น จ าเป็นต้อง
ใช้ไฟฟ้ามากกว่าอุปกรณ์อื่น จึงน า Relay มาช่วยในการเปิดปิด และใช้ไฟบ้านเข้าช่วยเพื่อให้พัดลมท างานได้
ตามปกติ 
 

- จ าลองการเชื่อมต่อ Arduino NodeMCU V.3 กับอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณน  า 
 
 

 
 
 
รูปที่ 5 การจ าลองการเช่ือมต่อ Arduino NodeMCU V.3 กับอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณน้ า 
 

จากรูปที่ 5 sensor ultrasonic เป็นอุปกรณ์ใช้วัดระยะทางโดยไม่ต้องมีการสัมผัสกับต าแหน่งที่ต้องการวัด วัดได้
ตั้งแต่ 2 cm ถึง 400 cm โดยส่งสัญญาณอัลตร้าโซนิคความถี่ 40 kHz ไปที่วัตถุที่ต้องการวัดและรับสัญญาณที่
สะท้อนกลับมา พร้อมทั้งจับเวลาเพื่อน ามาใช้ในการค านวณระยะทาง ดังนั้นเราจึงน ามาประยุกต์ในการวัดน้ าในถัง 
ถ้าระยะทางใกล้ที่สุดแสดงว่ามีน้ าในถังจ านวนมาก ถ้าระยะทางที่วัดได้ยิ่งไกลขึ้นเรื่อย ๆ แสดงว่าน้ าในถังก าลังลดลง 
 

- จ าลองเชื่อมต่อ Arduino NodeMCU V.3 กับอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
จากรูปที่ 6 NodeMCU V3 เป็นบอร์ดที่ใช้ ESP8266 สามารถเช่ือมต่อกับ Wi-Fi ได้ บนบอร์ดรุ่นนี้ใช้ ESP8266 
12E มีพื้นที่หน่วยความจ ารอมสูงถึง 4MB จึงเหมาะส าหรับงาน Smart Home และ IoT อย่างมาก โดยใช้ Netpie 
เป็นตัวส่งและรับค่า และค าสั่งต่าง ๆ ในการท างานของอุปกรณ์ 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 6 จ าลองเชื่อมต่อ Arduino NodeMCU V.3 กับอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เนต็ 

ไฟบ้าน 



1706

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 

ผลงานสร้างสรรค์ 
การควบคุมในอุปกรณ์ บนเว็บไซต์ html ผ่าน Netpie ในหน้า HOME (ดังรูปที่ 7) เป็นหน้าจอ interface ที่รับ
ข้อมูลจากการวัดค่าด้วยอุปกรณ์ มาปรากฏให้ผู้ใช้เห็น ได้แก่ ค่าอุณหภูมิในอากาศ ค่าความช้ืนในดิน และค่าของ
แสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 หน้า HOME ของโปรแกรม 
การควบคุมในอุปกรณ์ บนเว็บไซต์ html ผ่าน Netpie ในหน้า Manual (ดังรูปที่ 8)  Input ค าสั่งเป็นการ เปิดและ
ปิด อุปกรณ์เพียงเท่านั้น โดยที่ไม่สนใจว่า ค่าที่วัดได้เป็นเท่าไหร่ และจะมีปุ่ม on off ควบคุมการท างานของ Mode 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 F 

 
รูปที่ 8 หน้า MANUAL ของโปรแกรม 

ผลของการทดสอบโปรแกรมและอภิปรายผล 
จากการสุ่มตัวอย่างนิสิตจ านวน 10 คน ในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยา

เขตพัทลุง ทดสอบการท างานของโปรแกรมในส่วนของการรดน้ า ความช้ืนในดิน พบว่าโปรแกรมสามารถใช้งานได้ดี 
มีการส่งข้อมูลได้ครบถ้วนและปั๊มน้ าสามารถท างานตรงกับขอบเขตที่วางไว้  ในส่วนของการท างานด้านการวัด
อุณหภูมิ พัดลมพบว่าสามารถท างานได้ดี และเปรียบเทียบข้อมูลที่วัดมาได้ สามารถแสดงข้อมูลได้ แต่มีการรับ
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 F 
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ผลของการทดสอบโปรแกรมและอภิปรายผล 
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ข้อมูลไม่ค่อยเสถียร อาจเนื่องจากไฟเลี้ยงโมดูลไม่เพียงพอ จึงท าให้มีการส่งข้อมูลไม่ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามอุปกรณ์
บางตัว เกิดความเสียหายระหว่างการทดลอง ท าให้ผู้วิจัยต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ การใช้อุปกรณ์ที่ราคาต่ าอาจจะท า
ให้การส่งข้อมูลไม่เสถียร 

แนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ร่วมกับงานอ่ืน ๆ ในขั นต่อไป 
1. พัฒนาโปรแกรมโดยการเพิ่มชั้นโมดูลในการวดัธาตุอาหารในดิน 
2. พัฒนาโปรแกรมเพื่อให้ใช้พื้นที่ในการเพิ่มผักสวนครัวเป็นช้ัน ๆ ในระดับท่ีสูงขึ้นเช่น ระดับที่ 2 หรือ 3 ต่อไป 
3. พัฒนาโปรแกรมเพื่อให้สามารถควบคุมน้ า อุณหภูมิ ความชื้น ของพืชที่มีความหลากหลายมากกว่า 1 ชนิด 

เนื่องจากพืชแต่ละชนิดอาจต้องการควบคุม น้ า อุณหภูมิ และความช้ืนท่ีแตกต่างกัน 
4. พัฒนาระบบการวดัปริมาณน้ าใหส้ามารถแจ้งเตือนผา่นไลน์ได้ 
 

ค าขอบคุณ 
ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง ท่ีเอื้อเฟื้อสถานที่ท าวิจัย และขอขอบคุณ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และส านักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ  ที่สนับสนุนทุนในการท าวิจัยบางส่วน จากการแข่งขันโครงการการแข่งขันพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21  (NSC2019) ในรอบที่ 1 (ข้อเสนอโครงการ) และรอบที่ 2 
(น าเสนอโปรแกรม)  

 
เอกสารอ้างอิง 

[1] Smart Farm Kit at TU. สืบค้นจาก https://goo.gl/PMiodh . สืบค้นเมื่อ 26/08/2561.  
 ชื่อโปรแกรม Smart Farm Kit 
[2] มทร. ล้านนา. สืบค้นจาก https://goo.gl/WsTiAG. สืบค้นเมื่อ 26/08/2561. ชื่อโปรแกรม 
Smart Farm IOT 
[3] Lifesmart Thailand. สื บ ค้ น จ าก  https://goo.gl/7NiJ3 s. สื บ ค้ น เมื่ อ  26/08/2561. ชื่ อ
โปรแกรม Lifesmart 
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เศษ – ส่วน

ธนิษฐา นันทาพจน์1*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การสร้างสรรค์ผลงานชุด เศษ – ส่วน ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานมาจากชีวิต ความสมบูรณ์แบบ ความไม่

สมบรูณ์แบบ ความไม่แน่นอน ไม่คงทนถาวร เปราะบาง และไม่ยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ : เพื่อน�าวิธีการชุน ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการซ่อมแซมผ้าที่มีรอยขาด มาศึกษา ดัดแปลง และประยุกต์ใช้สร้างสรรค์เป็นผล

งานศิลปะที่มีรูปแบบสองมิติและสามมิติในลักษณะจัดวาง 

วิธีกำรกำรสร้ำงสรรค์ : โดยการน�าวิธีชุนผ้ามาเชื่อมผสานรอยต่อระหว่างชิ้นส่วนภาชนะแก้วและเซรามิคที่แตกร้าว ด้วยเส้นดิ้นเงิน

และดิน้ทอง เพือ่สะท้อนถงึแนวคดิและเนือ้หาเกีย่วกบัความไม่สมบรูณ์แบบ ความบกพร่อง ทีส่ามารถผสานเช่ือมโยงรอยแตกร้าวให้

กลับมาดูคล้ายดังเดิม แม้กระน้ันตัวภาชนะแก้วหรือเซรามิคยังคงขาดความสมบูรณ์ อันเปรียบเสมือนต�าหนิหรือร่องรอยความผิด

พลาดในชวีติท่ีเกดิเป็นบาดแผลอยูภ่ายใน แต่หากพิจารณาถงึใจความส�าคญัหรอืแก่นของการใช้ชวิีต ชวีติอาจไม่ใช่ความสมบรณ์ูหรอื

ความสวยงาม แต่การใช้ชีวติคอืการรูจ้กัแก้ไขปัญหา การมองความล้มเหลวหรอือปุสรรคให้เป็นเรือ่งธรรมดาทีเ่ราสามารถหาหนทาง

แก้ รับมือ และอยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านั้นได้ 

ผลกำรสร้ำงสรรค์ : ร่องรอยแตกร้าวที่ได้รับการเชื่อม การผสาน ด้วยเส้นดิ้นที่ปรากฏอยู่บนภาชนะ เป็นรูปทรงที่เกิดจากการเย็บ 

การชุน ซึ่งต้องใช้สติ สมาธิ อาศัยระยะเวลา ความตั้งใจ ใส่ใจในรายละเอียดในการจรดฝีเข็ม เพื่อเย็บเชื่อม ประสาน เติมเต็มช่องว่าง

ของรอยแตกและเศษชิ้นส่วน เกิดเป็นรูปทรงและความงามในรูปแบบใหม่ แสดงให้เห็นคุณค่าและความหมายที่ซ่อนอยู่ในงาน

สร้างสรรค์ชุดนี้ได้

ค�ำส�ำคัญ : การชุนผ้า ซ่อมแซม รอยแตก ชีวิต ความไม่สมบูรณ์ 

1 อ., สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา 90000
1 Lecturer, Visual Arts, Faculty of Fine Arts, Thaksin University, Songkhla, 90000
* Corresponding author: Tel.: 085-2158966. E-mailรaddress: Dex_piim@hotmail.com
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The Crack

Thanistha Nuntapojn1*

Abstract

Introduction : The crack artwork collection was inspired by life, perfection, imperfection, uncertainty, fragility 

and unsustainability.

Objective : To study, modify and apply a darning, a sewing technique to repair the garment, to create two and 

three dimensions installation artworks 

Methodology : The cracked glasses and ceramics pieces were merged by darning with gold and silver braids. 

This reflected the concept and content of an imperfection. The broken glasses can be repaired but they are 

not relapse. This is a metaphor for a flaw or mistake in life which is still stuck in people’s mind. But if we con-

sidered to the important of life, it is not the perfection or beauty. Actually life is about solving problems, 

feeling the failure as a normal thing that can happen to all and finally we can find the way to face and fix it.

Results : As same as the cracked glasses which are merged and fixed so they were created a new type of 

beauty and showed their hidden values and meaning.

Keywords: Darning, Repair, Crack, Life, Imperfection 
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ประเภทของผลงานสร้างสรรค์ 
สื่อผสม 

 
แนวความคิด 

ความไม่สมบูรณ์แบบ ไม่สมบูรณ์พร้อม ความบกพร่อง ไม่ยั่งยืน ไม่มั่นคง ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต ชีวิต
กับความผิดพลาดนั้นเป็นของคู่กัน ดังเช่นรอยแตกกับภาชนะที่เปราะบาง ต าหนิหรือรอยร้าวต่างๆที่เกิดขึ้น เปรียบได้กับ
ประสบการณ์จากการด าเนินชีวิต ใจความส าคัญของการใช้ชีวิต อาจหมายถึงการเรียนรู้ท่ีจะอยู่กับปัญหา การแก้ปัญหา การ
มองอุปสรรคต่างๆให้เป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้ไม่ว่าจะง่ายหรือยาก การหยิบยกภาชนะแก้วหรือภาชนะเซรามิคที่มีรอย
แตกร้าวมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปกรรมสะท้อนแนวคิดที่สื่อถึงความไม่สมบูรณ์ ความบกพร่องของชีวิต จึงเป็นการ
ถ่ายทอดความคิดของผู้สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างตรงไปตรงมามากที่สุด ด้วยการน าวิธีการชุนซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ซ่อมแซมรอยขาด
ของผ้า มาเป็นเทคนิคที่ใช้ในการเช่ือมโยง การผสาน รอยแตกหรือต าหนิที่เกิดกับภาชนะ เป็นสื่อสัญลักษณ์แทนการหาหนทาง
แก้ปัญหา การเยียวยาบาดแผลให้กับชีวิต แสดงนัยยะทางความคิดผ่านผลงานศิลปะ 

 
ความส าคัญของการท างานสร้างสรรค์ 

สรรพสิ่งท้ังมวลล้วนไม่สมบูรณ์แบบ ไม่มีสิ่งใดด ารงอยู่โดยปราศจากความไม่สมบูรณ์แบบ หากเราใส่ใจมองสิ่งต่างๆ
อย่างใกล้ชิดแล้วเราจะเห็นร่องรอยต าหนิต่างๆ เมื่อเราใช้แว่นขยายส่องดูคมมีดของใบมีดโกน ภาพที่ถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นจะเผย
ให้เห็นถึงความเป็นหลุมเป็นบ่อ รอยบิ่น และความกระด ากระด่างที่มีขนาดเล็กจนมิอาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า  [1] จาก
บทความตอนหนึ่งในหนังสือ วะบิ-ซะบิ ท่ีกล่าวถึงความไม่สมบรูณ์แบบไว้ได้อย่างกระชับและเรียบง่าย ก่อเกิดเป็นแรงบันดาล
ใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุด เศษ – ส่วน โดยใช้เทคนิคชุนผ้า ซึ่งเป็นวิธีการเฉพาะที่ใช้ในการซ่อมแซมผ้าที่ขาดหรือ
ช ารุด มาเป็นวิธีการหลักในการสรา้งสรรค์ผลงาน เนื่องจากเป็นวิธีการที่เหมาะกับการซ่อมแซมรอยขาดบนผ้าที่มีขนาดไม่กว้าง
นักจึงต้องอาศัยความละเอียดอ่อน ความประณีตในการเย็บ ด้วยการใช้เส้นด้ายมาสานหรือถักเข้าด้วยกันเพื่อเป็นการปกปิด
รอยผ้าที่ขาด ถ้าหากจะพิจารณาให้ลึกลงไปในความหมายของการชุนแล้ว วิธีการชุนเป็นการซ่อมแซมก็เพื่อรักษาคุณค่าของ
วัตถุ แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับวัตถุช้ินนั้น และเพื่อสะท้อนมุมมองชีวิตของคนเราท่ีมีความเปราะบางไม่ต่างไปจาก
ภาชนะแก้วหรือเซรามิค เมื่อได้รับการกระแทก แรงกระทบ แรงกระท า หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของอุณหภูมิที่ไม่
คงที่  อาจท าให้ภาชนะนั้นเกิดรอยแตกรอยร้าวขึ้นได้ กลายเป็นต าหนิ ความบกพร่อง ความเสียหาย เกิดเป็นความไม่สมบูรณ์
ในท้ายท่ีสุด การประคับประคอง ทะนุถนอม รักษา เพ่ือให้คงความสมบูรณ์แบบ ถาวร ยั่งยืนตลอดไปนั้นคงเป็นไปได้ยาก การ
ด ารงชีวิตอยู่โดยปราศจากปัญหาหรือเรื่องราวเลวร้ายที่ผ่านเข้ามาก็เช่นกัน แต่เมื่อปัญหาที่เปรียบเหมือนกับรอยแตกร้าวบน
ภาชนะได้เกิดข้ึนแล้ว การเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัญหา เยียวยาจิตใจ มองอุปสรรคในชีวิตให้เป็นเรื่องธรรมดา เป็นประสบการณ์ 
เป็นรอยร้าวรอยบิ่นในชีวิตที่เราต้องหาหนทางซ่อมแซมแก้ไข การใหก้ าลังใจตนเองและการคิดในเชิงบวกเป็นสิ่งส าคัญต่อการ
ด าเนินชีวิต ในการสร้างสรรค์ผลงานชุด เศษ – ส่วน จึงได้น ารูปทรงของภาชนะที่แตกร้าว อันเกิดจากการกระแทกและการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ มาประยุกต์ใช้เข้ากับวิธีการชุน โดยอาศัยความอ่อนนุ่มของวัสดุที่น าไปเย็บ ความประณีต ความ
ละเอียดอ่อนในวิธีการของการชุน มาเป็นดั่งการใช้สายใย ใช้สติ สมาธิ ความใส่ใจ ใช้ความอ่อนโยนผสานความแข็งของตัววัสดุ 
สร้างความยืดหยุ่น เพื่อผสานเศษช้ินส่วนต่างๆและเติมเต็มรอยแตกร้าวของภาชนะ จนเกิดเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงการเช่ือมโยง 
การสมาน การเยียวยาทางความรู้สึกอันเป็นเรื่องของคุณค่า ความงาม และการใช้ชีวิตอันมีที่มาจากความไม่สมบูรณ์ 
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ประเภทของผลงานสร้างสรรค์ 
สื่อผสม 

 
แนวความคิด 

ความไม่สมบูรณ์แบบ ไม่สมบูรณ์พร้อม ความบกพร่อง ไม่ยั่งยืน ไม่มั่นคง ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต ชีวิต
กับความผิดพลาดนั้นเป็นของคู่กัน ดังเช่นรอยแตกกับภาชนะที่เปราะบาง ต าหนิหรือรอยร้าวต่างๆที่เกิดขึ้น เปรียบได้กับ
ประสบการณ์จากการด าเนินชีวิต ใจความส าคัญของการใช้ชีวิต อาจหมายถึงการเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัญหา การแก้ปัญหา การ
มองอุปสรรคต่างๆให้เป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้ไม่ว่าจะง่ายหรือยาก การหยิบยกภาชนะแก้วหรือภาชนะเซรามิคที่มีรอย
แตกร้าวมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปกรรมสะท้อนแนวคิดที่สื่อถึงความไม่สมบูรณ์ ความบกพร่องของชีวิต จึงเป็นการ
ถ่ายทอดความคิดของผู้สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างตรงไปตรงมามากที่สุด ด้วยการน าวิธีการชุนซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ซ่อมแซมรอยขาด
ของผ้า มาเป็นเทคนิคที่ใช้ในการเช่ือมโยง การผสาน รอยแตกหรือต าหนิที่เกิดกับภาชนะ เป็นสื่อสัญลักษณ์แทนการหาหนทาง
แก้ปัญหา การเยียวยาบาดแผลให้กับชีวิต แสดงนัยยะทางความคิดผ่านผลงานศิลปะ 

 
ความส าคัญของการท างานสร้างสรรค์ 

สรรพสิ่งท้ังมวลล้วนไม่สมบูรณ์แบบ ไม่มีสิ่งใดด ารงอยู่โดยปราศจากความไม่สมบูรณ์แบบ หากเราใส่ใจมองสิ่งต่างๆ
อย่างใกล้ชิดแล้วเราจะเห็นร่องรอยต าหนิต่างๆ เมื่อเราใช้แว่นขยายส่องดูคมมีดของใบมีดโกน ภาพที่ถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นจะเผย
ให้เห็นถึงความเป็นหลุมเป็นบ่อ รอยบิ่น และความกระด ากระด่างที่มีขนาดเล็กจนมิอาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า  [1] จาก
บทความตอนหนึ่งในหนังสือ วะบิ-ซะบิ ท่ีกล่าวถึงความไม่สมบรูณ์แบบไว้ได้อย่างกระชับและเรียบง่าย ก่อเกิดเป็นแรงบันดาล
ใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุด เศษ – ส่วน โดยใช้เทคนิคชุนผ้า ซึ่งเป็นวิธีการเฉพาะที่ใช้ในการซ่อมแซมผ้าที่ขาดหรือ
ช ารุด มาเป็นวิธีการหลักในการสรา้งสรรค์ผลงาน เนื่องจากเป็นวิธีการที่เหมาะกับการซ่อมแซมรอยขาดบนผ้าที่มีขนาดไม่กว้าง
นักจึงต้องอาศัยความละเอียดอ่อน ความประณีตในการเย็บ ด้วยการใช้เส้นด้ายมาสานหรือถักเข้าด้วยกันเพื่อเป็นการปกปิด
รอยผ้าที่ขาด ถ้าหากจะพิจารณาให้ลึกลงไปในความหมายของการชุนแล้ว วิธีการชุนเป็นการซ่อมแซมก็เพื่อรักษาคุณค่าของ
วัตถุ แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับวัตถุช้ินนั้น และเพื่อสะท้อนมุมมองชีวิตของคนเราที่มีความเปราะบางไม่ต่างไปจาก
ภาชนะแก้วหรือเซรามิค เมื่อได้รับการกระแทก แรงกระทบ แรงกระท า หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของอุณหภูมิที่ไม่
คงที่  อาจท าให้ภาชนะนั้นเกิดรอยแตกรอยร้าวขึ้นได้ กลายเป็นต าหนิ ความบกพร่อง ความเสียหาย เกิดเป็นความไม่สมบูรณ์
ในท้ายท่ีสุด การประคับประคอง ทะนุถนอม รักษา เพ่ือให้คงความสมบูรณ์แบบ ถาวร ยั่งยืนตลอดไปนั้นคงเป็นไปได้ยาก การ
ด ารงชีวิตอยู่โดยปราศจากปัญหาหรือเรื่องราวเลวร้ายที่ผ่านเข้ามาก็เช่นกัน แต่เมื่อปัญหาที่เปรียบเหมือนกับรอยแตกร้าวบน
ภาชนะได้เกิดขึ้นแล้ว การเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัญหา เยียวยาจิตใจ มองอุปสรรคในชีวิตให้เป็นเรื่องธรรมดา เป็นประสบการณ์ 
เป็นรอยร้าวรอยบิ่นในชีวิตที่เราต้องหาหนทางซ่อมแซมแก้ไข การใหก้ าลังใจตนเองและการคิดในเชิงบวกเป็นสิ่งส าคัญต่อการ
ด าเนินชีวิต ในการสร้างสรรค์ผลงานชุด เศษ – ส่วน จึงได้น ารูปทรงของภาชนะที่แตกร้าว อันเกิดจากการกระแทกและการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ มาประยุกต์ใช้เข้ากับวิธีการชุน โดยอาศัยความอ่อนนุ่มของวัสดุที่น าไปเย็บ ความประณีต ความ
ละเอียดอ่อนในวิธีการของการชุน มาเป็นดั่งการใช้สายใย ใช้สติ สมาธิ ความใส่ใจ ใช้ความอ่อนโยนผสานความแข็งของตัววัสดุ 
สร้างความยืดหยุ่น เพื่อผสานเศษช้ินส่วนต่างๆและเติมเต็มรอยแตกร้าวของภาชนะ จนเกิดเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงการเช่ือมโยง 
การสมาน การเยียวยาทางความรู้สึกอันเป็นเรื่องของคุณค่า ความงาม และการใช้ชีวิตอันมีที่มาจากความไม่สมบูรณ์ 

 
 
 

วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
1 ต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีแนวความคิดสะท้อนถึงชีวิต ความบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์แบบ ความ

ผิดพลาด หรือผิดพลั้งจากประสบการณ์การใช้ชีวิต โดยใช้การเชื่อม การสมาน ประสานรอยแตกแยก รอยแตกร้าวบนภาชนะ 
ที่เป็นเหมือนร่องรอยของปัญหา ความร้าวรานทางความรู้สึก ความเสียใจ เศร้าใจ ความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิต ให้หวน
กลับคืนมาจนก่อเกิดเป็นรูปทรง รูปร่าง สร้างความงามในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ผู้ดูได้เข้าใจและสามารถตีความ ถึงนัยยะ
ความหมายของการเชื่อมโยง ยึด ผสาน เศษช้ินส่วนต่างๆของภาชนะเข้าด้วยกัน โดยผ่านผลงานสร้างสรรค์ชุด เศษ – ส่วน 

2 เพื่อศึกษาการสร้างลวดลายลงบนพื้นผิวเรียบของภาชนะแก้วหรือเซรามิคที่มีรูปทรงท่ีโค้งมล ด้วยการพิมพ์มือผ่าน
แม่พิมพ์ฉลุลาย 
 3 เพื่อศึกษาการสร้างรอยแตกร้าวบนภาชนะแก้วและภาชนะเซรามิคในลักษณะต่างๆ เนื่องจากการสร้างรอยแตก
บนภาชนะแก้วกับเซรามิคต้องใช้วิธีการในการสร้างรอยแตกร้าวที่แตกต่างกัน จึงต้องอาศัยการทดลองและศึกษาเพื่อหาวิธี 
ส าหรับการสร้างรอยแตกบนภาชนะ ที่เหมาะสมและสามารถน าไปสร้างสรรค์เป็นช้ินงานท่ีสมบรูณ์ได้   

4 เพื่อศึกษาขั้นตอนกระบวนการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมเทคนิคสื่อผสม การน าเสนอผลงานในรูปแบบสอง
มิติและสามมิติในลักษณะจัดวาง ที่ส่งผลต่อคุณค่าทางความงาม สื่อความหมาย และมีความเป็นเอกลักษณ์ปัจเจกบุคคล 

5 เพื่อศึกษาหาข้อมูล ทางรูปแบบ ข้ันตอน เทคนิค และวิธีการในการชุน ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการซ่อมแซมผ้าที่ขาด 
การเย็บผ้าด้วยวิธีนี้จะไม่ทิ้งรอยปะไว้ให้เห็นเป็นการต่อด้ายเข้ากับเนื้อผ้า ซึ่งจะท าให้ดูเหมือนว่าผ้านั้นไม่ได้ขาด ข้าพเจ้าจึงได้
น าวิธีการนี้มาประยุกต์ใช้เข้ากับภาชนะแก้วหรือเซรามิคที่มีรอยแตก เพื่อให้วิธีการชุนและรอยแตกของภาชนะเกิดความ
กลมกลืนสวยงาม เข้ากันเป็นอันหนึ่งอันเดียว [2] 

 

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
1 ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการเทคนิคกระบวนการการซ่อมแซมจานชามหรือภาชนะเซรามิค 

ของชนชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้แก่ ชนชาติจีนและญี่ปุ่น โดยศึกษาหาข้อมูลจากบทความ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
เว็บไซต์ เพื่อใหเ้ข้าใจถึงที่มา วัตถุประสงค์ ขั้นตอน วิธีการของการซ่อมแซมภาชนะที่แตก แล้วสามารถน ามาปรับใช้เข้ากับการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมได้ 

1.1 การซ่อมแซมเครื่องเคลือบดินเผาของญี่ปุ่น เรียกว่า“คินสึงิ” (Kintsugi)  ซึ่งท าให้จานชามท่ีแตกกลับมาใช้สอย
ได้อีกครั้ง โดยการใช้ยางไม้มาเป็นวัสดุในการเช่ือมเศษภาชนะแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน จากนั้นจึงใช้ทองหรือเงินมาเขียนตกแต่ง
ลงบนร่องรอยที่ถูกเช่ือมแล้ว เป็นการเพิ่มคุณค่าและความงามให้กับสิ่งที่ดูเหมือนจะไร้ค่าได้กลับมามีคุณค่าอีกครั้ง คินสึงิแฝง
ปรัชญาของความงามแบบวะบิ-ซะบิ มีแนวคิดที่ปฏิเสธความสมบูรณ์แบบ ความถึงพร้อม ความงามไร้ต าหนิ ความสมดุล 
ความใหม่ และความเป็นนิรันด์ [3]  

1.2 การซ่อมแซมเครื่องกระเบื้องของจีน เทคนิคการซ่อมเครื่องกระเบื้องของจีน เรียกว่า GU “箍” แปลว่า “ใส่ห่วง” 
เป็นงานฝีมือพ้ืนบ้านดั้งเดิมของชนชาติจีน ในการซ่อมแซมภาชนะท่ีเกิดความเสียหายช่างฝีมือท า"GU" จะเจาะรูที่เศษภาชนะ
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ตรงบริเวณขอบท่ีแตกหัก จากนั้นจึงใช้ลวดโลหะที่มีลักษณะเช่นเดียวกับลวดเย็บกระดาษสอดร้อยผ่านรูที่ได้เจาะไว้เพื่อยึดเศษ
ช้ินส่วนของภาชนะท่ีแตกเข้าไว้ด้วยกัน [4] 

2 ศึกษาข้อมูล ขั้นตอน วิธีการในการซ่อมแซมผ้าด้วยวิธีการชุน เพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับการสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิด
เป็นผลงานที่สมบรูณ์  
 3 ศึกษาขั้นตอนวิธีการสร้างรอยแตกร้าวบนภาชนะ เพื่อให้ได้รอยแตกร้าวและเศษช้ินส่วนของภาชนะ ท่ีสามารถ
น ามาสร้างสรรค์เป็นช้ินงานได้  
 4 การสร้างภาพร่าง น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาวิเคราะห์ความคิด ตีความการสร้างรูปแบบ รูปทรง และ
ความหมายในการเลือกใช้วัสดุในการสร้างงาน จากนั้นจึงถ่ายทอดออกมาเป็นภาพร่าง เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์ให้เกิดเป็น
ช้ินงานท่ีมีความสมบรูณ์ 
 5 ศึกษาขั้นตอนวิธีการสร้างลวดลายหรือสญัลกัษณ์ด้วยการพิมพ์มือโดยการประทับหรือStamp ผ่านแม่พิมพ์ฉลุลาย
ลงบนภาชนะแก้วหรือเซรามิค  

6 การสร้างสรรค์ผลงานจริง มีขั้นตอนกระบวนการในการสร้างสรรค์และเทคนิควิธีการในการท างานที่เป็นเทคนิค
เฉพาะ อันเกิดจากการค้นคว้าศึกษา ทดลอง จนน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เกิดความลงตัว สามารถถ่ายทอดนัยยะที่
แฝงไว้ในผลงานให้ผู้ชมได้เข้าใจถึงสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการจะสื่อได้เป็นอย่างดี โดยมีวิธีการและขั้นตอนในการสร้างสรรค์
ดังต่อไปนี้ 
 6.1 ขั้นตอนการเลือกภาชนะ 

การเลือกภาชนะแก้วหรือเซรามิคที่มีความเหมาะสมกับการน ามาสร้างสรรค์ผลงาน จะพิจารณาเลือกจากรูปทรง 
สีสัน ขนาด และความหมายหรือนัยยะที่แฝงอยู่ในตัวภาชนะเป็นสิ่งส าคัญ เมื่อได้ภาชนะตามที่ต้องการแล้ว จากนั้นจึงน าไป
พิมพ์ลายโดยการ Stamp ผ่านแม่พิมพ์ด้วยสีน้ ามัน เพื่อส่งเสริมให้วัสดุสื่อความหมายสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ได้ดียิ่งข้ึน 

6.2 ขั้นตอนวิธีการสร้างรอยร้าวและรอยแตกบนภาชนะ 
กระบวนการการสร้างรอยร้าวและรอยแตกลงบนภาชนะ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธีด้วยกัน คือ  
- วิธีแตกจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ เป็นการแตกท่ีเกิดจากแก้วท่ีถูกเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน ท าให้

เกิดการขยายและหดตัวของแก้วอย่างรวดเร็ว ขั้นตอนของการสร้างรอยร้าวและรอยแตกบนภาชนะด้วยวิธีนี้ เริ่มด้วยการน า
ภาชนะแก้วที่เตรียมไว้ไปต้มในน้ าเดือดจัดแล้วจึงน าไปจุ่มลงในน้ าเย็นทันที เป็นวิธีการท่ีสามารถควบคุมรอยแตกร้าวของ
ภาชนะได้ ส่วนใดที่ต้องการให้เกิดรอยแตก รอยร้าว ก็จุ่มผิวสัมผัสส่วนนั้นลงไป เป็นการสร้างให้เกิดรอยแตกบนภาชนะที่ มี
ความสมบูรณ์และยังสามารถควบคุมพื้นท่ีการเกิดของรอยแตกได้ดีอีกด้วย 

- วิธีแตกจากการกระแทก ขั้นตอนการสร้างรอยร้าวและรอยแตกบนภาชนะจากการกระแทก จะเลือกใช้เฉพาะกับ
ภาชนะท่ีเป็นเครื่องปั้นดินเผา เครื่องเคลือบ หรือเซรามิคเท่านั้น เนื่องจากภาชนะดังกล่าวได้ผ่านการอบและเผาในอุณหภูมิที่
สูงกว่าหนึ่งพันองศาเซลเซียส จึงไม่สามารถน าภาชนะเหล่านี้มาท าให้แตกโดยการใช้การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ ก่อนการ
สร้างรอยแตกบนภาชนะเซรามิคด้วยวิธีการกระแทก การโยน หรือทิ้งภาชนะให้หล่นลงมากระทบกับพื้นโดยตรง ภาชนะ
เซรามิคดังกล่าวจะต้องผ่านการห่อหรือหุ้มด้วยกระดาษ และพันทับด้วยเทปกาวให้ทั่วเสียก่อน เพื่อช่วยซับแรงกระแทก 
ป้องกันไม่ให้ภาชนะเกิดความเสียหายจนเกินกว่าจะน าไปซ่อมแซมหรือสร้างสรรค์เป็นผลงานได้  

6.3 ขั้นตอนการประกอบเชื่อมเศษช้ินส่วนของภาชนะเข้าด้วยกัน 
- การทากาว ก่อนการเชื่อมเศษช้ินส่วนต่างๆของภาชนะเข้าด้วยกัน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทากาวลงบนภาชนะใน

บริเวณขอบของรอยแตก เพื่อใช้กาวเป็นตัวยึดระหว่างการเย็บเส้นด้ายหรือเส้นดิ้นให้เข้ากันกับเศษภาชนะแต่ละชิ้น 
- การชุน เมื่อกาวที่ทาไว้แห้งดีแล้ว จึงเริ่มท าการเย็บยึด ลงบนกาวในบริเวณส่วนที่เป็นขอบของรอยแตก เพื่อเป็น

การเช่ือมประกอบเศษช้ินส่วนแต่ละชิ้นเข้าด้วยกัน เมื่อประกอบกันจนได้เป็นรูปทรงของภาชนะตามที่ต้องการแล้ว ในส่วนของ
เศษภาชนะท่ีแตกหรือหายไปจึงน าวิธีการชุนมาเย็บปิดซ่อมแซมในส่วนของช่วงที่ว่างนั้นให้สมบรูณ์ [2] 
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ตรงบริเวณขอบท่ีแตกหัก จากนั้นจึงใช้ลวดโลหะที่มีลักษณะเช่นเดียวกับลวดเย็บกระดาษสอดร้อยผ่านรูที่ได้เจาะไว้เพื่อยึดเศษ
ช้ินส่วนของภาชนะท่ีแตกเข้าไว้ด้วยกัน [4] 

2 ศึกษาข้อมูล ขั้นตอน วิธีการในการซ่อมแซมผ้าด้วยวิธีการชุน เพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับการสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิด
เป็นผลงานที่สมบรูณ์  
 3 ศึกษาขั้นตอนวิธีการสร้างรอยแตกร้าวบนภาชนะ เพื่อให้ได้รอยแตกร้าวและเศษช้ินส่วนของภาชนะ ที่สามารถ
น ามาสร้างสรรค์เป็นช้ินงานได้  
 4 การสร้างภาพร่าง น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาวิเคราะห์ความคิด ตีความการสร้างรูปแบบ รูปทรง และ
ความหมายในการเลือกใช้วัสดุในการสร้างงาน จากนั้นจึงถ่ายทอดออกมาเป็นภาพร่าง เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์ให้เกิดเป็น
ช้ินงานท่ีมีความสมบรูณ์ 
 5 ศึกษาขั้นตอนวิธีการสร้างลวดลายหรือสญัลกัษณ์ด้วยการพิมพ์มือโดยการประทับหรือStamp ผ่านแม่พิมพ์ฉลุลาย
ลงบนภาชนะแก้วหรือเซรามิค  

6 การสร้างสรรค์ผลงานจริง มีขั้นตอนกระบวนการในการสร้างสรรค์และเทคนิควิธีการในการท างานท่ีเป็นเทคนิค
เฉพาะ อันเกิดจากการค้นคว้าศึกษา ทดลอง จนน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เกิดความลงตัว สามารถถ่ายทอดนัยยะที่
แฝงไว้ในผลงานให้ผู้ชมได้เข้าใจถึงสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการจะสื่อได้เป็นอย่างดี โดยมีวิธีการและขั้นตอนในการสร้างสรรค์
ดังต่อไปนี้ 
 6.1 ขั้นตอนการเลือกภาชนะ 

การเลือกภาชนะแก้วหรือเซรามิคท่ีมีความเหมาะสมกับการน ามาสร้างสรรค์ผลงาน จะพิจารณาเลือกจากรูปทรง 
สีสัน ขนาด และความหมายหรือนัยยะท่ีแฝงอยู่ในตัวภาชนะเป็นสิ่งส าคัญ เมื่อได้ภาชนะตามที่ต้องการแล้ว จากนั้นจึงน าไป
พิมพ์ลายโดยการ Stamp ผ่านแม่พิมพ์ด้วยสีน้ ามัน เพื่อส่งเสริมให้วัสดุสื่อความหมายสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ได้ดียิ่งข้ึน 

6.2 ขั้นตอนวิธีการสร้างรอยร้าวและรอยแตกบนภาชนะ 
กระบวนการการสร้างรอยร้าวและรอยแตกลงบนภาชนะ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธีด้วยกัน คือ  
- วิธีแตกจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ เป็นการแตกท่ีเกิดจากแก้วท่ีถูกเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน ท าให้

เกิดการขยายและหดตัวของแก้วอย่างรวดเร็ว ขั้นตอนของการสร้างรอยร้าวและรอยแตกบนภาชนะด้วยวิธีนี้ เริ่มด้วยการน า
ภาชนะแก้วที่เตรียมไว้ไปต้มในน้ าเดือดจัดแล้วจึงน าไปจุ่มลงในน้ าเย็นทันที เป็นวิธีการท่ีสามารถควบคุมรอยแตกร้าวของ
ภาชนะได้ ส่วนใดที่ต้องการให้เกิดรอยแตก รอยร้าว ก็จุ่มผิวสัมผัสส่วนนั้นลงไป เป็นการสร้างให้เกิดรอยแตกบนภาชนะที่ มี
ความสมบูรณ์และยังสามารถควบคุมพื้นท่ีการเกิดของรอยแตกได้ดีอีกด้วย 

- วิธีแตกจากการกระแทก ขั้นตอนการสร้างรอยร้าวและรอยแตกบนภาชนะจากการกระแทก จะเลือกใช้เฉพาะกับ
ภาชนะท่ีเป็นเครื่องปั้นดินเผา เครื่องเคลือบ หรือเซรามิคเท่านั้น เนื่องจากภาชนะดังกล่าวได้ผ่านการอบและเผาในอุณหภูมิที่
สูงกว่าหนึ่งพันองศาเซลเซียส จึงไม่สามารถน าภาชนะเหล่านี้มาท าให้แตกโดยการใช้การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ ก่อนการ
สร้างรอยแตกบนภาชนะเซรามิคด้วยวิธีการกระแทก การโยน หรือท้ิงภาชนะให้หล่นลงมากระทบกับพื้นโดยตรง ภาชนะ
เซรามิคดังกล่าวจะต้องผ่านการห่อหรือหุ้มด้วยกระดาษ และพันทับด้วยเทปกาวให้ทั่วเสียก่อน เพื่อช่วยซับแรงกระแทก 
ป้องกันไม่ให้ภาชนะเกิดความเสียหายจนเกินกว่าจะน าไปซ่อมแซมหรือสร้างสรรค์เป็นผลงานได้  

6.3 ขั้นตอนการประกอบเชื่อมเศษช้ินส่วนของภาชนะเข้าด้วยกัน 
- การทากาว ก่อนการเชื่อมเศษช้ินส่วนต่างๆของภาชนะเข้าด้วยกัน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทากาวลงบนภาชนะใน

บริเวณขอบของรอยแตก เพื่อใช้กาวเป็นตัวยึดระหว่างการเย็บเส้นด้ายหรือเส้นดิ้นให้เข้ากันกับเศษภาชนะแต่ละชิ้น 
- การชุน เมื่อกาวที่ทาไว้แห้งดีแล้ว จึงเริ่มท าการเย็บยึด ลงบนกาวในบริเวณส่วนที่เป็นขอบของรอยแตก เพื่อเป็น

การเช่ือมประกอบเศษช้ินส่วนแต่ละชิ้นเข้าด้วยกัน เมื่อประกอบกันจนได้เป็นรูปทรงของภาชนะตามที่ต้องการแล้ว ในส่วนของ
เศษภาชนะท่ีแตกหรือหายไปจึงน าวิธีการชุนมาเย็บปิดซ่อมแซมในส่วนของช่วงที่ว่างนั้นให้สมบรูณ ์[2] 

อุปกรณ์ในการด าเนินการผลติผลงานสร้างสรรค์ 
1. ภาชนะแก้วหรือภาชนะเซรามิคที่มีรอยแตกร้าว เป็นวัตถุหลักส าคัญท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เนื่องจากตัว

วัสดุ เศษช้ินส่วนของภาชนะดังกล่าวได้ให้ความหมาย ความรู้สึกถึงความไม่แน่นอน ความไม่จีรัง ความเปราะบาง ความไม่
สมบูรณ์ เปรียบได้กับชีวิตที่ไม่มีความยั่งยืนหรือสมบรูณ์แบบ มีทั้งร่องรอยและต าหนิอันเกิดจากการด าเนินชีวิตที่ผิดพลาด  

2. เส้นดิ้นเงินและดิ้นทอง เป็นวัสดุหลักที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยการเย็บเช่ือมประกอบเศษช้ินส่วนต่างๆ
ของภาชนะแก้วหรือเซรามิค นอกจากนี้ยังใช้เส้นดิ้นชุนลงบนรอยแตกหรือช่องว่างระหว่างเศษช้ินส่วนของภาชนะแต่ละช้ิน 
เพื่อสื่อถึงการเติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายไปด้วยสายใย ด้วยความเข้าใจ ประณีต ละเอียดอ่อน ดังเช่นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในชีวิต มองปัญหาด้วยความเข้าใจ และใช้สติสมาธิค่อยๆหาทางเยียวยาชีวิต ผสาน เติมเต็มความรู้สึก  

3. เข็ม เข็มดาร์นนิ่ง (Darning) เบอร์ 7 ใช้เป็นอุปกรณ์ในการเย็บและการชุน ด้วยขนาดของเข็มที่ไม่สั้นและยาว
จนเกินไปท าให้สะดวกและง่ายต่อการชุนเส้นด้ายและเส้นดิ้น เข็มดาร์นนิ่งจึงเป็นเข็มท่ีเหมาะส าหรับการน ามาเย็บและชุนเพื่อ
สร้างเป็นช้ินงาน 

4. กาวลาเท็กซ์ ใช้ทาบริเวณขอบเศษช้ินส่วนหรือรอยแตกของภาชนะ เพื่อเป็นตัวช่วยในการยึดและเช่ือมเศษ
ช้ินส่วนของภาชนะเข้าด้วยกัน 

5. กาวร้อน หรือกาวไซยาโนอาครีเลท (Cyanoacrylate) เป็นกาวอเนกประสงค์ ใช้ส าหรับเช่ือมเศษช้ินส่วนภาชนะ 
หรือทางลงบนเส้นดิ้นเพื่อให้เส้นดิ้นท่ีเย็บหรือชุนไว้ติดแน่ไม่หลุดลุ่ย 

6. กรรไกร ใช้ในการตัดตกแต่งเส้นดิ้น 
7. มีดคัตเตอร์ ใช้ส าหรับกรีดและตัดสติ๊กเกอร์ เพื่อน ามาท าเป็นแม่พิมพ์ฉลุลาย หรือ Stamp 
8. สติ๊กเกอร์ ใช้ส าหรับท าเป็นแม่พิมพ์ฉลุลาย หรือ Stamp โดยการตัดหรือเจาะให้เกิดเป็นลวดลายตามต้องการ 
9. สีทาเหล็ก เป็นสีที่ใช้ในการพิมพ์ภาพผ่านแม่พิมพ์ฉลุลาย ลงบนภาชนะแก้วหรือเซรามิค 
10. ฟองน้ า ใช้ส าหรับชุบสีทาเหล็ก แล้วท าการเช็ด กด หรือประทับลงบนแม่พิมพ์ จนเกิดเป็นลวดลาย 
11. เทปกาว ใช้ส าหรับติดยึดเศษช้ินส่วนของภาชนะในขณะท่ีท าการเย็บหรือชุน เพื่อให้ง่ายต่อการท างานและการ

ประกอบช้ินส่วนภาชนะเข้าด้วยกัน เมื่อเสร็จจึงค่อยแกะเทปกาวออกในภายหลัง  
12. อีพ็อกซี่ (Epoxy) หรือกาวเช่ือมประสานวัตถุ ใช้ส าหรับยึด ติดช้ินงาน เชื่อมเศษช้ินส่วนภาชนะเข้าด้วยกัน ใช้ใน

การติดชิ้นงานลงบนเฟรมกรุไม้อัด และใช้ในกรณีที่ต้องการเสริมความคงทนแข็งแรงให้กับตัวผลงาน  
13. วัสดุส าหรับเช็ดท าความสะอาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ ายาเช็ดท าความสะอาดกระจก ผ้าไมโครไฟเบอร์ กระดาษ

ช าระชนิดหนา ไม้ปัดขนไก่ ใช้เช็ดท าความสะอาดคราบกาวต่างๆ รอยนิ้วมือ ฝุ่น และสิ่งสกปรกบนช้ินงาน  
14. อุปกรณ์ส าหรับติดตั้งและน าเสนอผลงาน เช่น เฟรมกรุไม้อัดที่หุ้มผ้าใบเป็นพื้นส าหรับติดตั้งช้ินงานแบบระนาบ 

สองมิติ แท่นวางงาน และช้ันวางงาน ที่ใช้ส าหรับติดตั้งช้ินงานท่ีเป็นรูปแบบสามมิติ 
  

ผลงานสร้างสรรค์ 
ภาพผลงานช้ินที่ 1 เป็นผลงานสร้างสรรค์ก่อนน าการพิมพ์มือมาพิมพ์ลงบนวัตถุ โดยการน าภาชนะแก้วที่มีความ

แตกต่างกันในเรื่องของรูปทรง สีสัน และลวดลายมาประกอบ เย็บ ชุน ถัก เช่ือมภาชนะแก้วจ านวน 3 ช้ินเข้าด้วยกัน แล้ว
ติดตั้งช้ินงานบนผนังในลักษณะแนวตั้ง แฝงนัยยะเรื่องความสัมพันธ์ ความไม่สมบูรณ ์ความบกพร่อง ท่ีถูกซ่อมแซม และถักทอ
ด้วยสายใยด้วยการประสาน จนเกินเป็นรูปแบบ รูปทรง 

ภาพผลงานช้ินที่ 2 และ ภาพผลงานช้ินที่ 3 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่มีที่มาและแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการ
เชื่อมโยง ความสัมพันธ์ การยึดและยืดรูปทรง โดยอาศัยรูปทรงจากจานเซรามิคพิมพ์ลายที่ถูกท าให้แตกด้วยความจงใจ เป็น
เหมือนการแก้ปัญหาให้กับสิ่งท่ีตนเองได้ท าผิดพลาด มาเป็นรูปทรงหลักในการสร้างสรรค์ โดยใช้เทคนิคการชุนผ้ามาประยุกต์
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ผสมผสานเข้ากับการเย็บเพื่อเชื่อมรอยแตกและเศษช้ินส่วนของจานเซรามิคเข้าด้วยกัน เป็นสื่อแทนการเติมเต็ม การยึด การ
ยื้อ การเหนี่ยวรั้ง ที่เป็นเหมือนการแก้ไข อาศัยสมาธิ ความตั้งใจ ความใส่ใจในการเยียวยาซ่อมแซม จนเกิดเป็นรูปทรงใหม่ที่มี
เค้าโครงมาจากรูปทรงเดิมของภาชนะเดิม  

ภาพผลงานช้ินท่ี 4 เป็นผลงานการสร้างสรรค์ที่มีการพัฒนามาจากผลงานช้ินท่ี 1 และ 2 ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
การอยู่รวมกัน การผสาน การหลอมรวม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนแยกไม่ออก โดยได้น าจานเซรามิคพิมพ์ลาย 2 ใบ ที่มคีวาม
ต่างกันในเรื่องของสีและรอยแตก มาสร้างสรรค์เป็นผลงาน ด้วยการเย็บเช่ือม ถัก และชุน เข้าด้วยกัน เพื่อให้เห็นถึงความ
แตกต่างท่ีสามารถอยู่รวมกันได้อย่างกลมกลืน ผสาน เติมเต็มช่วงว่างจนกลายเป็นรอยชุนท่ีมีขนาดใหญ่เป็นการขยาย เป็นการ
เน้นใหเ้ห็นความส าคัญกับสิ่งเล็กๆ ให้ความหมายและแรงบันดาลใจในเรื่องของความสัมพันธ์ การยึดโยง เช่ือมต่อเศษช้ินส่วน
ให้เข้าหากัน จนกลบกลืนร่องรอยของความแตกร้าว ความไม่สมบูรณ์ 

ภาพผลงานช้ินท่ี 5 และ ภาพผลงานช้ินที่ 6 เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่อาศัยรูปทรงจากตุ๊กตาแมวเซรามิคพิมพ์ลายที่
แตกหักจากการขนส่งมาสร้างสรรค์เป็นช้ินงาน ให้แรงบันดาลใจในเรื่องของความไม่มั่นคง ไม่แน่นอน ถึงแม้ว่าจะได้รับการห่อ 
การบรรจุ ระมัดระวังเป็นอย่างดีแล้วในการขนย้าย แต่ในสุดท้ายรอยแตกรอยร้าวก็ยังคงเกิดขึ้น เหมือนกับชีวิตถึงแม้ว่าเราจะ
พยายามประคับประคองชีวิตให้ดี ให้สมบูรณ์เพียงใดท้ายที่สุดก็ยังคงต้องพบเจอกับอุปสรรคปัญหาที่ผ่านเข้ามาให้เราต้องหา
ทางแก้ไข 

 
สรุปผลการสร้างสรรค์ 

จากการศึกษาทดลอง รวบรวมข้อมูล เพื่อน ามาสร้างสรรค์กลั่นกรองเป็นผลงานศิลปะชุด เศษ – ส่วน โดยการน า
เทคนิควิธีการชุนผ้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นสื่อในการสร้างสรรค์ร่วมกันกับภาชนะแก้วและเซรามิคที่มีรอยแตกร้าว จนเกิดเป็น
ผลงานศิลปกรรมที่มีรูปแบบเฉพาะตัว สามารถถ่ายทอดแนวคิดที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความไม่สมบูรณ์แบบ  ความ
บกพร่องของการใช้ชีวิต ที่กลับกลายมาเป็นความงาม เป็นความสุข ความพอดีในการใช้ชีวิตอย่างเข้าใจปัญหา เข้าใจหนทางใน
การแก้ไขปัญหา การผสาน การซ่อมแซม ก็เป็นเสมือนการเยียวยาทางความรู้สึก เชื่อมโยงและเติมเต็ม รอยต าหนิหรือร่องรอย
ที่เกิดจากความบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์พร้อม ก่อเกิดเป็นสายใย เชื่อมประสานเศษเสี้ยวหรือช้ินส่วนท่ีเคยแตกร้าวไปแล้วให้
กลับคืนมาคงรูปไว้ได้อีกครั้ง เป็นการมองชีวิตแบบเชิงบวก แง่บวก การมองความล้มเหลว รอยต าหนิหรือปัญหาในชีวิตให้เป็น
เรื่องธรรมดา เป็นประสบการณ์ที่ต้องผ่านเข้ามาในชีวิต ร่องรอยของการแตกที่ร้าวที่เกิดขึ้นไม่จ าเป็นจะต้องถูกปกปิด การเผย
ให้เห็นร่องรอยดังกล่าวเป็นเสมือนการยอมรับและการท าความเข้าใจในเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น เพียงแต่เปลี่ยน
มุมมองในการใช้ชีวิตและการมองปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามา ใหเ้ป็นเรื่องที่เราสามารถหาหนทางแก้ไข และอยู่ร่วมกับมันได้อย่าง
มีความสุข  
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ยื้อ การเหนี่ยวรั้ง ที่เป็นเหมือนการแก้ไข อาศัยสมาธิ ความตั้งใจ ความใส่ใจในการเยียวยาซ่อมแซม จนเกิดเป็นรูปทรงใหม่ที่มี
เค้าโครงมาจากรูปทรงเดิมของภาชนะเดิม  

ภาพผลงานช้ินท่ี 4 เป็นผลงานการสร้างสรรค์ที่มีการพัฒนามาจากผลงานช้ินท่ี 1 และ 2 ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
การอยู่รวมกัน การผสาน การหลอมรวม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนแยกไม่ออก โดยได้น าจานเซรามิคพิมพ์ลาย 2 ใบ ที่มคีวาม
ต่างกันในเรื่องของสีและรอยแตก มาสร้างสรรค์เป็นผลงาน ด้วยการเย็บเช่ือม ถัก และชุน เข้าด้วยกัน เพื่อให้เห็นถึงความ
แตกต่างท่ีสามารถอยู่รวมกันได้อย่างกลมกลืน ผสาน เติมเต็มช่วงว่างจนกลายเป็นรอยชุนท่ีมีขนาดใหญ่เป็นการขยาย เป็นการ
เน้นใหเ้ห็นความส าคัญกับสิ่งเล็กๆ ให้ความหมายและแรงบันดาลใจในเรื่องของความสัมพันธ์ การยึดโยง เช่ือมต่อเศษช้ินส่วน
ให้เข้าหากัน จนกลบกลืนร่องรอยของความแตกร้าว ความไม่สมบูรณ์ 

ภาพผลงานช้ินท่ี 5 และ ภาพผลงานช้ินที่ 6 เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่อาศัยรูปทรงจากตุ๊กตาแมวเซรามิคพิมพ์ลายที่
แตกหักจากการขนส่งมาสร้างสรรค์เป็นช้ินงาน ให้แรงบันดาลใจในเรื่องของความไม่มั่นคง ไม่แน่นอน ถึงแม้ว่าจะได้รับการห่อ 
การบรรจุ ระมัดระวังเป็นอย่างดีแล้วในการขนย้าย แต่ในสุดท้ายรอยแตกรอยร้าวก็ยังคงเกิดขึ้น เหมือนกับชีวิตถึงแม้ว่าเราจะ
พยายามประคับประคองชีวิตให้ดี ให้สมบูรณ์เพียงใดท้ายที่สุดก็ยังคงต้องพบเจอกับอุปสรรคปัญหาที่ผ่านเข้ามาให้เราต้องหา
ทางแก้ไข 

 
สรุปผลการสร้างสรรค์ 

จากการศึกษาทดลอง รวบรวมข้อมูล เพื่อน ามาสร้างสรรค์กลั่นกรองเป็นผลงานศิลปะชุด เศษ – ส่วน โดยการน า
เทคนิควิธีการชุนผ้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นสื่อในการสร้างสรรค์ร่วมกันกับภาชนะแก้วและเซรามิคที่มีรอยแตกร้าว จนเกิดเป็น
ผลงานศิลปกรรมที่มีรูปแบบเฉพาะตัว สามารถถ่ายทอดแนวคิดที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความไม่สมบูรณ์แบบ  ความ
บกพร่องของการใช้ชีวิต ที่กลับกลายมาเป็นความงาม เป็นความสุข ความพอดีในการใช้ชีวิตอย่างเข้าใจปัญหา เข้าใจหนทางใน
การแก้ไขปัญหา การผสาน การซ่อมแซม ก็เป็นเสมือนการเยียวยาทางความรู้สึก เชื่อมโยงและเติมเต็ม รอยต าหนิหรือร่องรอย
ที่เกิดจากความบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์พร้อม ก่อเกิดเป็นสายใย เชื่อมประสานเศษเสี้ยวหรือช้ินส่วนท่ีเคยแตกร้าวไปแล้วให้
กลับคืนมาคงรูปไว้ได้อีกครั้ง เป็นการมองชีวิตแบบเชิงบวก แง่บวก การมองความล้มเหลว รอยต าหนิหรือปัญหาในชีวิตให้เป็น
เรื่องธรรมดา เป็นประสบการณ์ที่ต้องผ่านเข้ามาในชีวิต ร่องรอยของการแตกที่ร้าวที่เกิดขึ้นไม่จ าเป็นจะต้องถูกปกปิด การเผย
ให้เห็นร่องรอยดังกล่าวเป็นเสมือนการยอมรับและการท าความเข้าใจในเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น เพียงแต่เปลี่ยน
มุมมองในการใช้ชีวิตและการมองปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามา ใหเ้ป็นเรื่องที่เราสามารถหาหนทางแก้ไข และอยู่ร่วมกับมันได้อย่าง
มีความสุข  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปผลงานสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผลงานชิ้นที่ 1                                  ภาพผลงานชิ้นที่ 2            ภาพผลงานชิ้นที่ 3 
ชื่อผลงาน : สมาน หมายเลข 4                   ชื่อผลงาน : เศษ-ส่วน หมายเลข 1                        ชื่อผลงาน : เศษ-ส่วน หมายเลข 2 
เทคนิค : ชุนบนแก้ว                                เทคนิค : ชุนบนจานเซรามิค                               เทคนิค : ชุนบนจานเซรามิค 
ขนาด : ผันแปร                                     ขนาด : 50 x 50 x 6.5 ซม.                                ขนาด : 50 x 50 x 6.5 ซม. 

      
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผลงานชิ้นที่ 4                                                              ภาพผลงานชิ้นที่ 5                    ภาพผลงานชิ้นที่ 6 
ชื่อผลงาน : เศษ-ส่วน หมายเลข 3                                           ชื่อผลงาน : เศษ-ส่วน หมายเลข 4     ชื่อผลงาน : เศษ-ส่วน หมายเลข 5  
เทคนิค : ชุนบนจานเซรามิค     เทคนิค : ชุนบนจานเซรามิค            เทคนิค : ชุนบนจานเซรามิค 
ขนาด : ขนาด : 50 x 80 x 6.5 ซม.    ขนาด : 15 x 23 x 38 ซม.             ขนาด : 15 x 23 x 38 ซม. 
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กำรถ่ำยทอดกำรแสดงโนรำส�ำหรับเยำวชนของเทศบำลต�ำบลโตนดด้วน อ�ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์1* และวิระเดช ทองค�า2**

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การร�าโนราของเยาวชนจากโรงเรยีนต่าง ๆ ทีม่อียูใ่นความรบัผดิชอบขององค์การบรหิารส่วนต�าบลโตนดด้วน อ�าเภอควนขนนุ 

จังหวัดพัทลุง จะได้รับการถ่ายทอดจากครูโนรา สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในช่วงปิด

ภาคเรียนใหญ่ทุกปี

วตัถปุระสงค์ : เพือ่ศกึษาการถ่ายทอดการร�าโนราของสาขาวชิาศลิปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษณิ ส�าหรบั

เยาวชนต�าบลโตนดด้วน อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

วิธีกำรศึกษำ : การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติติการ สังเกตการณ์ถ่ายทอดท่าร�าและการบรรเลงดนตรีโนราให้กับเยาวชน 

ต�าบลโตนดด้วน โดยมโีรงเรยีนในเครอืข่าย จ�านวน 4 โรงเรยีน โดยมวีทิยากรและผู้ช่วยจากสาขาวชิาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ�านวน 8 คน โดยการลงพื้นที่ครั้งที่ 1 พ.ศ.2556 จ�านวน 4 ครั้งๆละ 4 วัน มีผู้เข้าร่วม 39 คน ครั้งที่ 

2 พ.ศ.2557 จ�านวน 2 ครั้งๆละ 2 วัน มีผู้เข้าร่วม 400 คน มีตัวแปรคือจ�านวนโรงเรียนที่ลดน้อยลง แต่จ�านวนนักเรียนที่เข้าร่วมเพิ่ม

ขึ้น โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์และวัดผลจากรูปแบบกระบวนการถ่ายทอด

ผลกำรศกึษำ : พบว่าสาขาวชิาศลิปะการแสดง คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ มกีลุม่ของเยาวชนทีม่าร่วมการถ่ายทอด

แตกต่างกันตวัแปรจากการเปลีย่นผูน้�าองค์การบรหิารส่วนต�าบลโตนดด้วน การถ่ายทอดฝึกอบรมมรีปูแบบการวางแผนการถ่ายทอด

ชัดเจน นักเรียนได้มีความรู้ด้าน การดัดร่างกาย การร�าเพลงโค การร�าเพลงนาด การร�าบทครูสอน การร�าบทสอนร�า และการร�าบท

ประถม การร�าท่าครู การร�าตัวอ่อน และการบรรเลงดนตรีร้องรับประกอบการร�า เยาวชนต�าบลโตนดด้วนใช้เอกลักษณ์การร�าตัว

อ่อนเผยแพร่ในกิจกรรมของชุมชนภายในจังหวัดพัทลุง

วจิำรณ์และสรปุ : การจดัการศกึษาโนราขององค์การบรหิารส่วนต�าบลโตนดด้วน จะต้องมแีนวทางในการปฏบิตัติต่ิอเนือ่งกนัแม้จะ

มกีารเปลีย่นแปลงผูบ้รหิารตามระบบการปกครองท้องถิน่ และพบว่าถงึแม้มกีารเปลีย่นแปลง ถ้าหากทางโรงเรยีนและครทูีไ่ด้รบัการ

ถ่ายทอดเป็นอย่างดีมีระบบสามารถจัดการสืบทอดถ่ายทอดการแสดงด้วยสถาบันการศึกษาครูและนักเรียนได้ด้วยการพึ่งตนเอง

ค�ำส�ำคัญ : เยาวชนต�าบลโตนดด้วน , การถ่ายทอดโนรา

1 ผู้ช่วยศาตราจารย์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา
2 อาจารย์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา 
* Assistant Professor in performing arts department, Faculty of fine arts, Thaksin University, Songkhla Campus 
** Instructor in performing arts department, Faculty of fine arts, Thaksin University, Songkhla Campus 
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Manora Dancing Instruction for Youths under Tanod Doun Municipality,  

Khuan Kanun District, Phatthalung Province

Thammanit Nikomratana1* and Wiradet Thongkam2**

Abstract

Introduction: In every summer, youths from schools under Tanod Doun Municipality, Khuan Kanun District, 

Phatthalung Province, would be taught with Manora dancing knowledge by manora teachers of Faculty of Fine 

Arts, Thaksin University.

Purpose: To study on Manora dancing instruction for youths in the subdistrict, in which conducted by Faculty 

of Fine Arts, Thaksin University.

Method: This study was operating study including observation and performing music and dance to teach for 

youths in Tanod Doun district in which there were four schools. Instructors and assistants came from the de-

partment of performing arts. The Manora instruction was done for two periods; First, in 2013 the instruction was 

done four times, four days for each, 39 youths in total attended the first instruction; Second, the instruction 

was done two times, two days for each, 400 youths in total attended. Factor was quantity of school decreased 

but quantity of students was increase. Interviews and assessment were used for data collection.

Result: The study found that youths attended the Manora instruction differently due to the municipality lead-

er change. Nevertheless, the instruction was done clearly, the students could learn and perform the dancing 

art in several postures , after that they could perform the Manora dancing art in their community events pro-

ficiently. 

Discussion and Conclusion: In spite of local leader change, education administration for the Manora dancing 

in the sub district should have continuous guidelines for right direction. In addition, if the instructors have high 

experience, so they can train the youths by their self-reliance.

Keywords: Youths in Tanod Duan Subdistrict, Manora Dancing Instruction
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3 
 

 

บทน า 
 กำรแสดงโนรำเป็นวฒันธรรมท่ีปรำกฏอยูใ่นชุมชนภำคใตม้ำเป็นเวลำนำนไดมี้กำรพฒันำปรับปรุงเปล่ียนแปลงไป
ตำมสังคมและยคุสมยัเพ่ือให้สอดคลอ้งและอยูร่อดไปตำมตอ้งกำรของผูค้นในสังคม กำรแสดงโนรำซ่ึงมีองคป์ระกอบของกำร
แสดงท่ีหลำกหลำยทั้งดำ้นกำรร ำ กำรร้อง กำรแสดงเป็นเร่ืองรูปแบบกำรแสดงขนบนิยมกำรแสดง นกัแสดง นักดนตรีและ
กำรประกอบพิธีกรรม ดงันั้น ผูท่ี้รู้จกัเขำ้ใจสืบทอดและอนุรักษก์ำรแสดงโนรำให้สืบต่อมำกนัยำวนำนไดน้ั้น จะตอ้งเขำ้ใจ
และรู้จกัในขนบธรรมเนียมและองคป์ระกอบกำรแสดงต่ำง ๆ เป็นอยำ่งดี 
 กำรถ่ำยทอดกำรเรียนรู้ดำ้นกำรแสดงโนรำในอดีตมกัจะปรำกฏในคณะโนรำของสำยตระกลูต่ำง ๆ ท่ีสืบทอดและ
แสดงต่อเ น่ืองกันมำจนมี ช่ือเสียงปรำกฏทั่วไปในแถบจังหวัดต่ ำง ๆ เ ช่น  สำยตระกูลโนรำ คล้ำย ข้ีหนอน                                       
จงัหวดันครศรีธรรมรำช สำยตระกูลขุนอุปถมัภ์นรำกร จงัหวดัพทัลุง สำยตระกูล โนรำตั้ง อ๋องเซ่ง จงัหวดัตรัง และสำยตระกูล
โนรำ เหมีย นำลิง จงัหวดัสงขลำ (อุดม หนูทอง. ๒๕๓๖ ) กำรแสดงโนรำไดรั้บกำรพฒันำเปล่ียนกลุ่มผูสื้บสำนและถ่ำยทอด
ขยำยกวำ้งมำกข้ึน โดยปรำกฏกำรเรียนและถ่ำยทอดกำรแสดงโนรำในสถำนศึกษำ เป็นหลกัฐำนปรำกฏในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นกำร
แสดงโนรำนกัเรียนโรงเรียนวรนำรีเฉลิม จงัหวดัสงขลำ (รัชกำลท่ี ๙ เสด็จเยี่ยมรำษฎรภำคใต.้ ๒๕๐๕ ) และต่อมำมีกำรสอน
โนรำปรำกฏแพร่หลำยในสถำนศึกษำของภำคใตเ้กือบทุกระดับจนถึงปัจจุบันปัจจุบันองค์กำรปกครองท้องถ่ินในระดับ
เทศบำลนคร เทศบำลอ ำเภอ และเทศบำลต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) มีหน้ำท่ีดูแลและจัดกำรด้ำนกำรศึกษำและ
วฒันธรรมมำกยิ่งข้ึน กำรเปิดโอกำสให้ชุมชนหรือทอ้งถ่ินมีบทบำทในดำ้นกำรจดักำรเรียนรู้ โดยเฉพำะดำ้นกำรแสดงวฒันธรรม
พ้ืนบำ้นท่ีเกิดจำกบุคลในชุมชนจึงเป็นส่ิงส ำคญั เพรำะเป็นควำมตอ้งกำรของชุมชนเป็นพ้ืนฐำน เทศบำลต ำบลโตนดดว้น อ ำเภอ
ควนขนุน จงัหวดัพทัลุง เป็นเทศบำลต ำบลท่ีส ำคญัอีกแห่งหน่ึงท่ีไดมี้กำรจดักำรเรียนรู้ดำ้นกำรแสดงโนรำใหก้บัเยำวชนร่วมกบั
มหำวทิยำลยัทกัษิณ เป็นเวลำนำนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบนั พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นเวลำประมำณ ๘ ปี กำรด ำเนินกำรดงักล่ำว
มีกำรจดักำรและพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง มีปัญหำและอุปสรรคและแนวทำงกำรส่งเสริมและพฒันำแกปั้ญหำหลำกหลำยรูปแบบ ซ่ึงมี
ผลส่งถึงเยำวชนผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมผูป้กครอง สถำนศึกษำในชุมชนและหน่วยงำนเทศบำลต ำบลโตนดดว้นซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบ
โครงกำรเองและรวมถึงรูปแบบองคค์วำมรู้ของโนรำท่ีเกิดข้ึนกบัชุมชนอีกดว้ย ดงันั้น กำรศึกษำวจิยั กำรจดักำรเรียนรู้และ
ถ่ำยทอดกำรแสดงโนรำ ส ำหรับเยำวชนของสำขำศิลปะ กำรแสดงและเทศบำลต ำบลโตนดดว้น อ ำเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง 
จึงเป็นส่ิงส ำคญัท่ีจะท ำให้ทรำบ รูปแบบกำรถ่ำยทอดควำมรู้ดำ้นโนรำของสถำนศึกษำต่อชุมชน และไดท้รำบ ควำมสัมพนัธ์
เก่ียวขอ้งกบัผลกระทบและประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ดำ้นกำรแสดงโนรำส ำหรับเยำวชนเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพฒันำและจดั
กำรศึกษำดำ้นกำรแสดงพ้ืนบำ้นโนรำในอนำคต 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 คณะผูว้ิจยัใชว้ิธีกำรรวบรวมขอ้มูลภำคสนำม ดว้ยวิธีวิจยัเชิงปฏิบติักำร (Action Research) ๔ วิธี คือ กำรสัมภำษณ์
ผูบ้ริหำร องคก์ำรบริหำรส่วนเทศบำลต ำบลโตนดดว้น กำรบนัทึกประวติักิจกรรมโรงเรียน กำรถ่ำยทอดกำรแสดงโนรำสู่
เยำวชน และกำรสงัเกตกำรมีส่วนร่วมของเยำวชนท่ีเขำ้ฝึกอบรม โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 กำรจัดกำรด้ำนกำรแสดงโนรำและกำรบรรเลงดนตรีโนรำ มีบทบำทต่อกำรพฒันำของชุมชนตำมนโยบำย
ของเทศบำลต ำบลโตนดด้วน นำยวรจิต สำยแกว้ อดีตนำยกองคก์ำรบริหำรเทศบำลต ำบลโตนดดว้นจะมีบทบำทในกำรจกั
กำรดำ้นงบประมำณสถำนท่ีและจ ำนวนโรงเรียนในกำร จดัฝึกอบรมกำรแสดงโนรำและบรรเลงดนตรีโนรำ ผ่ำนมำตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๔๙- พ.ศ. ๒๕๕๕ จ ำนวน ๗ คร้ัง มีเยำวชนฝึกอบรมต่อเน่ืองกนัมำโดยตลอด ใชเ้วลำอยำ่งนอ้ย ๑๐ วนั ใชส้ถำนท่ี
โรงเรียนบำ้นโคกโดน ฝึกหดันกัเรียนและเยำวชนเฉล่ียคร้ังละ ๑๐๐ คน ดงันั้น เยำวชนต ำบลโตนดดว้น จึงมีพ้ืนฐำนควำมรู้
ดำ้นกำรแสดงโนรำและบรรเลงดนตรีมำโดยตลอด กิจกรรมกำรแสดงโนรำของเยำวชนในชุมชนก็จะใชศิ้ลปะกำรแสดง
โนรำและดนตรีท่ีฝึกอบรมเป็นเอกลกัษณ์ในกำรจดักิจกรรมทุกคร้ัง 
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บทน า 
 กำรแสดงโนรำเป็นวฒันธรรมท่ีปรำกฏอยูใ่นชุมชนภำคใตม้ำเป็นเวลำนำนไดมี้กำรพฒันำปรับปรุงเปล่ียนแปลงไป
ตำมสังคมและยคุสมยัเพ่ือให้สอดคลอ้งและอยูร่อดไปตำมตอ้งกำรของผูค้นในสังคม กำรแสดงโนรำซ่ึงมีองคป์ระกอบของกำร
แสดงท่ีหลำกหลำยทั้งดำ้นกำรร ำ กำรร้อง กำรแสดงเป็นเร่ืองรูปแบบกำรแสดงขนบนิยมกำรแสดง นกัแสดง นักดนตรีและ
กำรประกอบพิธีกรรม ดงันั้น ผูท่ี้รู้จกัเขำ้ใจสืบทอดและอนุรักษก์ำรแสดงโนรำให้สืบต่อมำกนัยำวนำนไดน้ั้น จะตอ้งเขำ้ใจ
และรู้จกัในขนบธรรมเนียมและองคป์ระกอบกำรแสดงต่ำง ๆ เป็นอยำ่งดี 
 กำรถ่ำยทอดกำรเรียนรู้ดำ้นกำรแสดงโนรำในอดีตมกัจะปรำกฏในคณะโนรำของสำยตระกลูต่ำง ๆ ท่ีสืบทอดและ
แสดงต่อเ น่ืองกันมำจนมี ช่ือเสียงปรำกฏทั่วไปในแถบจังหวัดต่ ำง ๆ เ ช่น  สำยตระกูลโนรำ คล้ำย ข้ีหนอน                                       
จงัหวดันครศรีธรรมรำช สำยตระกูลขุนอุปถมัภ์นรำกร จงัหวดัพทัลุง สำยตระกูล โนรำตั้ง อ๋องเซ่ง จงัหวดัตรัง และสำยตระกูล
โนรำ เหมีย นำลิง จงัหวดัสงขลำ (อุดม หนูทอง. ๒๕๓๖ ) กำรแสดงโนรำไดรั้บกำรพฒันำเปล่ียนกลุ่มผูสื้บสำนและถ่ำยทอด
ขยำยกวำ้งมำกข้ึน โดยปรำกฏกำรเรียนและถ่ำยทอดกำรแสดงโนรำในสถำนศึกษำ เป็นหลกัฐำนปรำกฏในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นกำร
แสดงโนรำนกัเรียนโรงเรียนวรนำรีเฉลิม จงัหวดัสงขลำ (รัชกำลท่ี ๙ เสด็จเยี่ยมรำษฎรภำคใต.้ ๒๕๐๕ ) และต่อมำมีกำรสอน
โนรำปรำกฏแพร่หลำยในสถำนศึกษำของภำคใตเ้กือบทุกระดับจนถึงปัจจุบันปัจจุบันองค์กำรปกครองท้องถ่ินในระดับ
เทศบำลนคร เทศบำลอ ำเภอ และเทศบำลต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) มีหน้ำท่ีดูแลและจัดกำรด้ำนกำรศึกษำและ
วฒันธรรมมำกยิ่งข้ึน กำรเปิดโอกำสให้ชุมชนหรือทอ้งถ่ินมีบทบำทในดำ้นกำรจดักำรเรียนรู้ โดยเฉพำะดำ้นกำรแสดงวฒันธรรม
พ้ืนบำ้นท่ีเกิดจำกบุคลในชุมชนจึงเป็นส่ิงส ำคญั เพรำะเป็นควำมตอ้งกำรของชุมชนเป็นพ้ืนฐำน เทศบำลต ำบลโตนดดว้น อ ำเภอ
ควนขนุน จงัหวดัพทัลุง เป็นเทศบำลต ำบลท่ีส ำคญัอีกแห่งหน่ึงท่ีไดมี้กำรจดักำรเรียนรู้ดำ้นกำรแสดงโนรำใหก้บัเยำวชนร่วมกบั
มหำวทิยำลยัทกัษิณ เป็นเวลำนำนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบนั พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นเวลำประมำณ ๘ ปี กำรด ำเนินกำรดงักล่ำว
มีกำรจดักำรและพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง มีปัญหำและอุปสรรคและแนวทำงกำรส่งเสริมและพฒันำแกปั้ญหำหลำกหลำยรูปแบบ ซ่ึงมี
ผลส่งถึงเยำวชนผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมผูป้กครอง สถำนศึกษำในชุมชนและหน่วยงำนเทศบำลต ำบลโตนดดว้นซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบ
โครงกำรเองและรวมถึงรูปแบบองคค์วำมรู้ของโนรำท่ีเกิดข้ึนกบัชุมชนอีกดว้ย ดงันั้น กำรศึกษำวจิยั กำรจดักำรเรียนรู้และ
ถ่ำยทอดกำรแสดงโนรำ ส ำหรับเยำวชนของสำขำศิลปะ กำรแสดงและเทศบำลต ำบลโตนดดว้น อ ำเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง 
จึงเป็นส่ิงส ำคญัท่ีจะท ำให้ทรำบ รูปแบบกำรถ่ำยทอดควำมรู้ดำ้นโนรำของสถำนศึกษำต่อชุมชน และไดท้รำบ ควำมสัมพนัธ์
เก่ียวขอ้งกบัผลกระทบและประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ดำ้นกำรแสดงโนรำส ำหรับเยำวชนเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพฒันำและจดั
กำรศึกษำดำ้นกำรแสดงพ้ืนบำ้นโนรำในอนำคต 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 คณะผูว้ิจยัใชว้ิธีกำรรวบรวมขอ้มูลภำคสนำม ดว้ยวิธีวิจยัเชิงปฏิบติักำร (Action Research) ๔ วิธี คือ กำรสัมภำษณ์
ผูบ้ริหำร องคก์ำรบริหำรส่วนเทศบำลต ำบลโตนดดว้น กำรบนัทึกประวติักิจกรรมโรงเรียน กำรถ่ำยทอดกำรแสดงโนรำสู่
เยำวชน และกำรสงัเกตกำรมีส่วนร่วมของเยำวชนท่ีเขำ้ฝึกอบรม โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 กำรจัดกำรด้ำนกำรแสดงโนรำและกำรบรรเลงดนตรีโนรำ มีบทบำทต่อกำรพฒันำของชุมชนตำมนโยบำย
ของเทศบำลต ำบลโตนดด้วน นำยวรจิต สำยแกว้ อดีตนำยกองคก์ำรบริหำรเทศบำลต ำบลโตนดดว้นจะมีบทบำทในกำรจกั
กำรดำ้นงบประมำณสถำนท่ีและจ ำนวนโรงเรียนในกำร จดัฝึกอบรมกำรแสดงโนรำและบรรเลงดนตรีโนรำ ผ่ำนมำตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๔๙- พ.ศ. ๒๕๕๕ จ ำนวน ๗ คร้ัง มีเยำวชนฝึกอบรมต่อเน่ืองกนัมำโดยตลอด ใชเ้วลำอยำ่งนอ้ย ๑๐ วนั ใชส้ถำนท่ี
โรงเรียนบำ้นโคกโดน ฝึกหดันกัเรียนและเยำวชนเฉล่ียคร้ังละ ๑๐๐ คน ดงันั้น เยำวชนต ำบลโตนดดว้น จึงมีพ้ืนฐำนควำมรู้
ดำ้นกำรแสดงโนรำและบรรเลงดนตรีมำโดยตลอด กิจกรรมกำรแสดงโนรำของเยำวชนในชุมชนก็จะใชศิ้ลปะกำรแสดง
โนรำและดนตรีท่ีฝึกอบรมเป็นเอกลกัษณ์ในกำรจดักิจกรรมทุกคร้ัง 
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 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นำยวรจิต สำยแกว้ ไม่ไดรั้บคดัเลือกเป็นนำยกเทศบำลต ำบลโตนดดว้น ท ำใหก้ำรประสำนงำน 
กำรด ำเนินงำนวิจยัขำดกำรต่อเน่ืองเพรำะทีมบริหำรชุดใหม่ มิไดป้ฏิบติังำนหรือมีควำมสนิทสนม สัมพนัธ์ในดำ้นกำรฝึกร ำ
โนรำกบัทีมวิจยัจำกสำขำศิลปะ กำรแสดง ผูว้ิจยัและคณะไดล้งพ้ืนท่ีปฏิบติักลุ่มใหญ่ จ ำนวน ๒ คร้ัง และลงพ้ืนท่ีปฏิบัติ
กลุ่มย่อย จ ำนวน ๒ คร้ัง ท ำให้เกิดผลสัมฤทธ์ิด้ำนกำรถ่ำยทอดท่ำร ำและกำรบรรเลงดนตรีท่ีน่ำสนใจ พร้อมกบัท ำให้
ทรำบเทคนิค วิธีกำรถ่ำยทอดองคค์วำมรู้และเอกลกัษณ์ของกระบวนกำรร ำท่ีส ำคญัของเยำวชน ต ำบลโตนดดว้น ดงัขอ้มูล
ท่ีไดเ้รียบเรียงในหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 ๑) กระบวนกำรถ่ำยทอดท่ำร ำโนรำและดนตรีส ำหรับเยำวชนต ำบลโตนดดว้นคร้ังท่ี ๑ มีเยำวชนจำกโรงเรียน
เครือข่ำย จ ำนวน ๔ โรง  ไดแ้ก่ โรงเรียนวดัทุ่งขึงหนงั จ ำนวน ๑๕ คน วดัป่ำตอ จ ำนวน ๔ คน บำ้นไทรทอง จ ำนวน ๑๒ คน 
บำ้นโคกโดน จ ำนวน ๘ คน รวมทั้งหมด ๓๙ คน โดยไดใ้ชศู้นยเ์ด็กเล็กเทศบำลต ำบลโตนดดว้น เป็นท่ีส ำหรับกำรฝึกหัด
โนรำ ซ่ึงนกัเรียนทั้ง ๔ โรงเรียนไดผ้ำ่นกำรฝึกอบรมมำแลว้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และยงัมีบำงส่วนท่ียงัไม่ผำ่นกำรฝึกอบรม 
 ๒) กระบวนกำรถ่ำยทอดท่ำร ำโนรำและดนตรีส ำหรับเยำวชนต ำบลโตนดดว้นคร้ังท่ี ๒ ณ โรงเรียนวดัทุ่งขึงหนงั 
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๓) กำรร ำบทครูสอน 
๔) กำรร ำบทสอนร ำ 
๕) กำรร ำบทประถม (แบบสั้น) 
๖) กำรร ำท่ำครู 
๗) กำรร ำตวัอ่อน 
องคค์วำมรู้ดำ้นกำรถ่ำยทอดดนตรี 
๑) กำรบรรเลงดนตรีลงโรง (โหมโรง) เบ้ืองตน้ 
๒) กำรบรรเลงเพลงโค 
๓) กำรบรรเลงเพลงนำด 
๔) กำรบรรเลงและร้องรับบทครูสอน 
๕) กำรบรรเลงและร้องรับบทสอนร ำ 
๖) กำรบรรเลงและร้องรับบทประถม 
๗) กำรบรรเลงร ำตวัอ่อน 
๘) กำรบรรเลงท่ำครู 
 นกัเรียนสำมำรถบรรเลงจงัหวะและร้องรับได ้แต่กำรด ำเนินท ำนองโดยใชป่ี้ยงัไม่มีกำรเขำ้ฝึกอบรมเม่ือมีกิจกรรม
จึงมีกำรใชศิ้ลปินป่ำป่ีมืออำชีพมำฝึกซอ้มและบรรเลงร่วมกนันักเรียนเข้ำฝึกอบรมน ำผลต่อกำรน ำผลงำนกำรถ่ำยทอดไป
แสดง ร่วมกิจกรรมในสถำนท่ีต่ำง ๆ ซ่ึงปรำกฏวำ่องคก์ำรบริหำรส่วนเทศบำลต ำบลโตนดดว้น และองคก์ำรบริหำรส่วนเทศบำล
ต ำบลเขำยำ่ จะใชบ้ริกำรกำรแสดงโนรำ จำกโรงเรียนวดัทุ่งขึงหนงั 

โรงเรียนบ้ำนไทรทอง กำรฝึกอบรมและถ่ำยทอดท่ำร ำต่อเน่ืองกนัมำโดยตลอด ประกอบกับกำรน ำองค์ควำมรู้จำกกำร
ฝึกอบรมไปเผยแพร่นั้น ส่ิงท่ีท ำใหเ้ยำวชนต ำบลโตนดดว้นภำคภูมิใจท่ีสุดคือกำรร ำตวัอ่อน เพรำะเป็นกำรแสดงท่ีสร้ำงควำม
ขื่นชอบให้ก ับผูช้ม ที่ เขำ้ร่วมกิจกรรมทุกคร้ังและสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ไปเผยแพร่ในชุมชนต่ำง ๆ นอกเหนือจำกใน
จงัหวดัพทัลุง ควำมเป็นเอกลกัษณ์ของกำรร ำตวัอ่อน เน่ืองจำก 

๑) ควำมขยนัอดทนในกำรฝึก 

๒) เยำวชนต ำบลโตนดดว้นรุ่นพ่ีเป็นแบบอยำ่งในกำรเผยแพร่และกำรฝึกหดั 

๓) ควำมสวยงำมของกระบวนกำรร ำ 

๔) ควำมดูแลและควำมรับผิดชอบของครูในโรงเรียน 

๕) กำรสนบัสนุนจำกนำยกองคก์ำรบริหำรต ำบลโตนดดว้นและท่ีปรึกษำฝ่ำยศิลปวฒันธรรม 

 นักเรียนที่สำมำรถน ำทักษะและองค์ควำมรู้จำกกำรถ่ำยทอดกำรร ำโนรำและกำรบรรเลงดนตรีโนรำจำกกำร
ถ่ำยทอดของวิทยำกรสำขำศิลปะกำรแสดง คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลยัทักษิณสงขลำ เพ่ือไปศึกษำต่อในชั้น
มธัยมศึกษำปีท่ี ๑ จ ำนวน ๑๕ คน 
 
 

สรุปผลการวจัิย 
ผลจำกกำรศึกษำวิจยั นำยกเทศบำลต ำบลโตนดดว้นและท่ีปรึกษำฝ่ำยศิลปวฒันธรรมประจ ำต ำบลจะมีบทบำทใน

กำรจดักิจกรรม เพรำะเป็นผูค้วบคุมดูแลประสำนงำนดำ้นงบประมำณกบัครูและนกัเรียนในกำรร่วมมือเป็นสมำชิกฝึกอบรม 
ซ่ึงมิไดมี้กำรอบรมหรือจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนปกติในโรงเรียน โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งครูผูค้วบคุมดูแลนักเรียนมำฝึกอบรม
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จะต้องประสำนต่อองค์ควำมรู้เป็นส่ิงส ำคัญท่ีจะให้กิจกรรมต่อเน่ืองอยู่สม ่ ำเสมอ ถ้ำหำกไม่มีครูคอยฝึกซ้อมและ
ประสำนงำนกบัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโตนดดว้นอยำ่งต่อเน่ือง กำรถ่ำยทอดก็จะไม่เกิดผลอยำ่งย ัง่ยนื 
 กำรรวมกลุ่มของนักเรียนมำเขำ้ร่วมกิจกรรมเป็นส่ิงส ำคญัที่จะตอ้งมำร่วมดว้ยใจรัก อยำกเรียนรู้และมีควำม
ขยนัอดทนในกำรฝึกฝนเพรำะเป็นกำรจ ำกดัเวลำเรียนรู้อยำ่งรวดเร็วจะตอ้งเฉลียวฉลำดในกำรจดจ ำและมีสมำธิในกำรเรียน 
ในขณะเดียวกันจะตอ้งรักษำสุขภำพร่ำงกำยให้แข็งแรง อดทน มีก ำลงัใจจำกตนเอง คุณครู พ่อแม่และเพ่ือน ๆ ในกำร
ฝึกอบรมให้ส ำเร็จตำมวตัถุประสงค์ นักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถโดดเด่นจะไดรั้บกำรคดัเลือกให้ร่วมกิจกรรมกบัองค์กำร
บริหำรเทศบำลต ำบลโตนดดว้นและเครือข่ำย พร้อมกบัไดมี้โอกำสไดใ้ชท้กัษะพิเศษกำรแสดงโนรำและดนตรีเขำ้ศึกษำต่อ
ในระดบัมธัยมศึกษำของโรงเรียนประจ ำจงัหวดัพทัลุง 
 กำรถ่ำยทอดท่ำร ำของวิทยำกรและผูช่้วยของคณะวิจยั ท่ีมีควำมสนิทสนมกบัผูบ้ริหำรเทศบำลต ำบลโตนดดว้น 
ชุด นำยวรจิต สำยแกว้ จะไดรั้บควำมไวว้ำงใจให้มำฝึกซ้อมกบัเยำวชนทุกปี และสำมำรถน ำเยำวชนรุ่นพ่ีมำเป็นผูช่้วยใน
กำรฝึกอบรมไดอี้กดว้ย แต่ถำ้กำรประสำนงำนกบัตวัแทนเทศบำลต ำบลโตนดดว้นไม่ชดัเจน จะท ำให้เกิดอุปสรรคในกำร
รวมตวัของนกัเรียนและไม่ไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกครูหรือพ่อแม่ เพรำะขำดควำมร่วมมือกบัผูน้ ำในชุมชน กำรถ่ำยทอด
ถำ้หำกไม่ต่อเน่ืองกนัอยำ่งนอ้ย ๗ วนั จะท ำใหอ้งคค์วำมรู้ท่ีไดรั้บไม่เตม็ท่ี ขำดประสิทธิภำพและคุณลกัษณะของเยำวชนท่ีมี
กำรพฒันำควำมสำมำรถกำรร ำโนรำ 

ข้อเสนอแนะ 
๑) ควรใหค้วำมรู้กบัครูผูค้วบคุมนกัเรียนแต่ละโรงเรียน ท ำใหค้รูมีควำมรู้ ควำมสำมำรถควบคู่กนัไปดว้ย 
๒) สถำนท่ีในกำรฝึกอบรม ควรเป็นหอประชุมโล่ง กวำ้งในกำรจดักิจกรรม 
๓) กำรจดัโครงกำรควรใชเ้วลำฝึกอบรมต่อเน่ืองติดตอ่กนั 
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บทเพลงรองเง็งส�ำหรับกีตำร์คลำสสิก: กีตำร์เบอร์ซำตู 

ปรีชา กุลตัน1*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : รองเงง็เป็นศลิปะการเตน้ร�าทีไ่ด้รับอทิธพิลมาจากชาตติะวนัตกทีม่าค้าขายแถบประเทศชวา แหลมมาลาย ูชาวพื้นเมืองเกดิ

ความสนใจฝึกซ้อมจนเกิดศิลปะรองเง็งขึ้น รองเง็งมีองค์ประกอบหลายส่วน โดยเฉพาะบทเพลงและท่าเต้นเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้

การแสดงสนุกสนาน ปัจจุบันการแสดงรองเง็งลดน้อยลง เนื่องจากความนิยมและสถานการณ์พื้นที่ 3 จังหวัด ท�าให้รองเง็งอาจจะ

สูญหายได้ ดังนั้นการอนุรักษ์และพัฒนาบทเพลงรองเง็งเป็นสิ่งที่ควรให้ความส�าคัญ ข้าพเจ้าจึงสนใจน�าบทเพลงรองเง็งมาเรียบเรียง

เป็นกีตาร์คลาสสิกเพื่อพัฒนาและสืบสานให้บทเพลงรองเง็งคงอยู่ต่อไป 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเรียบเรียงบทเพลงรองเง็งส�าหรับกีตาร์คลาสสิกและเพื่อพัฒนา สืบสานบทเพลงรองเง็ง 

ขั้นตอนและวิธีกำรผลิตผลงำนสร้ำงสรรค์ : ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ งานวิจัย ที่เกี่ยวกับบทเพลงรองเง็งเลือกบทเพลงเบอซาตูใน

จังหวะโยเก็ต มาเรียบเรียงโดยน�าท�านองมาวิเคราะห์เพื่อหาโครงสร้างหลักของจังหวะ อัตราจังหวะ กุญแจเสียง และเทคนิคเฉพาะ

ของกีตาร์คลาสสิกที่เหมาะสมกับการเรียบเรียงบทเพลง 

ผลงำนสร้ำงสรรค์ : กีตาร์เบอซาตู เป็นการน�าเอาท�านองเพลงเบอซาตู มาเรียบเรียงในกุญแจเสียง อีไมเนอร์ อัตราจังหวะ 2/4 ท่อน

น�าใช้เทคนิคการเล่นกีตาร์คลาสสิกแบบเคาะบนสะพานรองสาย (Tambourine) ท่อนท�านองที่ 1, 2, 3, และท่อนจบเป็นการน�า

ท�านองหลักมาใส่คอร์ดปรับแต่งเล็กน้อย เพื่อรองรับการเล่นแนวท�านอง คอร์ด แนวเบสที่สมบูรณ์ เป็นการเรียบเรียงระดับพื้นฐาน 

สามารถเล่นได้ง่ายเพื่อให้ผู้สนใจอยากเล่น และน�าไปเล่นกันอย่างกว้างขวางก็จะท�าให้บทเพลงรองเง็งคงอยู่กับสังคมต่อไป

ค�ำส�ำคัญ : บทเพลงรองเง็ง กีตาร์คลาสสิก

1 อาจารย์., สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 90000 
1 Lecture, Music Department, Faculty of Fine Arts, Thaksin University, Songkhla, 90000
* Corresponding author, email: preecha.kunton@gmail.com
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Rong-Ngeng Song for classical guitar: Kita Bersatu 

Preecha Kunton1*

Abstract

Introduction : Rong-Ngeng is a dance art that has been influenced by western nations who trade in Java, Malay 

Peninsula, and native people. There are many elements. Especially the songs and choreography are important 

parts that make the show fun. At present, the performances are reduced. Due to the popularity and situation 

of the 3 provinces, it can be lost. Therefore, conservation and development of the Rong-Ngeng song is a prior-

ity. So I was interested in bringing the music to be compiled into a classical guitar to develop and carry on the 

Rong-Ngeng song. 

Objective : To compose a Rong-Ngeng song for the classical guitar and to develop continuing the Rong-Ngeng 

song.

Procedures and methods of creative production : study information from research books related to Rong-

Ngeng song lyrics. Compiled by applying the melody to analyze to find the main structure of the rhythm, rhythm 

rates, key sound, and specific techniques of classical guitar that are suitable for composing the song. 

Creative work : Kita Bersatu is bringing the melody of Bersatu song composed in the E Minor key, 2/4 rhythm 

rates. First melodies use classical guitar techniques like tapping on the tambourine. The melodies 1, 2, 3, and 

the ending are the main melodies used to add a little tune. This is to support a completely playing melody of 

bass chord. It is a basic composed level and cans be easily to play. The interested people can play and brought 

to play widely. It will make the Rong-Ngeng song remain in the society.

Keyword : Rong-Ngeng song, Classical guita
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ประเภทผลงำนสร้ำงสรรค์ 

การเรียบเรียงผลงานดนตรี 

แนวควำมคิด 

รองเง็งเป็นศิลปะการเต้นร าที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตกที่มาค้าขาย โดยชาวโปรตุเกส หรือชาวฮอนลันดา 
ได้น าศิลปะการเต้นร ามาเผยแพร่แถบประเทศชวา แหลมมาลายู ชาวพื้นเมืองเกิดความสนใจจึงได้ฝึกซ้อมจนเกิดศิลปะ 
รองเง็งขึ้น ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน รองเง็งต้องอาศัยองค์ประกอบหลายส่วน เช่น การแต่งกาย เครื่องดนตรี การ
เต้นรองเง็ง เพลงและจังหวะการเต้น โดยเฉพาะบทเพลงและท่าเต้นมีส่วนส าคัญที่จะท าให้การแสดงเป็นไปอย่างสนุกสนาน
ปัจจุบันการแสดงรองเง็งลดน้อยลง เนื่องมาจากความนิยมที่น้อยลงและสถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ท าให้
รองเง็งมีโอกาสที่จะสูญหายไปได้ ดังนั้นการอนุรักษ์รองเง็งทั้งท่าเต้นและบทเพลงจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความส าคัญ การน าบท
เพลงรองเง็งมาเรียบเรียงเป็นกีตาร์ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่รู้จักและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสังคม เนื่องจากสามารถ
เล่นได้ทุกที่ ทุกโอกาส ราคาไม่สูงมากนัก สะดวกในการพกพาไปในสถานท่ีต่าง ๆ แนวคิดในการเลือกกีตาร์คลาสสิกมาเป็น
เคร่ืองดนตรีในการเรียบเรียง เนื่องจากช่วงเสียง เทคนิควิธีการเล่นที่สามารถครอบคลุมการเรียบเรียงบทเพลงรองเง็งให้
สมบูรณ์ได้ด้วยกีตาร์คลาสสิกเพียงเครื่องเดียว ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีความสนใจในการน าบทเพลงรองเง็งที่มีความไพเราะ  
สนุกสนาน มาเรียบเรียงเป็นกีตาร์คลาสสิกเพื่อพัฒนาและสืบสานใหบ้ทเพลงรองเง็งคงอยูต่่อไป  

วัตถุประสงค์ของกำรผลิตผลงำนสร้ำงสรรค์  

1. เพื่อเรียบเรียงบทเพลงรองเง็งส าหรับกีตาร์คลาสสิก  
2. เพื่อพัฒนาและสืบสานบทเพลงรองเง็งให้เป็นท่ีรู้จักและน ามาเล่นกันต่อไป  

  

ขั้นตอนและวิธีกำรผลิตผลงำนสร้ำงสรรค์ 

กำรศึกษำข้อมูล  

ผู้เรียบเรียงได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลจากหนังสือดนตรีภาคใต้: ศิลปิน การถ่ายทอดความรู้พิธีกรรมและความเช่ือ 
โดย รศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ งานวิจัยเรื่องภูมิปัญญาดนตรีรองเง็งของนายเซ็ง อาบู โดย อ.ปรีชา กุลตันและผศ. ดรุณี 
อนุกูล วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงรองเง็งมาเป็นข้อมูลในการเรียบเรียงบทเพลง โดยเลือกบทเพลงในจังหวะโยเก็ต โย
เก็ตเป็นจังหวะที่ค่อนข้างเร็ว สนุกสนาน ช่ือเพลงโยเก็ตเบอร์ซาตู หมายถึง มารวมเป็นหนึ่ง ใช้ประกอบการเต้นร าเพื่อ
ความสนุกสนาน  
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การเรียบเรียงผลงานดนตรี 

แนวควำมคิด 

รองเง็งเป็นศิลปะการเต้นร าที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตกที่มาค้าขาย โดยชาวโปรตุเกส หรือชาวฮอนลันดา 
ได้น าศิลปะการเต้นร ามาเผยแพร่แถบประเทศชวา แหลมมาลายู ชาวพื้นเมืองเกิดความสนใจจึงได้ฝึกซ้อมจนเกิดศิลปะ 
รองเง็งขึ้น ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน รองเง็งต้องอาศัยองค์ประกอบหลายส่วน เช่น การแต่งกาย เครื่องดนตรี การ
เต้นรองเง็ง เพลงและจังหวะการเต้น โดยเฉพาะบทเพลงและท่าเต้นมีส่วนส าคัญที่จะท าให้การแสดงเป็นไปอย่างสนุกสนาน
ปัจจุบันการแสดงรองเง็งลดน้อยลง เนื่องมาจากความนิยมที่น้อยลงและสถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ท าให้
รองเง็งมีโอกาสที่จะสูญหายไปได้ ดังนั้นการอนุรักษ์รองเง็งทั้งท่าเต้นและบทเพลงจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความส าคัญ การน าบท
เพลงรองเง็งมาเรียบเรียงเป็นกีตาร์ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่รู้จักและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสังคม เนื่องจากสามารถ
เล่นได้ทุกที่ ทุกโอกาส ราคาไม่สูงมากนัก สะดวกในการพกพาไปในสถานท่ีต่าง ๆ แนวคิดในการเลือกกีตาร์คลาสสิกมาเป็น
เครื่องดนตรีในการเรียบเรียง เนื่องจากช่วงเสียง เทคนิควิธีการเล่นที่สามารถครอบคลุมการเรียบเรียงบทเพลงรองเง็งให้
สมบูรณ์ได้ด้วยกีตาร์คลาสสิกเพียงเครื่องเดียว ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีความสนใจในการน าบทเพลงรองเง็งที่มีความไพเราะ  
สนุกสนาน มาเรียบเรียงเป็นกีตาร์คลาสสิกเพื่อพัฒนาและสืบสานใหบ้ทเพลงรองเง็งคงอยูต่่อไป  

วัตถุประสงค์ของกำรผลิตผลงำนสร้ำงสรรค์  

1. เพื่อเรียบเรียงบทเพลงรองเง็งส าหรับกีตาร์คลาสสิก  
2. เพื่อพัฒนาและสืบสานบทเพลงรองเง็งให้เป็นท่ีรู้จักและน ามาเล่นกันต่อไป  

  

ขั้นตอนและวิธีกำรผลิตผลงำนสร้ำงสรรค์ 

กำรศึกษำข้อมูล  

ผู้เรียบเรียงได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลจากหนังสือดนตรีภาคใต้: ศิลปิน การถ่ายทอดความรู้พิธีกรรมและความเช่ือ 
โดย รศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ งานวิจัยเรื่องภูมิปัญญาดนตรีรองเง็งของนายเซ็ง อาบู โดย อ.ปรีชา กุลตันและผศ. ดรุณี 
อนุกูล วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงรองเง็งมาเป็นข้อมูลในการเรียบเรียงบทเพลง โดยเลือกบทเพลงในจังหวะโยเก็ต โย
เก็ตเป็นจังหวะที่ค่อนข้างเร็ว สนุกสนาน ช่ือเพลงโยเก็ตเบอร์ซาตู หมายถึง มารวมเป็นหนึ่ง ใช้ประกอบการเต้นร าเพื่อ
ความสนุกสนาน  

 

 

กำรออกแบบ ผู้เรียบเรียงได้น าท านองดนตรีรองเง็งจากงานวิจัย ช่ือเพลงเบอร์ซาตู ในจังหวะโยเก็ต  มาวิเคราะห์
เพื่อหาโครงสร้างหลักของจังหวะหลักของบทเพลงรองเง็ง (Rhythmic pattern) อัตราจังหวะ (Time signature) กุญแจ
เสียง (Key signature) และเทคนิคเฉพาะของกีตาร์คลาสสิกท่ีเหมาะสมกับการเรียบเรียงบทเพลงรองเง็ง   

กำรเรียบเรียง ผู้เรียบเรียงก าหนดใหบ้ทเพลงกีตาร์เบอร์ซาตู อยู่ในอัตราจังหวะ 2/4 (Time signature) เป็น
จังหวะที่ค่อนข้างเร็ว สนุกสนาน ใช้ประกอบการเต้นร าเพื่อความสนกุสนาน โครงสร้างหลักของจังหวะหลักของบทเพลง
รองเง็ง (Rhythmic pattern) ใช้กุญแจเสยีง E minor (Key signature) และเทคนิคเฉพาะของกีตารค์ลาสสิก คือ 
Tambourine, Chord  ดังภาพประกอบ 

 

ภาพประกอบท่ี 1 โครงสร้างหลักของจังหวะหลักของบทเพลงรองเง็ง (Rhythmic pattern) 

 

    

ภาพประกอบท่ี 2 การน าวลี (Motive)ในเพลงมาสร้างเป็นท่อนน า (Introduction) 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3  เทคนิคการเลน่แทมโบลิน (Tambourine) 

 

ภาพประกอบท่ี 4  การเพิ่มเครื่องหมายไทน์กับแนวเบส 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ผลงำนสร้ำงสรรค์ 

กีตาร์เบอซาตู เป็นผลงานการเรียบเรียงบทเพลงรองเง็งส าหรับกีตาร์คลาสสิก มจี านวน 5 ท่อน คือ   

1.ท่อนน า (Introduction) จ านวน 4ห้องเพลง โดยใช้รูปแบบจังหวะหลัก กับคอรด์ อีไมเนอร์ (Em) และวลสีั้นๆ 
(Motive) ในบทเพลงมาสร้างร่วมกัน ใช้เทคนิคการเล่นกีตาร์คลาสสิกแบบเคาะบนสะพานรองสาย (Tambourine) ท าให้
เกิดเป็นเสียงเหมือนกับเล่นคอร์ดกีตาร์พร้อมกับมีเสียงกลองมาพร้อมกัน  

2. ท านองหลัก 1 ผู้เรียบเรียงน าท านองหลักเดิมของบทเพลงมาใส่คอร์ดเพื่อรองรับการเล่นกับกีตาร์ 

3. ท านองหลัก 2 ผู้เรียบเรียงน าท านองหลักเดิมของบทเพลงมาปรับแต่งเล็กน้อยโดยการใช้เครื่องหมายไทน์ 
(Tie) เพื่อการเล่นท่ีรองรับการเพิม่แนวเบสโน้ตตัวที่ 1 กับตัวท่ี 3 เข้ามาสอดรับกับแนวท านอง 

4. ท านองหลัก 3 ผู้เรียบเรียงน าท านองหลักเดิมของบทเพลงเพิม่เตมิด้วยแนวเบสและคอร์ด 

5. ท่อนจบเพลง ผู้เรียบเรียงน าท านองหลักเดิมของบทเพลงมาแต่งเติมด้วยแนวเบสกับคอร์ด และมีการเล่นซ้ า 3 
รอบเพื่อแสดงใหรู้้ว่าใกล้จะจบเพลง 

กีตาร์เบอซาตู เป็นบทเพลงรองเง็งที่ผู้เรียบเรียงในระดับพ้ืนฐาน เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเล่นได้ตั้งแตฝ่ึกเลน่กีตาร์ได้
ระยะหนึ่ง เมื่อบทเพลงกีตาร์เบอซาตูสามารถเล่นได้ง่ายจะท าใหผู้้สนใจอยากเล่นและเมื่อมีการเล่นกันอย่างกว้างขวางก็จะ
ท าให้บทเพลงรองเง็งคงอยู่กับสังคมต่อไป 
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กีตาร์เบอซาตู เป็นผลงานการเรียบเรียงบทเพลงรองเง็งส าหรับกีตาร์คลาสสิก มจี านวน 5 ท่อน คือ   

1.ท่อนน า (Introduction) จ านวน 4ห้องเพลง โดยใช้รูปแบบจังหวะหลัก กับคอรด์ อีไมเนอร์ (Em) และวลสีั้นๆ 
(Motive) ในบทเพลงมาสร้างร่วมกัน ใช้เทคนิคการเล่นกีตาร์คลาสสิกแบบเคาะบนสะพานรองสาย (Tambourine) ท าให้
เกิดเป็นเสียงเหมือนกับเล่นคอร์ดกีตาร์พร้อมกับมีเสียงกลองมาพร้อมกัน  

2. ท านองหลัก 1 ผู้เรียบเรียงน าท านองหลักเดิมของบทเพลงมาใส่คอร์ดเพื่อรองรับการเล่นกับกีตาร์ 

3. ท านองหลัก 2 ผู้เรียบเรียงน าท านองหลักเดิมของบทเพลงมาปรับแต่งเล็กน้อยโดยการใช้เครื่องหมายไทน์ 
(Tie) เพื่อการเล่นท่ีรองรับการเพิม่แนวเบสโน้ตตัวที่ 1 กับตัวท่ี 3 เข้ามาสอดรับกับแนวท านอง 

4. ท านองหลัก 3 ผู้เรียบเรียงน าท านองหลักเดิมของบทเพลงเพิม่เตมิด้วยแนวเบสและคอร์ด 

5. ท่อนจบเพลง ผู้เรียบเรียงน าท านองหลักเดิมของบทเพลงมาแต่งเติมด้วยแนวเบสกับคอร์ด และมีการเล่นซ้ า 3 
รอบเพื่อแสดงใหรู้้ว่าใกล้จะจบเพลง 

กีตาร์เบอซาตู เป็นบทเพลงรองเง็งที่ผู้เรียบเรียงในระดับพ้ืนฐาน เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเล่นได้ตั้งแตฝ่ึกเลน่กีตาร์ได้
ระยะหนึ่ง เมื่อบทเพลงกีตาร์เบอซาตูสามารถเล่นได้ง่ายจะท าใหผู้้สนใจอยากเล่นและเมื่อมีการเล่นกันอย่างกว้างขวางก็จะ
ท าให้บทเพลงรองเง็งคงอยู่กับสังคมต่อไป 
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กำรสร้ำงสรรค์นำฏศิลป์ร่วมสมัย ชุด ขัณฑีศรีปลัยวัล

ปัจชิมา สีสุวรรณ์1 อภิสิทธิ์ ไพโรจน์2 และสายฝน ไฝเส้ง3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ขัณฑีมีบทบาทหน้าที่ในการปรนนิบัติรับใช้ฝ่ายใน และยังมีหน้าที่เป็นตัวเชื่อมการท�างานระหว่างฝ่ายใน และฝ่ายหน้า เพื่อ

ลดความเสื่อมเสียเรื่องเพศในราชส�านักอยุธยา ซ่ึงเป็นหน้าที่ส�าคัญอย่างยิ่ง ในอดีตได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจในการเข้ามาดูแลรับใช้

พระมหากษัตริย์และฝ่ายใน เพราะคนกลุ่มนี้มีความรู้ ความสามารถรอบด้าน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การ

งานสูง คุณสมบัติที่กล่าวมาทั้งหมดท�าให้บุคคลกลุ่มนี้มี ยศศักดิ์ และต�าแหน่งหน้าที่การงานที่ดีอีกด้วย

วตัถปุระสงค์ : ศกึษาบคุลกิลกัษณะเฉพาะของขัณฑจีนี ขณัฑแีขกเปอร์เซยี บทบาทหน้าทีก่ารปรนบิตัริบัใช้ฝ่ายใน และความสามารถ

ทางด้านศิลปะแขนงดนตรแีละการแสดง ในการสร้างความรืน่เรงิให้แก่พระมหากษตัรย์ิ สมยักรงุศรีอยธุยาตอนต้น เพือ่น�ามาออกแบบ

และสร้างสรรค์ผลงานทางด้านการแสดง ชุดขัณฑีศรีปลัยวัล

วธิกีำรศกึษำ : กระบวนการผลติผลงานสร้างสรรค์ใช้หลกัการออกแบบท่าร�าของศาสตราจารย์กติตคิณุ ดร.สรุพล วริฬุรกัษ์มีขัน้ตอน

ดงันี ้การก�าหนดแนวคดิ การออกแบร่าง การพฒันาแบบ การประกอบสร้าง การเก็บรายละเอยีด การน�าเสนอผลงาน การประเมนิผล

ผลกำรสร้ำงสรรค์ : ผลงานสร้างสรรค์ชุด ขัณฑีศรีปลัยวัล เป็นผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะการแสดง ในรูปแบบนาฏศิลป์ร่วม

สมยั ใช้นกัแสดงผูช้ายจ�านวน ๑๐ คน ระยะเวลาประมาณ ๘ นาท ีทีมุ่ง่น�าเสนอบคุลิกลักษณะเฉพาะของขณัฑีจนี ขณัฑีแขกเปอร์เซยี 
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The Creation of Contemporary Dancing Art: Sri-Pa-Lai-Wal Eunuch Show Set

Pachima Srisuwan1, Apisit Pairoch2 and Saifon Faiseng3

Abstract

Introduction : The eunuchs have their duty to serve their king and royal family, and also they were as connector 

between royal family and officials of the king in order to reduce mouthful of sexual scandal in Ayuthaya Period, 

that was one of the key responsibilities of the eunuchs. In the past, the eunuchs were trusted for serving the 

king and royal family because of their knowledge, ability, and creativity including high accountability, so all of 

such their characters made them promoted on their job.

Purpose : to study character of Chinese eunuch, and Persian eunuch whose duty was to serve their king and 

royal family, and also to study and develop capability on musical and performing art, then presented in term 

of “Khanthee Sri Pa Lai Wal” Show Set.

Methodology: This study was done through searching and analyzing several academic documents, then the 

dancing art was presented in accordance with the concept of Emeritus Professor Surapol Wiroon Raksa (PhD.). 

The method consisted of concept determination, draft design, story outline development, creation, detail 

improvement, presentation, and assessment.

Result : The Creation of Contemporary Dancing Art: Sri-Pa-Lai-Wal Eunuch Show Set was a performing art in 

term of contemporary dancing art. The dancing art required ten male performers, and performing time eight 

minutes. Duties of the eunuch in term of serving royal family both inside and outside of the royal site, and 

Episode III: Presenting the capabilities on musical and dancing arts which the eunuchs performed for their kings.

Keywords : Eunuch, Early Ayuthaya Period
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ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ : นาฏศิลป์ไทย 

แนวความคิดหลัก 
 ผู้สร้างสรรค์ศึกษาความส าคัญ คุณสมบัติ และหน้าที่ของขัณฑี ในราชส านักอยุธยาตอนต้น เพราะเป็นกลุ่ม 
คนมีความรู้ ความสามารถรอบด้าน โดยสื่อให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะ และหน้าที่ของขัณฑีจีน ขัณฑีแขกเปอร์เซีย    
ในราชส านักอยุธยาตอนต้น จึงท าให้ผู้สร้างสรรค์มีความสนใจในเรื่องราวของขัณฑีในราชส านัก สมัยอยุธยาตอนต้น
น ามาออกแบบ และสร้างสรรค์ในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย  

ความส าคัญของการท างานสร้างสรรค์ 
สมัยโบราณมีประเทศ กรีก โรมัน อาหรับ อิหร่าน อินเดีย จีน และ ไทยเคยมีขัณฑีเป็นคนใช้ท าหน้าที่  

คอยดูแลบรรดาผู้หญิงที่หวงห้าม หรือนางต้องห้าม ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในราชส านักของพระเจ้าแผ่นดิน หรือฮ่องเต้ 
ขัณฑีเป็นอาชีพที่เกิดขึ้นในสังคมที่นิยมมีมเหสี หรือนางสนมจ านวนมาก จึงต้องจัดสถานที่เป็นสันส่วนใน            
เขตพระราชฐานช้ันในให้บรรดาผู้หญงิที่เป็นภรรยา หรือนางสนมทั้งหลายอยู่ จึงต้องมีบุรุษไร้เพศที่ร่างกายก าย าคอย
ควบคุมดูแลแทนเพื่อไม่ให้ผู้ชายอื่นเข้านอกออกในได้  ดังนั้นจึงต้องใช้ขัณฑีซึ่งเป็นบุรุษไร้เพศ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่
ส าคัญในต าแหน่งนี้ มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของขัณฑีตามรากศัพท์ภาษาต่างๆดังนี้ ภาษากรีกใช้ค าว่า    ยูนุก 
หมายถึง ผู้ชายในจ าพวกท่ีตอนแล้ว ซึ่งท างานอยู่ในราชส านักฝ่ายในของประเทศต่างๆ เช่น จีน อิหร่าน อินเดีย กรีก 
โรมัน และประเทศไทย ภาษาสันสกฤตใช้ค าว่า ขัณฑะ หรือ ขัณฑี  หมายถึง ตัด เป็นค าที่ใช้เรียกผู้ชายที่ถูกตอน
อวัยวะเพศ ภาษาอาหรับใช้ค าว่า ขะซี หมายถึง การท าลาย และภาษาจีนใช้ค าว่า ไทเจี้ยน หรือ ไทก่ า หมายถึงผู้ถูก
ตัดองคชาตและอัณฑะ ส่วนค าว่า ขันทีท่ีคนไทยในสมัยอยุธยารู้จักกัน น่าจะมาจากภาษาสันสกฤตว่า ขัณฑะ หรือ 
ขัณฑี  หมายถึง ตัด ตรงกับความหมายที่ใช้เรียกผู้ชายที่ถูกตอนอวัยวะเพศซึ่งท างานอยู่ในราชส านักฝ่ายในของ
ประเทศต่างๆรวมไปถึงประเทศไทยใน  

ขัณฑีก าเนิดขึ้นครั้งแรกที่เมืองละกาสซ์ของสุเมเรียน ในเมโสโปเตเมีย ต่อมาจึงแพร่หลายออกไป           
2 เส้นทางคือ เส้นทางที่ 1 สายไหมสู่จีน และเส้นทางท่ี 2 เอเชียตะวันตก เอเชียใต้สู่เปอร์เซีย และจักรวรรดิโรมัน
ตะวันออก แล้วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะกรุงศรีอยุธยา โดยขัณฑีในราชส านักอยุธยาตอนต้นมีหน้าที่
รับผิดชอบฝ่าย ประกอบไปด้วยขัณฑี 2 กลุ่มด้วยกันได้แก่ นักเทศ คือกลุ่มแขกเปอร์เซียซึ่งท างานอยู่สั งกัดกรม   
ฝ่ายขวา ท าหน้าที่รับใช้ฝ่ายพระมเหสี และขัณฑีเป็นคือกลุ่มจีนซึ่งท างานอยู่กรมฝ่ายซ้าย ท าหน้าที่รับใช้นางสนม  
ภายหลังกลุ่มคนท้ังสองได้ถูกยุบเป็นกรมขัณฑีในช่วงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพราะมีหน้าที่คล้ายคลึงกัน  
จึงใช้ค าเรียก ขัณฑี แทนกลุ่มคนทั้ง 2 เช้ือชาติ เหตุผลที่มีขัณฑีในราชส านักกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากในสมัยโบราณ
สตรีถูกจ ากัดสิทธิในการประกอบกิจกรรมต่างๆไม่ได้กว้างขวางเท่าบุรุษ จึงจ าเป็นต้องมีเจ้าพนักงานท าหน้าที่
ประกอบกิจกรรมภายนอกพระราชฐานแทนเจ้านายสตร ีซึ่งกิจกรรมดังกล่าวไม่เหมาะสมที่สตรีจะพึงปฏิบัติ สาเหตุนี้
จึงท าให้ต าแหน่งขัณฑีมีความส าคัญขึ้นมาในราชส านักกรุงศรีอยุธยา 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ทราบถึงการน าขัณฑีเข้ามารับใช้งานในราชส านักกรุงศรีอยุธยาตอนต้น
โดยมีหน้าที่ในการปรนนิบัติรับใช้ฝ่ายใน และยังมีหน้าที่เป็นตัวเช่ือมการท างานระหว่างฝ่ายใน  และ ฝ่ายหน้า      
เพื่อลดความเสื่อมเสียเรื่องเพศในราชส านักอยุธยา ซึ่งเป็นหน้าที่ส าคัญอย่างยิ่งในราชส านักของพระเจ้าแผ่นดิน     
ที่นิยมรับขัณฑีเข้ามาท างานในราชส านัก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ที่มีลักษณะพิเศษ อย่างขัณฑี ในอดีตได้รับความไว้เนื้อ
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เชื่อใจในการเข้ามาดูรับใช้พระมหากษัตริย์และฝ่ายใน เพราะคนกลุ่มนี้มีความรู้ ความสามารถรอบด้าน มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานสูง คุณสมบัติที่กล่าวมาทั้งหมดท าให้บุคคลกลุ่มนี้มี ยศศักดิ์  และ
ต าแหน่งหน้าที่การงานที่ดีอีกด้วย นอกจากผู้สร้างสรรค์ต้องการจะสื่อให้เห็นถึงคุณสมบัติ และหน้าที่ของขัณฑี     
ในราชส านักอยุธยาตอนต้น ผู้สร้างสรรค์ต้องการสะท้อนมุมมองของคนในอดีตต่อบุคคลกลุ่มนี้ที่กลายเป็นที่    
ยอมรับมาตั้งแต่ในอดีต จึงท าให้ผู้สร้างสรรค์มีความสนใจในเรื่องราวของขัณฑีในราชส านักสมัยอยุธยาตอนต้นน ามา
ออกแบบ และสร้างสรรค์ในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยชื่อ ชุดขัณฑีศรีปลัยวัล  

วัตถุประสงค์ 

 ศึกษาบุคลิกลักษณะเฉพาะของขัณฑีจีน ขัณฑีแขกเปอร์เซีย บทบาทหน้าท่ีการปรนนิบัติรับใช้ฝ่ายใน และ
ความสามารถทางด้านศิลปะแขนงดนตรีและการแสดง  ในการสร้างความรื่นเริงให้แก่ พระมหากษัตริย์             
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น เพื่อน ามาออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานทางด้านการแสดง ชุดขัณฑีศรีปลัยวัล 

กระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
 ผู้สร้างสรรค์ใช้หลักการตามแนวความคิดของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬรักษ์ เพื่อน ามา
ออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงานทางด้านการแสดง ชุดขัณฑีศรีปลัยวัล  

1. การก าหนดแนวคิด 
 ผู้สร้างสรรค์ต้องการสื่อให้เห็นถึง ลักษณะเฉพาะ หน้าท่ีการปรนนิบัติรับใช้ ความสามารถด้านการแสดง 
และด้านดนตรีในการสร้างความรื่นเริงของขัณฑีจีน ขัณฑีแขกเปอร์เซียต่อพระมหากษัตริย์ใน สมัยอยุธยาตอนต้น 
โดยน ามาออกแบบสร้างสรรค์ในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย 

2. การออกแบบร่าง 
1. การก าหนดรูปแบบของการแสดง 

  ผู้สร้างสรรค์ต้องการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะการแสดง ในรูปแบบนาฏศิลป์   
ร่วมสมัย ใช้นักแสดงผู้ชายจ านวน 10 คน ระยะเวลาประมาณ 8 นาที ที่มุ่งน าเสนอบุคลิกลักษณะเฉพาะของ    
ขัณฑีจีน ขัณฑีแขกเปอร์เซีย หน้าที่การปรนนิบัติรับใช้ฝ่ายใน และความสามารถทางด้านศิลปะแขนงดนตรีและ     
การแสดง  ในการสร้างความรื่นเริงให้แก่พระมหากษัตริย์ สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นโดยก าหนดช่วงการแสดง
ออกเป็น 3 ช่วงคือ 
  ช่วงที่ 1 ต้องการสื่อให้เห็นถึงบุคลิกลักษณะเฉพาะของขัณฑีจีน ขัณฑีแขกเปอร์เซีย ภายใน
พระราชฐานฝ่ายใน 
  ช่วงที่ 2 ต้องการสื่อให้เห็นถึงหน้าท่ีการปรนนิบัติรับใช้ ภายในและภายนอกพระราชฐาน 
  ช่วงที่ 3 ต้องการสื่อให้เห็นถึงความสามารถทางด้านศิลปะแขนงดนตรี และ การแสดง ในการ
สร้างความรื่นเริงให้แก่พระมหากษัตริย์ และฝ่ายใน 
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เชื่อใจในการเข้ามาดูรับใช้พระมหากษัตริย์และฝ่ายใน เพราะคนกลุ่มนี้มีความรู้ ความสามารถรอบด้าน มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานสูง คุณสมบัติที่กล่าวมาทั้งหมดท าให้บุคคลกลุ่มนี้มี ยศศักดิ์  และ
ต าแหน่งหน้าที่การงานที่ดีอีกด้วย นอกจากผู้สร้างสรรค์ต้องการจะสื่อให้เห็นถึงคุณสมบัติ และหน้าที่ของขัณฑี     
ในราชส านักอยุธยาตอนต้น ผู้สร้างสรรค์ต้องการสะท้อนมุมมองของคนในอดีตต่อบุคคลกลุ่มนี้ที่กลายเป็นที่    
ยอมรับมาตั้งแต่ในอดีต จึงท าให้ผู้สร้างสรรค์มีความสนใจในเรื่องราวของขัณฑีในราชส านักสมัยอยุธยาตอนต้นน ามา
ออกแบบ และสร้างสรรค์ในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยชื่อ ชุดขัณฑีศรีปลัยวัล  

วัตถุประสงค์ 

 ศึกษาบุคลิกลักษณะเฉพาะของขัณฑีจีน ขัณฑีแขกเปอร์เซีย บทบาทหน้าท่ีการปรนนิบัติรับใช้ฝ่ายใน และ
ความสามารถทางด้านศิลปะแขนงดนตรีและการแสดง  ในการสร้างความรื่นเริงให้แก่ พระมหากษัตริย์             
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น เพื่อน ามาออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานทางด้านการแสดง ชุดขัณฑีศรีปลัยวัล 

กระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
 ผู้สร้างสรรค์ใช้หลักการตามแนวความคิดของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬรักษ์ เพื่อน ามา
ออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงานทางด้านการแสดง ชุดขัณฑีศรีปลัยวัล  

1. การก าหนดแนวคิด 
 ผู้สร้างสรรค์ต้องการสื่อให้เห็นถึง ลักษณะเฉพาะ หน้าที่การปรนนิบัติรับใช้ ความสามารถด้านการแสดง 
และด้านดนตรีในการสร้างความรื่นเริงของขัณฑีจีน ขัณฑีแขกเปอร์เซียต่อพระมหากษัตริย์ใน สมัยอยุธยาตอนต้น 
โดยน ามาออกแบบสร้างสรรค์ในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย 

2. การออกแบบร่าง 
1. การก าหนดรูปแบบของการแสดง 

  ผู้สร้างสรรค์ต้องการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะการแสดง ในรูปแบบนาฏศิลป์   
ร่วมสมัย ใช้นักแสดงผู้ชายจ านวน 10 คน ระยะเวลาประมาณ 8 นาที ที่มุ่งน าเสนอบุคลิกลักษณะเฉพาะของ    
ขัณฑีจีน ขัณฑีแขกเปอร์เซีย หน้าที่การปรนนิบัติรับใช้ฝ่ายใน และความสามารถทางด้านศิลปะแขนงดนตรีและ     
การแสดง  ในการสร้างความรื่นเริงให้แก่พระมหากษัตริย์ สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นโดยก าหนดช่วงการแสดง
ออกเป็น 3 ช่วงคือ 
  ช่วงที่ 1 ต้องการสื่อให้เห็นถึงบุคลิกลักษณะเฉพาะของขัณฑีจีน ขัณฑีแขกเปอร์เซีย ภายใน
พระราชฐานฝ่ายใน 
  ช่วงที่ 2 ต้องการสื่อให้เห็นถึงหน้าท่ีการปรนนิบัติรับใช้ ภายในและภายนอกพระราชฐาน 
  ช่วงที่ 3 ต้องการสื่อให้เห็นถึงความสามารถทางด้านศิลปะแขนงดนตรี และ การแสดง ในการ
สร้างความรื่นเริงให้แก่พระมหากษัตริย์ และฝ่ายใน 

 

 

2. การออกแบบดนตรีประกอบการแสดง 
  ผู้สร้างสรรค์ใช้เพลงร่วมสมัยประกอบด้วยเครื่องดนตรีจีน และเครื่องดนตรีเปอร์เซีย            
ในการบรรเลงประกอบการแสดงดังต่อไปนี้ 
  1. เปิดการแสดง ระยะเวลา 30 วินาที นักแสดงเดินมาเจอกัน และทักทายกันทั้ง 2 เช้ือชาติ    
ใช้ดนตรีร่วมสมัยสื่อให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ได้รับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามา โดยใช้ระฆัง
ราวในการบรรเลง  
  2. ช่วงที่ 1 ระยะเวลา 2 นาที ต้องการสื่อให้เห็นถึงบุคลิกลักษณะเฉพาะของขัณฑีจีน ขัณฑีแขก
เปอร์เซีย ภายในพระราชฐานฝ่ายในโดยประกอบไปด้วย การทักทายกันในกลุ่มขัณฑี การนั่ง การเดิน การเรียก  
จริตการใช้ร่างกาย และการใช้ใบหน้าที่คล้ายผู้หญิง เช่น การมอง การเขินอาย และการโอ้อวดความสามารถ
ของขัณฑีทั้ง 2 เช้ือชาติซึ่งเป็นนิสัยโดยปกติของเพศที่สามเมื่ออยู่ร่วมกัน บรรเลงดนตรีท านองช้า  โดยดนตรีทั้ง 2 
กลุ่มจะบรรเลงในลักษณะล้อรับกัน 
  3. ช่วงที่ 2 ระยะเวลา 3 นาที ต้องการสื่อให้เห็นถึงหน้าที่ของขัณฑีจีน ขัณฑีแขกเปอร์เซียตาม
หน้าท่ีการท างานภายในพระราชส านักฝ่ายใน และภายนอกพระราชฐานโดยให้เห็นถึงลักษณะ การท างานที่แตกต่าง
กัน และคล้ายคลึงกัน ของขัณฑีทั้ง 2 เช้ือชาติ ประกอบไปด้วย การเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์   การคอยอารักขาตาม
เสร็จพระมหากษัตริย์ และการปรนนิบัติรับใช้พระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จ  ออกภายนอกพระราชฐาน ใช้ดนตรีปาน
กลาง โดยการบรรเลงพร้อมกันของดนตรีทั้ง 2 เชื้อชาติ เพิ่มความหนักเบาของดนตรีบางช่วง และใช้ท านองเพลงเดิม
ตลอดช่วงการแสดง  
  4. ช่วงที่ 3 ระยะเวลา 2.30 นาทีต้องการสื่อให้เห็นถึงความสามารถทางด้านศิลปะในแขนงของ
ดนตรีและการแสดง  ในการสร้างความรื่นเริงให้แก่พระมหากษัตริย์ และฝ่ายในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นโดยผ่าน
จินตนาการของผู้สร้างสรรค์ ใช้ดนตรีท านอง ปานกลางและ เร่งดนตรีให้เร็วขึ้น โดยใช้เครื่องดนตรีทั้ง 2 เช้ือชาติ
บรรเลงพร้อมกัน  

3. การออกแบบเครื่องแต่งกาย 
 ผู้สร้างสรรค์ออกแบบเครือ่งแต่งกายให้มีลกัษณะตามหลกัฐานที่ค้นพบ แต่จะมีการคิดสร้างสรรค์

เพิ่มเติม โดยได้ก าหนดให้ขัณฑีเป็นนักแสดงที่สร้างความรื่นเริงให้แก่พระมหากษัตริย์ดังนั้นจึงได้ศึกษาเครื่องแต่งกาย
ของ 2 เช้ือชาติเพื่อน ามาออกแบบเครื่องแต่งกายที่สื่อเห็นถึงเค้าโครงเดิมของขัณฑีที่พบในหลักฐาน ผสมผสานกับ
จินตนาการของผู้สร้างสรรค์เพื่อให้เครื่องแต่งกายสามารถบอกถึงลักษณะทางเพศของขัณฑีทั้ง 2 เช้ือชาติได้อย่าง
ชัดเจน   
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เครื่องแต่งกายขัณฑีแขกเปอร์เซีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การแต่งกายจากหลักฐานที่ค้นพบ การแต่งกายจากการสร้างสรรค ์

1. การโพกศีรษะ ใช้ผ้าสีพื้น หรือผ้าลาย คาดบริเวณ
หน้าผากในลักษณะเป็นขว้ันเป็นเกลียว   
2. เสื้อป้าย ที่มีลักษณะยาว กรอมแขน โดยวิธีการ      
ใส่แบบการป้ายข้าง และน าไปผูกไว้ใต้รักแร้ข้างที่ถนัด           
3. กางเกง จะเป็นทรงแบบ Paijama ใช้ผ้าลายตรงลงมา 
หรือใช้ผ้ามัสรู ลักษณะของกางเกงจะเป็นแบบสนับเพลา 

1. เสื้อป้าย ผู้สร้างสรรค์ยังคงลักษณะเสื้อป้ายยาวแต่ให้
เห็นเพียงแค่ช่วงล่าง โดยใช้ผ้าสีพื้นตัดเป็นทรงลักษณะ
กระโปร่งพลิ้วบาน                                                                 
2. เสื้อคลุม ผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบเป็นเสื้อคลุมยาว
แบบผ่าหน้าตั้งแต่สะเอวลงมา เพื่อเพ่ิมเติมลวงลายความ
เป็นเปอร์เซียผ่านบนตัวเสื้อ  
3. ผ้าผูกสะเอวใช้ผ้าชีฟองสไลด์ จากการศึกษาชาว
เปอร์เซียนิยมใช้ผ้าสีพื้น หรือผ้าลายต่างๆมาผูกคาด
สะเอวเหตุผลเพราะผ้าที่สะเอวอาจจะเป็นเครื่องบอก
ทางฐานะของตน  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 : เครื่องแต่งกายขัณฑีแขกเปอร์เซีย
จากหลักฐานที่ค้นพบ 

ที่มา : รติพร นิยมสกลุ 

ภาพที่ 2 : เครื่องแต่งกายขัณฑีแขกเปอร์เซีย 

จากการสร้างสรรค ์

ที่มา : อภิสิทธ์ิ ไพโรจน ์
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เครื่องแต่งกายขัณฑีจีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การแต่งกายจากหลักฐานที่ค้นพบ การแต่งกายจากการสร้างสรรค ์

1. หมวกวูซา เป็นหมวกยอดกลม มีข้างห้อยสองข้างยาว
ประมาณ 40 ซ.ม.     
2. เสื้อด้านใน ขุนนางราชวงศ์หมิงส่วนใหญ่จะใส่เสื้อคอ
กลมกว้าง แขนเสื้อกว้าง   
3. เชือกถักจีน หรือเรียกกว่า  “จงกั๋วเจี้ย”  หมายถึง
ความกลมเกลียว ซึ่งเป็นจุดเด่นของคนจีนที่พบติดต่อ
เพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งของน าโชคตามความเช่ือ   

1. เสื้อด้านใน ผู้สร้างสรรค์ได้เพิ่มให้เห็นความเป็นขัณฑี
จีนด้วยการเพิ่มคอเสื้อให้เป็นคอป้ายและ  เล่นสีบริเวณ
ช่วงคอสลับกัน และให้เห็นถึงความพลิ้วไหวของตัวกระ
โปร่งด้วยการตัดเย็บแบบซ้อนกลีบรอบตัวด้วยผ้าชีฟอง 
แต่ยังคงความยาวของตัวเสื่อ และแขนที่มีลักษณะกว้าง 
2. เสื้อด้านนอก  ผู้สร้างสรรค์ได้หยิบมาจากการแต่งกาย
ของนักแสดงจีนโดยใช้ผ้าสีแดงพ้ืนเพื่อให้เห็นถึงสีอันเป็น
เอกลักษณ์ของคนจีน และเพิ่มลวงลายจีนตามแนวขอบ
เสื้อ 

 
4. การออกแบบกระบวนท่าร า 

  กระบวนการออกแบบท่าร าในการแสดงชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้น าท่าทางของนาฏศิลป์ร่วมสมัย 
ประกอบไปด้วย ท่าทางการเคลื่อนไหวแบบเอเชียตะวันออกอย่างจีน และเอเชียตะวันตกอย่างเปอร์เซีย น ามา
ออกแบบท่าสร้างสรรค์ท่าทางประกอบการแสดง การแปรแถว การใช้ทิศทางการเคลื่อนไหว และความสมดุล 
  ช่วงที่ 1 ต้องการสื่อให้เห็นถึงบุคลิกลักษณะเฉพาะของขัณฑีจีน ขัณฑีแขกเปอร์เซีย ภายใน
พระราชฐานฝ่ายในโดยประกอบไปด้วย การท าความเคารพ การเดิน การทักทายกันในกลุ่มขัณฑี                     
จริตการใช้ร่างกายและการใช้ใบหน้าที่คล้ายผู้หญิง เช่น การมอง และการโอ้อวดความสามารถของขัณฑีท้ัง 2 เช้ือ
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ภาพที่ 3 : เครื่องแต่งกายขัณฑีจีนจากหลักฐานที่ค้นพบ 

ที่มา : วิภาดา กิตติโกวิท 
ภาพที่ 4 : เครื่องแต่งกายขัณฑีจีนจากการสร้างสรรค ์

ที่มา : อภิสิทธ์ิ ไพโรจน ์
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  ช่วงที่ 2 ต้องการสื่อให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ ของขัณฑีจีน ขัณฑีแขกเปอร์เซียตามหน้าที่       
การท างานภายในพระราชส านักฝ่ายใน และภายนอกพระราชฐานโดยให้เห็นถึงลักษณะการท างานที่แตกต่างกัน 
และคล้ายคลึงกัน ของขัณฑีทั้ง 2 เช้ือชาติ ประกอบไปด้วย  
  1. การเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ เช่น ท่าทางการนั่งเข้าเฝ้าตามฝ่ายการท างานฝ่ายซ้าย และฝ่าย
ขวา ท่าทางการท าความเคารพพระมหากษัตริย์ และการรับสิ่งของจากพระมหากษัตริย์ 
  2. การคอยอารักขาตามเสร็จพระมหากษัตริย์ เช่น การเสด็จตามพระมหากษัตริย์ภายนอก
พระราชฐาน                  
  3. การปรนนิบัติรับใช้พระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จออกภายนอกพระราชฐาน ประกอบไปด้วยการ
ท างาน 3 ช้ัน  เช่น ช้ันท่ี 1 ขัณฑีแขกเปอร์เซียท าหน้าที่คอยจัดพระที่นั่งหรือที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ช้ันที่ 2 
ขัณฑีทั้ง 2 เช้ือชาติท าหน้าที่ ในการติดต่อฝ่ายหน้ากับฝ่ายใน และช้ันที่ 3 ขัณฑีจีนท าหน้าที่ ในการดูแลความ
เรียบร้อยฝ่ายหน้า 
  ช่วงที่  3 ต้องการสื่อให้เห็นถึงความสามารถทางด้านศิลปะแขนงดนตรี และการแสดง             
ได้ก าหนดให้ขัณฑีทั้ง 2 เช้ือชาติเป็นนักแสดงในการสร้างความรื่นเริง ให้แก่พระมหากษัตริย์ และฝ่ายใน            
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น โดยผ่านจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ เช่นท่าทางที่ให้เห็นถึงความสนุกสนาน ท่าทางที่มี
ลักษณะแตกต่างกัน และเหมือนกัน 

3. การพัฒนาแบบ 
 พัฒนารูปแบบกระบวนท่าร าโดยการเพิ่มเทคนิคทางด้านอารมณ์ความรู้สึกของแต่ละเหตุการณ์ให้
เหมาะสมกับความหมายของการแสดงแต่ละช่วง 

4. การประกอบสร้าง 
เมื่อได้ท่าร าที่ท าการออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้สร้างสรรค์ได้ทดลองน ามาประกอบสร้าง เรียบเรียง

กระบวนท่าให้เหมาะสมกับการแสดง โดยให้นักแสดงทดลองปฎิบัติแล้วประเมินภาพการแสดงที่ปรากฎออกมาว่า
องค์ประกอบท้ังหมดตรงกับความหมายที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการจะสื่อในแต่ละช่วงการแสดง 

5. การเก็บรายละเอียด 
เก็บรายละเอียดโดยการสังเกตจุดบกพร่องในการแสดงท้ังกระบวนท่าร าและกระบวนการแปรแถว แล้วน า

ปรับปรุงแก้ไขทีละจุด เช่น การปฎิบัติท่าให้ช้าลง การท าซ้ า เป็นต้น  
 
 
6. การน าเสนอผลงาน 

 น าเสนอผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบการจัดแสดงเผยแพร่ต่อสาธารณะชน โดยมีการพิจารณาจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

7. การประเมินผล 
 น าผลงานการแสดงออกเผยแพร่ต่อสาธารณะบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
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ผลงานสร้างสรรค์ 
 จากการศึกษากระบวนการสร้าสรรค์ผลงานชุด ขัณฑีศรีปลัยวัล  เป็นผลงานการแสดงในรูปแบบการแสดง
นาฏศิลป์ร่วมสมัย  ใช้เพลงร่วมสมัยประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีจีน และเครื่องดนตรีเปอร์เซีย  โดยก าหนดเนื้อหา
การแสดง 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 น าเสนอบุคลิกลักษณะเฉพาะของขัณฑีจีน ขัณฑีแขกเปอร์เซีย ช่วงที่ 2 น าเสนอหน้าที่
การปรนนิบัติรับใช้ภายใน ภายนอกพระราชฐานและช่วงที่ 3 น าเสนอความสามารถทางด้านศิลปะแขนงดนตรี และ
การแสดงเพื่อ สร้างความรื่นเริงให้แก่พระมหากษัตริย์  ใช้นักแสดงผู้ชายจ านวน 10 คน ระยะเวลา  8 นาที       

บทสรุป 
 จากกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้สรุปได้ว่า จากการศึกษา ขัณฑีในราชส านักสมัยอยุธยาตอนต้น 
ผู้สร้างสรรค์ศึกษาความส าคัญ คุณสมบัติ และหน้าที่ของขัณฑี ผู้สร้างสรรค์ต้องการจะสื่อให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะ 
และหน้าท่ีของขัณฑีในราชส านักอยุธยาตอนต้น ผู้สร้างสรรค์มีความคาดหวังท่ีจะใช้ศิลปะการแสดงเป็นสื่อสร้างให้
เห็นถึงความส าคัญของขัณฑีและ ความไว้วางใจของพระมหากษัตริย์ต่อขัณฑีต่างชาติ อันเป็นที่ยอมรับในราชส านัก
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น  

ค าขอบคุณ 
 ผู้สร้างสรรค์ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์สายฝน ไฝเส้ง อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ค่อยให้ค าปรึกษาและ
ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง อาจารย์กิตติชัย รัตนพันธ์ ที่ค่อยให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับดนตรีประกอบการแสดง
ตลอดจนท านอง คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่คอยให้ค าปรึกษา  คณาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ศิลปะการแสดงรวมถึงเจ้าหน้าที่ส านักงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ทุกท่านที่
ให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้าน จนการท างานครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งผู้สร้างสรรค์ซาบซึ้งในความกรุณาอันใหญ่
ยิ่งจากท่าน และขอขอบพระคุณมา  ณ โอกาสนี้ 
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การสร้างสรรค์การแสดงพื้นบ้านภาคใต้ตอนบน ชุด ชนโคกบาล

ปาริชาติ สังขาชาติ1 หทัยกาญจน์ รอดช่วย1 และจิราวรรณ จันทร์โยธา2

บทคัดย่อ 

บทน�ำ : การละเล่นหัวล้านชนกันเป็นการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ของกลุ่มผู้ชายในสมัยก่อน ซึ่งเป็นการเลียนแบบจากการละเล่นชน

วัว นิยมเล่นเป็นการออกก�าลังกายหรือการประลองก�าลังในลักษณะการต่อสู้ และเป็นการสร้างความสนุกสนานให้กับคนในชุมชน

ตามงานเทศกาลต่าง ๆ

วตัถปุระสงค์ : เพือ่ศกึษาลกัษณะของหัวล้านแบบไทยทัง้ 7 ลกัษณะและกตกิาการละเล่นหวัล้านชนกนั น�าข้อมลูความรูม้าวเิคราะห์

เพื่อออกแบบสร้างสรรค์เป็นชุดการแสดง

วิธีกำรสร้ำงสรรค์ : กระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ใช้หลักการออกแบบท่าร�าของรองศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์

รกัษ์ ดงันี ้การศกึษาค้นคว้าข้อมลูจากเอกสาร ต�ารา และการสมัภาษณ์  การสร้างสรรค์การแสดง การสร้างสรรค์ดนตร ีการสร้างสรรค์

ท่าร�า การสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย การคัดเลือกนักแสดง และการน�าเสนองานต่อผู้เชี่ยวชาญ 

ผลกำรสร้ำงสรรค์ : ผลงานสร้างสรรค์ชุด ชนโคกบาล เป็นผลงานในรูปแบบการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ตอนบน มีโครงสร้างท่าร�าจาก

ชื่อลักษณะของหัวล้านแบบไทยทั้ง 7 ลักษณะตามจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ และเลียนแบบท่าทางของการละเล่นชนวัว ทั้งนี้ การ

แสดงแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 1) สื่อถึงลักษณะหัวล้านแบบไทยทั้ง 7 ลักษณะและคุณงามความดีของคนหัวล้านผ่านบทกลอนโนรา 

2) สื่อให้เห็นลักษณะการชนในท่าต่าง ๆ ของการละเล่นหัวล้านชนกัน 3) สื่อถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสนุกสนานของลักษณะของหัว

ล้านแบบไทยทั้ง 7 ลักษณะ การแสดงชุด ชนโคกบาล สร้างเพื่อเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาค

ใต้ของไทยให้คงอยู่สืบไป

ค�ำส�ำคัญ: ชนโคกบาล , การแสดงพื้นบ้านภาคใต้ตอนบน

1 นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
2 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
1Bachelor student, Performing Arts, Faculty of Arts, Thaksin University Songkhla 90000
2Performing Arts Lecturer, Faculty of Arts, Thaksin University Songkhla 90000
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The creation of folk performances in upper southern: Kokaban Fight Series.

Parichat Sangkhachat1 , Hathaikarn Rodchuay1 and Jirawan Chanyotha2

Abstract

Introduction : Bald head-to-head game is a southern folk game of the old men. This is an imitation of cow 

games. This popular to play as an exercise or power fight in a battle manner and creating fun for people in 

community according to various festivals.

Objective : Aim to study all 7 characteristics of Thai bald head styles and rules of bald head-to-head game, 

bring knowledge data to analyze for creative design as a performance set. 

Methods : Process of creating the work according to the concept of Associate Professor Emeritus Dr. Suraphon 

Virulrak as follows. Study, research from documents, texts and interviews, performance creation, music creation, 

dance creation, costume creation, casting and presentation to experts.

Results : The creation of folk performances in upper southern: Kokaban Fight Series. There is a dance structure 

based on the name of the characteristics of Thai bald head in all 7 characteristics according to the imagination 

of the creator and mimic the gestures of cow games. The show is divided into 3 phases: 1) to reflect the char-

acteristics of Thai bald head in all 7 characteristics and goodness through the poem accompanying the Nora 

songs. 2) conveying the collisions in different positions of bald head-to-head game. 3) conveying pride and 

values of living together with happiness. The performance of Kokaban fight series creates to disseminate the 

traditions and local identity of the southern region of Thailand.

Keyword: Kokaban Fight, folk performances in upper southern
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ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ : นาฏศิลปพื้นบ้านภาคใต้ตอนบน 

แนวความคิดหลัก 
 ผู้สร้างสรรค์ต้องการสื่อให้เห็นถึงลักษณะของหัวล้านแบบไทยทั้ง 7 ลักษณะและกติกาการละเล่นหัวล้านชนกัน ซึ่ง
ต้องการแสดงให้เห็นถึงคุณงามความดีของคนหัวล้าน แสดงในรูปแบบนาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้ตอนบน และสร้างความ
สนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่ผู้เล่นและผู้ชม  

ความส าคัญของการท างานสร้างสรรค์ 
 การละเล่นพ้ืนบ้าน หมายถึง มหรสพการแสดงต่าง ๆ เฉพาะถิ่น ท าเพื่อสนุกผ่อนคลายอารมณ์ หรือหมกมุ่นอยู่สิ่งใด 
ๆ ด้วยความเพลิดเพลิน การละเล่นของไทยซึ่งปรากฏหลักฐานว่ามีมาแต่สมัยกรุงสุโขทัยจากข้อความในหลักศิลาจารึกของพ่อ
ขุนรามค าแหง หลักฐานที่ปรากฏในหนังสือวรรณคดี และจิตรกรรมฝาพนัง เช่น มอญซ่อนผ้า ไม้หึ่ง คู่มวย (มวยไทย) คู่ปล้ า
(มวยปล้ า) คู่คลี (ตีคลี) โคคน (ชนโคคน) โครอบ โคระแทะ และชักเย่อ เป็นต้น ซึ่งมีการสืบทอดวิธีเล่นกันอย่างต่อเนื่อง และ
ปรับให้เข้ากับแต่ละยุคสมัยโดยการเล่นของไทย สอดแทรกไปกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยในแต่ละภาคอันได้แก่ ภาคกลาง 
ภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคใต้ เพื่อให้เกิดความสนุกสนานบันเทิงควบคู่กันไปกับการท างาน ทั้งในชีวิตประจ าวันและ
เทศกาลงานบุญ (ชัชชัย โกมารทัต.2557 : 33-37) 
 การละเล่นหัวล้านชนกันเป็นการละเล่นพื้นบ้านเก่าแก่ชนิดหนึ่งที่เล่นกันโดยทั่วไปในจังหวัดต่าง  ๆ ของภาคใต้ใน
สมัยก่อน เช่น สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา และปัตตานี บางท้องถิ่นอาจเรียกช่ือเป็นอย่างอื่น เช่น ชนโคคน 
ชนควายด้วยศีรษะ เป็นต้น การเล่นหัวล้านชนกัน แบ่งผู้เล่นเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 5 คน ประกอบด้วย คนชน 1 คน หมอผู้มีวิชา
อาคม 1 คน คนถืออาหารและน้ า 1 คน คนน าเข้าสนาม 2 คน คนชนจะใช้อวัยวะได้แค่บางส่วน คือ ศีรษะและไหล่ ชน ดัน 
งัดกันให้อีกฝ่ายเสียหลักออกนอกเขต การละเล่นหัวล้านชนกันเป็นที่การละเล่นของผู้ชายที่นิยมเล่นเป็นการออกก าลังกายหรือ
การประลองก าลัง ในลักษณะการต่อสู้ ซึ่งเลียนแบบจากกีฬาชนวัว การชนวัวเป็นกีฬาที่นิยมกันอย่างกว้างขวางในภาคใต้มีมา
ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ตลอดจนถึงปัจจุบัน จึงสันนิษฐานว่าการละเล่นหัวล้านชนกันมาพร้อมกับกีฬาวัวชน ตามหลักฐานที่พบ
ในต าราหน้าท่ีต ารวจครั้งกรุงเก่า หัวล้านชนกันมีเอกลักษณ์โดดเด่น สะดุดตาผู้พบเห็น และส่วนใหญ่คนหัวล้านมักจะมีร่างกาย
สูงใหญ่ ก าย า หัวล้าน เมื่อน ามาชนจึงเกิดความสนุกสนานกันในหมู่คณะ (จรัญ หอมเทียนทอง.2559 : 12) 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้สร้างสรรค์เห็นถึงความส าคัญของการละเล่นหัวล้านชนกัน ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่มีนิยม
เล่นกันในภาคใต้เมื่ออดีตที่ได้กระจายไปท่ัวทุกภาคของไทย การละเล่นหัวล้านชนกันได้แฝงคุณประโยชน์ ทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ ความสามัคคีในหมู่คณะความสนุกสนานอีกท้ังเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้ของ
ไทย ผู้สร้างสรรค์จึงหยิบยกการละเล่นหัวล้านชนกัน มาสร้างสรรค์ในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้ตอนบน ชุด 
ชนโคกบาล 

วัตถุประสงค์ 
 ศึกษาลักษณะของหัวล้านแบบไทยทั้ง 7 ลักษณะและกติกาการละเล่นหัวล้านชนกันเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงาน
ศิลปะการแสดงในรูปแบบนาฏศิลป์พ้ืนฐานภาคใต้ตอนบน 
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กระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
 ผู้สร้างสรรค์ออกแบบกระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรคโ์ดยใช้หลกัการแนวคิดนาฏยประดิษฐ์ การออกแบบ
นาฏกรรม ของศาสตราจารย์กิตตคิุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ โดยมีขัน้ตอน 6 คือ ดังนี้ 
 1. แนวความคิดงานสร้างสรรค์ 
 ผู้สร้างสรรค์ต้องการสื่อให้เห็นถึงลักษณะของหัวล้านแบบไทยทั้ง 7 ลักษณะและกติกาการละเล่นหัวล้านชนกัน ซึ่ง
ต้องการแสดงให้เห็นถึงคุณงามความดีของคนหัวล้าน แสดงในรูปแบบนาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้ตอนบน และสร้างความ
สนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่ผู้เล่นและผู้ชม  
 2. ก าหนดรูปแบบของการแสดง 
 ผู้สร้างสรรค์ได้ก าหนดการแสดงให้อยู่ในรูปแบบนาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้ตอนบน ใช้เวลาประมาณ 8 นาที และใช้
นักแสดงชายล้วนจ านวน 10 คน แทนกลุ่มคนหัวล้านแบบไทยท้ัง 7 ลักษณะ  
 3. ออกแบบโครงสร้างการแสดง 
 3.1 เนื้อหาการแสดง  
  มีการก าหนดเนื้อหาการแสดงออกเป็น 3 ช่วง คือ 
  ช่วงที่ 1 สื่อถึงลักษณะหัวล้านแบบไทยทั้ง 7ลักษณะ ได้แก่ ทุ่งหมาหลง ดงช้างข้าม ง่ามเทโพ ชะโดตี
แปลง แร้งกระพือปีก ฉีกขวานฟาด ราชคลึงเครา และคุณงามความดีของคนหัวล้านผ่านบทกลอนโนรา   
  ช่วงที่ 2 สื่อให้เห็นถึงกติกาการละเล่นหัวล้านชนกันผ่านบทกลอนหนังตะลุง และการชนในท่าต่าง ๆ ของ
การละเล่นหัวล้านชนกัน ได้แก่ การดัน การงัด การแทง  
  ช่วงที่ 3 สื่อถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสนุกสนานของคนหัวล้านแบบไทยทั้ง 7 ลักษณะ 
 3.2 โครงสร้างท่าร า 
  ผู้สร้างสรรค์ก าหนดเค้าโครงท่าร าจากช่ือลักษณะของหัวล้านแบบไทยทั้ง 7 ลักษณะตามจินตนาการของผู้
สร้างสรรค์ และเลียนแบบท่าทางของการละเล่นชนวัว จัดองค์ประกอบของท่าให้เกิดความแข็งแรงและสนุกสนาน โดยแบ่ง
ลักษณะท่าร าเป็น 3 ช่วง คือ 
  ช่วงที่ 1 เป็นการบอกลักษณะของหัวล้านแบบไทยทั้ง 7 ลักษณะ ก าหนดท่าร าตามช่ือเรียกของแต่ละทรง
ผมหัวล้าน ได้แก่ ทุ่งหมาหลง ดงช้างข้าม ง่ามเทโพ ชะโดตีแปลง แร้งกระพือปีก ฉีกขวานฟาด ราชคลึงเครา ดังตัวอย่าง
โครงสร้างท่าร าดังต่อไปนี้ 
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กระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
 ผู้สร้างสรรค์ออกแบบกระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรคโ์ดยใช้หลกัการแนวคิดนาฏยประดิษฐ์ การออกแบบ
นาฏกรรม ของศาสตราจารย์กิตตคิุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ โดยมีขัน้ตอน 6 คือ ดังนี้ 
 1. แนวความคิดงานสร้างสรรค์ 
 ผู้สร้างสรรค์ต้องการสื่อให้เห็นถึงลักษณะของหัวล้านแบบไทยทั้ง 7 ลักษณะและกติกาการละเล่นหัวล้านชนกัน ซึ่ง
ต้องการแสดงให้เห็นถึงคุณงามความดีของคนหัวล้าน แสดงในรูปแบบนาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้ตอนบน และสร้างความ
สนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่ผู้เล่นและผู้ชม  
 2. ก าหนดรูปแบบของการแสดง 
 ผู้สร้างสรรค์ได้ก าหนดการแสดงให้อยู่ในรูปแบบนาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้ตอนบน ใช้เวลาประมาณ 8 นาที และใช้
นักแสดงชายล้วนจ านวน 10 คน แทนกลุ่มคนหัวล้านแบบไทยท้ัง 7 ลักษณะ  
 3. ออกแบบโครงสร้างการแสดง 
 3.1 เนื้อหาการแสดง  
  มีการก าหนดเนื้อหาการแสดงออกเป็น 3 ช่วง คือ 
  ช่วงที่ 1 สื่อถึงลักษณะหัวล้านแบบไทยทั้ง 7ลักษณะ ได้แก่ ทุ่งหมาหลง ดงช้างข้าม ง่ามเทโพ ชะโดตี
แปลง แร้งกระพือปีก ฉีกขวานฟาด ราชคลึงเครา และคุณงามความดีของคนหัวล้านผ่านบทกลอนโนรา   
  ช่วงที่ 2 สื่อให้เห็นถึงกติกาการละเล่นหัวล้านชนกันผ่านบทกลอนหนังตะลุง และการชนในท่าต่าง ๆ ของ
การละเล่นหัวล้านชนกัน ได้แก่ การดัน การงัด การแทง  
  ช่วงที่ 3 สื่อถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสนุกสนานของคนหัวล้านแบบไทยทั้ง 7 ลักษณะ 
 3.2 โครงสร้างท่าร า 
  ผู้สร้างสรรค์ก าหนดเค้าโครงท่าร าจากช่ือลักษณะของหัวล้านแบบไทยทั้ง 7 ลักษณะตามจินตนาการของผู้
สร้างสรรค์ และเลียนแบบท่าทางของการละเล่นชนวัว จัดองค์ประกอบของท่าให้เกิดความแข็งแรงและส นุกสนาน โดยแบ่ง
ลักษณะท่าร าเป็น 3 ช่วง คือ 
  ช่วงที่ 1 เป็นการบอกลักษณะของหัวล้านแบบไทยทั้ง 7 ลักษณะ ก าหนดท่าร าตามช่ือเรียกของแต่ละทรง
ผมหัวล้าน ได้แก่ ทุ่งหมาหลง ดงช้างข้าม ง่ามเทโพ ชะโดตีแปลง แร้งกระพือปีก ฉีกขวานฟาด ราชคลึงเครา ดังตัวอย่าง
โครงสร้างท่าร าดังต่อไปนี้ 
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           ภาพที่ 1 ท่าแร้งกระพือปีก                ภาพที่ 2 ท่าฉีกขวานฟาด 
         ที่มา : หทัยกาญจน์ รอดช่วย          ที่มา : หทัยกาญจน์ รอดช่วย 

  ช่วงที่ 2 สื่อให้เห็นถึงการชนกันทั้ง 2 ฝ่าย เลียนแบบท่าทางของการละเล่นชนวัว ดังตัวอย่างโครงสร้าง   
ท่าร าดังต่อไปนี ้
                                 

 
ภาพที่ 3 ท่าชนในการแสดง ชุด ชนโคกบาล 

        ที่มา : หทัยกาญจน ์รอดช่วย     

  ช่วงที่ 3 สื่อให้เห็นท่าทางสนุกสนาน 
 3.3 โครงสร้างดนตรี 
  ผู้สร้างสรรค์เลือกใช้ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ตอนบน ซึ่งมีโครงสร้างของดนตรีในแต่ละช่วง ดังนี้ 
  ช่วงที่ 1 ใช้ดนตรีประกอบบทกลอนโนรา (กลอนสองโหม่ง) เพื่อบอกลักษณะเด่นของคนหัวล้านทั้ง 7 
ลักษณะ ได้แก่ ทุ่งหมาหลง ดงช้างข้าม ง่ามเทโพ ชะโดตีแปลง แร้งกระพือปีก ฉีกขวานฟาด ราชคลึงเครา และคุณงามความดี
ของคนหัวล้าน ใช้บทกลอนทั้งหมด 7 บท ระยะเวลาประมาณ 4 นาที 
  ช่วงที่ 2 ใช้ดนตรีประกอบกลอนหนังตะลุงบอกถึงกติกาการละเล่น และแสดงถึงการชนกันทั้ง 2 ฝ่าย ใน
ลักษณะเสียงดนตรีที่หนักแน่น ให้ความรู้สึกเร้าใจ ฮึกเหิม แข็งแรง ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 นาที 
  ช่วงที่ 3 ใช้ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ตอนบนบรรเลงประกอบความรื่นเริงสนุกสนาน ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 
นาที 
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 3.4 โครงสร้างเคร่ืองแต่งกาย 
  การแสดงชุด ชนโคกบาล เป็นการแสดงที่น าการละเล่นหัวล้านชนกัน นิยมเล่นกันเฉพาะกลุ่มผู้ชาย
สมัยก่อน มาเสนอในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้านภาคใต้ตอนบน ผู้สร้างสรรค์จึงออกแบบลักษณะการแต่งกายเป็น
ชาวบ้านภาคใต้ โดยก าหนดให้มี เสื้อคอกลมติดกระดุมหน้า นุ่งกางเกงขา 4 ส่วน จ านวน 8 คน ผ้าโสร่ง จ านวน 2 คน และ 
ผ้าขาวม้าใช้คาดเอว โดยใช้คู่สีตรงข้ามเป็นตัวก าหนดการออกแบบสีชุด เพื่อให้สีชุดดึงดูดสายตา และสร้างความน่าสนใจให้
ผลงานการสร้างสรรค์ ชุด ชนโคกบาล  
 4. ออกแบบและสร้างสรรค์การแสดง 
 4.1 การออกกแบบสร้างสรรค์ท่าร าประกอบการแสดง 
      กระบวนการออกแบบท่าร าในการแสดงชุด ชนโคกบาล ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างท่าร าจาก
ช่ือลักษณะของหัวล้านแบบไทยทั้ง 7 ลักษณะตามจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ และเลียนแบบท่าทางของการละเล่นชนวัว ซึ่ง
เป็นที่มาของการละเล่นหัวล้านชนกัน จัดองค์ประกอบท่าให้มีความแข็งแรง สนุกสนาน และภาพต่าง ๆ บนเวที สื่อให้เห็น
เหตุการณ์เรื่องราวต่าง ๆ ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย 
 4.2 การออกแบบสร้างสรรค์เพลงและดนตรีประกอบ 
     กระบวนการออกแบบดนตรีประกอบการแสดง ผู้สร้างสรรค์ได้ก าหนดรูปแบบการเลือกใช้ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้
ตอนบน ซึ่งมีโครงสร้างของดนตรีในแต่ละช่วง ดังนี้ 
 ช่วงที ่1 ดนตรีช้า ใช้บทกลอนโนรา (กลอนสองโหม่ง) เพื่อสื่อถึงลักษณะหัวล้านแบบไทยท้ัง 7 ลักษณะ และคณุงาม
ความดีของคนหัวล้าน  
 ช่วงที ่2 ดนตรีเร็ว จังหวะ 2 ช้ัน เพื่อสื่อให้เห็นถึงการชนกันในการละเล่นหัวล้านชนกัน 
 ช่วงที ่3 ดนตรีเร็ว จังหวะชั้นเดียว  เพื่อสื่อถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสนุกสนาน 
 4.3 การออกแบบสร้างสรรค์การแต่งกาย 
 การแสดงชุด ชนโคกบาล เป็นการแสดงที่น าการละเล่นหัวล้านชนกัน นิยมเล่นกันเฉพาะกลุ่มผู้ชายสมัยก่อน มา
เสนอในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้ตอนบน ผู้สร้างสรรค์จึงออกแบบลักษณะการแต่งกายเป็นชาวบ้านภาคใต้ 
โดยก าหนดให้มี เสื้อคอกลมผ่าหน้า (กระดุม) นุ่งกางเกงขา 4 ส่วนจ านวน 8 คน ผ้าโสร่งจ านวน 2 คน และ ผ้าขาวม้าใช้คาด
เอว โดยใช้คู่สีตรงข้ามเป็นตัวก าหนดการออกแบบสีชุด เพื่อให้สีชุดดึงดูดสายตา และสร้างความน่าสนใจให้ผลงานการ
สร้างสรรค์ ชุด ชนโคกบาล  
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างภาพการแต่งกายนักแสดงผลงานสร้างสรรค์ศลิปะการแสดง ชุด ชนโคกบาล 
ที่มา : หทัยกาญจน์ รอดช่วย 
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 3.4 โครงสร้างเคร่ืองแต่งกาย 
  การแสดงชุด ชนโคกบาล เป็นการแสดงที่น าการละเล่นหัวล้านชนกัน นิยมเล่นกันเฉพาะกลุ่มผู้ชาย
สมัยก่อน มาเสนอในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้ตอนบน ผู้สร้างสรรค์จึงออกแบบลักษณะการแต่งกายเป็น
ชาวบ้านภาคใต้ โดยก าหนดให้มี เสื้อคอกลมติดกระดุมหน้า นุ่งกางเกงขา 4 ส่วน จ านวน 8 คน ผ้าโสร่ง จ านวน 2 คน และ 
ผ้าขาวม้าใช้คาดเอว โดยใช้คู่สีตรงข้ามเป็นตัวก าหนดการออกแบบสีชุด เพื่อให้สีชุดดึงดูดสายตา และสร้างความน่าสนใจให้
ผลงานการสร้างสรรค์ ชุด ชนโคกบาล  
 4. ออกแบบและสร้างสรรค์การแสดง 
 4.1 การออกกแบบสร้างสรรค์ท่าร าประกอบการแสดง 
      กระบวนการออกแบบท่าร าในการแสดงชุด ชนโคกบาล ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างท่าร าจาก
ช่ือลักษณะของหัวล้านแบบไทยทั้ง 7 ลักษณะตามจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ และเลียนแบบท่าทางของการละเล่นชนวัว ซึ่ง
เป็นที่มาของการละเล่นหัวล้านชนกัน จัดองค์ประกอบท่าให้มีความแข็งแรง สนุกสนาน และภาพต่าง ๆ บนเวที สื่อให้เห็น
เหตุการณ์เรื่องราวต่าง ๆ ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย 
 4.2 การออกแบบสร้างสรรค์เพลงและดนตรีประกอบ 
     กระบวนการออกแบบดนตรีประกอบการแสดง ผู้สร้างสรรค์ได้ก าหนดรูปแบบการเลือกใช้ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้
ตอนบน ซึ่งมีโครงสร้างของดนตรีในแต่ละช่วง ดังนี้ 
 ช่วงที ่1 ดนตรีช้า ใช้บทกลอนโนรา (กลอนสองโหม่ง) เพื่อสื่อถึงลักษณะหัวล้านแบบไทยท้ัง 7 ลักษณะ และคณุงาม
ความดีของคนหัวล้าน  
 ช่วงที ่2 ดนตรีเร็ว จังหวะ 2 ช้ัน เพื่อสื่อให้เห็นถึงการชนกันในการละเล่นหัวล้านชนกัน 
 ช่วงที ่3 ดนตรีเร็ว จังหวะชั้นเดียว  เพื่อสื่อถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสนุกสนาน 
 4.3 การออกแบบสร้างสรรค์การแต่งกาย 
 การแสดงชุด ชนโคกบาล เป็นการแสดงที่น าการละเล่นหัวล้านชนกัน นิยมเล่นกันเฉพาะกลุ่มผู้ชายสมัยก่อน มา
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เอว โดยใช้คู่สีตรงข้ามเป็นตัวก าหนดการออกแบบสีชุด เพื่อให้สีชุดดึงดูดสายตา และสร้างความน่าสนใจให้ผลงานการ
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างภาพการแต่งกายนักแสดงผลงานสร้างสรรค์ศลิปะการแสดง ชุด ชนโคกบาล 
ที่มา : หทัยกาญจน์ รอดช่วย 
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จากภาพท่ี 4 ภาพการแต่งกายนักแสดงผลงานสร้างสรรค์ศลิปะการแสดง ชุด ชนโคกบาล ท้ังหมด 4 แบบ ดังนี้ 
  1. เสื้อคอกลมกระดมุหน้าลายไทยแขนสั้น นุ่งกางเกงเลขา 4 ส่วน ผ้าขาวม้า  
  2. เสื้อคอกลมกระดมุหน้าแขนสั้น นุ่งกางเกง 4 ส่วน ผ้าขาวม้า 
  3. เสื้อคอกลมกระดมุหน้าลายดอกแขนสั้น นุ่งกางเกงเลขา 4 ส่วน ผ้าขาวม้า   
  4. เสื้อคอกลมแขนสั้น นุ่งผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า 
 5. การเลือกนักแสดง 
  เนื่องจากองค์ประกอบนักแสดงเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ชุดการแสดงน่าติดตาม  ผู้สร้างสรรค์จึงคัดเลือก
นักแสดงโดยใช้ผู้ชาย 10 คน โดยมีเกณฑ์เลือกนักแสดง 
  1. นักแสดงต้องมีทักษะการเคลื่อนไหวและการใช้ร่างกายที่แข็งแรง 
  2. นักแสดงต้องมีทักษะในการแสดงอารมณ์ทางสีหน้าและท่าทาง  
  3. นักแสดงต้องเป็นคนช่างสังเกต มีปฏิภาณไหวพริบ 
  4. นักแสดงต้องมีทักษะในการฟังเพลง  
  5. นักแสดงต้องมีความอดทน ขยัน กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
 6. งบประมาณ 
  งบประมาณทั้งหมดที่ใช้ในการจัดท าศิลปะการแสดงนิพนธ์ ชุด ชนโคกบาล แบ่งออกเป็น  
2 ส่วน ดังนี้  
  1. การจัดท าผลงานสร้างสรรค์ ได้แก่ ค่าจัดท าดนตรีประกอบการแสดงและค่าจัดท าชุดเครื่องแต่งกาย
ประกอบการแสดง 
  2. การจัดท าเอกสารรูปเล่มศิลปะนิพนธ์ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าเข้าปกแข็งพิมพ์ทอง 

ผลงานสร้างสรรค์ 
 จากการศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานชุด ชนโคกบาล  เป็นผลงานการแสดงในรูปแบบนาฏศิลป์พื้นบ้าน
ภาคใต้ตอนบน มีโครงสร้างดนตรีประกอบการแสดง 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ดนตรีช้า ใช้บทกลอนโนรา (กลอนสองโหม่ง) เพื่อสื่อ
ถึงลักษณะหัวล้านแบบไทยท้ัง 7 ลักษณะ และคุณงามความดีของคนหัวล้าน ช่วงท่ี 2 ดนตรีเร็ว จังหวะ 2 ช้ัน เพื่อสื่อให้เห็น
ถึงการชนกันในการละเล่นหัวล้านชนกัน ช่วงที่ 3 ดนตรีเร็ว จังหวะช้ันเดียว  เพื่อสื่อถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสนุกสนาน             
มีโครงสร้างท่าร าจากช่ือลักษณะของหัวล้านแบบไทยทั้ง 7 ลักษณะตามจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ และเลียนแบบท่าทางของ
การละเล่นชนวัว ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 8 นาที ใช้นักแสดงผู้ชายล้วน จ านวน 10 คน เพื่อแทนลักษณะของหัวล้าน
แบบไทยทั้ง 7 ลักษณะ 

บทสรุป 
 จากกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้สรุปได้ว่า การน าเอาเรื่องราวเกี่ยวกับการละเล่นหัวล้านชนกัน มา
สร้างสรรค์เป็นผลงานทางด้านศิลปะการแสดง เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการละเล่นที่นิยมเล่นในผู้ชายในสมัยก่อน นิยมเล่นเป็น
การออกก าลังกายหรือการประลองก าลังในลักษณะการต่อสู้ และเป็นการสร้างความสนุกสนานให้กับคนในชุมชนตามงาน
เทศกาลต่าง ๆ ผู้สร้างสรรค์ต้องอาศัยกระบวนการคิดการวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างมีระบบ มีความแม่นย าใน
องค์ความรู้ของนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยเป็นอย่างดีจึงจะช่วยให้กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพ ผลงานสร้างสรรค์ชุด ชนโค
กบาล เป็นชุดการแสดงในอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการบูรณาการเช่ือมโยงจากเรื่องราวในอดีต กั บศาสตร์ทางด้าน
ศิลปะการแสดง ในอีกรูปแบบหนึ่ง และผู้สร้างสรรค์เองมีความคาดหวังที่จะใช้ศิลปะการแสดงเป็นเครื่องกระตุ้นให้เห็นคุณค่า
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คุณงามความดีของคนไม่ว่ารูปลักษณ์จะเป็นเช่นใดก็เป็นคนที่มีคุณค่าเสมอ อีกทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี และเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นภาคใต้ของไทยให้คงอยู่สืบไป  

ค าขอบคุณ 
 ผู้สร้างสรรค์ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์จิราวรรณ จันทร์โยธา ที่กรุณาให้ค าปรึกษาและตรวจสอบข้อมูลความ
ถูกต้อง อาจารย์อรวรรณ โภชนาธาร และคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปะการแสดงทุกท่านที่ให้ค าปรึกษาแนะน าในทุก ๆ 
ด้าน รวมถึงอาจารย์นรินทร พาหุรัตน์ ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับดนตรีประกอบการแสดง  ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีส านักงาน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนนิสิตสาขาวิชา
ศิลปะการแสดงทุกช้ันปี ที่คอยเป็นก าลังสนับสนุนจนการท างานครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งผู้สร้างสรรค์ซาบซึ้งในความ
กรุณาอันใหญ่ยิ่งจากท่าน และขอขอบพระคุณมา  ณ โอกาสนี้ 

เอกสารอ้างอิง 
[1] กรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา. (2557). การละเล่นพื้นบ้านไทย. กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์   
 เอส.ออฟเซ็ทกราฟฟิคดไีซน์. 
[2] เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ.์ (๒๕๔๖). ภาพอนาคตและคุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค์. กรงุเทพฯ : 
 ส านักงาน คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ. 
[3] จรัญ หอมเทียนทอง. (๒๕๔๙). การละเล่นพื้นบ้านไทย. กรุงเทพฯ : ส านักงานแสงดาว. 
[4] วิษณุ เอมประณีตร์. (๒๕๓๗). ต านานหัวล้านไทย. นนทบุรี : บริษัท ส.พิจิตรการพิมพ์ 
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[6] สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (๒๕๔๓,กรกฎาคม). วารสารทักษิณคดี. สงขลา : อลีนเพลส 
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ควำมมืดกับพื้นที่ว่ำง

มณี มีมาก1*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การสร้างสรรค์ผลงานหัวข้อ “ความมืดกับพื้นที่ว่าง” มีแนวคิดจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมืดที่ส่งผลท�าให้

เกิดพื้นที่ว่างในความรู้สึก

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมโดยวิธีการเขียนภาพทิวทัศน์บนพื้นด�าด้วยเทคนิคสีอะคริลิกบน

ผ้าใบ ที่จะสามารถน�าไปสู่ความรู้สึก สุขสงบ เงียบ ให้ปรากฏผ่านพื้นที่ของทิวทัศน์และความมืดยามค�่าคืน

วธิกีำรสร้ำงสรรค์ : โดยอาศยัพืน้ทีว่่างของผนืผ้าใบบางส่วนเพือ่ให้สามารถจินตนาการสร้างความหมายของพืน้ทีว่่างของอากาศและ

พืน้ทีว่่างของพืน้ดนิทีป่กคลมุไปด้วยต้นไม้ด้วยการใช้สสีร้างบรรยากาศทีก่ลมกลนืและมคีวามต่างของค่าน�า้หนกัสน้ีอยผสานกับการ

สร้างจังหวะที่ลื่นไหลของทรงพุ่ม โดยมีความมืดของพื้นด�าเป็นตัวครอบคลุมบรรยากาศโดยรวมของภาพท�าให้เกิดความหมายของ

พื้นที่ยามค�่าคืนในขณะเดียวกันก็แปลความหมายของพื้นที่ในความมืดเป็นพื้นที่ของทิวทัศน์ ด้วยการเขียนรายละเอียดของรูปทรง

ใบไม้ กิ่งก้าน ล�าต้น จากทิวทัศน์ในความคิด ความรู้สึก ของผู้สร้างสรรค์ให้ปรากฏขึ้นเป็นรูป

ผลกำรสร้ำงสรรค์ : ผลงานจ�านวน 12 ชิ้นที่สามารถส่งผลท�าให้ความมืดกับพื้นที่ว่างเกิดความหมายโดยผู้ชมผลงานต้องเพ่งพินิจ

พจิารณาลงไปในรายละเอียดของภาพท่ามกลางความมดืของบรรยากาศโดยรวม นัยยะของทวิทศัน์จงึจะปรากฏขึน้ชดัเจนเป็นเสมอืน

กุศโลบาย สามารถท�าให้ผู้ชมนิ่งสงบชั่วขณะ น�าพาไปสู่พื้นที่ในผลงานศิลปะของศิลปินได้

ค�ำส�ำคัญ : พื้นที่ว่าง ความมืด จิตรกรรม ทิวทัศน์

1 ผศ.ดร.,สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, จังหวัดสงขลา 90000
1 Assistance Professor, Dr., Visual Arts, Faculty of Fine Arts, Thaksin University, Songkhla, 90000
* Corresponding author: Tel.: 089-7478069.E-mail address: Roung.sangthong@gmail.com
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The darkness and space

Manee Meemak1*

Abstract

Introduction : The darkness and space is an artwork collection which was inspired by the study of the rela-

tionship between a darkness and space which effected to an emotion. 

Objective : To study a scenic painting on black background created process by using acrylic on canvas tech-

nique. The artworks can lead us to be calm through scenic spaces and the darkness of the nighttime.

Methodology : Artworks were created on some parts of canvas spaces that can be imagined and created the 

meaning of air spaces and ground spaces which covered by trees. The harmony of the atmosphere was creat-

ed by color, using a few difference of color weight, merged with the created of flow rhythm of bushes. The 

darkness of black background covered the artworks’ atmosphere created the meaning of nighttime space along 

with interpreting the definition of the space in the darkness by leaves, branches and trunks form painting details 

which painted from the inner feeling of the painter. 

Results : These creation processes created 12 paintings that can represents the meaning of the darkness and 

space but need to attentively consider into the painting details among a dark atmosphere. So the significant of 

the scenic painting can be clearly appeared as if a soundly trick to make the audience clam while go into the 

artist’s art space.

Keywords: Space, Darkness, Painting, Scenic
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ประเภทผลงานสร้างสรรค์  
จิตรกรรม 

 
แนวคิด 

ได้แรงบันดาลใจจากความงามของทิวทัศน์ในชนบทที่สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ ความสุขที่มีต่อพื้นที่โดยเน้นรูปทรง
จาก ต้นไม้ ป่าไม้ เงาสะท้อนสร้างเป็นพื้นที่อาณาบริเวณของความคิดในรูปแบบกึ่งจริงกึ่งฝัน ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ของความมืดกับพื้นที่ว่างบนพื้นฐานความคิดที่ว่า เมื่อความมืดกลืนกินรูปทรงจนไร้ความหมายก็จะกลายเป็นพื้นที่ว่าง และ
พื้นที่ว่างก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดความนิ่ง สงบ  โดยใช้เทคนิคจิตรกรรมสร้างรูปทรงขึ้นจากค่าน้ าหนักสว่างบนพื้นด า 
ของผืนผ้าใบ ด้วยวิธีการควบคุมบรรยากาศให้เกิดมิติทางความมืดในมุมกว้างของพื้นที่ทิวทัศน์ สร้างรูปทรงที่ท าให้ความ
เคลื่อนไหวของพื้นที่ว่างเป็นไปแบบไม่รุนแรง อาศัยค่าน้ าหนักสีเข้มของพื้นหลังช่วยกดความกระด้างและขอบเขตความหมาย
ของรูปทรง เพื่อให้เกิดความรู้สึกถึงพื้นที่ว่างจนเกิดสภาวะของความนิ่งสงบของบรรยากาศโดยรวม ปรากฏเป็นภาพทิวทัศน์ที่มี
รายละเอียดอย่างละเมียดละไม ด้วยจังหวะท่ีลื่นไหล ซ่อนตัวภายใต้บรรยากาศของความมืดที่น่ิงเงียบ ผ่านเงากระทบและแสง
สาดส่องที่นุ่มนวลของดวงจันทร์ยามค่ าคืน ส่งผลให้เกิดความหมายของพื้นที่ว่างที่เต็มไปด้วยรายละเอียดของรูปทรง 
 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
1 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สามารถแสดงความหมายของพื้นที่ว่างในทิวทัศน์ภายใต้ความมืดท่ีครอบคลุมอันจะ

น าไปสู่พื้นท่ีว่างในความรู้สึกโดยรวม แต่ยังคงสามารถเห็นรายละเอียดได้เด่นชัดปรากฏชัดขึ้นในความรู้สึกของผู้ดู ที่จะน าไปสู่
ความสุขความสงบ  

2 เพื่อศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับความมืดและพื้นที่ว่างที่เป็นไปตามกายภาพตามธรรมชาติ และพื้นที่ว่างลวงใน
งานศิลปะ 

3 เพื่อศึกษาเทคนิคกระบวนการทางจิตรกรรม  ด้วยสีอะคริลิกและสีหมึกพิมพ์  บนผ้าใบที่รองพื้นด้วยสีด า ใช้กลวิธี
การเขียนสีด้วยค่าน้ าหนักสว่างบนค่าสีน้ าหนักเข้ม เพื่อหาความลงตัวระหว่างรูปทรงและพื้นที่ว่าง ที่สามารถแสดงความหมาย
ของรูปทรงและในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกถึงพื้นที่ว่างของบรรยากาศด้วยการใช้พื้นที่สีด าของพื้นหลังได้ 
 

กระบวนการของการสร้างสรรค์ 
1 ศึกษาหาข้อมูล  เรื่องความมืดและพื้นที่ว่าง ท่ีส่งผลต่อความรู้สึก การรับรู้ ของมนุษย์ที่มีต่อความมืดและพื้นที่ว่าง 

ความว่างในเชิงพุทธศาสนา รวมถึงผลงานสร้างสรรค์ 
2 ลงพื้นทีเ่ก็บข้อมูลทิวทัศน์ ศึกษาสังเกตพื้นท่ีว่างของอากาศ พ้ืนทีว่่างในทิวทัศน์ธรรมชาติ  ศึกษารูปทรง โครงสร้าง

องค์ประกอบ และรายละเอียดของต้นไม้ ใบไม้ ชนิดของต้นไม้รวมไปถึงเงาตกกระทบ ด้วยการวาดเส้นและบันทึกด้วยกล้อง
ถ่ายภาพ 

3 น ามาประมวลสร้างสรรค์พื้นที่ขึ้นใหม่ด้วยวิธีการประมวลความรู้จากความจ าและความเข้าใจจากการศึกษาหา
ข้อมูลจริง 

4 ศึกษาวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลงานในช้ินถัดไปให้สามารถแสดงออกได้ตามวัตถุประสงค์ของการ
สร้างสรรค์มากยิ่งข้ึน 

5 เขียนเอกสารประกอบผลการสร้างสรรค์ 
6 น าผลงานเผยแพร่นิทรรศการ 
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อุปกรณ์ในการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
1 อุปกรณ์ในการศึกษาหาข้อมูลจากธรรมชาติโดยใช้การบันทึกภาพด้วยกล้องถ่ายภาพ และคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย

เอกสารส ี
2 อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ภาพร่างและผลงานจริง สีอะคริลิก หมึกพิมพ์ออฟเซ็ท น้ ายาเคลือบสี เฟรมผ้าใบ แปรง

ทาสี พู่กัน ไม้บรรทัด ดินสอสีส าหรับร่างภาพ คัดเตอร์ อุปกรณ์ท าความสะอาด 
 

เทคนิคในการสร้างสรรค์ 
1 เตรียมผ้าใบด้วยการใช้สีอะคริลิกสีด าผสมกับสีน้ าเงินและเขียว เพื่อให้พ้ืนผ้าใบมีความนุ่มนวลและไม่กระด้าง 
2 ร่างองค์ประกอบหลักของภาพแล้วเขียนรายละเอียดด้วยสีที่มีค่าน้ าหนักอ่อนบนพื้นหลังที่มีค่าน้ าหนักเข้มทั่วทั้ง

ภาพ แล้วค่อยๆเพิ่มค่าน้ าหนักแสงโดยการเขียนเพิ่มที่ละน้อย 
3 เขียนรายละเอียดภาพเริ่มจากการก่อตัวของรูปทรงใบไม้ จนกลายเป็นทรงพุ่มแล้วค่อยเพิ่มจังหวะของกิ่งก้านจน

กลายเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์ การจัดว่างของทรงพุ่มเน้นความลงตัวระหว่างพื้นที่ว่าง ขนาด และระยะของรูปทรงรวม ให้เกิดเป็น
เอกภาพ 

 
ผลงานสร้างสรรค ์

ผลงานสร้างสรรค์ได้มีการทดลองและพัฒนาในทางเทคนิคและรูปแบบ เพื่อสามารถสะท้อนความหมายและค้นหา
ความลงตัวระหว่างพ้ืนท่ีว่างกับความมืดจ านวน 12 ช้ิน สามารถแยกออกมาเป็น 4 ระยะดังนี ้

ผลงานระยะที่ 1 ศึกษาความลงตัวระหว่างพื้นที่ว่างและรูปทรงโดยการปล่อยพื้นที่ด าของผ้าใบส่วนบนและล่าง ให้
กินพ้ืนท่ีของภาพในอตัราส่วนทีม่ากเพื่อให้ส่วนที่เป็นพื้นด าท าหน้าที่เป็นพื้นที่ว่างของอากาศ ภาพโดยรวมดูกว้าง โล่ง และนิ่ง
ผนวกกับการใช้สีหมึกพิมพ์สร้างรูปทรงและรายละเอียดภาพ โดยการน าปากกาเมจิกที่ไม่มีหมึกมาจุ่มสีหมึกส าหรับภาพพิมพ์ 
เพื่อเขียนสร้างภาพแทนพู่กัน  ถึงแม้ว่าการใช้สีหมึกพิมพ์จะให้ความสดของสีได้ดี แต่ด้วยความเงาของสีท าให้เกิดเงาสะท้อน
รบกวนสายตาเมื่อมองภาพในมุมที่มีแสงสะท้อน ท าให้การควบคุมการเขียนรายละเอียดต่างๆของรูปทรงท าได้ยาก 

ผลงานระยะที่ 2 จัดว่างรูปทรงหลักไว้กลางภาพ โดยเน้นพื้นที่สีด าของเฟรมให้ล้อมรอบรูปทรงเพื่อเกิดความหมาย
ของพื้นที่ว่างของอากาศและพื้นน้ า ในลักษณะที่เชื่อมโยงกันระหว่างรูปทรงของต้นไม้และเงา ท าให้พื้นด าแยกเป็นสองส่วนใน
ความรู้สึกของคนดู คือ ด้านบนท าหน้าที่เป็นพื้นที่ว่างของท้องฟ้าและพื้นที่ว่างของอากาศที่ห้อมล้อมรูปทรง ส่วนด้านล่าง 
แสดงความหมายท าหน้าที่เป็นพื้นน้ า ท าให้ความมืดจากพื้นผ้าใบแสดงความหมายของพื้นท่ีว่างได้หลายนัย ส่งผลในผลงานดู
โล่ง โปร่ง และนิ่งสงบได้เป็นอย่างดี 

ผลงานระยะที่ 3 การจัดองค์ประกอบภาพในอัตราส่วนของพื้นที่ว่างกับรูปทรงในปริมาณที่เท่าๆกัน โดยเน้นการ
สร้างพื้นที่ว่างลวงเพิ่มขึ้น ด้วยการจัดองค์ประกอบของพื้นน้ าที่มีเงาตกกระทบในอัตราส่วนเท่ากับรูปทรงจริงด้านบน ให้พื้นที่
มืดของผืนผ้าใบท าหน้าที่เป็นอากาศและด้านล่าง ท าหน้าที่เป็นพื้นน้ า โดยใช้เทคนิคการเขียนด้วยสีอะคริลิกที่มีความเข้มข้น
ของเนื้อสีมากด้วยพู่กัน จึงสามารถสร้างรายละเอียดภาพได้ง่ายกว่า อีกทั้งยังช่วยลดเงาสะท้อนของแสงที่รบกวนสายตาได้
ดีกว่าการเขียนภาพด้วยสีหมึกพิมพ ์

ผลงานระยะที่ 4 ผลงานระยะนี้เน้นการสร้างรูปทรงด้านหน้า โดยจัดองค์ประกอบให้พื้นที่สีด าของผ้าใบอยู่ใน
ส่วนบนของภาพเพื่อให้เกิดพื้นที่ว่างท าหน้าที่เป็นอากาศด้านหลัง ช่วยในการผลักระยะในตัวภาพให้ลึกขึ้น รวมถึงเพิ่มเติม
รายละเอียดรูปทรงท่ีเป็นโครงสร้างมากยิ่งข้ึน ช่วยให้พื้นที่ว่างของอากาศล้อมรอบช่องว่างระหว่างรูปทรงได้ดี พร้อมทั้งเน้นค่า
น้ าหนักสีสว่าง คัดระยะหน้ามากขึ้น แต่ไม่ท าให้ภาพดูเคลื่อนไหวจนเกินไป เพราะพื้นหลังที่เป็นสีมืดช่วยควบคุมค่าน้ าหนัก
โดยรวมของภาพ ท าให้ความรู้สึกของภาพยังคงนิ่งสงบ ปลอดโปร่ง ส่งผลได้ตามวัตถุประสงค์ ตามเนื้อหาท่ีต้องการ 
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1 อุปกรณ์ในการศึกษาหาข้อมูลจากธรรมชาติโดยใช้การบันทึกภาพด้วยกล้องถ่ายภาพ และคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย

เอกสารส ี
2 อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ภาพร่างและผลงานจริง สีอะคริลิก หมึกพิมพ์ออฟเซ็ท น้ ายาเคลือบสี เฟรมผ้าใบ แปรง

ทาสี พู่กัน ไม้บรรทัด ดินสอสีส าหรับร่างภาพ คัดเตอร์ อุปกรณ์ท าความสะอาด 
 

เทคนิคในการสร้างสรรค์ 
1 เตรียมผ้าใบด้วยการใช้สีอะคริลิกสีด าผสมกับสีน้ าเงินและเขียว เพื่อให้พ้ืนผ้าใบมีความนุ่มนวลและไม่กระด้าง 
2 ร่างองค์ประกอบหลักของภาพแล้วเขียนรายละเอียดด้วยสีที่มีค่าน้ าหนักอ่อนบนพื้นหลังที่มีค่าน้ าหนักเข้มทั่วทั้ง

ภาพ แล้วค่อยๆเพิ่มค่าน้ าหนักแสงโดยการเขียนเพิ่มที่ละน้อย 
3 เขียนรายละเอียดภาพเริ่มจากการก่อตัวของรูปทรงใบไม้ จนกลายเป็นทรงพุ่มแล้วค่อยเพิ่มจังหวะของกิ่งก้านจน

กลายเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์ การจัดว่างของทรงพุ่มเน้นความลงตัวระหว่างพื้นที่ว่าง ขนาด และระยะของรูปทรงรวม ให้เกิดเป็น
เอกภาพ 

 
ผลงานสร้างสรรค ์

ผลงานสร้างสรรค์ได้มีการทดลองและพัฒนาในทางเทคนิคและรูปแบบ เพื่อสามารถสะท้อนความหมายและค้นหา
ความลงตัวระหว่างพ้ืนท่ีว่างกับความมืดจ านวน 12 ช้ิน สามารถแยกออกมาเป็น 4 ระยะดังนี ้

ผลงานระยะที่ 1 ศึกษาความลงตัวระหว่างพื้นที่ว่างและรูปทรงโดยการปล่อยพื้นที่ด าของผ้าใบส่วนบนและล่าง ให้
กินพ้ืนท่ีของภาพในอตัราส่วนทีม่ากเพื่อให้ส่วนที่เป็นพื้นด าท าหน้าที่เป็นพื้นที่ว่างของอากาศ ภาพโดยรวมดูกว้าง โล่ง และนิ่ง
ผนวกกับการใช้สีหมึกพิมพ์สร้างรูปทรงและรายละเอียดภาพ โดยการน าปากกาเมจิกที่ไม่มีหมึกมาจุ่มสีหมึกส าหรับภาพพิมพ์ 
เพื่อเขียนสร้างภาพแทนพู่กัน  ถึงแม้ว่าการใช้สีหมึกพิมพ์จะให้ความสดของสีได้ดี แต่ด้วยความเงาของสีท าให้เกิดเงาสะท้อน
รบกวนสายตาเมื่อมองภาพในมุมที่มีแสงสะท้อน ท าให้การควบคุมการเขียนรายละเอียดต่างๆของรูปทรงท าได้ยาก 

ผลงานระยะที่ 2 จัดว่างรูปทรงหลักไว้กลางภาพ โดยเน้นพื้นที่สีด าของเฟรมให้ล้อมรอบรูปทรงเพื่อเกิดความหมาย
ของพื้นที่ว่างของอากาศและพื้นน้ า ในลักษณะที่เชื่อมโยงกันระหว่างรูปทรงของต้นไม้และเงา ท าให้พื้นด าแยกเป็นสองส่วนใน
ความรู้สึกของคนดู คือ ด้านบนท าหน้าที่เป็นพื้นที่ว่างของท้องฟ้าและพื้นที่ว่างของอากาศที่ห้อมล้อมรูปทรง ส่วนด้านล่าง 
แสดงความหมายท าหน้าที่เป็นพื้นน้ า ท าให้ความมืดจากพื้นผ้าใบแสดงความหมายของพื้นที่ว่างได้หลายนัย ส่งผลในผลงานดู
โล่ง โปร่ง และนิ่งสงบได้เป็นอย่างดี 

ผลงานระยะที่ 3 การจัดองค์ประกอบภาพในอัตราส่วนของพื้นที่ว่างกับรูปทรงในปริมาณที่เท่าๆกัน โดยเน้นการ
สร้างพื้นที่ว่างลวงเพิ่มขึ้น ด้วยการจัดองค์ประกอบของพื้นน้ าที่มีเงาตกกระทบในอัตราส่วนเท่ากับรูปทรงจริงด้านบน ให้พื้นที่
มืดของผืนผ้าใบท าหน้าท่ีเป็นอากาศและด้านล่าง ท าหน้าที่เป็นพื้นน้ า โดยใช้เทคนิคการเขียนด้วยสีอะคริลิกที่มีความเข้มข้น
ของเนื้อสีมากด้วยพู่กัน จึงสามารถสร้างรายละเอียดภาพได้ง่ายกว่า อีกทั้งยังช่วยลดเงาสะท้อนของแสงที่รบกวนสายตาได้
ดีกว่าการเขียนภาพด้วยสีหมึกพิมพ ์

ผลงานระยะที่ 4 ผลงานระยะนี้เน้นการสร้างรูปทรงด้านหน้า โดยจัดองค์ประกอบให้พื้นที่สีด าของผ้าใบอยู่ใน
ส่วนบนของภาพเพื่อให้เกิดพื้นที่ว่างท าหน้าที่เป็นอากาศด้านหลัง ช่วยในการผลักระยะในตัวภาพให้ลึกขึ้น รวมถึงเพิ่มเติม
รายละเอียดรูปทรงท่ีเป็นโครงสร้างมากยิ่งข้ึน ช่วยให้พื้นที่ว่างของอากาศล้อมรอบช่องว่างระหว่างรูปทรงได้ดี พร้อมทั้งเน้นค่า
น้ าหนักสีสว่าง คัดระยะหน้ามากขึ้น แต่ไม่ท าให้ภาพดูเคลื่อนไหวจนเกินไป เพราะพื้นหลังที่เป็นสีมืดช่วยควบคุมค่าน้ าหนัก
โดยรวมของภาพ ท าให้ความรู้สึกของภาพยังคงนิ่งสงบ ปลอดโปร่ง ส่งผลได้ตามวัตถุประสงค์ ตามเนื้อหาท่ีต้องการ 

สรุปผลจากการศึกษา การสร้างสรรค์ผลงานท้ัง 4 ระยะมีแนวคิดจากการสรา้งรูปทรงทิวทัศน์ยามค่ าคืนบนพ้ืนท่ีว่างสี
ด าของผืนผ้าใบ เพื่อสร้างความหมายของพื้นที่ว่างดังกล่าวให้เกิดความหมาย และอาศัยสีด าของผืนผ้าใบเป็นตัวกลางในการ
ควบคุมบรรยากาศสีและภาพ ผนวกกับการศึกษาเทคนิควิธีการทางจิตรกรรมที่ส่งเสริมให้ผลงานโน้มน าความรู้สึกของผู้ชมไปสู่
ความสุข ความปลอดโปร่งภายในใจของผู้ชมได้เป็นอย่างดี 
 
ผลงานระยะที่1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลงานช่ือ  Nightscape 1  เทคนิค  สีหมึกพิมพ์บนผา้ใบ  ขนาด 100 x 120 ซม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลงานช่ือ  Nightscape 2  เทคนิค  สีหมึกพิมพ์บนผา้ใบ  ขนาด 100 x 120 ซม. 
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ผลงานระยะที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ผลงานช่ือ  The tree of  firefly           ผลงานช่ือ  moon shadow 
   เทคนิค   สีอะคริลิกบนผ้าใบ                เทคนิค   สีอะคริลิกบนผ้าใบ       
   ขนาด  100 x 45 ซม.           ขนาด  100 x 45 ซม. 
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ผลงานระยะที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ผลงานช่ือ  The tree of  firefly           ผลงานช่ือ  moon shadow 
   เทคนิค   สีอะคริลิกบนผ้าใบ                เทคนิค   สีอะคริลิกบนผ้าใบ       
   ขนาด  100 x 45 ซม.           ขนาด  100 x 45 ซม. 
 
 

ผลงานระยะที ่3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือผลงาน  Nightscape (1)  เทคนิค สี อะคริลิกบนผ้าใบ  ขนาด 50 X 100 ซม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือผลงาน  Nightscape (2)  เทคนิค สี อะคริลิกบนผ้าใบ  ขนาด 50 X 100 ซม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือผลงาน  Nightscape (3) เทคนิค สี อะคริลิกบนผ้าใบ  ขนาด 50 X 100 ซม. 
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ผลงานระยะ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ผลงานช่ือ  Crescent moon                  ผลงานช่ือ   Full moon 
       เทคนิค   สีอะคริลิกบนผ้าใบ            เทคนิคสีอะคริลิกบนผ้าใบ       
       ขนาด    100 x  45 ซม.       ขนาด     100 x 45 ซม. 

 

เอกสารอ้างอิง 

กฤษณ มูรติ[นามแฝง] (2540) ว่าด้วยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.แปลโด เนรัญชรา.กรุงเทพฯ:มูลนิธิดโกมลคีมทอง. 
มณี มีมาก (2560) พ้ืนที่และเวลาแห่งความสุขสงบ วารสารปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ควำมงำมจำกปรำกฎกำรณ์ แสงสีแห่งฤดูกำล

ยอดชาย พรหมอินทร์1*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ฤดูกาลเป็นปรากฏการณ์บนโลกท่ีมีความแตกต่างกันตามพิกัดต�าแหน่งที่ตั้ง ประเทศไทยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรดังน้ันจึงมี

โอกาสเห็นปรากฏการณ์ต่างๆ บนท้องฟ้ามากมาย สิ่งหนึ่งที่สามารถเห็นได้ทุกวัน คือพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตกดิน ท้องฟ้า

หลากสี ทั้งส้ม แดง ม่วง น�้าเงิน ซึ่งสีสันเหล่านี้จะค่อยๆ ปรากฏขึ้น เป็นแสงช่วงทไวไลท์ คือช่วงเวลารอยต่อของกลางวัน และกลาง

คืน ซึ่งมีความน่าสนใจผ่านกระบวนการทางภาพถ่ายเป็นผลงานสร้างสรรค์ชุด “ความงามจากปรากฏการณ์ แสงสีแห่งฤดูกาล” มี

ที่มาจากความประทับใจในปรากฎการณ์ของธรรมชาติในแต่ละฤดูกาล ในประเด็นของแสงและสีที่ปรากฏขึ้นในช่วงเวลาของแสง

ทไวไลท์ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายในมุมมองเชิงศิลปะอย่างมีคุณภาพ สร้างสุนทรียะ ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ความ

คดิและบนัทกึความประทบัใจโดยยดึหลกัความเป็นจรงิของสิง่เหล่านัน้ เพือ่ใช้ภาพถ่ายเป็นส่ือสากลช่วยจงูใจบคุคลอืน่ให้หันมาสนใจ

และตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติ 

วิธีกำรสร้ำงสรรค์ : ลงพื้นที่จริงในช่วงตอนเช้า และตอนเย็น เริ่มต้นตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นประมาณ 10 ถึง 15 นาที และช่วง

หลังพระอาทิตย์ขึ้นประมาณครึ่งชั่วโมง ขณะที่ช่วงเย็นเริ่มตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ตกประมาณหนึ่งชั่วโมง และหลังพระอาทิตย์ตกไป

แล้วประมาณ 10 ถึง 15 นาท ีในวนัท่ีอากาศเปิดมแีสงแดดสดใส ส�ารวจพืน้ทีโ่ดยรอบ เลือกมมุมองทีด่สีวยงามลงตัวทีส่ดุและสามารถ

แสดงจุดเด่นของแต่ละที่ ได้อย่างชัดเจน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์เสริมส�าหรับการบันทึกภาพ และท�าการถ่ายภาพจากสถาน

ที่จริงตามเวลาที่เหมาะสม ซึมซับบรรยากาศ อารมณ์ความรู้สึกประทับใจ และท�าการบันทึกภาพ หลังจากนั้นน�าเข้าสู่กระบวนการ

ปรับแต่งภาพ และคัดเลือกภาพที่สมบูรณ์

ผลกำรสร้ำงสรรค์ : สนุทรยีภาพทีเ่กดิขึน้จากการได้มองภาพถ่ายทีผ่่านการสร้างสรรค์ มมุมองผ่านเลนส์ด้วยเทคนคิและประสบการณ์

ในการบันทึกภาพ ท�าให้เกิดความประทับใจในความงามที่ปรากฏ กระตุ้นให้เกิดความตระหนักและความดีงามขึ้นในจิตใจ สามารถ

ส่งต่อไปยงัจติส�านกึแห่งการหวงแหน อนรุกัษ์สบืสานพัฒนาให้ยิง่เจรญิสืบต่อไป ภายใต้กรอบแนวคิดการโน้มน้าวจติใจ กระตุน้ความ
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Beauty from phenomenal Season light

Yodchye Phrom-inn1*

Abstract

Introduction : The season is a phenomenon on Earth that is different according to the location coordinates. 

Thailand is near the equator so there is a chance to see various phenomena. In the sky, One thing that can be 

seen every day Is the sunrise and sunset. The sky is colorful, orange, red, purple, blue. These colors will grad-

ually appear as twilight. The time interval of day and night. Are interesting in the light of the sky through the 

photos creative work, “Beauty from the phenomenon Season light” There comes from the impression of nat-

ural phenomena in each season on the issue of light and color that appears at the time of the twilight light 

Objective : To create quality works of art in a quality perspective, Create aesthetics Convey emotions and 

thoughts, and record the impression based on the reality of those things. To use photos as an international 

media to help attract other people to turn their attention. And realize the value of nature.

Creative methods : Real space in the morning and evening. Starting from before sunrise, about 10 to 15 min-

utes. And after the sunrise about half an hour. While the evening began before about an hour of sunset. And 

after sunset, about 10 to 15 minutes. On the day when the open air is bright, Explore the surrounding area, 

choose the best view, beautiful, perfect. And can show the highlights of each place Clearly. Prepare materials, 

Accessories for recording images, and taking pictures from real locations at the right time. Absorb the atmosphere 

emotionally impressed and save the image. After that, bring into the image refinement process and select the 

complete picture. 

Creative results : The aesthetics that arise from looking at photos that are creative. View through the lens with 

techniques and experience in recording images. Causing the impression of beauty that appears, stimulate 

awareness and goodness in the mind. Can forward to the consciousness of cherish, conserve and continue to 

develop and prosper. The concept of persuasion, stimulating a good feeling, guide to the beautiful side of the 

environment and way of nature to lead to sustainable development.

Keyword : Beauty, Phenomenon, Color light, Season
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ประเภทผลงานสร้างสรรค์  ศิลปะภาพถ่าย 

แนวความคิด  
สุนทรียภาพที่เกิดข้ึนจากการได้สัมผัสแสงสีที่เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ  ท าให้เกิดความประทับใจในความงามท่ี

ปรากฏ  ด้วยมุมมองผ่านเลนส์เทคนิคภาพถ่ายท่ีผ่านการสร้างสรรค์และประสบการณ์ในการบันทึกภาพ   กระตุ้นให้เกิดความ
ความดีงามข้ึนในจิตใจ  สามารถส่งต่อความตระหนักไปยังจิตส านึกแห่งการหวงแหน อนุรักษ์สืบสานพัฒนา  ภายใต้กรอบแนวคิด
การโน้มน้าวจิตใจ  กระตุ้นความรู้สึกท่ีดีงาม  ช้ีน าให้เห็นด้านสวยงามของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  และวิถีการด าเนินชีวิตที่ผสม
กลมกลืนกับธรรมชาติ  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ความส าคัญของการท างานสร้างสรรค์ 
สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพ  การถ่ายภาพคือการสร้างสุนทรียะหรือความงดงามให้กับชีวิต  ที่สามารถถ่ายทอด

จินตนาการ  ความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นภาพถ่าย  ที่ถูกบันทึกลงกรอบสี่เหลี่ยมความสุนทรียะในจิตใจ  อาจจะอยู่ท่ามกลางหุบ
เขา  เฝ้ามองปรากฏการณ์แห่งธรรมชาติ  มีการผสมผสานที่เข้ากันระหว่างสายลม  สายหมอก  แสงแดด  และรวมถึงสีเขียวแห่ง
แมกไม้  จนกลายเป็นความงดงามกระตุ้นโสตประสาทที่สร้างความจรรโลงใจ  ก่อเกิดจินตนาการจนถ่ายทอดออกมาเป็นภาพถ่าย
ในที่สุด  สุนทรียะไม่ได้เกิดข้ึนในธรรมชาติอย่างเดียว  หากยังเกิดข้ึนมากมายรอบๆ ข้าง  ข้ึนอยู่แต่ความพึงพอใจของตัวตนบุคคล
น้ันๆ อาจเป็นชุมชนย่านเมืองเก่า  อันเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าสืบสานทางวัฒนธรรมที่ด าเนินไปตามครรลองแห่งกาลเวลา  โบสถ์ 
วิหาร  ที่สะท้อนแบบวิถีชาวพุทธ  สวนสนุกหรือสวนสาธารณใกล้บ้าน ฯลฯ  ซึ่งต่างก็สร้างความสุนทรียะในจิตใจเรา  และที่กล่าว
มาก็ย่อมหมายถึงการก่อเกิดแห่งการถ่ายภาพ[1] 

ช่วงเวลาการถ่ายภาพทิวทัศน์  คือ ช่วงเช้า  และช่วงเย็น  เป็นสองช่วงเวลาเท่าน้ัน  โดยช่วงเช้าเร่ิมต้นต้ังแต่ก่อนพระ
อาทิตย์ข้ึนประมาณ 10 ถึง 15 นาที  และช่วงพระอาทิตย์ข้ึนจนถึงหลังพระอาทิตย์ข้ึนประมาณคร่ึงช่ัวโมง  หรือมากกว่าข้ึนอยู่กับ
สภาพแสงช่วงน้ันว่าสว่างจ้าขนาดไหน  ขณะท่ีช่วงเย็นเร่ิมต้ังแต่ก่อนพระอาทิตย์ตกประมาณช่ัวโมงจนถึงพระอาทิตย์ตก  และ
หลังพระอาทิตย์ตกไปแล้วประมาณ  10 ถึง 15 นาที  หรือมากกว่าน้ีโดยข้ึนอยู่กับสภาพท้องฟ้าว่าปลอดโปร่งแค่ไหน  เหตุที่เลือก
ช่วงเวลาดังกล่าวเพราะจะได้สภาพแสงที่ดูอบอุ่น  บรรยากาศโดยรอบถูกอาบด้วยแสงสีเหลืองทอง  ตลอดจนสีแดงส้มในช่วงพระ
อาทิตย์ข้ึน-ตก  ก่อนพระอาทิตย์ข้ึนและหลังพระอาทิตย์ตก  มันคือสิ่งที่ช่างภาพผู้หลงใหลในเสน่ห์ธรรมชาติของการถ่ายภาพ
ทิวทัศน์  ท่ีจะไม่ยอมปล่อยช่วงเวลาน้ีให้ผ่านเลยไป[2,3]  

การสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายเพ่ือเป็นการสะท้อนให้สังคมทั้งในพ้ืนที่และต่างพ้ืนที่ได้เห็นถึงความงามของธรรมชาติ   
สภาพแวดล้อมวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตลอดจนถึงศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานภูมิปัญญาท้องถ่ิน และแหล่งท่องเท่ียวบริเวณลุ่ม
น้ าทะเลสาบสงขลา  โดยใช้ศิลปะภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง ทั้งน้ีคุณค่าความงามทางด้านศิลปะก่อให้เกิดการรู้จักและเข้าใจตนเอง 
รวมทั้งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ผลสัมฤทธ์ิของศิลปะจึงมีบทบาท
ส าคัญย่ิงต่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติและการพัฒนาศักยภาพเพ่ือน ามาซึ่งกา รอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขให้กับสังคม เพ่ือให้
สาธารณชนตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและนับเป็นการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา  ให้คนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ได้รับรู้ความงามของลุ่มน้ าทะเลสาบ
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สงขลา  และเป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคม  ชุมชน  ท้องถ่ิน และจะได้น าความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพมาใช้ในการเรียน
การสอน และการวิจัยในโอกาสต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
 1.  เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายในมุมมองเชิงศิลปะอย่างมีคุณภาพ  สร้างสุนทรียะ  ถ่ายทอดอารมณ์  ความรู้สึก  
ความคิดและบันทึกความประทับใจโดยยึดหลักความเป็นจริงของสิ่งเหล่าน้ัน 

 2.  เพ่ือใช้ภาพถ่ายที่สวยงามเป็นสื่อสากลที่จะช่วยจูงใจบุคคลอื่นที่ได้ชมภาพให้หันมาสนใจและตระหนักถึงคุณค่าของ
ธรรมชาติ  กระตุ้นให้เกิดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมคิดหาแนวทางส่งเสริม  อนุรักษ์  และพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
 

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
 ลงพ้ืนที่จริงในตอนเช้า และตอนเย็นเร่ิมต้นต้ังแต่ก่อนพระอาทิตย์ข้ึนประมาณ 10 ถึง 15 นาที  และช่วงหลังพระ
อาทิตย์ข้ึนประมาณคร่ึงช่ัวโมง  ขณะที่ช่วงเย็นเร่ิมต้ังแต่ก่อนพระอาทิตย์ตกประมาณหน่ึงช่ัวโมง  และหลังพระอาทิตย์ตกไปแล้ว
ประมาณ  10 ถึง 15 นาที ในวันที่อากาศเปิดมีแสงแดดสดใส  ส ารวจพ้ืนที่โดยรอบ  เลือกมุมมองที่ดีสวยงามลงตัวที่สุดและ
สามารถแสดงจุดเด่นของแต่ละที่ ได้อย่างชัดเจน  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  อุปกรณ์เสริมส าหรับการบันทึกภาพ   และท าการ
ถ่ายภาพจากสถานที่จริงตามเวลาที่เหมาะสม  และซึมซับบรรยากาศ  อารมณ์ความรู้สึกประทับใจ  และท าการบันทึกภาพ  
หลังจากน้ันน าเข้าสู่กระบวนการปรับแต่งภาพ  และคัดเลือกภาพที่สมบูรณ์ 
อุปกรณ์ในการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

1.  ขาต้ังกล้อง เน่ืองจากเป็นช่วงที่มีแสงน้อย ขาต้ังกล้องเป็นอุปกรณ์ที่ส าคัญอย่างย่ิง เพ่ือให้ภาพชัดและคุณภาพของ
ภาพดีที่สุด แต่ส าหรับใครที่ไม่มีขาต้ังกล้องลองหาถุงทราย หรือถุงถ่ัวแทนก็ได้โดยใช้หนุนใต้กล้อง เพ่ือปรับองศาให้ได้ตามต้องการ 

2.  เลนส์มุมกว้าง  เพราะเป็นการถ่ายภาพท้องฟ้าบริเวณกว้าง ดังน้ันการจะเก็บภาพแสงของท้องฟ้ามุมกว้าง จึงควร
เลือกช่วงเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสเร่ิมต้ังแต่ 8-35 มม. ส่วนจะเลือกใช้ช่วงเลนส์มุมกว้างแค่ไหนน้ัน ก็ข้ึนอยู่กับว่าต้องการเก็บ
องค์ประกอบภาพอื่นๆ มากน้อยแค่ไหน หรืออาจเลือกใช้เลนส์มุมกว้างพิเศษหรือเลนส์ตาปลา (Fisheye lens) มีความยาวโฟกัส
น้อยมาก ซึ่งอยู่ระหว่าง 6-16 มม.  มีมุมองศาในการรับภาพ 180-360 องศา ภาพที่ได้จะมีลักษณะโค้งกลม นิยมใช้ส าหรับการ
ถ่ายภาพในลักษณะสร้างสรรค์ และแปลกตา 

3.  สายลั่นชัตเตอร์  เป็นอุปกรณ์เสริมที่ควรจะมีเพ่ือให้ภาพไม่สั่นไหว หรือหากไม่มีสายลั่นชัตเตอร์ก็อาจเลือกใช้โหมด
การถ่ายภาพแบบหน่วงเวลาก็ได้ ที่กล้องทุกตัวมีอยู่แล้ว 

4.  กล้องบันทึกภาพ  มีความละเอียดสูง ไม่ควรต่ ากว่า 24.2 MP และเป็นกล้องฟูลเฟรม 
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ประมาณ  10 ถึง 15 นาที ในวันที่อากาศเปิดมีแสงแดดสดใส  ส ารวจพ้ืนที่โดยรอบ  เลือกมุมมองที่ดีสวยงามลงตัวที่สุดและ
สามารถแสดงจุดเด่นของแต่ละที่ ได้อย่างชัดเจน  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  อุปกรณ์เสริมส าหรับการบันทึกภาพ   และท าการ
ถ่ายภาพจากสถานที่จริงตามเวลาที่เหมาะสม  และซึมซับบรรยากาศ  อารมณ์ความรู้สึกประทับใจ  และท าการบันทึกภาพ  
หลังจากน้ันน าเข้าสู่กระบวนการปรับแต่งภาพ  และคัดเลือกภาพที่สมบูรณ์ 
อุปกรณ์ในการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

1.  ขาต้ังกล้อง เน่ืองจากเป็นช่วงที่มีแสงน้อย ขาต้ังกล้องเป็นอุปกรณ์ที่ส าคัญอย่างย่ิง เพ่ือให้ภาพชัดและคุณภาพของ
ภาพดีที่สุด แต่ส าหรับใครที่ไม่มีขาต้ังกล้องลองหาถุงทราย หรือถุงถ่ัวแทนก็ได้โดยใช้หนุนใต้กล้อง เพ่ือปรับองศาให้ได้ตามต้องการ 

2.  เลนส์มุมกว้าง  เพราะเป็นการถ่ายภาพท้องฟ้าบริเวณกว้าง ดังน้ันการจะเก็บภาพแสงของท้องฟ้ามุมกว้าง จึงควร
เลือกช่วงเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสเร่ิมต้ังแต่ 8-35 มม. ส่วนจะเลือกใช้ช่วงเลนส์มุมกว้างแค่ไหนน้ัน ก็ข้ึนอยู่กับว่าต้องการเก็บ
องค์ประกอบภาพอื่นๆ มากน้อยแค่ไหน หรืออาจเลือกใช้เลนส์มุมกว้างพิเศษหรือเลนส์ตาปลา (Fisheye lens) มีความยาวโฟกัส
น้อยมาก ซึ่งอยู่ระหว่าง 6-16 มม.  มีมุมองศาในการรับภาพ 180-360 องศา ภาพท่ีได้จะมีลักษณะโค้งกลม นิยมใช้ส าหรับการ
ถ่ายภาพในลักษณะสร้างสรรค์ และแปลกตา 

3.  สายลั่นชัตเตอร์  เป็นอุปกรณ์เสริมที่ควรจะมีเพ่ือให้ภาพไม่สั่นไหว หรือหากไม่มีสายลั่นชัตเตอร์ก็อาจเลือกใช้โหมด
การถ่ายภาพแบบหน่วงเวลาก็ได้ ที่กล้องทุกตัวมีอยู่แล้ว 

4.  กล้องบันทึกภาพ  มีความละเอียดสูง ไม่ควรต่ ากว่า 24.2 MP และเป็นกล้องฟูลเฟรม 

 

  

เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 

เน่ืองจากแสง Twilight เป็นช่างแสงก่อนพระอาทิตย์ข้ึนและตก มันจึงมีช่วงเวลาให้เราถ่ายได้น้อยมาก เพ่ือที่เราจะไม่
พลาดแสงส าคัญน้ีเรา ทางที่ดีเราควร ดูมุมที่พระอาทิตย์ข้ึนหรือตกไว้ล่วงหน้า และหาฉาก หน้าสวยๆ เพ่ือให้ภาพที่ได้ดูน่าสนใจ
มากย่ิงข้ึน   

การต้ังค่ากล้อง 
การบันทึกไฟล์ ให้บันทึกไฟล์เป็น Raw เพ่ือที่สามารถมาปรับแก้ อุณหภูมิสี หรือมาขุดในส่วนเงามืดหลังคอมได้ต่อ

เพราะช่วงเวลาท่ีเราถ่าย ความต่างของสีมีค่อนข้างสูง 
ความไวแสง (ISO) ต้ังค่าความไวแสงให้ต่ าที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพ่ือป้องกันให้เกิดสัญญาณรบกวน (noise) น้อยที่สุด 

เพราะมีขาต้ังกล้องอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเร่ืองภาพเบลอจากการที่ใช้ ชัตเตอร์ช้าๆ 
รูรับแสง (f stop number) เลือกใช้ค่ารูรับแสงแคบๆ เพ่ือให้ได้ความคมชัดทั่วทั้งภาพ โดยอาจปรับค่ารูรับแสงมาก

ข้ึนหรือน้อยลงตามความเหมาะสม แต่ไม่ควรเลือกค่ารูรับแสงแคบเกินไป เพราะค่าท่ีแคบเกินไปก็ใช้ว่าจะได้คุณภาพของภาพที่มี
ความชัดที่สุด 

Noise Reduction ควรเปิดไว้เพราะระบบน้ีของกล้องช่วยลดปริมาณ Noise  หากเปิดรับแสงนานๆ แต่ว่าการ
ประมวลผลก็จะนานเท่ากับเวลาท่ีเราถ่ายภาพ 

Color Space จากปกติที่ต้ังเป็น sRGB ให้ต้ังเป็น Adobe RGB เน่ืองจาก Adobe RGB มีขอบเขตหรือช่วงของสี
มากกว่า sRGB โดยแสง Twilight จะมีการไล่โทนแสงสีค่อนข้างเยอะ ถ้าเราใช้ช่วงสีแบบ Adobe RGB ภาพที่ได้จะไล่โทนได้
ดีกว่า 

ระบบวัดแสง ใช้ระบบวัดแสงเฉพาะจุด การวัดแสงประเภทน้ีเหมาะกับการถ่ายภาพที่มีความเปรียบต่างของแสงสูง เรา
สามารถที่จะเลือกเน้นในจุดท่ีต้องการให้แสงพอดีได้ นอกจากน้ีการวัดแสงแบบเฉพาะจุด น้ีก็ยังเหมาะกับการถ่ายภาพย้อนแสง 
และการถ่ายภาพที่เราต้องการค่าแสงที่แม่นย าท่ีสุดอีกด้วย 

Speed Shutter เอาตามค่าท่ีเราได้ได้หลังจากปรับ ISO และรูรับแสงแล้ว ส่วนใหญ่ Speed ที่ได้จะค่อนข้างช้าจึงเป็น
สาเหตุที่เราต้องใช้ขาต้ังกล้องช่วย และเปิดระบบ Noise Reduction เพ่ือลดปริมาณ Noise 

เคล็ดลับ 

                - การถ่ายภาพ แสง Twilight เราควรวัดแสงและถ่ายออกมาให้คิดอันเดอร์นิดนึงเพ่ือให้ได้สีที่อิ่มตัวมากข้ึน และแสง
ที่ได้เราจะได้ไม่หลุดไฮไลท์ ซึ่งถ้าแสงหลุดไฮไลท์แล้วเราจะไม่สามารถมาดึงกลับมาได้  
                - การโฟกัสภาพ ด้วยเวลาท่ีเราถ่ายภาพแสง Twilight จะเป็นช่วงที่สภาพแสงทั่วไปค่อนข้างมืดการโฟกัสในที่มืดน้ัน
ท าได้ยาก ดังน้ันเราควรปรับต้ังค่าโฟกัสเลนส์เป็นแบบ Manual และปรับระยะเลนส์ไปที่ Infinity และหมุนเลนส์กลับมา 2 
มิลลิเมตร  
                - ถ่ายเก็บภาพเยอะๆ และรอ เพราะช่วงเวลาของแสง Twilight แต่ละช่วงเวลาบางที่ห่างกันแค่ไม่กี่นาที แสงที่ได้จะ
มีหลากหลาย เพ่ือให้ได้แสงที่สวยที่สุด เราจึงควรถ่ายเยอะๆและรอแสง 
                - ควรเช็คเวลาพระอาทิตย์ข้ึนหรือตก เพ่ือให้ไม่พลาดช่วงเวลาแสงทีส าคัญหรือไม่ก็ไปรอแสงดีกว่า 
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ผลงานสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

Twilight time 1 Canon 7D, iso 100 10 mm f/11 1/4 sec Twilight time 2 Canon 7D, iso 100 10 mm f/11 6.0 sec 

Twilight time 3 Canon 7D, iso 100 10 mm f/22 1.0 sec Twilight time 4 Canon 7D, iso 100 10 mm f/8  1/6 sec 

Twilight time 5 Canon 7D, iso 100 10 mm f/8 1/13 sec Twilight time 6 Canon 7D, iso 100 17 mm f/11 1/6 sec 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twilight time 7 Canon 7D, iso 100 22 mm f/11 2.5 sec Twilight time 8 Canon 7D, iso 100 22 mm f/11 3.2 sec 

Twilight time 9 Canon 7D, iso 100 24 mm f/5.6 1/13 sec Twilight time 10 Canon 7D, iso 100 105 mm f/5.6 1/4 sec 

Twilight time 11 Canon 7D, iso 160 10 mm f/11 30.0 sec Twilight time 12 Canon 7D, iso 400 22 mm f/8 5.0 sec 
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Twilight time 7 Canon 7D, iso 100 22 mm f/11 2.5 sec Twilight time 8 Canon 7D, iso 100 22 mm f/11 3.2 sec 

Twilight time 9 Canon 7D, iso 100 24 mm f/5.6 1/13 sec Twilight time 10 Canon 7D, iso 100 105 mm f/5.6 1/4 sec 
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สรุป 

ธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  หมุนเวียน  แปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาล  สิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติมีอยู่
มากมาย  แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ  สีสันของธรรมชาติจากช่วงแสงทไวไลท์  พลังของแสงสีที่ปรากฏในช่วงเช้าตรู่และแสงสีในตอนพลบ
ค่ า  หรือเรียกว่าช่วงทไวไลท์  แสงทไวไลท์ คือ แสงท้องฟ้าช่วงเวลาหลังพระอาทิตย์เพ่ิงลับขอบฟ้าในตอนเย็น  หรืออีกช่วงเวลา
หน่ึงคือ  ก่อนพระอาทิตย์ก าลังจะโผล่พ้นเส้นขอบฟ้าในตอนเช้า สีที่ปรากฏคือ สีเหลือง  สีส้ม  สีแดง  สีม่วง  สีน้ าเงิน  ความงาม
ที่ปรากฏเกิดจากสุนทรียภาพจากการสร้างความสัมพันธ์และความเป็นไปได้ของการสร้างสรรค์  บนพ้ืนฐานของแนวความคิดที่
เกี่ยวกับอิทธิพลของ  ความมหัศจรรย์แห่งพลังธรรมชาติ  ในประเด็น  แสง-สี ในช่วงทไวไลท์  ซึ่งจะส่งผลต่อความรู้สึกภายใน
จิตใจ  มีผลต่อทิศทางของการแสดงออกมาจากจิตใต้ส านึก  ส่งผลต่อความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนในการสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอา้งอิง 

1] ประสิทธ์ิ  จันเสรีกร.  (2542).  เทคนิคการถ่ายภาพฉบับสมบูรณ์.  กรุงเทพฯ : อิมเมจโฟกัส. 
2] สุรกิจ จิรทรัพย์สกุล.  (2551). ตากล้องต้องรู้, ตอนถ่ายวิวและทิวทัศน์.  กรุงเทพฯ :  จูปิตัส. 
3] สุรเดช วงศ์สินหลั่ง. (2538). ศิลปะการถ่ายภาพธรรมชาติ=The art of photographiny nature. กรุงเทพฯ Photo & Life. 

Twilight time 13 Canon 7D, iso 100 10 mm f/11 10.0 sec Twilight time 14 Canon 7D, iso 100 18 mm f/8 1.0 sec 
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Twilight time 13 Canon 7D, iso 100 10 mm f/11 10.0 sec Twilight time 14 Canon 7D, iso 100 18 mm f/8 1.0 sec 

กำรพัฒนำวิธีกำรใหม่ส�ำหรับกำรตรวจหำลำยนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวโลหะด้วยวิธีทำงเคมีไฟฟ้ำ

 ยามีละห์ กาเร็ง1  ธมลวรรณ รัตนวิจิตกูล2  เกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์3  สันติ์ สุขวัจน์4  วรากร ลิ่มบุตร5*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ปัจจบุนัพยานหลกัฐานทางนติวิทิยาศาสตร์ได้เข้ามามบีทบาทส�าคญัในกระบวนการยตุธิรรม เพราะพยานหลกัฐานแต่ละชิน้

สามารถระบุตัวผู้กระท�าความผิดและข้ันตอนในการท�าความผิดได้ หนึ่งในพยานหลักฐานที่ส�าคัญในการยืนยันตัวผู้กระท�าความผิด 

คือ ลายนิ้วมือแฝง ลายน้ิวมือแต่ละบุคคลจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน แม้กระทั่งฝาแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกัน และไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต 

วตัถปุระสงค์ : เพือ่พฒันาเทคนิคการหาลายนิว้มอืแฝงบนวสัดโุลหะโดยเทคนคิทางเคมไีฟฟ้า ทีใ่ช้งานง่ายและตรวจวดัได้อย่างรวดเรว็

วิธีกำรศึกษำ : การศึกษาครั้งนี้เป็นการหาลายนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวที่เป็นโลหะด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า โดยใช้สารละลายผสมของ

เงินไอออนและทองแดงไอออน (0.10 M AgNO
3
 + 0.05 M CuSO

4
) ในสารละลายเอทิลีนไกลคอล โดยการต่อขั้วลบเข้ากับวัตถุ

พยานที่เป็นโลหะที่ต้องการหาลายนิ้วมือแฝง และต่อขั้วบวกเข้ากับส�าลีที่ใช้จุ่มลงในสารละลายผสมของเงินไอออนและทองแดง

ไอออน จากนั้นวางส�าลีบนวัตถุพยานที่เป็นโลหะบริเวณที่ต้องการหาลายนิ้วมือแฝง โดยศึกษาศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า เวลา และจุด

ลักษณะพิเศษของลายนิ้วมือแฝงที่ปรากฏ

ผลกำรศึกษำ : พบว่า สภาวะที่เหมาะสมต่อการหาลายนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวที่เป็นโลหะ คือ ที่ศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 10 โวลต์ กระแส

ไฟฟ้าเท่ากับ 1.5 แอมแปร์ และเวลา 30 วินาที และทุกภาพสามารถชี้จุดลักษณะส�าคัญพิเศษได้อย่างน้อย 12 จุด

วิจำรณ์และสรุป : จากการศึกษา พบว่าการหาลายนิ้วมือแฝงบนโลหะด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้น สามารถหาลายนิ้วมือแฝง

บนพื้นผิวโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน�ามาประยุกต์ใช้ในทางนิติวิทยาศาสตร์ได้ 

ค�ำส�ำคัญ : ลายนิ้วมือแฝง เคมีไฟฟ้า จุดลักษณะพิเศษ โลหะ
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The development of latent fingerprints on metal substrate by electrochemical method

Yameelah Kareng1 Thamonwan Rattanawijitkul2 Kiattisak Promsuwan3 Sant sukhavachana4  

and Warakorn Limbut4*

Abstract

Introduction: At present, Forensic evidence has an important role in the justice process. Because of each 

evidence can identify the suspect and step to mistake in forensic investigations. One of the most important 

evidence to confirm the suspects are latent fingerprint. Fingerprints are unique person and immutable; even if 

twin born of the same egg.

Objective : To develop of the visualization of the latent fingerprint on metal substrate by electrochemical with 

easy to use and fast analysis. 

Methods : This prospective, to develop of latent fingerprint on metal by electrochemical using a mixture of 

silver ions and copper ions in ethylene glycol solution. Connect the negative electrode to metal substrate to 

find the latent fingerprint and connect the positive electrode to cotton dipped in a mixture of silver ions and 

copper ions. Then, place a cotton on metal for visualization of latent fingerprint. The latent fingerprint was 

obtained under the optimized condition of electrochemical deposition potential, current, time and minutiae. 

Results : The optimize condition for visualization of latent fingerprint on metal substrate was potential as 10.0 V, 

current as 1.5 A, time as 30 S and all image can point at least 12 special point. 

Conclusion : For the study, the visualization of latent fingerprint on metal substrate to development of 

electrochemical can latent fingerprint enhancement. They demonstrated a promising in forensic application. 

Keywords : Latent fingerprint, Electrochemical, minutiae, metal. 
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ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 

นวัตกรรมการตรวจหาลายน้ิวมือแฝงบนวัตถุพยานโลหะโดยใช้วิธีทางเคมีไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความส าเร็จในการตรวจหา
ลายนิ้วมือแฝงบนวัสดุที่เป็นโลหะที่ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทางนิติวิทยาศาสตร์ได้ 

     แนวความคิด 

แนวความคิดส าหรับการสร้างนวัตกรรมการตรวจหาลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุพยานโลหะด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้าที่ใช้งาน
ง่าย และรวดเร็ว โดยหลักการหาลายน้ิวมือแฝงบนโลหะด้วยไฟฟ้าคือ เมื่อผ่านแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงไอออนของเงินและ
ทองแดงจะรับอิเล็กตรอนที่ผิวช้ินงานที่เป็นขั้วลบ (-) กลายเป็นโลหะเงินและทองแดงเคลือบบนโลหะบริเวณที่ไม่มีลายนิ้วมือ
แฝงโดยการเกิดปฏิกิริยารีดักชัน (ดังแสดงในรูปที่ 1) ส่วนบริเวณที่มีลายนิ้วมือจะไม่เกิดการเคลือบของโลหะเงินและทองแดง 
เนื่องจากมีความเป็นฉนวนไฟฟ้าจึงท าให้สามารถเห็นลายนิ้วมือแฝงบนโลหะได้อย่างชัดเจน 

 

รูปที่ 1 แสดงนวัตกรรมการตรวจหาลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุพยานโลหะด้วยวิธีทางเคมไีฟฟ้า 

ความส าคัญของการท างานสร้างสรรค์ 

ปัจจุบันพยานหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในกระบวนการยุติธรรมเพราะ
พยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุสามารถพิสูจน์การกระท าความผิดที่เกิดขึ้นได้ ลายนิ้วมือถือเป็นพยานหลักฐานที่ส าคัญที่
สามารถยืนยันตัวผู้กระท าความผิดสามารถเช่ือมโยงกับคดีที่เกี่ยวข้อง  (Boonsongpairoj, 2009) เนื่องจากลายนิ้วมือมี
คุณสมบัติเฉพาะคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต และลายนิ้วมือของแต่ละบุคคลจะไม่ซ้ ากัน  (Ramos & 
Vieira, 2012) ลายนิ้วมือที่พบในสถานที่เกิดเหตุสามารถจ าแนกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ลายนิ้วมือสามมิติ (Plastic print) 
ลายนิ้วมือที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (Patent print) และลายนิ้วมือแฝง (Latent print) ลายนิ้วมือที่พบได้บ่อยในสถานที่เกิด
เหตุคือ ลายนิ้วมือแฝง (Zhang et al., 2015) เกิดจากสารที่ขับออกจากต่อมเหง่ือและต่อมไขมัน โดยสารที่ขับออกจากต่อม
เหง่ือและต่อมไขมันจะมีลักษณะใสไม่มีสี ประกอบด้วย เกลือ แคลเซียม แมกนีเซียม กรดแลกติก กรดอะมิโน (โปรตีน) ยูเรีย 
เป็นต้น และสารที่ขับออกจากต่อมไขมันมีลักษณะไม่มีสี ประกอบด้วย กลีเซอไรด์ กรดไขมัน สควอลีน แวกส์เอสเตอร์ สเตอ
รอล (Choi, McDonagh, Maynard, & Roux, 2008) ดังนั้นการเก็บลายนิ้วมือจากสถานที่เกิดเหตุจึงมีค่าในการพิสูจน์
ข้อเท็จจริงในช้ันศาลและเป็นท่ียอมรับในระดับสากลใช้กันท่ัวโลก 

พื้นผิววัตถุที่พบมากที่สุดในสถานที่เกิดเหตุมักเป็นจ าพวกโลหะ สแตนเลส เช่น มีด ปลอกกระสุนปืน กุญแจ และ
อาวุธชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นผิวท่ีไม่มีรูพรุน ไม่สามารถดูดซับเอาส่วนประกอบใดๆ ของคราบเหง่ือและไขมันได้ ท าให้ลายนิ้วมือ
ปรากฏบนพ้ืนผิวได้เป็นเวลานาน (Adirek Pitak, 2016) โดยทั่วไปการหาลายนิ้วมือแฝงบนโลหะนั้น ส านักงานพิสูจน์หลักฐาน
ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติจะนิยมใช้ 4 วิธี คือ วิธีการปัดผงฝุ่นด า (carbon black dust) การอบไอกาว (super glue) 
ร่วมกับการปัดผงฝุ่นด า การอบไอน้ าร่วมกับการฉายแสงความยาวคลื่น (polilight) และการอบไอกาวร่วมกับการย้อมสีโรดามนี 
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6G (rhodamine 6G) ซึ่งการใช้ผงฝุ่นด าต้องใช้ความช านาญในการปัดตามเส้นลายนิ้วมือและผงฝุ่นมักจะฟุ้งกระจายในอากาศ
ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจได้ และวิธีการอบไอกาวร่วมกับการฉายแสงความยาวคลื่น และการอบไอกาวร่วมกับการย้อมสีโร
ดามีน 6G โดยทั้งสามวิธีมักใช้เวลานานครึ่งช่ัวโมงถึงหนึ่งช่ัวโมง ก่อให้เกิดความล่าช้าในการจับกุมผู้กระท าความผิด  (Adirek 
Pitak, 2016)  

ดังนั้นในงานนี้จึงสนใจน าวิธีทางเคมีไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้ส าหรับการหาลายนิ้วมือแบบง่ายสะดวก รวดเร็วและ
ประหยัดสารเคมี โดยใช้สารละลายผสมของเงินไอออนและทองแดงไอออนในสารละลายเอทิลีนไกลคอลคอล โดยการต่อข้ัวลบ
เข้ากับวัตถุพยานที่เป็นโลหะที่ต้องการหาลายนิ้วมือแฝง และต่อขั้วบวกเข้ากับส าลีที่ใช้จุ่มลงในสารละลายผสมของเงินไอออน
และทองแดงไอออน จากนั้นวางส าลีบนวัตถุพยานท่ีเป็นโลหะบริเวณที่ต้องการหาลายนิ้วมือแฝง ซึ่งเมื่อสารละลายผสมของเงิน
ไอออนและทองแดงไอออนได้รับพลังงานไฟฟ้าจากอุปกรณ์ชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า ไอออนของเงินและทองแดงจะรับ
อิเล็กตรอนที่ผิวช้ินงานที่ขั้วลบกลายเป็นโลหะเงินและทองแดงเคลือบบนโลหะบริเวณที่ไม่มีสารคัดหลั่งโดยการเกิดปฏิกิริยา
รีดักชัน ส่วนบริเวณที่ไม่มีสารคัดหลั่งจะไม่เกิดการเคลือบด้วยโลหะเงินและทองแดงเนื่องจากมีความเป็นฉนวนทางไฟฟ้าท าให้
สามารถเห็นลายนิ้วมือแฝงปรากฏชัดเจน วิธีดังกล่าวสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทางนิติวิทยาศาสตร์ได้ 

วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

เพื่อพัฒนาวิธีการใหม่ส าหรับการตรวจหาลายนิ้วมือแฝงบนบนพื้นผวิโลหะด้วยวิธีทางเคมไีฟฟ้าที่ใช้งานง่าย และ
รวดเร็ว 

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

1. การเตรียมแผ่น stainless steel ที่มีลายนิ้วมือแฝงติดอยู ่

ท าการตัดพื้นผิวแผ่น stainless steel ให้มีขนาด 4.5×7 เซนติเมตร ก่อนประทับลายนิ้วมือลงบน แผ่น stainless  
steel ให้ล้างท าความสะอาดมือและท าให้แห้ง น าปลายนิ้วมือลูบบนใบหน้าบริเวณทีโซน (T-zone) ได้แก่ หน้าผาก จมูก แก้ม 
เพื่อให้ปลายนิ้วมือสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากต่อมไขมัน เคลือบติดบนนิ้วมือ น าปลายนิ้วมือประทับลงบนแผ่น stainless steel 
เพื่อให้ได้ตัวอย่างลายนิ้วมือแฝง 

2. การเตรียมสารละลายผสมของเงินไอออนและทองแดงไอออน 

เตรียมสารละลายผสมของเงินไอออนและทองแดงไอออน (0.10 M AgNO3 + 0.05 M CuSO4) ในสารละลายเอทิลนี
ไกลคอล ในอัตราส่วนโดยปริมาตรของเงินไอออนและทองแดงไอออน 1:1, 1:2 และ 2:1 คนจนสารละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 
สารละลายที่ได้จะเป็นสีเขียวอมฟ้า 

3. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของสารละลายผสมของเงินไอออนและทองแดงไอออน 

โดยศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของสารละลายผสมของเงินไอออนและทองแดงไอออน (0.10M AgNO3 + 0.05M 
CuSO4) ที่ประกอบด้วย 3 อัตราส่วนโดยปริมาตร คือ 1:2, 1:1 และ 2:1 โดยท าการเจือจางด้วยสารละลายเอทิลีนไกลคอล  
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6G (rhodamine 6G) ซึ่งการใช้ผงฝุ่นด าต้องใช้ความช านาญในการปัดตามเส้นลายนิ้วมือและผงฝุ่นมักจะฟุ้งกระจายในอากาศ
ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจได้ และวิธีการอบไอกาวร่วมกับการฉายแสงความยาวคลื่น และการอบไอกาวร่วมกับการย้อมสีโร
ดามีน 6G โดยท้ังสามวิธีมักใช้เวลานานครึ่งช่ัวโมงถึงหนึ่งช่ัวโมง ก่อให้เกิดความล่าช้าในการจับกุมผู้กระท าความผิด  (Adirek 
Pitak, 2016)  

ดังนั้นในงานนี้จึงสนใจน าวิธีทางเคมีไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้ส าหรับการหาลายนิ้วมือแบบง่ายสะดวก รวดเร็วและ
ประหยัดสารเคมี โดยใช้สารละลายผสมของเงินไอออนและทองแดงไอออนในสารละลายเอทิลีนไกลคอลคอล โดยการต่อข้ัวลบ
เข้ากับวัตถุพยานที่เป็นโลหะที่ต้องการหาลายนิ้วมือแฝง และต่อขั้วบวกเข้ากับส าลีที่ใช้จุ่มลงในสารละลายผสมของเงินไอออน
และทองแดงไอออน จากนั้นวางส าลีบนวัตถุพยานท่ีเป็นโลหะบริเวณที่ต้องการหาลายนิ้วมือแฝง ซึ่งเมื่อสารละลายผสมของเงิน
ไอออนและทองแดงไอออนได้รับพลังงานไฟฟ้าจากอุปกรณ์ชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า ไอออนของเงินและทองแดงจะรับ
อิเล็กตรอนที่ผิวช้ินงานที่ขั้วลบกลายเป็นโลหะเงินและทองแดงเคลือบบนโลหะบริเวณที่ไม่มีสารคัดหลั่งโดยการเกิดปฏิกิริยา
รีดักชัน ส่วนบริเวณที่ไม่มีสารคัดหลั่งจะไม่เกิดการเคลือบด้วยโลหะเงินและทองแดงเนื่องจากมีความเป็นฉนวนทางไฟฟ้าท าให้
สามารถเห็นลายนิ้วมือแฝงปรากฏชัดเจน วิธีดังกล่าวสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทางนิติวิทยาศาสตร์ได้ 

วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

เพื่อพัฒนาวิธีการใหม่ส าหรับการตรวจหาลายนิ้วมือแฝงบนบนพื้นผวิโลหะด้วยวิธีทางเคมไีฟฟ้าที่ใช้งานง่าย และ
รวดเร็ว 

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

1. การเตรียมแผ่น stainless steel ที่มีลายนิ้วมือแฝงติดอยู ่

ท าการตัดพื้นผิวแผ่น stainless steel ให้มีขนาด 4.5×7 เซนติเมตร ก่อนประทับลายนิ้วมือลงบน แผ่น stainless  
steel ให้ล้างท าความสะอาดมือและท าให้แห้ง น าปลายนิ้วมือลูบบนใบหน้าบริเวณทีโซน (T-zone) ได้แก่ หน้าผาก จมูก แก้ม 
เพื่อให้ปลายนิ้วมือสัมผัสกับสารคัดหลั่งจากต่อมไขมัน เคลือบติดบนนิ้วมือ น าปลายนิ้วมือประทับลงบนแผ่น stainless steel 
เพื่อให้ได้ตัวอย่างลายนิ้วมือแฝง 

2. การเตรียมสารละลายผสมของเงินไอออนและทองแดงไอออน 

เตรียมสารละลายผสมของเงินไอออนและทองแดงไอออน (0.10 M AgNO3 + 0.05 M CuSO4) ในสารละลายเอทิลนี
ไกลคอล ในอัตราส่วนโดยปริมาตรของเงินไอออนและทองแดงไอออน 1:1, 1:2 และ 2:1 คนจนสารละลายเป็นเนื้อเดียวกัน 
สารละลายที่ได้จะเป็นสีเขียวอมฟ้า 

3. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของสารละลายผสมของเงินไอออนและทองแดงไอออน 

โดยศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของสารละลายผสมของเงินไอออนและทองแดงไอออน (0.10M AgNO3 + 0.05M 
CuSO4) ที่ประกอบด้วย 3 อัตราส่วนโดยปริมาตร คือ 1:2, 1:1 และ 2:1 โดยท าการเจือจางด้วยสารละลายเอทิลีนไกลคอล  

 

4. ศึกษาค่าศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และระยะเวลาที่เหมาะสมในการตรวจหาลายนิ้วมือแฝง 

ศึกษาค่าศักย์ไฟฟ้าในการตรวจหาลายนิ้วมือแฝงโดยก าหนดให้ค่าศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 0.5 , 1.0, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 
10.0 และ 11.0 โวลต์ แต่ละศักย์ไฟฟ้าจะใช้กระแสไฟฟ้าและเวลาในการตรวจหาลายนิ้วมือแฝงเท่ากับ 0.5 , 1.0, 1.5, 2.0, 
3.0, 4.0 และ 5.0 แอมแปร์ ที่เวลา 15, 30 และ 60 วินาที ตามล าดับ  

5. ศึกษาเปรียบเทียบจุดลักษณะส าคัญพิเศษบนเส้นลายนิ้วมือ 

 โดยการน าภาพถ่ายลายนิ้วมือแฝงที่ได้มาเปรียบเทียบเพื่อช้ีจุดลักษณะส าคัญพิเศษ (Minutia) ของลายนิ้วมือที่ได้ 
โดยจะต้องได้จุดลักษณะส าคัญพิเศษอย่างน้อย 12 จุด ซึ่งเป็นจุดที่ยอมรับในระดับสากลให้เป็นพยานหลักฐานทางนิติ
วิทยาศาสตร์ในช้ันศาลได้ (ส าหรับศาลไทยใช้ 10 จุด) (Adirek Pitak, 2016) จึงจะสามารถระบุได้ว่าลายนิ้วมือที่น ามา
เปรียบเทียบเป็นบุคคลเดียวกัน  

อุปกรณ์ในการด าเนินการผลติผลงานสร้างสรรค์ 

1. สารเคมีและวัสดุอุปกรณ์ 

 เอทิลีนไกลคอล ผลิตโดยบริษัท Avantor Performance Materials ประเทศโปแลนด์ ซิลเวอร์ไนเตรท ผลิตโดย
บริษัท Avantor Performance Materials ประเทศโปแลนด์ และคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต ผลิตโดยบริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคช่ัน 
ซัพพลายส์ จ ากัด  

2. เคร่ืองมือ 

  อุปกรณ์ชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้าส าหรับการตรวจหาลายนิ้วมือแฝงบนโลหะประกอบด้วยขั้วแอโนด และขั้วแคโทด 
โดยตัวอุปกรณ์สามารถก าหนดศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และเวลาที่ต้องการได้  

เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 

1. การตรวจหาลายนิ้วมือแฝงบน stainless steel ด้วยวิธทีางเคมีไฟฟ้า 

การตรวจหาลายนิ้วมือแฝงจะน าวิธีการชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้าโดยอาศัยหลักการทางเซลล์ไฟฟ้าเคมีมาประยุกต์ใช้ 
ซึ่งประกอบด้วยขั้วลบหรือแคโทด ขั้วบวกหรือแอโนด และสารละลายอิเล็กโทรไลต์ จะเช่ือมต่อกับวัตถุพยานที่เป็นโลหะที่
ต้องการหาลายนิ้วมือ และจุ่มขั้วบวกในสารละลายผสมของเงินไอออนและทองแดงไอออน และวางส าลีบนวัตถุพยานที่เป็น
โลหะตัวอย่างวัตถุที่มีลายนิ้วมือแฝงประทับอยู่ โดยขั้วไฟฟ้าทั้งสองจะต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้า เมื่อให้ศักย์ไฟฟ้าและ
กระแสไฟฟ้า Ag+ และ Cu2+ จากช้ันสารละลายอิเล็กโทรไลต์ จะเกิดการแพร่ไปยังผิวหน้าของขั้วไฟฟ้ าท างานเพื่อไปรับ
อิเล็กตรอน โดย Ag+ และ Cu2+ จะไปรับอิเล็กตรอนเฉพาะบริเวณที่ไม่มีสารคัดหลั่งของลายนิ้วมือที่มาสัมผัส เมื่อ Ag+ และ 
Cu2+ รับอิเล็กตรอน จะกลายเป็นโลหะเงินและทองแดง ท าให้เห็นรอยลายนิ้วมือปรากฏขึ้น (รูปที่ 2) 
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รูปที่ 2 กลไกการเกิดรอยลายนิ้วมอืแฝงบนวัตถุพยาน 

ผลงานสร้างสรรค์ 

1. ศึกษาสภาวะของสารละลายผสมของเงินไอออนและทองแดงไอออนที่เหมาะสม 

จากผลการศึกษาพบว่าสารละลายผสมของเงินไอออนและทองแดงไอออนท่ีอัตราส่วน 2:1 โดยปริมาตร (รูปที่ 3 (ข))
มีการเคลือบของโลหะเงินมากกว่าโลหะทองแดงบนโลหะบริเวณที่ไม่มีสารคัดหลั่ง จึงท าให้มองเห็นรายละเอียดของลายเส้นนิ้ว
มือท่ีปรากฏทึบเกินไป ส าหรับอัตราส่วน 1:2 โดยปริมาตร (รูปที่ 3 (ค)) มีการเคลือบของโลหะทองแดงมากกว่าโลหะเงิน จึงท า
ให้มองเห็นรายละเอียดของลายเสน้นิ้วมือท่ีปรากฏไม่ชัด เนื่องจากลายนิ้วมือแฝงที่ได้มีสีอ่อน ส่วนท่ีอัตราส่วน 1:1 โดยปริมาตร 
(รูปที่ 3 (ก)) จะปรากฏเห็นลายนิ้วมือแฝงที่ชัดเจนที่สุด ดังนั้นอัตราส่วนความเข้มข้นโดยปริมาตรของสารละลายผสมของเงิน
ไอออนและทองแดงไอออนที่เหมาะสมคือท่ีอัตราส่วน 1:1 โดยปริมาตร 

 

  

 

 

รูปที่ 3 แสดงอัตราส่วนความเขม้ขน้โดยปรมิาตรของสารละลายผสมเงินและทองแดง (ก) อัตราส่วน 1:1  (ข) อัตราส่วน 2:1   
(ค) อัตราส่วน 1:2 

2. ศึกษาศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และเวลาที่เหมาะสมในการหาลายนิ้วมือแฝง 

 จากผลการศึกษาศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และเวลาพร้อมกันในสารละลายผสมของเงินไอออนและทองแดงไอออน 
ในการหาลายนิ้วมือแฝง โดยให้ศักย์ไฟฟ้า 0.5 , 1.0, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0 และ 11.0 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 0.5, 1.0, 1.5, 
2.0, 3.0, 4.0 และ 5.0 แอมแปร์ ที่เวลา 15, 30 และ 60 วินาที จากการศึกษาพบว่า เริ่มเห็นลายนิ้วมือท่ีศักย์ไฟฟ้า 4.0 โวลต์ 
และเห็นลายนิ้วมือแฝงที่ชัดเจนตั้งแต่ 6.0 โวลต์จนถึง 10.0 โวลต์ ที่กระแสไฟฟ้า 1.5 แอมแปร์ โดยเวลาที่ 15 วินาที มองไม่
เห็นลายนิ้วมือแฝง จะเห็นลายนิ้วมือที่ชัดเจนที่เวลา 30 วินาที แต่เมื่อเวลาเพิ่มขึ้นเป็น 60 วินาที ลายนิ้วมือแฝงเกิดความ

ก ข ค 
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ผลงานสร้างสรรค์ 
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ไอออนและทองแดงไอออนที่เหมาะสมคือท่ีอัตราส่วน 1:1 โดยปริมาตร 

 

  

 

 

รูปที่ 3 แสดงอัตราส่วนความเขม้ขน้โดยปรมิาตรของสารละลายผสมเงินและทองแดง (ก) อัตราส่วน 1:1  (ข) อัตราส่วน 2:1   
(ค) อัตราส่วน 1:2 

2. ศึกษาศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และเวลาที่เหมาะสมในการหาลายนิ้วมือแฝง 

 จากผลการศึกษาศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และเวลาพร้อมกันในสารละลายผสมของเงินไอออนและทองแดงไอออน 
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เห็นลายนิ้วมือแฝง จะเห็นลายนิ้วมือที่ชัดเจนที่เวลา 30 วินาที แต่เมื่อเวลาเพิ่มขึ้นเป็น 60 วินาที ลายนิ้วมือแฝงเกิดความ

ก ข ค 

เสียหาย ซึ่งอาจเกิดจากการหายไปของลายนิ้วมือและรอยลากของส าลีท่ีเป็นเส้น ดังนั้น ศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และเวลาที่
เหมาะสมคือ 10.0 โวลต์ 1.5 แอมแปร์ เป็นเวลา 30 วินาที  (รูปที่ 4) 

 

รูปที่ 4 แสดงตัวอย่างการหาลายนิ้วมือแฝงบนโลหะด้วยอุปกรณ์ชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า (ก) นิ้วโป้ง (ข) นิ้วช้ี    

(ค) นิ้วกลาง (ง) นิ้วนาง (จ) นิ้วก้อย โดยใช้ศักย์ไฟฟ้า 10.0 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 1.5 แอมแปร์ และเวลา 30 วินาที 

3. ศึกษาเปรียบเทียบจุดลักษณะส าคัญบนเส้นลายนิ้วมือ 

 จากการศึกษาลายนิ้วมือและจุดลักษณะส าคัญพิเศษของลายเส้นที่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้ว่าเป็นคนเดียวกัน 
จากผลการทดลอง เมื่อน าลายนิ้วมือท้ังสองมาเปรียบเทียบโดยพิจารณาจากจุดลกัษณะพิเศษท่ีปรากฏจะต้องเหมือนกัน 12 จดุ  
พบว่าลายนิ้วมือทั้งสองที่น ามาเปรียบเทียบพบจุดลักษณะส าคัญพิเศษหรือจุดต าหนิท่ีเหมือนกัน 12 จุด ได้แก่ จุดที่ 1, 2, 3, 9
และ 10 เป็นเส้น Bifurcation จุดที่ 5 และ 7 เป็นเส้น Enclosure (Lake) จุดที่ 4, 8, 11 และ 12 เป็นเส้น Bridge และจุดที่ 
6 เป็น delta จากจุดลักษณะส าคัญที่ตรงกัน 12 สามารถระบุได้ว่าเป็นลายนิ้วมือของบุคคลคนเดียวกัน (รูปที่ 5) 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 แสดงภาพเปรียบเทียบจดุลักษณะส าคญับนเส้นลายนิ้วมือท่ีศักย์ไฟฟ้า 10 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 1.5 แอมแปร ์            
ที่เวลา 30 วินาที 

4. การประยุกต์ใช้ 

 จากวิธีที่พัฒนาขึ้นโดยอาศัยหลักการทางไฟฟ้าเคมี จึงน ามาประยุกต์ใช้กับโลหะที่พบบ่อยในชีวิตประจ าวันนั่นคือ 
เหรียญ 1 บาท, 2 บาท, 5 บาท และ 10 บาท โดยใช้ศักย์ไฟฟ้า 10.0 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 1.5 แอมแปร์ และเวลา 30 วินาที 
จากการศึกษาพบว่าเหรียญทุกเหรียญปรากฏลายนิ้วมือแฝงชัดเจน ยกเว้นเหรียญ 10 บาท เป็นเหรียญที่ประกอบด้วยโลหะ 2 



1770

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ชนิด ดังนั้นการปรากฏของลายนิ้วมือแฝงจึงขึ้นกับการจ่ายศักย์ไฟฟ้ากระแสตรงบริเวณโลหะชนิดใดก็จะปรากฏลายนิ้วมือแฝง
บริเวณนั้น 

รูปที่ 6 ตัวอย่างการหาลายนิ้วมือแฝงบนเหรียญ (ก) 1 บาท (ข) 2 บาท (ค) 5 บาท และ (ง) 10 บาท 
ดังนั้นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ส าหรับหาลายนิ้วมือบนโลหะโดยใช้วิธีทางเคมีไฟฟ้า โดยพัฒนาให้มีความง่าย สะดวก 

รวดเร็ว และประหยัดสารเคมี มีขั้นตอนในการท าที่ไม่ซับซ้อนโดยใช้สารละลายผสมของเงินไอออนและทองแดงไอออนใน
สารละลายเอทิลีนไกลคอล ต่อขั้วลบเข้ากับวัตถุพยานที่เป็นโลหะที่ต้องการหาลายนิ้วมือแฝง และต่อขั้วบวกเข้ากับส าลีที่ใช้จุ่ม
ลงในสารละลายผสมของเงินไอออนและทองแดงไอออน จากนั้นวางส าลีบนวัตถุพยานที่เป็นโลหะบริเวณที่ต้องการหา
ลายนิ้วมือแฝง จากการศึกษาศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และเวลาที่เหมาะสมในการหาลายนิ้วมือแฝงคือ 10.0 โวลต์ 1.5 
แอมแปร์ 30 วินาที เมื่อน าภาพถ่ายลายนิ้วมือมาท าการเปรียบเทียบจุดส าคัญบนเส้นลายนิ้วมือ พบว่าลายนิ้วมือทั้งสองเป็น
บุคคลเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าวิธีการดังกล่าวที่พัฒนาขึ้นสามารถน ามาประยุกต์ใช้ทางนิติวิทยาศาสตร์ได้ 

ค าขอบคุณ 

 ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ ส าหรับเงินทุนวิจัย และการให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์ และสถานท่ีที่ใช้ในการท าการทดลองในครั้งนี้ 

เอกสารอ้างอิง 

[1] Adirek Pitak, A. S., Kheamrutai Thamaphat, Surin Chomsaohus and Siriprapa Rattanyu. (2016). Latent  
fingerprint detection on metal physical evidence using electrochemical cell. Science and 
Technology, 11, 16.  

[2] Boonsongpairoj, S. (2009 ) .  Lifting latent fingerprint on rough surface and curve surface with magnetic 
powder, glue and transparent silicone. (Master of science), Silpakorn University,  

[3] Choi, M. J., McDonagh, A. M., Maynard, P., & Roux, C. (2008 ) .  Metal-containing nanoparticles and nano-
structured particles in fingermark detection. Forensic Sci Int, 179(2-3), 87-97. 

[4] Ramos, A. S., & Vieira, M. T. (2012). An efficient strategy to detect latent fingermarks on metallic surfaces. 
Forensic Science International, 217(1), 196-203. doi:https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2011.10.047 

[5] Zhang, M., Yu, X., Qin, G., Zhu, Y., Wang, M., Wei, Q., . . . Zhang, X. (2015). Latent fingerprint enhancement 
on conductive substrates using electrodeposition of copper. Science China Chemistry, 58(7), 1200-
1205.  
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ศึกษาและออกแบบอุปกรณ์เสริมปรับความสูงใบเลื่อยวงเดือนมือถือ 
วรรณา  ศักดิ์สงค ์

 
ประเภทน าเสนอ : แบบโปรเตอร์ สาขานวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ นวัตกรรมทางการศึกษา  
ความเป็นมาของปัญหา : 
  กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีของ
อาชีวศึกษาในปัจจุบันนี้ สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในลักษณะผู้ปฏิบัติ
หรือประกอบอาชีพอิสระได้ ซึ่งเป็นเรียนแบบบูรณาการโดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลางช่วยฝึกให้ผู้เรียนรู้จักน าความรู้ไปผสมผสาน  
รู้จักใช้เหตุผลและการน าไปประยุกต์ใช้  เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน  เป็นหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วย
การปฏิบัติจริง ซึ่งน้ันก็หมายถึงการได้ใช้เครื่องมือกล เครื่องจักรกลประกอบการเรียนในการปฏิบัติจริงในการเรียน 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจถึงปัญหาและความส าคัญของเครื่องจักรกลและเครื่องมือกลงานไม้ชนิดเครื่องเลื่อยวง
เดือน สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน วิทยาลยัเทคนิคหาดใหญ่เป็นกรณีศึกษา เพราะสาขางานนี้เมื่อจบการศึกษาใน
ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสงู (ปวส.) สามารถที่จะประกอบอาชีพอิสระได้ด้วยตัวเองไดเ้ลย เช่น รับเหมางานตกแต่ง
ภายใน โดยเป็นต้นเป็นทางเลือกให้ไม่ต้องไปเป็นลูกจ้าง 

ซึ่งผู้วิจัยต้องการศึกษาและออกแบบอุปกรณ์เสรมิปรับความสูงใบเลื่อยวงเดือนมือถือมือถือ ส าหรับใช้งานร่วมกับโต๊ะ
ปฏิบัติการส าหรับเครื่องมือกลงานไม้หรือโต๊ะประยุกต์รูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการปรับระดับสูงต่ าของใบ
เลื่อยจากด้านบนโดยไม่ต้องก้มหรอืย่อลงนั่งปรับใต้โตะ๊เวลาใช้งาน อีกทั้งยังช่วยลดความเสีย่งในการเกิดอุบัติเหตุ เพราะผู้วิจยั
จะมุ่งเน้นถึงความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นส าคัญ 
 
ความส าคัญของการท างานสร้างสรรค์ :  

ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ส าหรับสื่อการเรยีนการสอนอ านวยความสะดวกในการเรยีนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกล
และเครื่องมือกลงานไม้ชนิดเครื่องเลื่อยวงเดือน ส าหรับตัด ผ่า ซอย และเซาะร่อง เป็นต้น ผู้เรยีนหรอืผู้ใช้มีความสะดวกและ
ปลอดภัยขณะใช้งาน ก่อให้เกิดศักยภาพ ประสิทธิภาพ ทักษะในการเรียนเพิ่มขึ้น 
 
วัตถุประสงค ์:  

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการอุปกรณ์เสริมปรับความสูงใบเลื่อยวงเดือนมือถือ   
2. เพื่อออกแบบอุปกรณ์เสริมปรับความสูงใบเลื่อยวงเดือนมือถือ  
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ใช้อุปกรณ์เสรมิปรับความสูงใบเลื่อยวงเดือนมือถือ  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย :  

 3.1  กรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : โดยยึดกรอบ (หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 
2557 ประเภทอุตสาหกรรม สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ) ซึ่งหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ . 2542 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ .ศ . 2551 และความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อผลิตก าลังคนระดับฝีมือที่มีสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในลักษณะผู้ประกอบอาชีพอิสระได้ 

 3.2  กรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : 1) ยึดกรอบเครื่องจักรกลงานไม้ชนิดเครื่องเลื่อยวงเดือน (อ้างอิงจาก
รายการครุภัณฑ์เครื่องจักรกลงานไม้ ภาคก่อสร้าง-โยธา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่) ร่วมกับรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการ
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พัฒนาด้านทักษะพิสัย (Psycho-Motor Domain) ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียน
ในด้านการปฏิบัติ การกระท าหรือการแสดงออกต่างๆ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้หลักการ วิธีการ ตามรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน (Simpson) และรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ (Harrow) ซึ่ง
ทักษะปฏิบัติที่สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน หากได้รับการฝึกฝนที่ดีแล้วก็จะเกิดความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความ
เช่ียวชาญช านาญการ และความคงทนผลของพฤติกรรมหรือการกระท าสามารถสังเกตได้จาก ความแม่นย า ความเร็ว หรือ
ความราบรื่นในการจัดการ ซึ่งเริ่มจากระดับที่ซับซ้อนน้อยไปจนถึงระดับที่มีความซับซ้อนมาก  2) ยึดกรอบแนวคิดด้านการ
ออกแบบโครงสร้างเฟอร์นิเจอร์ โครงสร้างซึ่งเป็นส่วนท่ีส าคัญมากในการรับน้ าหนักความแข็งแรงของเฟอร์นิเจอร์ 3) ยึดกรอบ
แนวคิดการปฏิบัติงานในโรงงาน คือ ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่จะเกิดแก่ร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สินในขณะ
ปฏิบัติงาน  

3.3  กรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : ด้วยแบบประเมินความพึงพอใจโดยยึดกรอบใช้หลักการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (ธีระชัย  สุขสด. 2544 : 88) ดังนี้ ด้านหน้าที่ใช้สอย ด้านความแข็งแรง ด้านความสะดวกสบาย และด้านความ
ปลอดภัยในการใช้งาน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย : 

4.1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการอุปกรณ์เสริมปรับความสูงใบเลื่อยวงเดือนมือถือ   
       ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่ งภายใน 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นักเรียน (ปวส.) ทุกระดับช้ันจ านวนทั้งหมด 59 คน ครูผู้สอน 
จ านวน 5 คน  
       กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มธรรมดา (Simple Random 
Sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างโดยการสุ่ม (Random) ตัวอย่างจากประชากร สามารถก าหนดและทราบว่าแต่ละหน่วยมี
โอกาสได้รับเลือกเท่าเทียมกัน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของยามาเน่ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ได้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียน จ านวน 52 คน (ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์. 2551 : 176) และเลือกแบบเจาะจงกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นครผููส้อน 
เฉพาะที่รับผิดชอบการสอนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลและเครื่องมือกลงานไม้ชนิดเครื่องเลื่อยวงเดือน เท่านั้น จ านวน 5 คน 
       เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็นกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ 1) แบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) 
ส าหรับข้อมูลจากครูผู้สอน เพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและเครื่องมือกลงานไม้
ชนิดเครื่องเลื่อยวงเดือน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนตามแผนการสอน แบบสัมภาษณ์เป็น
ลักษณะปลายเปิด 2) แบบสังเกต (Observation) ส าหรับเก็บข้อมูลจากนักเรียน โดยวิธีการเฝ้าดูพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรและเครื่องมือกลงานไม้ชนิดเครื่องเลื่อยวงเดือน ภายใต้กิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน ในสาขา
เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน โดยใช้กล้องถ่ายภาพนิ่ง กล้องวิดีโอ และแบบบันทึกการสังเกตส าหรับรวบรวมข้อมูล 
       การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก 3 ส่วน ได้แก่ 1) การศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วสรุปผลโดยการ
พรรณนา 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากครูผู้สอนในประเด็นข้อมูลพื้นฐานท่ัวไป ประเด็นการจัดแผนการ
สอน ประเด็นสภาพปัญหาและความต้องการอุปกรณ์เสริมปรับความสูงใบเลื่อยวงเดือนมือถือ  ในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
แล้วสรุปผลโดยการพรรณา  3) วิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต โดยใช้แบบสังเกต 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) แบบบันทึกหรือตาราง
จดบันทึกเพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูล 2) แบบตรวจสอบรายการ ที่มีการก าหนดรายการหรือสิ่งที่ต้องการไว้ล่วงหน้าแล้ว
น าไปบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งท่ีไม่ได้เกิดขึ้นตามรายการที่ก าหนดไว้ 3) แบบประมาณค่า 5 ระดับ 
   4.2 เพื่อออกแบบอุปกรณ์เสริมปรับความสูงใบเลื่อยวงเดือนมือถือ 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

พัฒนาด้านทักษะพิสัย (Psycho-Motor Domain) ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียน
ในด้านการปฏิบัติ การกระท าหรือการแสดงออกต่างๆ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้หลักการ วิธีการ ตามรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน (Simpson) และรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ (Harrow) ซึ่ง
ทักษะปฏิบัติที่สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน หากได้รับการฝึกฝนที่ดีแล้วก็จะเกิดความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความ
เช่ียวชาญช านาญการ และความคงทนผลของพฤติกรรมหรือการกระท าสามารถสังเกตได้จาก ความแม่นย า ความเร็ว หรือ
ความราบรื่นในการจัดการ ซึ่งเริ่มจากระดับที่ซับซ้อนน้อยไปจนถึงระดับที่มีความซับซ้อนมาก  2) ยึดกรอบแนวคิดด้านการ
ออกแบบโครงสร้างเฟอร์นิเจอร์ โครงสร้างซึ่งเป็นส่วนท่ีส าคัญมากในการรับน้ าหนักความแข็งแรงของเฟอร์นิเจอร์ 3) ยึดกรอบ
แนวคิดการปฏิบัติงานในโรงงาน คือ ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่จะเกิดแก่ร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สินในขณะ
ปฏิบัติงาน  

3.3  กรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : ด้วยแบบประเมินความพึงพอใจโดยยึดกรอบใช้หลักการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (ธีระชัย  สุขสด. 2544 : 88) ดังนี้ ด้านหน้าที่ใช้สอย ด้านความแข็งแรง ด้านความสะดวกสบาย และด้านความ
ปลอดภัยในการใช้งาน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย : 

4.1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการอุปกรณ์เสริมปรับความสูงใบเลื่อยวงเดือนมือถือ   
       ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่ งภายใน 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นักเรียน (ปวส.) ทุกระดับช้ันจ านวนทั้งหมด 59 คน ครูผู้สอน 
จ านวน 5 คน  
       กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มธรรมดา (Simple Random 
Sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างโดยการสุ่ม (Random) ตัวอย่างจากประชากร สามารถก าหนดและทราบว่าแต่ละหน่วยมี
โอกาสได้รับเลือกเท่าเทียมกัน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของยามาเน่ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ได้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียน จ านวน 52 คน (ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์. 2551 : 176) และเลือกแบบเจาะจงกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นครผููส้อน 
เฉพาะที่รับผิดชอบการสอนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลและเครื่องมือกลงานไม้ชนิดเครื่องเลื่อยวงเดือน เท่านั้น จ านวน 5 คน 
       เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็นกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ 1) แบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) 
ส าหรับข้อมูลจากครูผู้สอน เพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและเครื่องมือกลงานไม้
ชนิดเครื่องเลื่อยวงเดือน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนตามแผนการสอน แบบสัมภาษณ์เป็น
ลักษณะปลายเปิด 2) แบบสังเกต (Observation) ส าหรับเก็บข้อมูลจากนักเรียน โดยวิธีการเฝ้าดูพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรและเครื่องมือกลงานไม้ชนิดเครื่องเลื่อยวงเดือน ภายใต้กิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน ในสาขา
เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน โดยใช้กล้องถ่ายภาพนิ่ง กล้องวิดีโอ และแบบบันทึกการสังเกตส าหรับรวบรวมข้อมูล 
       การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก 3 ส่วน ได้แก่ 1) การศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วสรุปผลโดยการ
พรรณนา 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากครูผู้สอนในประเด็นข้อมูลพื้นฐานท่ัวไป ประเด็นการจัดแผนการ
สอน ประเด็นสภาพปัญหาและความต้องการอุปกรณ์เสริมปรับความสูงใบเลื่อยวงเดือนมือถือ  ในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
แล้วสรุปผลโดยการพรรณา  3) วิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต โดยใช้แบบสังเกต 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) แบบบันทึกหรือตาราง
จดบันทึกเพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูล 2) แบบตรวจสอบรายการ ที่มีการก าหนดรายการหรือสิ่งที่ต้องการไว้ล่วงหน้าแล้ว
น าไปบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งท่ีไม่ได้เกิดขึ้นตามรายการที่ก าหนดไว้ 3) แบบประมาณค่า 5 ระดับ 
   4.2 เพื่อออกแบบอุปกรณ์เสริมปรับความสูงใบเลื่อยวงเดือนมือถือ 

       ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านต่างๆ 3 ด้าน  คือ ด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 คน ด้านการผลิต 3 คน และด้านวัสดุ 3 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งผู้เช่ียวชาญมีคุณสมบัติ
ทางด้านประสบการณ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 5 ปีขึ้นไปหรือมากกว่าน้ัน และท างานเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์  
      เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือท่ีใช้ส าหรับการสอบถามความคิดเห็น
ที่เกี่ยวข้องกบัการออกแบบผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ครอบคลุมประเด็นที่ไดก้ าหนดกรอบแนวคิดในการ
ออกแบบอุปกรณ์เสริมปรับความสูงใบเลื่อยวงเดือนมือถือ ในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ได้แก่ ออกแบบอุปกรณ์เสริมปรับความ
สูงใบเลื่อยวงเดือนมือถือต้องให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการน าไปใช้  การจัดองค์ประกอบของโครงสร้างให้มีความ
แข็งแรงในการรับน้ าหนักและให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรง  การออกแบบอุปกรณ์เสริมปรับความสูงใบเลื่อยวงเดือนมือถือให้มี
ความเหมาะสมกับวัสดุและเครื่องมือในการผลิต และพฤติกรรมการใช้งานต้องสัมพันธ์กับความปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่
จะเกิดแก่ร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สินในขณะปฏิบัติงาน 
       การวิเคราะห์ผลข้อมูล (Content Analysis) เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการออกแบบอุปกรณ์เสริม
ปรับความสูงใบเลื่อยวงเดือนมือถือ ในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ 
โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Stand Deviation) เป็นรายข้อเฉพาะด้าน 
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง  

4.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์เสริมปรับความสูงใบเลื่อยวงเดือนมือถือ 
      ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นักเรียน (ปวส.) ทุกระดับช้ันจ านวนทั้งหมด 59 คน ครูผู้สอน 
จ านวน 5 คน  

กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2560 โดยการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มธรรมดา (Simple Random Sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างโดยการสุ่ม (Random) 
ตัวอย่างจากประชากร สามารถก าหนดและทราบว่าแต่ละหน่วยมีโอกาสได้รับเลือกเท่าเทียมกัน ก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางของยามาเน่ ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน จ านวน 52 คน (ณรงค์ โพธิ์พฤกษา
นันท์. 2551 : 176) และเลือกแบบเจาะจงกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูผู้สอน เฉพาะที่รับผิดชอบการสอนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลและ
เครื่องมือกลงานไม้เท่าน้ัน จ านวน 5 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured Interview)  ส าหรับเก็บข้อมูลจาก
ครูผู้สอน ที่ผูวิจัยสร้างขึ้นเองโดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงคและกรอบ
แนวคิดของการวิจัย เพื่อสัมภาษณขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมปรับความสูงใบเลื่อยวงเดือนมือถือ ในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
เพื่อผลิตขึ้นเป็นต้นแบบ (Prototype) ภายใต้กิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน ในสาขาเครื่องเรือนและตกแต่ง
ภายใน ภาคก่อสร้าง-โยธา ในด้านหน้าที่ใช้สอย ความแข็งแรง ความสะดวกสบาย  และความปลอดภัยในการใช้งาน 2) 
แบบสอบถาม แบบประมาณค่า 5 ระดับ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียน และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย �̅�𝑥 
และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) วิเคราะห์เป็นรายข้อเฉพาะด้าน ประกอบด้วย ด้านหน้าที่ใช้สอย ความแข็งแรง ความ
สะดวกสบาย และความปลอดภัยในการใช้งาน โดยน าเสนอในรูปแบบของตาราง พร้อมค าบรรยายประกอบ 

การวิเคราะห์ผลข้อมูล (Content Analysis) ได้แก่ 1) จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ด้านหน้าที่ใช้สอย ความแข็งแรง ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการใช้งาน แล้วสรุปผลโดยการพรรณา พร้อมทั้ง
น ามาเป็นโครงสร้างของค าถามที่ใช้ในเครื่องมือวิจัย 2) จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured Interview) จาก
ครูผู้สอนในประเด็นข้อมูลความพึงพอใจท่ีมีต่ออุปกรณเ์สรมิปรบัความสงูใบเลื่อยวงเดอืนมือถือ ในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ใน
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ด้านหน้าที่ใช้สอย ความแข็งแรง ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการใช้งาน แล้วสรุปผลโดยการพรรณนา 3) จาก
แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ จากนักเรียนในประเด็นข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อ ในการใช้งาน ในวิทยาลัยเทคนิค
หาดใหญ่ ในด้านหน้าที่ใช้สอย ความแข็งแรง ความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการใช้งาน แบบประมาณค่า 5 ระดับ 

4.1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการอุปกรณ์เสริมปรับความสูงใบเลื่อยวงเดือนมือถือ : ผู้วิจัยได้ท าการลง
พื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รายวิชาที่มีเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรและเครื่องมือกลงานไม้ชนิดเครื่องเลื่อยวงเดือน 

 
 
 

 
 
 
     

 
ภาพที่ 1 การลงพื้นที่สัมภาษณป์ระชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
ตารางที่ 1  ผลจากการสัมภาษณส์ภาพปัญหาและความต้องการอุปกรณ์เสรมิปรับความสูงใบเลื่อยวงเดือนมือถือ 

ปัญหา ความต้องการ 
จ านวนเครื่องจักรกลงานไม้ชนิดเครื่องเลื่อยวงเดือนไม่
เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนทุกระดับชั้นปี ในขณะท าการ
เรียนตามตารางเรยีนรายวิชาที่ตรงกัน 

สิ่งอ านวยความสะดวกช่วยให้กับเครื่องเลื่อยวงเดือนมือถือ
ที่มีใช้อยู่ในสาขา 

การติดตั้งใช้งานและถอดเก็บเครื่องเลื่อยวงเดือนมือถือเข้า
กับโต๊ะประยุกต์ที่มีใช้ในสาขาหรือแผ่นไมไ้มส่ะดวก เพราะ
ต้องก้มหรือง่ายท้องโต๊ะในการติดตั้ง 

ต้องการยึดเครื่องเลื่อยวงเดือนมือถือเข้ากับแผ่นบล๊อค 
เพื่อให้พร้อมที่จะน าไปใช้งานได้เลยเมื่อต้องการใช้งาน 

การปรับระยะระดับสูงต่ าใบเลื่อยในการใช้งานร่วมกับโตะ๊
ประยุกตไ์มส่ะดวก เพราะต้องก้มเพราะต้องก้มหรือง่ายท้อง
โต๊ะในการปรับ 

ต้องการปรับระยะระดับสูงต่ าใบเลื่อยท่ีง่ายขึ้นและใบ
เลื่อยต้องมั่นคงขณะใช้งาน  

การบ ารุงรักษาไมส่ะดวกเมื่อยึดเครื่องเลื่อยวงเดือนมือถือเข้า
กับโต๊ะประยุกต ์

ต้องถอดออกมาบ ารุงรักษาได้ง่าย 

การเคลื่อนย้ายน าออกไปใช้ปฏิบตังิานนอกพ้ืนท่ีตาม
โครงการต่างๆ ร่วมกิจกรรมกบัชุมชนท้องถิ่นไม่สะดวก  

สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายน าออกไปใช้ปฏิบัติงานนอกพ้ืนท่ี 

 
จากการสัมภาษณ์ พบว่าสภาพปัญหาและความต้องการอุปกรณ์เสริมปรับความสูงใบเลื่อยวงเดือนมือถือ ปัจจัย

ของปัญหาด้วยกันหลายอย่าง ดังนั้นผู้เรียนและครูผู้สอนจึงต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกมาใช้งานร่วมโต๊ะประยุกต์โดยอาศัย
หลักการท างานจากเครื่องจักรกลงานไม้ ในการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งควรมีลักษณะความส าคัญด้วยกัน 4 ด้าน คือ คือ 1) การใช้
สอย ได้แก่ หมุนปรับระดับสูง-ต่ าใบเลื่อยใช้งานง่าย  2) ด้านความแข็งแรง ได้แก่ วัสดุ-อุปกรณ์ส่วนประกอบทุกช้ินส่วน
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ด้านหน้าท่ีใช้สอย ความแข็งแรง ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการใช้งาน แล้วสรุปผลโดยการพรรณนา 3) จาก
แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ จากนักเรียนในประเด็นข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อ ในการใช้งาน ในวิทยาลัยเทคนิค
หาดใหญ่ ในด้านหน้าที่ใช้สอย ความแข็งแรง ความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการใช้งาน แบบประมาณค่า 5 ระดับ 

4.1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการอุปกรณ์เสริมปรับความสูงใบเลื่อยวงเดือนมือถือ : ผู้วิจัยได้ท าการลง
พื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รายวิชาที่มีเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรและเครื่องมือกลงานไม้ชนิดเครื่องเลื่อยวงเดือน 

 
 
 

 
 
 
     

 
ภาพที่ 1 การลงพื้นที่สัมภาษณป์ระชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
ตารางที่ 1  ผลจากการสัมภาษณส์ภาพปัญหาและความต้องการอุปกรณ์เสรมิปรับความสูงใบเลื่อยวงเดือนมือถือ 

ปัญหา ความต้องการ 
จ านวนเครื่องจักรกลงานไม้ชนิดเครื่องเลื่อยวงเดือนไม่
เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนทุกระดับชั้นปี ในขณะท าการ
เรียนตามตารางเรยีนรายวิชาที่ตรงกัน 

สิ่งอ านวยความสะดวกช่วยให้กับเครื่องเลื่อยวงเดือนมือถือ
ที่มีใช้อยู่ในสาขา 

การติดตั้งใช้งานและถอดเก็บเครื่องเลื่อยวงเดือนมือถือเข้า
กับโต๊ะประยุกต์ที่มีใช้ในสาขาหรือแผ่นไมไ้มส่ะดวก เพราะ
ต้องก้มหรือง่ายท้องโต๊ะในการติดตั้ง 

ต้องการยึดเครื่องเลื่อยวงเดือนมือถือเข้ากับแผ่นบล๊อค 
เพื่อให้พร้อมที่จะน าไปใช้งานได้เลยเมื่อต้องการใช้งาน 

การปรับระยะระดับสูงต่ าใบเลื่อยในการใช้งานร่วมกับโตะ๊
ประยุกตไ์มส่ะดวก เพราะต้องก้มเพราะต้องก้มหรือง่ายท้อง
โต๊ะในการปรับ 

ต้องการปรับระยะระดับสูงต่ าใบเลื่อยท่ีง่ายขึ้นและใบ
เลื่อยต้องมั่นคงขณะใช้งาน  

การบ ารุงรักษาไมส่ะดวกเมื่อยึดเครื่องเลื่อยวงเดือนมือถือเข้า
กับโต๊ะประยุกต ์

ต้องถอดออกมาบ ารุงรักษาได้ง่าย 

การเคลื่อนย้ายน าออกไปใช้ปฏิบตังิานนอกพ้ืนท่ีตาม
โครงการต่างๆ ร่วมกิจกรรมกบัชุมชนท้องถิ่นไม่สะดวก  

สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายน าออกไปใช้ปฏิบัติงานนอกพ้ืนท่ี 

 
จากการสัมภาษณ์ พบว่าสภาพปัญหาและความต้องการอุปกรณ์เสริมปรับความสูงใบเลื่อยวงเดือนมือถือ ปัจจัย

ของปัญหาด้วยกันหลายอย่าง ดังนั้นผู้เรียนและครูผู้สอนจึงต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกมาใช้งานร่วมโต๊ะประยุกต์โดยอาศัย
หลักการท างานจากเครื่องจักรกลงานไม้ ในการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งควรมีลักษณะความส าคัญด้วยกัน 4 ด้าน คือ คือ 1) การใช้
สอย ได้แก่ หมุนปรับระดับสูง-ต่ าใบเลื่อยใช้งานง่าย  2) ด้านความแข็งแรง ได้แก่ วัสดุ-อุปกรณ์ส่วนประกอบทุกช้ินส่วน

    

แข็งแรงและเหมาะสม 3) ด้านความสะดวกสบายใช้งาน ได้แก่ ประกอบปรับเปลี่ยนติดต้ังเข้ากับโต๊ะส าหรับเครื่องมือกลง่าย  
4) ด้านความปลอดภัย ได้แก่ ใบเลื่อยยึดล๊อคได้มั่นคงขณะใช้งาน  ประหยัดเวลาในการติดตั้งใช้งานและถอดเก็บ 
     5.2 เพื่อออกแบบอุปกรณ์เสริมปรับความสูงใบเลื่อยวงเดือนมือถือ : ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง 3 ด้าน ท่ีมีผลต่อการออกแบบอุปกรณ์เสริมปรับความสูงใบเลื่อยวงเดือนมือถือ 

 

 
 

 
1. ยึดอุปกรณเ์สริมปรับความสูงใบ
เลื่อยเข้ากับเครื่องเลื่อยวงเดือน 

 
2. ยึดแผ่นอะคลิิคเข้ากับเครื่อง ขันสกรูให้
แน่นสนิทด้วยไขควง 

 
 

 
 
3. น าแผ่นอะคิลิคพร้อมเครื่องใส่ลงใน
บล็อคพื้นโตะ๊ขันสกรยูึดให้แน่น 

 
 
4. หมุนปรับใบเลื่อยลงตามทิศทาง
ลูกศร ด้วยประแจตัวที No.8 

 
5. ล๊อคใบเลื่อยทุกครั้งหลังปรับตั้งระยะ
เสร็จด้วยประแจตัวที No.8 ตามต าแหน่ง
สัญลักษณ์บอก 

 

 
6. พร้อมใช้งาน 

 
 

ภาพที ่2  ออกแบบ Sketch Design 
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ภาพที ่3  แบบ DRAWING ช้ินส่วน 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญที่มีต่อการออกแบบอุปกรณเ์สริมปรบัความสูงใบเลื่อยวงเดือนมือถือ 

  N=9 

ข้อท ี หัวข้อ-รายการ ผลการประเมิน 

X  S.D. ความหมาย 
  ด้านหน้าท่ีใช้สอย       
1. แผ่นวัสดรุองรับตดิตั้งเครื่องเลื่อยวงเดือนเหมาะสม 4.56 0.73 มากที่สุด 
2. ประกอบปรับเปลี่ยนติดตั้งเข้ากับโต๊ะส าหรับเครื่องมือกลงาน 4.78 0.44 มากที่สุด  

ไม้หรือแผ่นไม้ได้ง่าย       
3. หมุนปรับระดับสูง-ต่ าใบเลื่อยใช้งานง่าย 5.00 0.00 มากที่สุด 
4 พฤติกรรมหรือลักษณะการใช้งานเหมาะสม 4.56 0.73 มากที่สุด 
  เฉลี่ยรวม 4.72 0.47 มากที่สุด 

 ด้านความแข็งแรง       
1. วัสดุ-อุปกรณ์ส่วนประกอบทุกช้ินส่วนแข็งแรงและเหมาะสม  4.67 0.71 มากที่สุด 
2. ล๊อคยึดใบเลื่อยได้มั่นคงแข็งแรงขณะใช้งาน 5.00 0.00 มากที่สุด 
3. รับน้ าหนักมั่นคงขณะใช้งาน 4.00 0.87 มาก 
  เฉลี่ยรวม 4.56 0.52 มากที่สุด 
  ด้านสะดวกสบายในการใช้งาน       
1 สะดวกในการติดตั้งใช้งานและถอดประกอบ 4.78 0.44 มากที่สุด 
2 ระยะเวลาในการปรับระดับสูง-ต่ าใบเลื่อย 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
3 ใช้ประแจพื้นฐานในการขันและลอ๊ค 4.89 0.33 มากที่สุด 
4 ถอดเก็บ เคลื่อนย้ายหลังใช้งาน และบ ารุงรักษาง่าย 4.78 0.44 มากที่สุด 
  เฉลี่ยรวม 4.86 0.30 มากที่สุด 

 ด้านความปลอดภัย       
1. ใบเลื่อยยึดล๊อคได้มั่นคงขณะใช้งาน 5.00 0.00 มากที่สุด 
2 แผ่นอะคิลคิพร้อมเครื่องเลื่อยวงเดือน ยึดกับโตะ๊ส าหรับ 4.89 0.33 มากที่สุด  

เครื่องมือกลงานไม้หรือแผ่นไม้มั่นคงขณะใช้งาน       
  เฉลี่ยรวม 4.94 0.17 มากที่สุด 
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ภาพที ่3  แบบ DRAWING ช้ินส่วน 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญที่มีต่อการออกแบบอุปกรณเ์สริมปรบัความสูงใบเลื่อยวงเดือนมือถือ 

  N=9 

ข้อท ี หัวข้อ-รายการ ผลการประเมิน 

X  S.D. ความหมาย 
  ด้านหน้าท่ีใช้สอย       
1. แผ่นวัสดรุองรับตดิตั้งเครื่องเลื่อยวงเดือนเหมาะสม 4.56 0.73 มากที่สุด 
2. ประกอบปรับเปลี่ยนติดตั้งเข้ากับโต๊ะส าหรับเครื่องมือกลงาน 4.78 0.44 มากที่สุด  

ไม้หรือแผ่นไม้ได้ง่าย       
3. หมุนปรับระดับสูง-ต่ าใบเลื่อยใช้งานง่าย 5.00 0.00 มากที่สุด 
4 พฤติกรรมหรือลักษณะการใช้งานเหมาะสม 4.56 0.73 มากที่สุด 
  เฉลี่ยรวม 4.72 0.47 มากที่สุด 

 ด้านความแข็งแรง       
1. วัสดุ-อุปกรณ์ส่วนประกอบทุกช้ินส่วนแข็งแรงและเหมาะสม  4.67 0.71 มากที่สุด 
2. ล๊อคยึดใบเลื่อยได้มั่นคงแข็งแรงขณะใช้งาน 5.00 0.00 มากที่สุด 
3. รับน้ าหนักมั่นคงขณะใช้งาน 4.00 0.87 มาก 
  เฉลี่ยรวม 4.56 0.52 มากที่สุด 
  ด้านสะดวกสบายในการใช้งาน       
1 สะดวกในการติดตั้งใช้งานและถอดประกอบ 4.78 0.44 มากที่สุด 
2 ระยะเวลาในการปรับระดับสูง-ต่ าใบเลื่อย 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
3 ใช้ประแจพื้นฐานในการขันและลอ๊ค 4.89 0.33 มากที่สุด 
4 ถอดเก็บ เคลื่อนย้ายหลังใช้งาน และบ ารุงรักษาง่าย 4.78 0.44 มากที่สุด 
  เฉลี่ยรวม 4.86 0.30 มากที่สุด 

 ด้านความปลอดภัย       
1. ใบเลื่อยยึดล๊อคได้มั่นคงขณะใช้งาน 5.00 0.00 มากที่สุด 
2 แผ่นอะคิลคิพร้อมเครื่องเลื่อยวงเดือน ยึดกับโตะ๊ส าหรับ 4.89 0.33 มากที่สุด  

เครื่องมือกลงานไม้หรือแผ่นไม้มั่นคงขณะใช้งาน       
  เฉลี่ยรวม 4.94 0.17 มากที่สุด 

  เฉลี่ยรวมทุกด้าน 4.77 0.37 มากที่สุด 
จากการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญต่อการออกแบบอุปกรณ์เสริมปรับความสูงใบเลื่อยวงเดือนมือถือ  

พบว่าในภาพรวมความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์เสริมปรับความสูงใบเลื่อยวงเดือนมือถือ  อยู่ในระดับมากที่สุด(�̅�𝑥=4.77, 
S.D.= 0.37) เมื่อพิจารณาแต่ด้านมีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ดังนี้ 

ด้านหน้าที่ใช้สอย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥=4.72,  S.D.= 0.47)  เมื่อพิจารณาความพึงพอใจด้าน
หน้าที่ใช้สอย ในแต่ละประเด็น โดยเรียงล าดับความเหมาะสมจากมากไปหาน้อย พบว่า แผ่นวัสดุรองรับติดตั้งเครื่องเลื่อยวง
เดือนเหมาะสมเหมาะสม อยู่ในระดับที่สุด (�̅�𝑥=4.56, S.D.= 0.73) หมุนปรับระดับสูง-ต่ าใบเลื่อยใช้งานง่าย อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (�̅�𝑥=5.00, S.D.= 0.00) ประกอบปรับเปลี่ยนติดตั้งเข้ากับโต๊ะส าหรับเครื่องมือกลงานไม้หรือแผ่นไม้ได้ง่าย อยู่ในดับมาก
ที่สุด (�̅�𝑥=4.77, S.D.= 0.44) และพฤติกรรมหรือลักษณะการใช้งานเหมาะสม  อยู่ในระดับที่สุด (�̅�𝑥=4.56, S.D.= 0.73) 
ตามล าดับ 

ด้านความแข็งแรง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥=4.56,  S.D.= 0.52)  เมื่อพิจารณาความพึงพอใจด้าน
หน้าท่ีใช้สอย ในแต่ละประเด็น โดยเรียงล าดับความเหมาะสมจากมากไปหาน้อย ยึดล๊อคใบเลื่อยได้มั่นคงแข็งแรง อยู่ในระดับ
มากที่สุด (�̅�𝑥=5.00, S.D.= 0.00) วัสดุ-อุปกรณ์ส่วนประกอบทุกช้ินส่วนแข็งแรงและเหมาะสม อยู่ในดับมากที่สุด (�̅�𝑥=4.67, 
S.D.= 0.71) สะดวกในการปรับระดับสูง-ต่ าใบเลื่อย อยู่ในดับมากที่สุด (�̅�𝑥=4.89, S.D.= 0.33)  และรับน้ าหนักมั่นคงขณะใช้
งาน อยู่ในดับระดับมาก (�̅�𝑥=4.00, S.D.= 0.87) ตามล าดับ 

ด้านสะดวกสบายในการใช้งาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥=4.86,  S.D.= 0.30)  เมื่อพิจารณาความพึง
พอใจด้านหน้าท่ีใช้สอย ในแต่ละประเด็น โดยเรียงล าดับความเหมาะสมจากมากไปหาน้อย ระยะเวลาในการปรับระดับสูง-ต่ า
ใบเลื่อย อยู่ในดับมากที่สุด (�̅�𝑥=5.00, S.D.= 0.00ถอดเก็บ เคลื่อนย้ายหลังใช้งาน และบ ารุงรักษาง่าย อยู่ในดับมากที่สุด 
(�̅�𝑥=4.78, S.D.= 0.44) สะดวกในการปรับระดับสูง-ต่ าใบเลื่อย อยู่ในดับมากที่สุด (�̅�𝑥=4.89, S.D.= 0.33)  และใช้ประแจ
พื้นฐานในการขันและล๊อค อยู่ในดับมาก (�̅�𝑥=4.78, S.D.= 0.44) ตามล าดับ 

ด้านความปลอดภัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (4.94,  S.D.= 0.17)  เมื่อพิจารณาความพึงพอใจด้านหน้าท่ี
ใช้สอย ในแต่ละประเด็น โดยเรียงล าดับความเหมาะสมจากมากไปหาน้อย พบว่า ใบเลื่อยยึดล๊อคได้มั่นคงขณะใช้งาน อยู่ใน
ดับมากที่สุด (�̅�𝑥=5.00, S.D.= 0.00) และแผ่นอะคิลิคพร้อมเครื่องเลื่อยวงเดือน ยึดกับโต๊ะส าหรับเครื่องมือกลงานไม้หรือแผ่น
ไม้มั่นคงขณะใช้งาน อยู่ในดับมากที่สุด (�̅�𝑥=4.89, S.D.= 0.33) ตามล าดับ 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้อุปกรณ์เสรมิปรับความสูงใบเลื่อยวงเดือนมือถือ 

N=52 

ข้อที ่ หัวข้อ-รายการ 
ผลการประเมิน 

 

S.D. ความหมาย 
  ด้านหน้าท่ีใช้สอย       
1. แผ่นวัสดรุองรับตดิตั้งเครื่องเลื่อยวงเดือนเหมาะสม 4.29 0.81 มาก 
2. ประกอบปรับเปลี่ยนติดตั้งเข้ากับโต๊ะส าหรับเครื่องมือกลงาน 4.02 0.82 มาก  

ไม้หรือแผ่นไม้ได้ง่าย       
3. หมุนปรับระดับสูง-ต่ าใบเลื่อยใช้งานง่าย 4.08 0.82 มาก 
4 พฤติกรรมหรือลักษณะการใช้งานเหมาะสม 4.10 0.82 มาก 
  เฉลี่ยรวม 4.12 0.82 มาก 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ข้อที ่ หัวข้อ-รายการ 
ผลการประเมิน 

 S.D. ความหมาย 
 ด้านความแข็งแรง    

1. วัสดุ-อุปกรณ์ส่วนประกอบทุกช้ินส่วนแข็งแรงและเหมาะสม  4.19 0.82 มาก 
2. ล๊อคยึดใบเลื่อยได้มั่นคงแข็งแรงขณะใช้งาน 4.46 0.65 มาก 
3. รับน้ าหนักมั่นคงขณะใช้งาน 3.85 0.83 มาก 
  เฉลี่ยรวม 4.16 0.77 มาก 
  ด้านสะดวกสบายในการใช้งาน       
1 สะดวกในการติดตั้งใช้งานและถอดประกอบ 4.76 0.43 มาก 
2 ระยะเวลาในการปรับระดับสูง-ต่ าใบเลื่อย 4.86 0.35 มากที่สุด 
3 ใช้ประแจพื้นฐานในการขันและลอ๊ค 4.51 0.70 มากที่สุด 
5 ถอดเก็บ เคลื่อนย้ายหลังใช้งาน และบ ารุงรักษาง่าย 4.44 0.65 มากที่สุด 
  เฉลี่ยรวม 4.64 0.53 มากที่สุด 

 ด้านความปลอดภัย       
1. ใบเลื่อยยึดล๊อคได้มั่นคงขณะใช้งาน 4.75 0.54 มากที่สุด 
2 แผ่นอะคิลคิพร้อมเครื่องเลื่อยวงเดือน ยึดกับโตะ๊ส าหรับ 4.68 0.57 มากที่สุด  

เครื่องมือกลงานไม้หรือแผ่นไม้มั่นคงขณะใช้งาน       
  เฉลี่ยรวม 4.71 0.56 มากที่สุด 

  เฉลี่ยรวมทุกด้าน 4.41 0.67 มาก 
 

จากการวิเคราะห์ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์เสริมปรับความสูงใบเลื่อยวงเดือนมือถือ  พบว่า
ในภาพรวมความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์เสริมปรับความสูงใบเลื่อยวงเดือนมือถือ  อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก (�̅�𝑥=4.41, 
S.D.= 0.67) เมื่อพิจารณาแต่ด้านมีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ดังนี้ 

ด้านหน้าที่ใช้สอย ความพึงพอใจของผู้ใช้ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥=4.12,  S.D.=0.82)  เมื่อพิจารณาความ
พึงพอใจด้านหน้าที่ใช้สอย ในแต่ละประเด็น โดยเรียงล าดับความเหมาะสมจากมากไปหาน้อย พบว่า  แผ่นวัสดุรองรับติดตั้ง
เครื่องเลื่อยวงเดือนเหมาะสม มีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅�𝑥=4.29, S.D.= 0.81) เหมาะสมส าหรับพฤติกรรมการใช้งาน มี
ความพึงพอใจในระดับมาก (�̅�𝑥=4.10, S.D.= 0.82) หมุนปรับระดับสูง-ต่ าใบเลื่อยใช้งานง่าย มีความพึงพอใจในระดับมาก 
(�̅�𝑥=4.08, S.D.= 0.82) และประกอบปรับเปลี่ยนติดต้ังเข้ากับโต๊ะส าหรับเครื่องมือกลงาน มีความพึงพอใจในระดับมาก 
(�̅�𝑥=4.02, S.D.= 0.82) ตามล าดับ 

ด้านความแข็งแรง ความพึงพอใจของผู้ใช้ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥=4.16,  S.D.= 0.77)  เมื่อพิจารณาความ
พึงพอใจด้านหน้าที่ใช้สอย ในแต่ละประเด็น โดยเรียงล าดับความเหมาะสมจากมากไปหาน้อย พบว่า ล๊อคยึดใบเลื่อยได้มั่นคง
แข็งแรงขณะใช้งาน มีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅�𝑥=4.46, S.D.= 0.65) )  วัสดุ-อุปกรณ์ส่วนประกอบทุกช้ินส่วนแข็งแรง
และเหมาะสม มีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅�𝑥=4.19, S.D.= 0.82) และรับน้ าหนักมั่นคงขณะใช้งาน มีความพึงพอใจในระดับ
มาก (�̅�𝑥=3.85, S.D.= 0.83) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ข้อที ่ หัวข้อ-รายการ 
ผลการประเมิน 

 S.D. ความหมาย 
 ด้านความแข็งแรง    

1. วัสดุ-อุปกรณ์ส่วนประกอบทุกช้ินส่วนแข็งแรงและเหมาะสม  4.19 0.82 มาก 
2. ล๊อคยึดใบเลื่อยได้มั่นคงแข็งแรงขณะใช้งาน 4.46 0.65 มาก 
3. รับน้ าหนักมั่นคงขณะใช้งาน 3.85 0.83 มาก 
  เฉลี่ยรวม 4.16 0.77 มาก 
  ด้านสะดวกสบายในการใช้งาน       
1 สะดวกในการติดตั้งใช้งานและถอดประกอบ 4.76 0.43 มาก 
2 ระยะเวลาในการปรับระดับสูง-ต่ าใบเลื่อย 4.86 0.35 มากที่สุด 
3 ใช้ประแจพื้นฐานในการขันและลอ๊ค 4.51 0.70 มากที่สุด 
5 ถอดเก็บ เคลื่อนย้ายหลังใช้งาน และบ ารุงรักษาง่าย 4.44 0.65 มากที่สุด 
  เฉลี่ยรวม 4.64 0.53 มากที่สุด 

 ด้านความปลอดภัย       
1. ใบเลื่อยยึดล๊อคได้มั่นคงขณะใช้งาน 4.75 0.54 มากที่สุด 
2 แผ่นอะคิลคิพร้อมเครื่องเลื่อยวงเดือน ยึดกับโตะ๊ส าหรับ 4.68 0.57 มากที่สุด  

เครื่องมือกลงานไม้หรือแผ่นไม้มั่นคงขณะใช้งาน       
  เฉลี่ยรวม 4.71 0.56 มากที่สุด 

  เฉลี่ยรวมทุกด้าน 4.41 0.67 มาก 
 

จากการวิเคราะห์ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์เสริมปรับความสูงใบเลื่อยวงเดือนมือถือ  พบว่า
ในภาพรวมความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์เสริมปรับความสูงใบเลื่อยวงเดือนมือถือ  อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก (�̅�𝑥=4.41, 
S.D.= 0.67) เมื่อพิจารณาแต่ด้านมีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ดังนี้ 

ด้านหน้าที่ใช้สอย ความพึงพอใจของผู้ใช้ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥=4.12,  S.D.=0.82)  เมื่อพิจารณาความ
พึงพอใจด้านหน้าท่ีใช้สอย ในแต่ละประเด็น โดยเรียงล าดับความเหมาะสมจากมากไปหาน้อย พบว่า  แผ่นวัสดุรองรับติดตั้ง
เครื่องเลื่อยวงเดือนเหมาะสม มีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅�𝑥=4.29, S.D.= 0.81) เหมาะสมส าหรับพฤติกรรมการใช้งาน มี
ความพึงพอใจในระดับมาก (�̅�𝑥=4.10, S.D.= 0.82) หมุนปรับระดับสูง-ต่ าใบเลื่อยใช้งานง่าย มีความพึงพอใจในระดับมาก 
(�̅�𝑥=4.08, S.D.= 0.82) และประกอบปรับเปลี่ยนติดต้ังเข้ากับโต๊ะส าหรับเครื่องมือกลงาน มีความพึงพอใจในระดับมาก 
(�̅�𝑥=4.02, S.D.= 0.82) ตามล าดับ 

ด้านความแข็งแรง ความพึงพอใจของผู้ใช้ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥=4.16,  S.D.= 0.77)  เมื่อพิจารณาความ
พึงพอใจด้านหน้าที่ใช้สอย ในแต่ละประเด็น โดยเรียงล าดับความเหมาะสมจากมากไปหาน้อย พบว่า ล๊อคยึดใบเลื่อยได้มั่นคง
แข็งแรงขณะใช้งาน มีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅�𝑥=4.46, S.D.= 0.65) )  วัสดุ-อุปกรณ์ส่วนประกอบทุกช้ินส่วนแข็งแรง
และเหมาะสม มีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅�𝑥=4.19, S.D.= 0.82) และรับน้ าหนักมั่นคงขณะใช้งาน มีความพึงพอใจในระดับ
มาก (�̅�𝑥=3.85, S.D.= 0.83) ตามล าดับ 

ด้านสะดวกสบายในการใช้งาน ความพึงพอใจของผู้ใช้ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥=4.64,  S.D.= 0.53)  
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจด้านหน้าที่ใช้สอย ในแต่ละประเด็น โดยเรียงล าดับความเหมาะสมจากมากไปหาน้อย พบว่า  
ระยะเวลาในการปรับระดับสูง-ต่ าใบเลื่อย มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด เลื่อย (�̅�𝑥=4.86, S.D.= 0.35) สะดวกในการปรับ
ระดับสูง-ต่ าใบ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥=4.76, S.D.= 0.43)  ใช้ประแจพื้นฐานในการขันและล๊อค มีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด มาก (�̅�𝑥=4.51, S.D.= 0.70)  และถอดเก็บ เคลื่อนย้ายหลังใช้งาน และบ ารุงรักษาง่าย มีความพึง
พอใจในระดับมาก (�̅�𝑥=4.44, S.D.= 0.65)    ตามล าดับ 

ด้านความปลอดภัย ความพึงพอใจของผู้ใช้ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥=4.71,  S.D.= 0.56)  เมื่อ
พิจารณาความพึงพอใจด้านหน้าที่ใช้สอย ในแต่ละประเด็น โดยเรียงล าดับความเหมาะสมจากมากไปหาน้อย พบว่า  ใบเลื่อย
ยึดล๊อคได้มั่นคงขณะใช้งาน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥=4.75, S.D.= 0.54) และแผ่นอะคิลิคพร้อมเครื่องเลื่อยวง
เดือน ยึดกับโต๊ะส าหรับเครื่องมือกลงานไม้หรือแผ่นไม้มั่นคงขณะใช้งาน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥=4.68, S.D.= 
0.57) ตามล าดับ 

 
การบวนการผลิต : 
ตารางที่ 4  แสดงกระบวนการผลติอุปกรณเ์สริมปรบัความสูงใบเลื่อยวงเดือนมือถือ 

 

  
กลึง-กัดนอกและในช้ินส่วน 

 

           
 

       
 

 

 
ฝังบูททองเหลืองและลูกปืน 

 
 
 

                 

 

 
เจาะ-ต๊าปเกลียวสกร ู

 

    
 

 

 
ดัด-บิดก้านล๊อคใบเลื่อย 
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ตารางที่ 4  (ต่อ) 
 

 
เชื่อมประสาน 

 

      
 

     
 

 
ท าสีทุกช้ินส่วน 

 

 

 

 
ประกอบเข้ากับเครื่องเลื่อยพร้อม
ทดลองใช้เพื่อแก้ไขจุดที่มีปัญหา 

 

      
 

 
อุปกรณ์ในการด าเนินการผลิต :  

แท่นกลึง สว่านแท่นเจาะ เครื่องดดั เครื่องบีบอัด เครื่องเชื่อม แท่นอัด (ดัดเหล็กและอัดบูท) เครื่องเจยีร ชุด
เครื่องมือต๊าปเกลียว ไขควง ประแจตัวที No.8 
 
ผลงานสร้างสรรค์ :  

 

 
 

 

   
        
                  ด้านใต้                              ด้านข้าง                           ด้านหน้า 

 
ภาพที ่4  ผลงานพร้อมติดตั้ง 
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อุปกรณ์ในการด าเนินการผลิต :  
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ผลงานสร้างสรรค์ :  

 

 
 

 

   
        
                  ด้านใต้                              ด้านข้าง                           ด้านหน้า 

 
ภาพที ่4  ผลงานพร้อมติดตั้ง 

 

กิตติกรรมประกาศ : 
      งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความช่วยเหลือด้วยดีเป็นอย่างยิ่ง จากที่ปรึกษา ผศ.อุดมศักดิ์  สาริบุตร ,  สมชาย เซะ
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คุณลักษณ์ของเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ในเพลงของวงดนตรีโพลีแคท

วริยาภรณ์ วิรุฬห์รัตน์1* 

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การศึกษาเพลงพอปที่ได้รับความนิยม เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทฤษฎีดนตรี ซึ่งวิธีการวิเคราะห์บทเพลง นิยมใช้ ตาม

แบบทฤษฎดีนตรีตะวนัตกมาเป็นเวลานาน แต่เพลงพอปเป็นแนวเพลงที ่มุง่เน้นด้านอารมณ์และ สีสันของ เสียงเพลง Robert Cogan 

(1969) จึงเสนอการวิเคราะหเ์พลงแนวใหม่ โดยการวิเคราะห์คุณลักษณ์ของเสียง (Timbre) ผู้วิจัยจึง ศึกษาคุณลักษณ์ของเสียงเพ

ลงพอป ของวงดนตรีโพลีแคท (Polycat) ทฤษฎีการวิเคราะห์เพลง แนวใหม่และ เครื่องมือ วิเคราะห์ ทางเสียง ที่เป็นเทคโนโลยี

ดิจิทัล มาผสมผสานเข้าด้วยกัน เกิดเป็นนวัตกรรมการศึกษาและ ประพันธ์ เพลง

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษารูปแบบของคุณลักษณ์ของเสียงที่เป็นเอกลัษณ์ในเพลงพอปของวงดนตรีโพลีแคท โดยสร้าง รูปแบบใหม่

ในการวิเคราะห์บทเพลงพอป 

วิธีกำรศึกษำ : เลือกเพลงตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มอย่างมีวัตถุประสงค์ ได้เพลง “พบกันใหม่” และ “เวลาเธอยิ้ม” ของ วงดนตรี โพลี

แคท และวิเคราะห์คุณลักษณ์ของเสียงร้อง โดยใช้ทฤษฎี เกี่ยวกับระบบเสียงในภาษา ของ ROBERT COGAN (1969) ซึ่งแบ่งเสียง

สระออกเป็น 4 คุณลักษณ์ได้แก่ เสียงต�่า เสียงสูง เสียงยาว และเสียงสั้นจากนั้นน�าคุณลักษณ์ ที่ได้มา ศึกษาร่วมกับเสียงดนตรี โดย

ใช้เครื่องมือ SPECTROGRAM SOFTWARE “PRAAT” ท�าการวิเคราะห์ จึงได้ คุณลักษณ์ ของคลื่นเสียงที่น�ามาวิเคราะห์ร่วมกันอีก 

3 รูปแบบ คือ พลังงานเสียงจากดนตรีประกอบ ความกว้างของ คลื่นเสียง และ การกระจายของคลื่นเสียง

ผลกำรศึกษำ : พบว่า เนื้อร้องเพลง พบกันใหม่ มีสัดส่วนของเสียงสูงต่อเสียงต�่า คิดเป็นร้อยละ 61 ต่อ 39 และเพลง เวลาเธอยิ้ม 

คิดเป็นร้อยละ 52 ต่อ 48 โดยเสียงสูง มีพลังงานจากเสียงดนตรีประกอบมาก มีค่าความกว้างของคลื่นเสียง มาก และมีความหนา

แน่นของคลืน่เสยีง คณุลกัษณ์ทีพ่บ ตรงกนัข้ามกบัเนือ้ร้องทีม่เีสยีงต�า่ในทกุองค์ประกอบ และได้ รปูแบบใหม่ในการศกึษาเพลงพอป 

โดยใช้ทฤษฏีเกี่ยวกับระบบเสียงในภาษา ร่วมกับ เครื่องมือ spectrogram software “PRAAT”

วิจำรณ์และสรุป : จากการศึกษานี้ พบว่า คุณลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเพลงที่ท�าการศึกษา มีเสียงสูงเป็นส่วนใหญ่ และเสียงสูง

มีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันกับพลังงานจากเสียงดนตรีประกอบ ค่าความกว้างของคล่ืนเสียง และความ หนาแน่นของคลื่น

เสียง และรูปแบบในการศึกษาถือเป็นนวัตกรรมทางการประพันธ์เพลง ที่น�าไปใช้ได้ต่อไป

ค�ำส�ำคัญ : การประพันธ์เพลง วงดนตรีโพลีแคท เพลงพอป คลื่นเสียง ทฤฏฎีระบบเสียงในภาษา PRAAT TIMBRE

1 นักวิจัย, สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม 73170
1 Researcher., Department of Music Education, College of Music, Mahidol University , NaKhon Phatom, 73170 Thailand
* Corresponding author: E-mail address: jitjarinw@gmail.com
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Timbre as Differentiation in SONGS OF Thai Indie Music Band “Polycat”

Variyaporn Wiroonrat1* 

Abstract

Introduction: Mainstream method such as western music theory (creating complete scores) is a primary level 

of analysing Pop music. Since Pop music has emphasized on the meaning and sounds, recent Pop music stud-

ies suggest a new sphere of Pop music analysis, including timbral analysis that is presented in this study. 

Objective: To find patterns of timbral character in two famous songs of Polycat, “Pop Kan Mai” and “You had 

me at hello”. The findings of this study can lead to further interpretation of Pop music and lead to new meth-

od of analysing Pop music.

Methods: The lyrics of the songs were observed using Robert Cogan’s observation of Linguistic phonology from 

his Phonological research. The words containing vowels in both songs were divided into four timbral qualities: 

grave (dark), acute (bright), sustained and clipped. When the verbal analysis was combined with the instrumen-

tation and through spectrogram analysis software “PRAAT”, the more sonic oppositions; centered/extreme, 

narrow/wide and sparse/rich were introduced and an analysis of timbre spectrum of both songs was created. 

Results : The results showed more bright vowels in both songs. The percent proportions between bright vow-

els and dark vowels in “ Pop Kan Mai” is 61 to 39 and in “ You had me at hello” is 52 to 48. Also, the words 

that have bright vowels are most accompanied with strong, intense and extreme energy from the intrumenta-

tions while the words that have dark vowels are accompanied with less energy. 

Conclusion: The words with bright vowels in both songs correspond with strong, intense and extreme energy 

from the intrumentations. This new method of analysis is considered a new innovation of Pop music study and 

consider useful in Pop music composition field.

Keywords : Music composition, Polycat, pop music, sound analysis, Phonology, PRAAT, Timbre
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ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 
  นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อใช้ในการประพันธ์เพลง ซึ่งนำเสนอวิธีการวิเคราะหเ์พลงป็อปแบบใหม่ 

ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้เครื่องมือ SPECTROGRAM SOFTWARE "PRAAT" ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์คลื่นเสียง 

ร่วมกับทฤษฎเีกี่ยวกับระบบเสียงในภาษา  

แนวความคิด 
รูปที่ 1 แนวความคิดในการศึกษา 
 
 

 
 

ความสำคัญของการทำงานสร้างสรรค์ 

1. วิธีการวิเคราะห์บทเพลงแบบใหม่เพื่อทราบคุณลักษณ์ของเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเพลง จะเป็นแนวทางเพื่อให้ ผู้สนใจ 

ศึกษาและประพันธ์เพลง นำไปใช้เพื่อให้เพลงได้รับความนิยมจากผู้ฟัง 

2. วิธีการวิเคราะหบ์ทเพลงแบบใหม ่ที่ใช้แนวคิดใหม่ของการวิเคราะห์เพลงป็อป  โดยอาศัยทฤษฎีจากงานวิจัยระบบ 

เสียงในภาษา (phonological research) ที่นำมาใช้หาคุณลักษณ์ของเสียงสระที่โดดเด่นและคุณลักษณ์ของเสียงดนตรี 

ผ่าน เครื่องมือ PRAAT ที่เป็นเทคโนโลยีดิจิทัลนั้น  ทำงานได้รวดเร็ว แม่นยำ ทราบทิศทางและ องค์ประกอบของ เสียง 

ได้อย่างลุ่มลึก แปลกใหม่ ซึ่งผู้สนใจสามารถนำไปประยุต์ใช้กับการศึกษาการออกเสียงในภาษาได้ โดยทั่วไป ไม่เฉพาะ 

ด้านดนตรีศึกษาเท่านั้น 
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วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

 เพื่อศึกษารูปแบบของคุณลักษณ์ของเสียงที่เป็นเอกลัษณ์ในเพลงของวงดนตรีโพลีแคท ซึ่งผลการวิจัยสามารถ 

นำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาและประพนัธเ์พลงป็อปต่อไป และเพื่อสร้างรูปแบบใหม่ในการวิเคราะห์บทเพลงป็อป 

โดยนำรูปแบบนี ้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการออกเสียงคำร้องในเพลงต่าง ๆ 
 

กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

รูปที่ 2 แสดงกระบวนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
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1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 

2. ศึกษาเพลงตัวอย่างโดยวิธีสุ่มอย่างมีวัตถุประสงค์ (Purposesive Random Sampling) ได้เพลง พบกันใหม่ และ 

เวลาเธอยิ้ม ของวงดนตรีโพลีแคท ซึ่งเป็นเพลงป๊อปที่มีชื่อเสียงได้รับความนิยมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน 

3. วิเคราะห์คุณลักษณ์ของเสียงเนื้อร้อง โดยใช้ทฤษฎีจากงานวิจัยระบบเสียงในภาษา( phonological research) ของ 

Robert Cogan (1969) แบ่งเสียงสระออกเป็น 4 คุณลักษณ์ ได้แก่ เสียงต่ำ (Grave/Dark), เสียงสูง (Acute/Bright), 

เสียงสั้น (Clipped) และ เสียงยาว (Sustained)   พบคุณลักษณ์เด่นคือ เนื้อร้องเสียงสูง คือเสียงสระ ไอ เช่น คำว่า ใจ, ไว,้ 

ไป และ ไร และเนื้อร้องมีเสียงต่ำคือ เสียงสระผสม เช่น คำว่า รู้ อย่า คน น้อย ท้าย ทำ ช้ำ ส่วนเสียงสั้นและเสียงยาวไม่มี 

นัยสำคัญ ดังตัวอย่างในรูปที่ 3 

 

รูปที่ 3 ตัวอย่างการแบ่งเสียงสระ จากเพลง พบกันใหม่ 

พบกันใหม ่(So long) 

Chorus 1(B):   7  ถ ้าเธอร ัก มากส ักหน ึ ่ งคนAey Yeah ผลค ือเขาจะ  

   8  เพราะร ักน ั ้นเธอจะ ่ยอม ่ปล ่อย เขาก ังวล ่น ้อย  

   9  เท ่า ้ เขาน ั ้นเด ิน  

Chorus2 (B’):  10  อย ่าง ี่ฉ ันกำล ัง ี่จะทำ ช ้ำด ้วยความ  

   11  ขอ ่ส ักคร ั ้ ง ี่อย ่างน ้อยเธอส ุข ทำ ตอนส ุดท ้าย  

   12  ก ่อนจะลา ่ว ่า เธอจะพ ูดอะ คำ ก ็ยอมโดย  

ตัวหนา หมายถึง  สระเสียงต่ำ (Dark vowels) ได้แก่ สระอะ สระอะลดรูปเมื่อมีพยัญชนะสะกด สระอา สระออ สระเอา  

 หมายถึง สระเสียงสูง (Bright vowels) ได้แก่  สระเอ สระไอ สระอี สระแอ 

คำที่ขีดเส้นใต้ หมายถึง  เสียงยาว (sustained vowels) 

เมื่อนำเสียงสระของเนื้อเพลงที่พบในเพลง จัดวางในตาราง จึงปรากฎ เป็นรูปแบบการจัดวาง คำร้องตาม 

คุณลักษณ์ ทั้ง 4 ตามทฤษฎีีจากงานวิจัยระบบเสียงในภาษา ( phonological research) ของ Robert Cogan (1969) 

ดังรูปที่ 4 รูปที่4  ตัวอย่างรูปแบบการจัดวางคำร้องตามคุณลักษณ์ ทั้ง 4 ตามทฤษฎีีจากงานวิจัยระบบเสียงในภาษา 
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4. นำเครื่องมือ PRAAT ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์เสียงในภาษา มาใช้วิเคราะห์เสียงดนตรี และเสียงร้องในเพลง 

ทั้งสอง โดยนำเพลงเข้าไปวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม ได้ผลลัพธ์ออกมาดังปรากฏในรูปที่ 5 

รูปที่ 5 ภาพตัวอย่างการนำเพลงเข้าไปวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม PRAAT 

 

5. ใช้ทฤษฎีจากงานวิจัยระบบเสียงในภาษา( Phonological Research) ของ Robert Cogan (1969) วิเคราะห ์

ผลลัพธ์จากโปรแกรม PRAAT เพื่อหาลักษณะของเสียงเพลงใน 4 คุณลักษณ์   ได้แก่ 1) เสียงสระของคำร้อง   

2) พลังงานเสียงจากดนตรีประกอบ 3) ความกว้างของคลื่นเสียง 4) การกระจายของคลื่นเสียง  

  ซึ่งแต่ละคุณลักษณ์มีลักษณะของเสียงเป็นคู่ตรงข้ามกัน 2 แบบ ดังนี้ 

1) เสียงสระของคำร้อง     แบ่งเป็น เสียงต่ำ (grave) กับ เสียงสูง (acute) 

2) พลังงานเสียงจากดนตรีประกอบ    แบ่งเป็น น้อย (centered) กับ มาก (extreme) 

3) ความกว้างของคลื่นเสียง   แบ่งเป็น แคบ (narrow) กับ กว้าง (wide) 

4) การกระจายของคลื่นเสียง   แบ่งเป็น กระจาย (sparse) กับ หนาแน่น (rich) 

จากนั้นกำหนดค่าคุณลักษณ์ของเสียงด้วยสัญลักษณ์ ดังนี้ 

+  หมายถึงคุณลักษณ์ในทิศทางบวกได้แก่    คำร้องมีสระเสียงสูง (acute)  พลังงานจากดนตรีประกอบมาก    

     (extreme)  ความกว้างของคลื่นเสียงมาก(wide)  มีความหนาแน่นของคลื่นเสียง (rich) 

-  หมายถึงคุณลักษณ์ของเสียงในทิศทางลบ ได้แก่ คำร้องมสีระเสียงต่ำ (dark) พลังงานจากดนตรีประกอบน้อย   

    (centered) ความกว้างของคลื่นเสียงน้อย (narrow) มีการกระจายของคลื่นเสียง (sparse) 

±  หมายถงึคุณลักษณ์ของเสียงที่ทิศทางเป็นกลาง คำร้องมีเสียงสระผสม พลังงานจากดนตรีประกอบปานกลาง 

     การกระจายของคลื่นเสียงปานกลาง 

 ดังนั้นเมื่ออ่านภาพที่เป็นผลลัพธ์จาก Spectrogram Software PRAAT แล้ว นำมาจัดทำตารางการวิเคราะห์ 

ด้วยการแทนค่า แล้วประมวลด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ จะปรากฏผลดังตารางที่  6  
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6. ผลลัพธ์ในรูปแบบตาราง  

ตารางที่ 6 ผลลัพธ์จาก spectrogram software PRAAT ซึ่งวิเคราะห ์ด้วยการแทนค่าทางคณติศาสตร์ 

 

 

 

7. ผลลัพธ์ในรูปแบบกราฟ 

กราฟที่ 7 ผลลัพธ์การอ่านค่าคลื่นเสียงจาก Spectrogram Software PRAAT นำเสนอเป็นกราฟ 
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อุปกรณ์ในการดำเนินการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
1. เพลงพบกันใหม่ และ เพลงเวลาเธอยิ้ม ของวงดนตรีโพลีแคท 

2. ทฤษฎีจากงานวิจัยระบบเสียงในภาษา( Phonological Research) ของ Robert Cogan (1969)  

3.  เครื่องมือ SPECTROGRAM SOFTWARE "PRAAT"  

4.  ตารางวิเคราะหค์่าคุณลักษณ์ของเสียงในเพลง 

5.  กราฟแสดงผลการวิเคราะห์ค่าคุณลักษณ์ของเสียงในเพลง 

 

ผลงานสร้างสรรค์ 

            วิธีการวิเคราะห์เพลงปอ็ป เพื่อการประพันธ์เพลง โดยใช้ทฤษฎีทางภาษาร่วมกับเทคโนโลยีดิจิตัล Spectrogram 

Software "PRAAT" พบว่า เนื้อร้องเพลง พบกันใหม่ มีสัดส่วนของสระเสียงสูงต่อสระเสียงต่ำ คิดเป็นร้อยละ 61 ต่อ 39 

และเพลง เวลาเธอยิ้ม คิดเป็นร้อยละ 52 ต่อ 48 โดยสระเสียงสูง คือเสียงสระ ไอ เช่น คำว่า ใจ ไว ้ไป และ ไร มี 

พลังงานจากเสียง ดนตรีประกอบมาก มีค่าความกว้างของคลื่นเสียงมาก และมีความหนาแน่นของคลื่นเสียง คุณลักษณ์ 

ที่พบ ตรงกันข้ามกับเนื้อร้องที่มีเสียงต่ำ คือเสียงสระผสม เช่น คำว่า รู้ อย่า คน น้อย ท้าย ทำ และ ช้ำ ในทุกองค์ 

ประกอบ และได้ รูปแบบใหม่ในการศึกษาเพลงป็อป โดยใช้ทฤษฏเีกี่ยวกับระบบเสียงในภาษา ร่วมกับ เครื่องมือ 

Spectrogram Software "PRAAT"  
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ชุดกำรเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ

วิทยา รัตนะ1 วรุณพงศ์ เขียดเดช1 และจิราพร ช่อมณี2*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : สมบัติคอลลิเกทีฟ หรือ สมบัติบางประการของสารละลาย เป็นบทเรียนหนึ่งที่เป็นเรื่องใกล้ตัวผู้เรียน สามารถน�ามาอธิบาย

คุณสมบัติและปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารละลายรอบตัวผู้เรียนได้ แต่ครูผู้สอนมักจะสอนเพียงแค่เนื้อหา ไม่ได้ให้ผู้เรียน

ได้ท�าการทดลองในเรื่องนี้ จึงท�าให้นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง

วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ โดยศึกษาผลการเรียนรู้และระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการ

เรียนโดยชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ

วิธีกำรศึกษำ : ศึกษาบทปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสมบัติคอลลิเกทีฟ แล้วน�ามาสร้างเป็นชุดการเรียนรู้ซึ่งจะประกอบด้วย โปรแกรม

ทีใ่ช้ในการสร้างกราฟและเครือ่งวดัอณุหภมูอิตัโนมตั ิพร้อมคูม่อืปฏบิตักิาร จากนัน้น�าชดุการเรยีนรูท้ีส่ร้างขึน้ให้ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิ

แล้วน�ามาปรับปรุงก่อนที่จะน�าไปใช้จริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ�านวน 26 คน

ผลกำรศึกษำ : ชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟที่สร้างขึ้นมีคะแนนเฉลี่ยจากผู้เชี่ยวชาญคิดเป็นร้อยละ 92.44 และผลการเรียนเรื่อง

สมบัติคอลลิเกทีฟของนักเรียนก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.27 คะแนน และคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 6.38 และระดับ

ความพึงพอใจในชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟมีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 

วจิำรณ์และสรปุ : นกัเรยีนมรีะดบัผลการเรยีนรูก่้อนเรยีนและหลงัเรยีนมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทีร่ะดบั 0.01 และระดบั

ความพึงพอใจในชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟอยู่ในระดับสูง ซ่ึงถือได้ว่าชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟที่สร้างขึ้นสามารถท�าให้

นักเรียนเข้าใจเรื่องสมบัติคอลลิเกทีฟได้ดีขึ้น

ค�ำส�ำคัญ : ชุดการเรียนรู้ สมบัติคอลลิเกทีฟ

1 นิสิตปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ – เคมี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
2 อ.ดร. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ หาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
1 Undergraduate student, Department of Chemistry, Faculty of Education, Thaksin University, Songkhla, 90000, Thailand
2 Lecturer, Dr., Department of Basic Science and Mathematics, Faculty of Science, Thaksin University, Songkhla, 90000, Thailand
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Learning Packages of Colligative Properties

 Wittaya Rattana1 , Warunpong Khiaddat1 and Jiraporn Chomanee2*

Abstract

Introduction : Colligative Properties is a lesson that is about the subject of the students. Which could explain 

phenomena related to the solution around the learner, but teachers often teach just content. Did not allow 

the students to experiment in this matter. Thus causing students to not understand this content.

Objective : Learning packages of colligative properties study of to compare pre-test and post-test achievement 

of the students and to examine the students’ satisfaction with the learning packages of colligative properties 

study

Methods : Study of the experimental colligative properties. To create learning packages of colligative properties 

include thermo sensor , graphing program and experimental manual. Then, Learning packages of colligative 

properties for the experts to evaluate and apply it before applying it to students in Mathayom 4 and 5 Maha 

Vajiravudh School.

Results: Learning packages of colligative properties, has an average score of 92.44 percent and the results of 

the study of the treasure of the colligative properties of the students before the study were the average score 

of 3.27 and after the study had an average score of 6.38. and the students’ satisfaction with the learning pack-

ages of colligative properties was high and significantly different from the criteria at the level of 4.45.

Conclusion: The students’ learning achievement were significantly higher at the level of 0.01 and The students’ 

satisfaction with the learning packages of colligative properties was high and significantly different from the 

criteria at high level.

Keywords : Learning Packages , Colligative Properties 
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บทน า 

สมบัติคอลลิเกทีฟ หรือ สมบัติบางประการของสารละลาย เป็นบทเรียนหนึ่งที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้เรียนสามารถน ามา
อธิบายปรากฏการณ์ หรือสิ่งต่างท่ีเกี่ยวข้องกับสารละลายรอบตัวผู้เรียนได้มากมาย เช่นอธิบายการแข็งตัวของน้ าหวานว่าท าไมต้อง
ใช้อุณหภูมิที่ต่ ากว่า0องศาเซลเซียสในการท าให้น้ าหวานแข็ งเป็นน้ าแข็ง  แต่ครูผู้สอนมักที่จะสอนเพียงแค่เนื้อหา ไม่ได้ 
ให้ผู้เรียนได้ท าการทดลองในเรื่องนี้ โดยอาจจะมาจากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุที่ส าคัญคือ การติดตามผลของการทดลองเป็น  
การติดอุณหภูมิของสารที่เปลี่ยนไป ซึ่งจะต้องสังเกตหรืออ่านค่าอุณหภูมิทุกๆ 30 วินาที เพื่อน าข้อมูลไปสร้างกราฟอธิบาย 
การลดต่ าลงของจุดเยือกแข็งของสารละลาย หรือ อธิบายการสูงขึ้นของจุดเดือดของสารละลาย ท าได้ยากและเกิดความ
คลาดเคลื่อนในการท าการทดลองเนื่องจากระเวลาในการอ่านอุณหภูมิมีน้อยเกินไป ท าให้ผู้สอนไม่ให้ผู้เรียนท าการทดลอง  
ในบทเรียนนี ้

ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการเรียนเรื่องสมบัติคอลลิเกทีฟ และการเรียนท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา และ
ทฤษฎีคือการเรียนที่จะต้องมีการปฏิบัตเิพื่อให้ผู้เรียนได้เหน็ว่า เป็นจริงตามทฤษฎีที่เรียนไป ก็จะท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา
มากขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ประดิษฐ์ชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟขึ้น เพื่อท่ีจะใช้ในการเรียนการสอนเรื่องสมบัติคอลลิเกทีฟโดยไดท้ าการ
สร้างเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่แปลงค่าชุดข้อมูลเป็นกราฟได้ทันที และ เขียนคู่มือปฏิบัติการที่จะท าให้ผู้เรยีนเข้าใจเรือ่งสมบัตคิอลลเิก
ทีฟมากยิ่งข้ึน  

วิธีด าเนินการ 

 วิธกีารประดิษฐ์ชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ มีดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษาปัญหาของการเรียนและปัญหาหรืออุปสรรคของการทดลองเรื่องสมบัติคอลลิเกทีฟ 
2. ศึกษาเนื้อหาที่จะประดิษฐ์ชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 1) เนื้อหาเรื่องสมบัติคอลลิเกทีฟ   

2) เนื้อหาเรื่องการทดลองที่เกี่ยวกับสมบัติคอลลิเกทีฟ 3) เนื้อหาและวิธีการสร้างอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ และ 4) เนื้อหาวิธีการใช้
โปรแกรม Arduino IDE และ โปรแกรม PLX-ADQ 

3. สร้างอุปกรณ์วัดอุณหภูมิอัตโนมัติ โดยใช้โปรแกรม Arduino IDE และ โปรแกรม PLX-ADQ 
4. ด าเนินการสร้างชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ มีขั้นตอนดังนี้ 1) สร้างชุดการเรียนรู้สมบัตคิอลลเิกทีฟ ที่ประกอบด้วย 

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ และบทปฏิบัติการสมบัติคอลลิเกทีฟ 2) ทดสอบหาความแม่นย าของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิของชุดการเรียนรู้
ส มบั ติ คอลลิ เ กทีฟ  3) น า ชุดการ เ รี ยนรู้ ที่ ส ร้ า งขึ้ นทดลอง ใ ช้กั บกลุ่ มทดลอง  4) ปรั บปรุ ง ชุดการ เ รี ยนรู้ ส มบัติ 
คอลลิเกทีฟ และ 5) น าชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ ไปใช้ในโรงเรียน 

วิธกีารทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. น าชุดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
2. เขียนแผนการเรียนรู้ เรื่องสมบัติคอลลิเกทีฟ จ านวน 1 แผน เวลา 2 คาบ จากนั้นน าปปฏิบัติการสอนตาม 

แผนการสอน โดยก่อนปฏิบัติการสอนจะทดสอบวัดผลสัทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบเรื่องสมบัติคอลลิ
เกทีฟ   

3. เมื่อสิ้นสุดการสอนจะทดสอบวัดผลการเรียนหลงัเรียนของนักเรียนโดยใช้ แบบทดสอบเรื่อง สมบัติคอลลิเกทีฟ และวัด
ความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้แบบวัดความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ 

4. น าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้จากการตรวจแบบทดสอบ มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติด้วยโปร
แกรส าเร็จรูป 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพของชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ ท่ีประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 
2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ เรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้สมบัติ 

คอลลิเกทีฟ โดยใช้การทดสอบค่าที(t-test) แบบกลุ่มตัวอย่างเดียว (t-test One Sample) 
3. วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟของนักเรียน 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย 
 1.  จากการประเมินคุณภาพของชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ โดยผู้เช่ียวชาญ โดยได้ท าการประเมินคุณภาพชุดการ
เรียนรู้สมัติคอลลิเกทีฟ ทั้งหมด  2 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 คู่มือปฏิบัติการและด้านที่ 2 ด้านเครื่องมือประกอบการ ปฏิบัติการ  
ซึ่งได้ผลดังตารางที่ 1 และ 2 
ตารางที่ 1 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละและระดับความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อ     
                 ชุดการเรียนรู้สมบัตคิอลลิเกทีฟ 

ข้อที ่ รายการประเมิน 

ระดับคะแนนความ
คิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ (คนท่ี) 
คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อย
ละ 

ระดับความ
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1 2 3 
ด้านคู่มือปฏิบตัิการ 

1 เนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ 5 5 4 4.67 93.33 ดีมาก 
2 การแยกย่อยบทปฏบิัติการเหมาะสมกับวัตถุประสงค ์ 5 5 4 4.67 93.33 ดีมาก 
3 บทปฏิบัติการมีความเหมาะสม 5 5 4 4.67 93.33 ดีมาก 
4 ความถูกต้องของบทปฏิบัติการ 5 5 4 4.67 93.33 ดีมาก 
5 ความน่าสนใจของเนื้อหาบทเรียน 5 5 4 4.67 93.33 ดีมาก 
6 ขนาดและรูปแบบตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม 3 5 5 4.33 86.67 ดีมาก 
7 ค าอธิบายขั้นตอนการทดลองในบทปฏิบัติการมีความ

เหมาะสม 
5 5 4 4.67 93.33 ดีมาก 

รวม 33 35 29 4.62 92.38 ดีมาก 
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บทน า 

สมบัติคอลลิเกทีฟ หรือ สมบัติบางประการของสารละลาย เป็นบทเรียนหนึ่งที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้เรียนสามารถน ามา
อธิบายปรากฏการณ์ หรือสิ่งต่างท่ีเกี่ยวข้องกับสารละลายรอบตัวผู้เรียนได้มากมาย เช่นอธิบายการแข็งตัวของน้ าหวานว่าท าไมต้อง
ใช้อุณหภูมิที่ต่ ากว่า0องศาเซลเซียสในการท าให้น้ าหวานแข็ งเป็นน้ าแข็ง  แต่ครูผู้สอนมักที่จะสอนเพียงแค่เนื้อหา ไม่ได้ 
ให้ผู้เรียนได้ท าการทดลองในเรื่องนี้ โดยอาจจะมาจากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุที่ส าคัญคือ การติดตามผลของการทดลองเป็น  
การติดอุณหภูมิของสารที่เปลี่ยนไป ซึ่งจะต้องสังเกตหรืออ่านค่าอุณหภูมิทุกๆ 30 วินาที เพื่อน าข้อมูลไปสร้างกราฟอธิบาย 
การลดต่ าลงของจุดเยือกแข็งของสารละลาย หรือ อธิบายการสูงขึ้นของจุดเดือดของสารละลาย ท าได้ยากและเกิดความ
คลาดเคลื่อนในการท าการทดลองเนื่องจากระเวลาในการอ่านอุณหภูมิมีน้อยเกินไป ท าให้ผู้สอนไม่ให้ผู้เรียนท าการทดลอง  
ในบทเรียนนี ้

ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการเรียนเรื่องสมบัติคอลลิเกทีฟ และการเรียนท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา และ
ทฤษฎีคือการเรียนที่จะต้องมีการปฏิบัตเิพื่อให้ผู้เรียนได้เหน็ว่า เป็นจริงตามทฤษฎีที่เรียนไป ก็จะท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา
มากขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ประดิษฐ์ชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟขึ้น เพื่อท่ีจะใช้ในการเรียนการสอนเรื่องสมบัติคอลลิเกทีฟโดยไดท้ าการ
สร้างเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่แปลงค่าชุดข้อมูลเป็นกราฟได้ทันที และ เขียนคู่มือปฏิบัติการที่จะท าให้ผู้เรยีนเข้าใจเรือ่งสมบัตคิอลลเิก
ทีฟมากยิ่งข้ึน  

วิธีด าเนินการ 

 วิธกีารประดิษฐ์ชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ มีดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษาปัญหาของการเรียนและปัญหาหรืออุปสรรคของการทดลองเรื่องสมบัติคอลลิเกทีฟ 
2. ศึกษาเนื้อหาที่จะประดิษฐ์ชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 1) เนื้อหาเรื่องสมบัติคอลลิเกทีฟ   

2) เนื้อหาเรื่องการทดลองที่เกี่ยวกับสมบัติคอลลิเกทีฟ 3) เนื้อหาและวิธีการสร้างอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ และ 4) เนื้อหาวิธีการใช้
โปรแกรม Arduino IDE และ โปรแกรม PLX-ADQ 

3. สร้างอุปกรณ์วัดอุณหภูมิอัตโนมัติ โดยใช้โปรแกรม Arduino IDE และ โปรแกรม PLX-ADQ 
4. ด าเนินการสร้างชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ มีขั้นตอนดังนี้ 1) สร้างชุดการเรียนรู้สมบัตคิอลลเิกทีฟ ที่ประกอบด้วย 

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ และบทปฏิบัติการสมบัติคอลลิเกทีฟ 2) ทดสอบหาความแม่นย าของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิของชุดการเรียนรู้
ส มบั ติ คอลลิ เ กทีฟ  3) น า ชุดการ เ รี ยนรู้ ที่ ส ร้ า งขึ้ นทดลอง ใ ช้กั บกลุ่ มทดลอง  4) ปรั บปรุ ง ชุดการ เ รี ยนรู้ ส มบัติ 
คอลลิเกทีฟ และ 5) น าชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ ไปใช้ในโรงเรียน 

วิธกีารทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. น าชุดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
2. เขียนแผนการเรียนรู้ เรื่องสมบัติคอลลิเกทีฟ จ านวน 1 แผน เวลา 2 คาบ จากนั้นน าปปฏิบัติการสอนตาม 

แผนการสอน โดยก่อนปฏิบัติการสอนจะทดสอบวัดผลสัทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบเรื่องสมบัติคอลลิ
เกทีฟ   

3. เมื่อสิ้นสุดการสอนจะทดสอบวัดผลการเรียนหลงัเรียนของนักเรียนโดยใช้ แบบทดสอบเรื่อง สมบัติคอลลิเกทีฟ และวัด
ความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้แบบวัดความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ 

4. น าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้จากการตรวจแบบทดสอบ มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติด้วยโปร
แกรส าเร็จรูป 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพของชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ ท่ีประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 
2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ เรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้สมบัติ 

คอลลิเกทีฟ โดยใช้การทดสอบค่าที(t-test) แบบกลุ่มตัวอย่างเดียว (t-test One Sample) 
3. วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟของนักเรียน 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย 
 1.  จากการประเมินคุณภาพของชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ โดยผู้เช่ียวชาญ โดยได้ท าการประเมินคุณภาพชุดการ
เรียนรู้สมัติคอลลิเกทีฟ ทั้งหมด  2 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 คู่มือปฏิบัติการและด้านที่ 2 ด้านเครื่องมือประกอบการ ปฏิบัติการ  
ซึ่งได้ผลดังตารางที่ 1 และ 2 
ตารางที่ 1 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละและระดับความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อ     
                 ชุดการเรียนรู้สมบัตคิอลลิเกทีฟ 

ข้อที ่ รายการประเมิน 

ระดับคะแนนความ
คิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ (คนท่ี) 
คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อย
ละ 

ระดับความ
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1 2 3 
ด้านคู่มือปฏิบตัิการ 

1 เนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ 5 5 4 4.67 93.33 ดีมาก 
2 การแยกย่อยบทปฏบิัติการเหมาะสมกับวัตถุประสงค ์ 5 5 4 4.67 93.33 ดีมาก 
3 บทปฏิบัติการมีความเหมาะสม 5 5 4 4.67 93.33 ดีมาก 
4 ความถูกต้องของบทปฏิบัติการ 5 5 4 4.67 93.33 ดีมาก 
5 ความน่าสนใจของเนื้อหาบทเรียน 5 5 4 4.67 93.33 ดีมาก 
6 ขนาดและรูปแบบตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม 3 5 5 4.33 86.67 ดีมาก 
7 ค าอธิบายขั้นตอนการทดลองในบทปฏิบัติการมีความ

เหมาะสม 
5 5 4 4.67 93.33 ดีมาก 

รวม 33 35 29 4.62 92.38 ดีมาก 
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ข้อที ่ รายการประเมิน 

ระดับคะแนนความ
คิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ (คนท่ี) 
คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อย
ละ 

ระดับความ
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1 2 3 
ด้านเครื่องมือประกอบบทปฏิบตัิการ 

1 โปรแกรมและอุปกรณ์ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 4 5 4 4.33 86.67 ดีมาก 
2 โปรแกรมและอุปกรณม์ีความสะดวกในการใช้งาน 5 5 4 4.67 93.33 ดีมาก 
3 โปรแกรมและอุปกรณม์ีความเหมาะสมในการท าการ

ทดลอง 
5 5 4 4.67 93.33 ดีมาก 

4 โปรแกรมและอุปกรณม์ีความน่าใช้งาน 5 5 4 4.67 93.33 ดีมาก 
5 อุปกรณ์มีความแข็งแรงทนทาน 5 5 4 4.67 93.33 ดีมาก 
6 สามารถสังเกตอณุหภมูิได้ชัดเจน 5 5 4 4.67 93.33 ดีมาก 
7 ท าให้การทดลองมีความสะดวกมากข้ึน 5 5 4 4.67 93.33 ดีมาก 
8 อุปกรณ์วัดอณุหภมูิมีความแม่นย า 5 5 4 4.67 93.33 ดีมาก 

รวม 39 40 32 4.63 92.50 ดีมาก 
 
ตารางที่ 2 แสดงคะแนนค่าร้อยละ ระดับความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวุฒิในแต่ละด้านและภาพรวมทั้ง 2 ด้าน 

ข้อที ่ รายการประเมิน ร้อยละ ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

1 ด้านคู่มือปฏิบตัิการ 92.38 ดีมาก 
2 ด้านเครื่องมือประกอบบทปฏิบตัิการ 92.50 ดีมาก 

รวม 92.44 ดีมาก 
จากตารางที่ 1 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละและระดับความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิต่อชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟในด้านต่าง ๆพบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากทุกด้าน และจากตารางที่ 2 แสดงคะแนนค่า
ร้อยละ ระดับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านและภาพรวมทั้ง 2 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 92.44 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก แสดง
ว่า คุณภาพของชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟอยู่ในเกณฑ์ดีมาก สามารถน าไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนต่อไปได้ 

2. ผลการน าชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟในโรงเรียนพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในเรื่อง สมบัติคอลลิเก
ทีฟ ได้ผลดังตารางที่ 3 

 
 

ตารางที่ 3 แสดงคะแนนค่าเฉลี่ย และค่าความแปรปรวนของคะแนนสอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่4 และ 5 โรงเรียน 
                  มหาวชิราวุธ ท่ีเรียนโดยชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ (n=26) 

รายการ 
คะแนนสอบ 

t Sig ก่อนเรียน หลังเรียน 

x ̅ S.D. x ̅ S.D. 
การทดสอบ 3.27 1.68 6.38 1.23 9.586* 0.000 

*แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 3 แสดงคะแนนค่าเฉลี่ย และค่าความแปรปรวนของคะแนนสอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่4 และ 5 
โรงเรียนมหาวชิราวุธ ที่เรียนโดยชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ พบว่าคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเมื่อเรียนโดยใช้ชุดการ
เรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 

 3. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อรูปแบบการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้สมบัติ 
คอลลิเกทีฟในด้านการเรียนการสอน ได้ผลดังตารางที่ 4 และความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟได้ผลดัง 
ตารางที่ 5 
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบาตรฐานระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียน 
                 มหาวชิราวุธ เกี่ยวกับการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ โดยรวมและรายด้าน (n=26) 

รายการ x ̅ S.D. ระดับ 
   1.ด้านเวลา 4.35 0.73 สูง 
   2.ด้านบรรยากาศ 4.14 0.80 สูง 
   3.ด้านกิจกรรมการเรียน 4.28 0.77 สูง 
   4.ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4.23 0.78 สูง 

โดยรวม 4.25 0.77 สูง 
จากตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบาตรฐานระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียน
มหาวชิราวุธ เกี่ยวกับการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับสูงทั้งหมด 

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบาตรฐานระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียน 
                มหาวชิราวุธ ต่อชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ โดยรวมและรายด้าน (n=26) 

รายการ x ̅ S.D. ระดับ 
   1.ความเหมาะสมของชุดการเรียนรู้ 4.62 0.70 สูงมาก 
   2.ความเข้าใจในเนื้อหาหลังจากใช้ชุดการเรียนรู้ 4.27 0.67 สูง 
   3.อุปกรณ์มีความสะดวกในการใช้งาน 4.08 0.98 สูง 
   4.อุปกรณ์มีความแข็งแรงทนทาน 4.50 0.49 สูงมาก 
   5.อุปกรณ์มีความน่าใช้งาน 4.81 0.49 สูงมาก 

โดยรวม 4.45 0.71 สูง 
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ข้อที ่ รายการประเมิน 

ระดับคะแนนความ
คิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ (คนท่ี) 
คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อย
ละ 

ระดับความ
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

1 2 3 
ด้านเครื่องมือประกอบบทปฏิบตัิการ 

1 โปรแกรมและอุปกรณ์ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 4 5 4 4.33 86.67 ดีมาก 
2 โปรแกรมและอุปกรณม์ีความสะดวกในการใช้งาน 5 5 4 4.67 93.33 ดีมาก 
3 โปรแกรมและอุปกรณม์ีความเหมาะสมในการท าการ

ทดลอง 
5 5 4 4.67 93.33 ดีมาก 

4 โปรแกรมและอุปกรณม์ีความน่าใช้งาน 5 5 4 4.67 93.33 ดีมาก 
5 อุปกรณ์มีความแข็งแรงทนทาน 5 5 4 4.67 93.33 ดีมาก 
6 สามารถสังเกตอณุหภมูิได้ชัดเจน 5 5 4 4.67 93.33 ดีมาก 
7 ท าให้การทดลองมีความสะดวกมากข้ึน 5 5 4 4.67 93.33 ดีมาก 
8 อุปกรณ์วัดอณุหภมูิมีความแม่นย า 5 5 4 4.67 93.33 ดีมาก 

รวม 39 40 32 4.63 92.50 ดีมาก 
 
ตารางที่ 2 แสดงคะแนนค่าร้อยละ ระดับความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวุฒิในแต่ละด้านและภาพรวมทั้ง 2 ด้าน 

ข้อที ่ รายการประเมิน ร้อยละ ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

1 ด้านคู่มือปฏิบตัิการ 92.38 ดีมาก 
2 ด้านเครื่องมือประกอบบทปฏิบตัิการ 92.50 ดีมาก 

รวม 92.44 ดีมาก 
จากตารางที่ 1 แสดงระดับคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละและระดับความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิต่อชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟในด้านต่าง ๆพบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากทุกด้าน และจากตารางที่ 2 แสดงคะแนนค่า
ร้อยละ ระดับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านและภาพรวมทั้ง 2 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 92.44 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก แสดง
ว่า คุณภาพของชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟอยู่ในเกณฑ์ดีมาก สามารถน าไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนต่อไปได้ 

2. ผลการน าชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟในโรงเรียนพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในเรื่อง สมบัติคอลลิเก
ทีฟ ได้ผลดังตารางที่ 3 

 
 

ตารางที่ 3 แสดงคะแนนค่าเฉลี่ย และค่าความแปรปรวนของคะแนนสอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่4 และ 5 โรงเรียน 
                  มหาวชิราวุธ ท่ีเรียนโดยชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ (n=26) 

รายการ 
คะแนนสอบ 

t Sig ก่อนเรียน หลังเรียน 

x ̅ S.D. x ̅ S.D. 
การทดสอบ 3.27 1.68 6.38 1.23 9.586* 0.000 

*แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 3 แสดงคะแนนค่าเฉลี่ย และค่าความแปรปรวนของคะแนนสอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่4 และ 5 
โรงเรียนมหาวชิราวุธ ที่เรียนโดยชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ พบว่าคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเมื่อเรียนโดยใช้ชุดการ
เรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 

 3. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อรูปแบบการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้สมบัติ 
คอลลิเกทีฟในด้านการเรียนการสอน ได้ผลดังตารางที่ 4 และความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟได้ผลดัง 
ตารางที่ 5 
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบาตรฐานระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียน 
                 มหาวชิราวุธ เกี่ยวกับการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ โดยรวมและรายด้าน (n=26) 

รายการ x ̅ S.D. ระดับ 
   1.ด้านเวลา 4.35 0.73 สูง 
   2.ด้านบรรยากาศ 4.14 0.80 สูง 
   3.ด้านกิจกรรมการเรียน 4.28 0.77 สูง 
   4.ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4.23 0.78 สูง 

โดยรวม 4.25 0.77 สูง 
จากตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบาตรฐานระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียน
มหาวชิราวุธ เกี่ยวกับการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับสูงทั้งหมด 

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบาตรฐานระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียน 
                มหาวชิราวุธ ต่อชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ โดยรวมและรายด้าน (n=26) 

รายการ x ̅ S.D. ระดับ 
   1.ความเหมาะสมของชุดการเรียนรู้ 4.62 0.70 สูงมาก 
   2.ความเข้าใจในเนื้อหาหลังจากใช้ชุดการเรียนรู้ 4.27 0.67 สูง 
   3.อุปกรณ์มีความสะดวกในการใช้งาน 4.08 0.98 สูง 
   4.อุปกรณ์มีความแข็งแรงทนทาน 4.50 0.49 สูงมาก 
   5.อุปกรณ์มีความน่าใช้งาน 4.81 0.49 สูงมาก 

โดยรวม 4.45 0.71 สูง 
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 จากตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบาตรฐานระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 
โรงเรียนมหาวชิราวุธ ต่อชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ รายด้านอยู่ในระดับสูงมากจ านวน 3 ด้านคือ ความเหมาะสมของชุดการ
เรียนรู้  อุปกรณ์มีความแข็งแรงทนทาน และอุปกรณ์มีความน่าใช้งาน และอยู่ในระดับสูงจ านวน 2 ด้าน คือ ความเข้าใจในเนื้อหา
หลังจากใช้ชุดการเรียนรู้ และอุปกรณ์มีความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง 

อภิปรายผลการทดลอง  

 เมื่อท าการหาคุณภาพของชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ โดยการน าคะแนนผู้เชี่ยวชาญทั้งสามท่าน มาหาค่าเฉลี่ย และ
คิดเป็นร้อยละในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านคู่มือปฏิบัติการ และด้านเครื่องมือประกอบบทปฏิบัติการ (เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ) 
พบว่าทั้งสองด้านมีคะแนนในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 92.44 เมื่อน ามาพิจารณากับเกณฑ์ที่ก าหนดถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ ดีมาก โดย
พบว่าด้านเครื่องมือประกอบบทปฏิบัติการ(เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ)มีระดับคะแนนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 92.50 รองลงมาคือ
ด้านคู่มือปฏิบัติการคิดเป็นร้อยละ 92.38 ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ มีระดับประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดี
มากทุกด้าน เมื่อน าไปใช้กับการเรียนการสอนที่โรงเรียน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ที่ได้เรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้
สมบัติคอลลิเกทีฟ มีระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จ านวน 26 
คน มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับสูงทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน และชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ และการ
เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟมีผลต่อผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากข้ึนซึ่งจากการ
ทดสอบทางสถิติจะพบว่าคะแนนสอบก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนเมื่อเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 โดยคะแนนสอบหลังเรียนจะสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน ดังนั้น ชุดการเรียนรู้สมบัติ
คอลลิเกทีฟ สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 

สรุปผลการวิจัย 

 1.  ประดิษฐ์ชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ โดยการสร้างเครื่องมือวัดอุณหภูมิอัตโนมัติที่สามารถวัดอุณหภูมิได้ทุก ๆ 1 
วินาที แล้วน าผลการวัดอุณหภูมิเข้าสู่คอมพิวเตอร์และสร้างออกมาเป็นกราฟระหว่างอุณหภูมิและเวลา ท าให้สามารถวัดอุณหภูมิ
ได้อย่างแม่นย าและวัดได้ในทุกช่วงเวลาท าให้กราฟที่สร้างขึ้นมีความแม่นย าสามารถสังเกตจุดเยือกแข็ง หรือจุดเดือดของ
สารละลายได้ทันที และได้จัดท าบทปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติคอลลิเกทีฟ (การลดต่ าลงของจุดเยือกแข็ง และการเพิ่มขึ้นของจุด
เดือด) โดยจัดท าออกมาเป็นคู่มือปฏิบัติการซึงภายในจะประกอบด้วย 4 การทดลอง คือ ความหวานท่ีแตกต่าง  กลูโคสVSยูเรีย  
จุดเดือดของความหวาน และเดือดปะทะเดือด เพื่อที่จะศึกษาว่าความเข้มข้นของสารละลายส่งผลต่อจุดเดือดและจุดเยือกแข็ง
อย่างไร และชนิดของตัวท าละลายส่งผลต่อจุดเดือดหรือจุดเยือกแข็งหรือไม่ 

2.  ชุดการเรียนรูสมบัติคอลลิเกทีฟที่สร้างขึ้น มีคะแนนการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ3 ท่าน ซึ่งประเมินในด้านคู่มือ
ปฏิบัติการ และด้านเครื่องมือประกอบบทปฏิบัติการ(เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ) มีคะแนนในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 92.44 ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์ที่ ดีมาก 

3.  น าชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ ที่สร้างขึ้นไปใช้ในโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา โดยนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 จ านวน 26 คน โดยท าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และเมื่อสอนเสร็จนักเรียนสามารถประเมินความ
พึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ โดยประเมินความพอใจ 4 ด้านคือ ด้านเวลา มีความพึง

พอใจเท่ากับ 4.35 ด้านบรรยากาศ มีควาพึงพอใจเท่ากับ 4.14  ด้านกิจกรรมการเรียน มีความพึงพอใจเท่ากับ 4.28 และด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับ มีความพึงพอใจเท่ากับ 4.23 ซึ่งจาการประเมินความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน มีค่าเท่ากับ 4.25 ถือว่าอยู่ในระดับสูง 
และประเมินความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟในภาพรวม เท่ากับ 4.45 ถือว่าอยู่ในระดับสูง 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความกรุณา ความช่วยเหลือ แนะน า และให้ค าปรึกษาอย่างดียิ่งจาก อาจารย์ ดร.  

จิราพร  ช่อมณี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รวมทั้งคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์-เคมีทุกท่านที่คอยให้ค าแนะน า และข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ในการท าโครงงานครั้งนี้ ช่วยตรวจสอบและแก้ไขจนรายงานฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ 
                  ขอขอบคุณคุณศุภกร  กตาธิการกุล ท่ีให้ค าปรึกษาในการท าโครงงาน และการประดิษฐ์อุปกรณ์วัดอณุหภมูิ
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                   ขอขอบคุณ คุณวารุณี  มะโณสงค์ และคุณเกษม  ทิพย์ดนตรี ท่ีให้ค าปรึกษาในการท าโครงงาน อ านวยความ
สะดวกในการเบิกสารเคมี การยมืคืนอุปกรณ์ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ และความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ 
                   ขอขอบคุณ ครูสิรมินต์ ประดับ และครูเฉลิมพล นิลพงศ์ ครูโรงเรยีนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ท่ีให้ค าปรึกษา
และอ านวยความสะดวกในการน าชุดการเรยีนรูส้มบัติคอลลเิกทีฟไปใช้ในการสอนนักเรียนโรงเรยีนมหาวชิราวุธ 
                    ขอขอบคุณนักเรยีนชันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ท่ีให้ความร่วมมือในกา
จัดการเรียนการสอนครั้งนี้ และ สดุท้ายนี้ขอขอบพระคณุบิดาและมารดาที่เป็นก าลังใจและสนับสนุนการศึกษามาโดยตลอด 
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 จากตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบาตรฐานระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 
โรงเรียนมหาวชิราวุธ ต่อชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ รายด้านอยู่ในระดับสูงมากจ านวน 3 ด้านคือ ความเหมาะสมของชุดการ
เรียนรู้  อุปกรณ์มีความแข็งแรงทนทาน และอุปกรณ์มีความน่าใช้งาน และอยู่ในระดับสูงจ านวน 2 ด้าน คือ ความเข้าใจในเนื้อหา
หลังจากใช้ชุดการเรียนรู้ และอุปกรณ์มีความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง 

อภิปรายผลการทดลอง  

 เมื่อท าการหาคุณภาพของชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ โดยการน าคะแนนผู้เชี่ยวชาญทั้งสามท่าน มาหาค่าเฉลี่ย และ
คิดเป็นร้อยละในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านคู่มือปฏิบัติการ และด้านเครื่องมือประกอบบทปฏิบัติการ (เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ) 
พบว่าทั้งสองด้านมีคะแนนในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 92.44 เมื่อน ามาพิจารณากับเกณฑ์ที่ก าหนดถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ ดีมาก โดย
พบว่าด้านเครื่องมือประกอบบทปฏิบัติการ(เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ)มีระดับคะแนนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 92.50 รองลงมาคือ
ด้านคู่มือปฏิบัติการคิดเป็นร้อยละ 92.38 ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ มีระดับประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดี
มากทุกด้าน เมื่อน าไปใช้กับการเรียนการสอนที่โรงเรียน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ที่ได้เรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้
สมบัติคอลลิเกทีฟ มีระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จ านวน 26 
คน มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับสูงทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน และชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ และการ
เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟมีผลต่อผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากข้ึนซึ่งจากการ
ทดสอบทางสถิติจะพบว่าคะแนนสอบก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนเมื่อเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 โดยคะแนนสอบหลังเรียนจะสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน ดังนั้น ชุดการเรียนรู้สมบัติ
คอลลิเกทีฟ สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 

สรุปผลการวิจัย 

 1.  ประดิษฐ์ชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ โดยการสร้างเครื่องมือวัดอุณหภูมิอัตโนมัติที่สามารถวัดอุณหภูมิได้ทุก ๆ 1 
วินาที แล้วน าผลการวัดอุณหภูมิเข้าสู่คอมพิวเตอร์และสร้างออกมาเป็นกราฟระหว่างอุณหภูมิและเวลา ท าให้สามารถวัดอุณหภูมิ
ได้อย่างแม่นย าและวัดได้ในทุกช่วงเวลาท าให้กราฟที่สร้างขึ้นมีความแม่นย าสามารถสังเกตจุดเยือกแข็ง หรือจุดเดือดของ
สารละลายได้ทันที และได้จัดท าบทปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติคอลลิเกทีฟ (การลดต่ าลงของจุดเยือกแข็ง และการเพิ่มขึ้นของจุด
เดือด) โดยจัดท าออกมาเป็นคู่มือปฏิบัติการซึงภายในจะประกอบด้วย 4 การทดลอง คือ ความหวานที่แตกต่าง  กลูโคสVSยูเรีย  
จุดเดือดของความหวาน และเดือดปะทะเดือด เพื่อที่จะศึกษาว่าความเข้มข้นของสารละลายส่งผลต่อจุดเดือดและจุดเยือกแข็ง
อย่างไร และชนิดของตัวท าละลายส่งผลต่อจุดเดือดหรือจุดเยือกแข็งหรือไม่ 

2.  ชุดการเรียนรูสมบัติคอลลิเกทีฟที่สร้างขึ้น มีคะแนนการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ3 ท่าน ซึ่งประเมินในด้านคู่มือ
ปฏิบัติการ และด้านเครื่องมือประกอบบทปฏิบัติการ(เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ) มีคะแนนในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 92.44 ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์ที่ ดีมาก 

3.  น าชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ ที่สร้างขึ้นไปใช้ในโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา โดยนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จ านวน 26 คน โดยท าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และเมื่อสอนเสร็จนักเรียนสามารถประเมินความ
พึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟ โดยประเมินความพอใจ 4 ด้านคือ ด้านเวลา มีความพึง

พอใจเท่ากับ 4.35 ด้านบรรยากาศ มีควาพึงพอใจเท่ากับ 4.14  ด้านกิจกรรมการเรียน มีความพึงพอใจเท่ากับ 4.28 และด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับ มีความพึงพอใจเท่ากับ 4.23 ซึ่งจาการประเมินความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน มีค่าเท่ากับ 4.25 ถือว่าอยู่ในระดับสูง 
และประเมินความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้สมบัติคอลลิเกทีฟในภาพรวม เท่ากับ 4.45 ถือว่าอยู่ในระดับสูง 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความกรุณา ความช่วยเหลือ แนะน า และให้ค าปรึกษาอย่างดียิ่งจาก อาจารย์ ดร.  

จิราพร  ช่อมณี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รวมทั้งคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์-เคมีทุกท่านที่คอยให้ค าแนะน า และข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ในการท าโครงงานครั้งนี้ ช่วยตรวจสอบและแก้ไขจนรายงานฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ 
                  ขอขอบคุณคุณศุภกร  กตาธิการกุล ท่ีให้ค าปรึกษาในการท าโครงงาน และการประดิษฐ์อุปกรณ์วัดอณุหภมูิ
อัตโนมัติและความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ 
                   ขอขอบคุณ คุณวารุณี  มะโณสงค์ และคุณเกษม  ทิพย์ดนตรี ท่ีให้ค าปรึกษาในการท าโครงงาน อ านวยความ
สะดวกในการเบิกสารเคมี การยมืคืนอุปกรณ์ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ และความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ 
                   ขอขอบคุณ ครูสิรมินต์ ประดับ และครูเฉลิมพล นิลพงศ์ ครูโรงเรยีนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ท่ีให้ค าปรึกษา
และอ านวยความสะดวกในการน าชุดการเรยีนรูส้มบัติคอลลเิกทีฟไปใช้ในการสอนนักเรียนโรงเรยีนมหาวชิราวุธ 
                    ขอขอบคุณนักเรยีนชันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ท่ีให้ความร่วมมือในกา
จัดการเรียนการสอนครั้งนี้ และ สดุท้ายนี้ขอขอบพระคณุบิดาและมารดาที่เป็นก าลังใจและสนับสนุนการศึกษามาโดยตลอด 

อ้างอิง 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กำรสร้ำงสรรค์เพลงตับโฉมงำมกับเจ้ำชำยอสูร

ภัสษร อนุสา1 ศรัทธา จันทมณีโชติ2* วราเมษ วัฒนไชย3 และภัทระ กิ้มเฉี้ยง4

บทคัดย่อ

บทน�ำ : เพลงตบัโฉมงามกบัเจ้าชายอสรู ได้รบัแนวคดิในการสร้างสรรค์มาจากตบันางซิลเดอเรลลา พระนพินธ์ในสมเดจ็พระเจ้าบรม

วงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ โดยผู้สร้างสรรค์ได้น�าเค้าโครงจากภาพยนตร์เรื่องโฉมงามกับเจ้าชายอสูร ของวอลท ์

ดิสนีย์ พิคเจอรส์ เข้าฉายเมื่อปี 2560 ซึ่งให้ข้อคิดเกี่ยวกับความรักแท้และการไม่ตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอก มาประพันธ์ขึ้น

เป็นบทร้องเพลงตับ และบรรจุด้วยเพลงไทยส�าเนียงฝรั่ง 

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างสรรค์เพลงตับโฉมงามกับเจ้าชายอสูร และน�าเสนอในรูปแบบการจัดแสดงต่อสาธารณชน 

วิธีกำรสร้ำงสรรค์ : ผู้สร้างสรรค์ได้น�าเค้าโครงเรื่องของภาพยนตร์มาประพันธ์ขึ้นเป็นบทร้องด้วยค�าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ

และกาพย์ยานี 11 แล้วบรรจุเพลงไทยส�าเนียงฝรั่ง โดยเลือกเพลงจากชื่อ ความหมาย ท่วงท�านอง และอารมณ์ของเพลงให้เหมาะ

สมกับความของบทร้อง 

ผลกำรสร้ำงสรรค์ : ผูส้ร้างสรรค์ได้ถ่ายทอดเรือ่งราวออกมาในรปูแบบของเพลงตบั ประเภทตบัเรือ่ง โดยบรรจุเพลงไทยส�าเนยีงฝรัง่ 

จ�านวน 6 เพลง ได้แก่ เพลงวิลันดาโอด เพลงฝรั่งควง เพลงควีนด�ารัส เพลงฝรั่งเคียด เพลงฝรั่งยี่แฮม และเพลงเวสสุกรรม ใช้วงปี่

พาทย์ดึกด�าบรรพ์ในการน�าเสนอ ทัง้ยงัใช้กลองใหญ่กบักลองเลก็ของตะวนัตกมาผสมในบางเพลงเพือ่ให้ได้ลลีาและจงัหวะท่ีสอดคล้อง

กบัอารมณ์ของเพลง นอกจากนี ้ยงัเป็นการเพิม่สสีนัความเป็นตะวนัตกให้แก่เรือ่งราวซึง่มีทีม่าจากเทพนยิายของตะวนัตกอกีทางหนึง่ด้วย

ค�ำส�ำคัญ : การสร้างสรรค์เพลงไทย เพลงตับ เพลงไทยส�าเนียงฝรั่ง โฉมงามกับเจ้าชายอสูร

1 บัณฑิต, หลักสูตร ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
2 อ., หลักสูตร ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
3 อ., หลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาไทย) สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
4 อ., หลักสูตร ศษ.บ. (ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา) ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สุโขทัย 64000
1 Graduate, B.M. (Thai Music), Department of Music, Faculty of Fine Arts, Thaksin University, Songkhla, 90000, Thailand
2 Lecturer, B.M. (Thai Music), Department of Music, Faculty of Fine Arts, Thaksin University, Songkhla, 90000, Thailand
3 Lecturer, B.A. (Thai), Department of Thai, Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University, Songkhla, 90000, Thailand
4 Lecturer, B.Ed. (Thai Music Education), Department of Music Education, Faculty of Art Education, Sukhothai College of Dramatic 

Arts, Sukhothai, 64000, Thailand
* Corresponding author: Tel.: 074-317600 ext. 1720. E-mail address: sattha@tsu.ac.th



1799

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

The Creation of Pleng Tub Beauty and the Beast

Phatsorn Anusa1 , Sattha Jantamaneechote2* , Warames Wattanachai3 and Patara Kimchiang4

ABSTRACT

Introduction : The creation of “Pleng Tub Beauty and the Beast” was inspired from “Pleng Tub Cinderella”, 

Thai classical suite song which created by Prince Narisara Nuwattiwong. The creator used the content from the 

movie named “Beauty and the Beast” by Walt Disney Pictures released in 2017, which represents the theme 

about true love and it also acknowledges a concept of do-not-judge-a-book-by-its-cover, to compose new 

lyrics and used Farang (Western) tone Thai classical songs as melody and rhythm. 

Objective : to create a work of “Pleng Tub Beauty and the Beast” and to perform the creation of “Pleng Tub 

Beauty and the Beast” in public. 

Creative Methods : The creator has composed new lyrics from the content of the movie. Then, used Farang 

tone Thai classical songs as melody and rhythm to arrange “Pleng Tub” in tone of Farang.

Creative Results : The creator has presented the creation in form of “Pleng Tub” in the category of “Pleng Tub 

Ruang” (the story suite song) named “Pleng Tub Beauty and the Beast” by using 6 Farang tone Thai classical 

songs namely Vilanda-Od, Farang-Kuang, Queen-Damras, Farang-Kiad, Farang-Yeeham and Vessukam. “Pleng 

Tub Beauty and the Beast” was performed by the Piphat-Dukdumban Ensemble. The creator also mixed “Bass 

Drum” and “Snare Drum” in some songs to make the style, rhythm and emotion harmonized. Moreover, “Bass 

Drum and Snare Drum” make the Western tone color to the story from the Western tale.

Keywords : Thai Music Creation, Pleng Tub, Farang Tone Thai Classical Song, Beauty and the Beast 
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ประเภทผลงานสร้างสรรค์ 
ดนตรีไทย 

 
แนวความคิด 

 โฉมงามกับเจ้าชายอสูร เป็นนิทานโบราณของประเทศฝร่ังเศส ที่เล่าถึงสาวงามจากหมู่บ้านแห่งหน่ึงนาม
ว่า “เบลล์” ท่ีเกิดเหตุต้องเข้าไปอยู่ในปราสาทลึกลับของอสูรรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว อย่างไม่ได้ต้ังใจ ระหว่างที่อยู่ใน
ปราสาท เบลล์ค่อย ๆ เรียนรู้เก่ียวกับตัวตนที่แท้จริงของอสูร และในขณะเดียวกันอสูรก็ได้เรียนรู้ “ความรัก” จากเบลล์ ท า
ให้เขาสามารถแก้ค าสาปเมื่อหลายปีก่อนและกลับคืนร่างเป็นเจ้าชายผู้มีสิริโฉมงดงามดังเดิม ข้อคิดจากนิทานโบราณเร่ืองน้ี
ทีต้่องการจะสื่อก็คือ “อย่าตัดสินคนจากภายนอก” เพราะแต่เดิมเจ้าชายเป็นคนท่ีมีนิสัยเย่อหย่ิงดูถูกผู้ที่ต่ าต้อยกว่า คร้ัน
พอต้องค าสาปให้กลายเป็นอสูร เขาก็ได้เรียนรู้ถึงความรู้สึกของการถูกต้ังแง่รังเกียจจากคนรอบข้าง แต่ถึงกระน้ันก็ยังมีใคร
บางคนที่รักและหวังดีกับเขาโดยไม่สนรูปกายภายนอก โฉมงามกับเจ้าชายอสูรเป็นหน่ึงในภาพยนตร์อนิเมช่ันจากค่ายดัง 
“ดิสนีย์” ที่ได้รับการกล่าวขวัญมากท่ีสุดเป็นประวัติการณ์ น้อยคนนักที่จะไม่รู้จักเร่ืองราวของ “โฉมงามกับเจ้าชายอสูร” 
ย่ิงไปกว่าน้ัน นิทานเร่ืองน้ีสามารถกล่าวได้ว่า เป็นนิทานสามัญประจ าบ้านส าหรับการเลี้ยงเด็ก ให้เรียนรู้พฤติกรรมของตัว
ละครอย่าง “เบลล์” ท่ีมีความกตัญญูต่อผู้เป็นพ่อ และมีเมตตาอยู่เสมอ ขณะที่เราก็ได้บทเรียนจาก  “บีสต์” หรืออสูรว่า 
การฝึกเป็นคนใจเย็นน้ันเป็นเร่ืองจ าเป็นท่ีจะอยู่ร่วมกับคนอื่น และเหนืออื่นใดคือการอย่าด่วนตัดสินจากการมองคนแต่
ภายนอก แต่ให้ใช้เวลาและมองลึกไปถึงข้างในจิตใจ แล้วเราจะได้พบกับความงดงามอีกแบบด้วย  
 ต านานคลาสสิกของโฉมงามกับเจ้าชายอสูรมาจากข้อคิดทรงพลังที่ว่า “ความงามที่แท้จริงมาจากภายใน” โดย
มีที่มาจากศตวรรษที่ 18 ในฝร่ังเศส “โฉมงามกับเจ้าชายอสูร” เป็นภาพยนตร์อนิเมช่ันเร่ืองแรกที่ได้รับการเสนอช่ือเข้าชิง
รางวัลอคาเดมี อวอร์ด สาขาภาพยนตร์ยอดเย่ียม ได้รับรางวัลออสการ์ สาขาดนตรีประกอบและเพลงยอดเย่ียม ราง วัล
ลูกโลกทองค าและรางวัลแกรมมีอวอร์ด รวมถึงรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย ภาพยนตร์เร่ืองน้ีเป็นภาพยนตร์อนิเมชันเร่ืองแรก
ที่ท ารายได้ไปกว่า 100 ล้านเหรียญในบ็อกซ์ออฟฟิศในตอนแรกที่เข้าฉาย และเป็นภาพยนตร์อนิเมชันดิสนีย์เร่ืองแรกที่ถูก
สร้างเป็นละครเวทีมิวสิคัล และได้เปิดการแสดงบนเวทีบรอดเวย์นาน 13 ปี ถูกแปลเป็น 8 ภาษาและเปิดการแสดงในกว่า 
20 ประเทศ เร่ืองราวและตัวละครที่ผู้ชมรักและรู้จักเป็นอย่างดีก าลังจะโลดแล่น มีชีวิตที่น่าต่ืนตาต่ืนใจในภาพยนตร์
ของดิสนีย์ [1]  
 เร่ืองราวความรักที่น่าประทับใจจากภาพยนตร์และอุปนิสัยของตัวละครที่มีคติสอนใจในแง่ต่าง ๆ น้ีเองจึงท าให้
ผู้วิจัยเกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานการประพันธ์เพลงไทยข้ึนใหม่โดยน าเค้าโครงจากบทภาพยนตร์เร่ือง โฉมงาม
กับเจ้าชายอสูร (Beauty and the Beast) มาเรียบเรียงใหม่ให้เป็นเพลงตับ ประเภทตับเร่ือง และใช้ช่ือผลงานการ
ประพันธ์เพลงน้ีว่า “เพลงตับโฉมงามกับเจ้าชายอสูร” ตามแนวคิดของเพลงตับนางซิลเดอเรลลา พระนิพนธ์ในสมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ที่น าเอาเน้ือเร่ืองจากนิยายของตะวันตกมาถ่ายทอดเป็นเพลงตับ โดย
บรรจุเพลงในตับเป็นเพลงไทยส าเนียงฝร่ัง  
 

วัตถุประสงค์ของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
 1.  เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานการประพันธ์เพลงตับโฉมงามกับเจ้าชายอสูร  
 2.  เพ่ือน าเสนอผลงานการประพันธ์เพลงตับโฉมงามกับเจ้าชายอสูรในรูปแบบการจัดแสดงต่อสาธารณชน  
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กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
เพลงตับโฉมงามกับเจ้าชายอสูรน้ี ประพันธ์บทร้องโดยใช้เน้ือหาจากภาพยนตร์เร่ือง  โฉมงามกับเจ้าชายอสูร 

(Beauty and the Beast) ก ากับโดย บิล คอนดอน (Bill Condon) เขียนบทโดย สตีเฟน ชาบอสกี (Stephen Chbosky) 
และอีแวน สปิลลิโอโทปูลอส (Evan Spiliotopoulos) อ านวยการสร้างโดย วอลท์ ดิสนีย์ พิคเจอร์ส (Walt Disney 
Pictures) ซึ่งเข้าฉายในไทยเมื่อปี พ.ศ. 2560  

โฉมงามกับเจ้าชายอสูร (Beauty and the Beast) เป็นเร่ืองราวของ เบลล์ หญิงสาวผู้มีจิตใจดีที่ได้เข้าไป
ช่วยเหลือชายผู้เป็นพ่อที่แอบไปเด็ดดอกกุหลาบของอสูรตนหน่ึงเข้า จึงถูกอสูรจองจ าเพ่ือเป็นการลงโทษ ด้วยความรักและ
กตัญญูของเบลล์น้ัน ท าให้เธอต้องจ าใจอยู่ที่ปราสาทแห่งน้ันแทนพ่อของเธอ ระหว่างที่อยู่ในปราสาท เบลล์ได้เรียนรู้
เก่ียวกับตัวตนที่แท้จริงของอสูร และในขณะเดียวกันอสูรก็ได้เรียนรู้ “ความรัก” จากเบลล์ ท าให้เขาสามารถแก้ค าสาปเมื่อ
หลายปีก่อนและกลับคืนร่างเป็นเจ้าชายผู้มีสิริโฉมงดงามดังเดิมแล้วทั้งสองก็ครองรักกันอย่างมีความสุข  

การประพันธ์เพลงตับโฉมงามกับเจ้าชายอสูร ผู้วิจัยได้เอาใจความส าคัญในแต่ละช่วงตอนของภาพยนตร์เร่ืองน้ี
มาเรียบเรียงข้ึนใหม่ให้กระชับและสอดคล้องสัมพันธ์กัน แล้วประพันธ์เป็นบทร้องโดยใช้ค าประพันธ์ชนิดกลอนสุภาพและ
กาพย์ยานี 11 จากน้ันจึงน าบทร้องที่ได้มาบรรจุเพลงไทยส าเนียงฝร่ัง โดยสามารถอรรถาธิบายการประพันธ์ได้ดังน้ี 

 
เพลงที่ 1 เพลงวิลันดาโอด 
 การประพันธ์บทร้อง ในเพลงแรกน้ีเล่าถึง “เบลล์” สาวงามท่ีอาศัยอยู่กับพ่อสองคนในหมู่บ้านเล็ก ๆ แต่อยู่มา
วันหน่ึงพ่อของเธอได้หายตัวไป เธอจึงออกตามหาพ่อด้วยความเป็นห่วง จนมาพบว่าอสูรได้จับตัวพ่อของเธอไป โดยผู้วิจัย
ได้ประพันธ์บทร้องเป็นกลอนสุภาพ ดังน้ี 

 

   โอ้สงสาร โฉมงาม ทรามสวาท  บิดาเจ้า นิราศ หายสาบสูญ  
  เจ้าเฝ้าแต่ ร่ าหา แสนอาดูร   ทราบว่าเจ้า จอมอสูร จับตัวไป 

 

 การบรรจุเพลง ผู้วิจัยเลือกเพลงวิลันดาโอดมาบรรจุ เน่ืองจากช่ือของเพลงมีความหมายไปในทางโศกเศร้า 
แสดงถึงอารมณ์เศร้าโศกเสียใจของโฉมงามเมื่อรู้ว่าพ่อของเธอได้ถูกอสูรจับตัวไป สังคีตลักษณ์ของเพลงน้ีในตับ คือ A/B/ 
ใช้จังหวะหน้าทับสองไม้  
 
เพลงที่ 2 เพลงฝรั่งควง 
 การประพันธ์บทร้อง หลังจากท่ีโฉมงามรู้ว่าพ่อของเธอถูกอสูรจับตัวมา ณ ปราสาทของเขา เธอก็คิดหาวิธีที่จะ
ช่วยเหลือพ่อ แต่ทันทีที่โฉมงามเหลือบไปเห็นอสูร เธอตกใจและกลัวภัยจากอสูรอย่างย่ิง เพราะเขามีรูปร่างที่อัปลักษณ์ น่า
รังเกียจ แต่ด้วยความกตัญญูและสงสารพ่อ เธอจึงรวบรวมความกล้า  ใช้สติปัญญาเพ่ือช่วยเหลือบิดาให้รอดพ้นจากภัย
อันตรายในคร้ังน้ีด้วยการเสนอข้อต่อรองกับอสูร โดยผู้วิจัยได้ประพันธ์บทร้องเป็นกลอนสุภาพ ดังน้ี 
 

   เจ้าโฉมงาม ไต่เต้า เข้าปราสาท แสนองอาจ หาญกล้า น่าเลื่อมใส 
  พอประสบ พบอสูร เจ้าเวียงชัย  นางตกใจ ค่อยชม้าย ชายตามอง 
  เห็นอสูร ร่างร้าย อัปลักษณ์   พิศแต่พักตร์ จรดบาทา น่าสยอง 
  ใช้ความกล้า ปัญญา คิดไตร่ตรอง  ประกาศก้อง ออกไป ไม่ทันนาน 
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 การบรรจุเพลง ผู้วิจัยได้เลือกเพลงฝร่ังควงมาบรรจุ เน่ืองจากมีท่วงท านองที่กระชับ ให้อารมณ์คึกคัก ห้าวหาญ 
แสดงถึงความกล้าหาญของโฉมงามท่ีจะเผชิญหน้าต่อศัตรู ไม่หว่ันเกรงต่ออสูร สังคีตลักษณ์ของเพลงน้ีในตับ คือ C/C1/ ใช้
จังหวะหน้าทับสองไม้ในเท่ียวแรกและจังหวะหน้าทับมาร์ชในเท่ียวเปลี่ยน  
 
เพลงที่ 3 เพลงควีนด ารัส 
 การประพันธ์บทร้อง โฉมงามร้องขอความเมตตาจากอสูรให้ปล่อยตัวพ่อของเธอ เธอได้อธิบายถึงความชรา
ภาพและความน่าสงสารของพ่อ รวมถึงความรักอันย่ิงใหญ่ท่ีเธอมีต่อพ่อ โดยผู้วิจัยได้ประพันธ์บทร้องเป็นกลอนสุภาพ ดังน้ี 
 

   ข้าแต่เจ้า จอมอสูร ผู้ย่ิงใหญ่  บิดาไซร้ แสนชรา น่าสงสาร 
  อีกข้ารัก บิดา กว่าชนมาน   โปรดประทาน คืนบิดา เมตตาเทอญ 

 

 การบรรจุเพลง ผู้วิจัยเลือกเพลงควีนด ารัสมาบรรจุ เน่ืองจากช่ือเพลงปรากฏค าว่า “ควีน” ซึ่งเป็นค า
ภาษาอังกฤษ มีความหมายว่า “พระราชินี” ในบริบทน้ี “พระราชินี” คือ โฉมงาม แสดงถึงการเจรจาต่อรองของโฉมงามท่ี
ได้กล่าวถ้อยค าร้องขอความเมตตาจากอสูร สังคีตลักษณ์ของเพลงน้ีในตับ คือ D/ ใช้จังหวะหน้าทับมาร์ช 

 
เพลงที่ ๔ เพลงฝรั่งเคียด 
 การประพันธ์บทร้อง หลังจากท่ีอสูรได้ฟังในสิ่งที่โฉมงามร้องขอ ก็รู้สึกโกรธเคืองโฉมงามที่เหมือนมาท้าทาย
ขอให้อสูรปล่อยตัวพ่อของเธอโดยไม่เกรงกลัว แต่ด้วยเห็นถึงความหาญกล้าของเธอ อสูรจึงยอมปล่อยตัวพ่อของเธอไป แต่
มีข้อแม้ว่าโฉมงามจะต้องถูกจองจ าอยู่ ณ ปราสาทแทนพ่อของเธอ ด้วยความรักที่มีต่อพ่อ เธอจึงตอบรับข้อเสนอน้ีด้วย
ความเต็มใจ โดยผู้วิจัยได้ประพันธ์บทร้องเป็นกลอนสุภาพ ดังน้ี 
 

   จอมอสูร ค ารามร้อง กึกก้องเสียง แน่ะโฉมงาม อร่ามเพียง กับหงส์เหิน 
  เจ้าตัวน้อย ถ้อยค า กล้าก้ าเกิน  เอาสิเชิญ ให้บิดา เจ้ากลับไป 
  แต่ตัวเจ้า ต้องพ านัก กับเราน้ี   มิหลบลี้ หนีหาย ไปข้างไหน 
  เจ้าโฉมงาม ตอบรับ ด้วยเต็มใจ  บิดาเจ้า จึงได้ คืนล าเนา 

 

 การบรรจุเพลง ผู้วิจัยเลือกใช้เพลงฝร่ังเคียดมาบรรจุ เน่ืองจากช่ือของเพลงมีความหมายไปในทางโกรธแค้น
หรือโกรธเคือง แสดงถึงอารมณ์โกรธเคืองของอสูร สังคีตลักษณ์ของเพลงน้ีในตับ คือ E/ ใช้จังหวะหน้าทับมาร์ช  

 
เพลงที่ ๕ เพลงฝรั่งยี่แฮม 
 การประพันธ์บทร้อง เมื่อโฉมงามเข้ามาอยู่ในปราสาท เขาท้ังสองจึงมีโอกาสที่ได้ใกล้ชิดกัน โฉมงามได้เรียนรู้ใน
ตัวตนของอสูรว่าแท้จริงแล้วเขาไม่ได้มีจิตใจที่โหดเหี้ยมเช่นรูปกาย อีกทั้งเขายังคอยช่วยเหลือโฉมงามในเร่ืองต่าง ๆ จึงท า
ไห้โฉมงามและอสูรเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน ด้วยความรักแท้ที่โฉมงามมอบให้กับอสูรโดยที่ไม่ได้สนใจเร่ืองรูปร่างอัน
อัปลักษณ์ จึงท าให้อสูรน้ันหลุดพ้นจากค าสาปจากเมื่อหลายปีก่อน ท าให้อสูรได้กลับกลายมาเป็นเจ้าชายรูปงาม โดยผู้วิจัย
ได้ประพันธ์บทร้องเป็นกลอนสุภาพดังน้ี 
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 การบรรจุเพลง ผู้วิจัยได้เลือกเพลงฝร่ังควงมาบรรจุ เน่ืองจากมีท่วงท านองที่กระชับ ให้อารมณ์คึกคัก ห้าวหาญ 
แสดงถึงความกล้าหาญของโฉมงามท่ีจะเผชิญหน้าต่อศัตรู ไม่หว่ันเกรงต่ออสูร สังคีตลักษณ์ของเพลงน้ีในตับ คือ C/C1/ ใช้
จังหวะหน้าทับสองไม้ในเท่ียวแรกและจังหวะหน้าทับมาร์ชในเท่ียวเปลี่ยน  
 
เพลงที่ 3 เพลงควีนด ารัส 
 การประพันธ์บทร้อง โฉมงามร้องขอความเมตตาจากอสูรให้ปล่อยตัวพ่อของเธอ เธอได้อธิบายถึงความชรา
ภาพและความน่าสงสารของพ่อ รวมถึงความรักอันย่ิงใหญ่ท่ีเธอมีต่อพ่อ โดยผู้วิจัยได้ประพันธ์บทร้องเป็นกลอนสุภาพ ดังน้ี 
 

   ข้าแต่เจ้า จอมอสูร ผู้ย่ิงใหญ่  บิดาไซร้ แสนชรา น่าสงสาร 
  อีกข้ารัก บิดา กว่าชนมาน   โปรดประทาน คืนบิดา เมตตาเทอญ 

 

 การบรรจุเพลง ผู้วิจัยเลือกเพลงควีนด ารัสมาบรรจุ เน่ืองจากช่ือเพลงปรากฏค าว่า “ควีน” ซึ่งเป็นค า
ภาษาอังกฤษ มีความหมายว่า “พระราชินี” ในบริบทน้ี “พระราชินี” คือ โฉมงาม แสดงถึงการเจรจาต่อรองของโฉมงามที่
ได้กล่าวถ้อยค าร้องขอความเมตตาจากอสูร สังคีตลักษณ์ของเพลงน้ีในตับ คือ D/ ใช้จังหวะหน้าทับมาร์ช 

 
เพลงที่ ๔ เพลงฝรั่งเคียด 
 การประพันธ์บทร้อง หลังจากที่อสูรได้ฟังในสิ่งที่โฉมงามร้องขอ ก็รู้สึกโกรธเคืองโฉมงามท่ีเหมือนมาท้าทาย
ขอให้อสูรปล่อยตัวพ่อของเธอโดยไม่เกรงกลัว แต่ด้วยเห็นถึงความหาญกล้าของเธอ อสูรจึงยอมปล่อยตัวพ่อของเธอไป แต่
มีข้อแม้ว่าโฉมงามจะต้องถูกจองจ าอยู่ ณ ปราสาทแทนพ่อของเธอ ด้วยความรักที่มีต่อพ่อ เธอจึงตอบรับข้อเสนอน้ีด้วย
ความเต็มใจ โดยผู้วิจัยได้ประพันธ์บทร้องเป็นกลอนสุภาพ ดังน้ี 
 

   จอมอสูร ค ารามร้อง กึกก้องเสียง แน่ะโฉมงาม อร่ามเพียง กับหงส์เหิน 
  เจ้าตัวน้อย ถ้อยค า กล้าก้ าเกิน  เอาสิเชิญ ให้บิดา เจ้ากลับไป 
  แต่ตัวเจ้า ต้องพ านัก กับเราน้ี   มิหลบลี้ หนีหาย ไปข้างไหน 
  เจ้าโฉมงาม ตอบรับ ด้วยเต็มใจ  บิดาเจ้า จึงได้ คืนล าเนา 

 

 การบรรจุเพลง ผู้วิจัยเลือกใช้เพลงฝร่ังเคียดมาบรรจุ เน่ืองจากช่ือของเพลงมีความหมายไปในทางโกรธแค้น
หรือโกรธเคือง แสดงถึงอารมณ์โกรธเคืองของอสูร สังคีตลักษณ์ของเพลงน้ีในตับ คือ E/ ใช้จังหวะหน้าทับมาร์ช  

 
เพลงที่ ๕ เพลงฝรั่งยี่แฮม 
 การประพันธ์บทร้อง เมื่อโฉมงามเข้ามาอยู่ในปราสาท เขาท้ังสองจึงมีโอกาสที่ได้ใกล้ชิดกัน โฉมงามได้เรียนรู้ใน
ตัวตนของอสูรว่าแท้จริงแล้วเขาไม่ได้มีจิตใจที่โหดเหี้ยมเช่นรูปกาย อีกทั้งเขายังคอยช่วยเหลือโฉมงามในเร่ืองต่าง ๆ จึงท า
ไห้โฉมงามและอสูรเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน ด้วยความรักแท้ที่โฉมงามมอบให้กับอสูรโดยที่ไม่ได้สนใจเร่ืองรูปร่างอัน
อัปลักษณ์ จึงท าให้อสูรน้ันหลุดพ้นจากค าสาปจากเมื่อหลายปีก่อน ท าให้อสูรได้กลับกลายมาเป็นเจ้าชายรูปงาม โดยผู้วิจัย
ได้ประพันธ์บทร้องเป็นกลอนสุภาพดังน้ี 
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   จึงโฉมงาม กับจอม เจ้าอสูร  ต่างเก้ือกูล เป็นมิตร จิตคลายเหงา 
  จอมอสูร ผูกสมัคร รักนงเยาว์   โฉมเฉลา เห็นใจงาม แม้ทรามกาย 
  ด้วยรักแท ้จากใจ ไร้เสแสร้ง   จึงส าแดง อานุภาพ ดังใจหมาย 
  ค าสาปแห่ง แม่มด สิ้นมลาย   ร่างอสูร พลันกลาย เป็นชายงาม 
  

 การบรรจุเพลง ผู้วิจัยได้เลือกใช้เพลงฝร่ังย่ีแฮมมาบรรจุ เพ่ือแสดงถึงความรักแท้ของโฉมงามกับเจ้าชายอสูร 
จนท าให้อสูรหลุดพ้นกลับมาเป็นเจ้าชายรูปงามดังเดิม สังคีตลักษณ์ของเพลงน้ีในตับ คือ F/ ใช้จังหวะหน้าทับมาร์ช แต่
เน่ืองจากเน้ือเร่ืองมีความคลี่คลายลงแล้ว ผู้วิจัยจึงปรับกระสวนจังหวะหน้าทับเสียใหม่ให้ตีเฉพาะเสียงตกของจังหวะ เพ่ือ
ไม่ให้อารมณ์คึกคักและรุกเร้าจนเกินไป ดังน้ี 
 

-  -  -  1 -  -  -  2 -  -  -  3 -  -  -  4 -  -  -  5 -  -  -  6 -  -  -  7 -  -  -  8 
-  -  -  - -  -  - ทัม่ -  -  - ทัม่ -  -  - ทัม่ -  -  -  - -  -  - ทัม่ -  -  - ทั่ม -  -  - ทัม่ 
   
เพลงที่ 6 เพลงเวสสุกรรม 
 การประพันธ์บทร้อง บทสรุปของเร่ืองน้ี โฉมงามกับเจ้าชายได้ครองรักกันอย่างมีความสุข โดยผู้วิจัยได้
ประพันธ์บทร้องให้เป็นกาพย์ยานี 11 เน่ืองจากผู้วิจัยได้เลือกเพลงเวสสุกรรมเป็นเพลงสุดท้ายของเพลงตับโฉมงามกับ
เจ้าชายอสูร ซึ่งในเท่ียวเปลี่ยนน้ันจ าเป็นต้องใช้บทประพันธ์ชนิดกาพย์ยานี 11 จึงจะบรรจุค าร้องได้อย่างลงตัว อย่างไรก็
ตาม ก็ยังคงใช้ลักษณะของสัมผัสระหว่างบทเข้ามาเช่ือมให้เป็นบทเดียวกัน ดังน้ี 
 

    ขับขาน ต านานเก่า  เป็นเร่ืองเล่า พาใจหวาม 
   ช่ืนสุข ทุกโมงยาม   ให้ด่ าด่ืม รักยืนยง 
   โฉมงาม กับเจ้าชาย   รักมิคลาย แสนมั่นคง 
   ราษฎร์สุข สมประสงค์  เมืองธ ารง สันติครอง 
 

 การบรรจุเพลง ผู้วิจัยเลือกเพลงเวสสุกรรมมาบรรจุ เป็นบทสรุปของเร่ืองโฉมงามกับเจ้าชายอสูร เน่ืองจาก
ท านองของเพลงน้ีในเท่ียวเปลี่ยนมีการประสานเสียงแบบฝร่ังตามแนวทางของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 
แสดงให้เห็นถึงความสวยงาม สง่างาม และน่ิมนวล สื่อถึงการเต้นร าที่เต็มไปด้วยความรัก และการเฉลิมฉลองกันอย่างมี
ความสุข ซึ่งในตอนท้ายของภาพยนตร์เร่ืองน้ี เจ้าชายได้จัดงานเต้นร าข้ึนเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลอง นอกจากน้ี เพลง
เวสสุกรรมยังเป็นเพลงที่นิยมใช้ส าหรับการอวยพร จึงเหมาะส าหรับเป็นเพลงสุดท้ายของตับโฉมงามกับเจ้าชายอสูร สังคีต
ลักษณ์ของเพลงน้ีในตับ คือ GH/IH/ ใช้จังหวะหน้าทับปรบไก่ 
 
 เพลงตับโฉมงามกับเจ้าชายอสูรน้ี ประกอบไปด้วยเพลงไทยส าเนียงฝร่ัง จ านวน 6 เพลง ซึ่งด าเนินท านองอยู่ใน
ระดับเสียงเพียงออล่าง (ซ ล ท x ร ม x) โดยท านองมีลักษณะเรียงเสียง และด าเนินท านองในลักษณะบังคับทาง ตาม
ลักษณะของเพลงไทยส าเนียงฝร่ัง น าเสนอโดยใช้วงปี่พาทย์ดึกด าบรรพ์ และใช้กลองใหญ่ (Bass Drum) กับกลองเล็ก 
(Snare Drum) ของตะวันตกมาผสมในวงด้วย เพ่ือสื่อถึงจังหวะส าเนียงฝร่ัง เน่ืองจากเน้ือเร่ืองมาจากภาพยนตร์ของ
ตะวันตก  
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โน้ตเพลงตับโฉมงามกับเจ้าชายอสูร (Beauty and the Beast) 
เพลงที่ 1 เพลงวิลันดาโอด  
ท่อน 1 
  -  -  -  ซ ฺ   -  ซ  -  ซ   -  -  -  ฟ   -  -  -  ซ   -  -  ล  ท   -  -  ล  ท   -  -  ล  ซ   -  ฟ  -  ซ 
-  -  - โอ้  - - สงสาร -  -  - โฉม -  -  -  งาม -  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - 

 

  -  -  ล  ท   -  -  ล  ท   -  -  ล  ซ   -  ล  -  -     -  ร  -  ซ   -  -  ล  ท   -  ล  -  ท   -  ด   -  ร  
-  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - -  -  ทราม -  -  สวาท 

 

  -  -  -  -     -  ด   -  ร    -  ม   -  ร    -  -  -  -   -  ล  ซ  ม   -  ร  -  ด   ด   ด   - ทฺ  ท  ท  - ล 
  -  -  -  -     -  -  -  -     -  -  -  -   -  -  -  -     -  -  บิดา -  -  -  เจ้า -  -  -  นิ - - - ราศ 

 
  -  ร   -  ท   -  ล  -  ซ   -  ฟ  -  ซ   -  -  -  -     -  ซ  -  ม   -  ร   -  ด   ด   ด   - ทฺ  ท  ท  - ล 
-  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   

 

  -  ซฺ -  ซ   -  -  ล  ท   -  ด   -  ร    -  -  -  -   -  ซ  -  ม   -  ร   -  ด  -  ม   ร   ด    -  ท  -  ล 
-  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   

 

 
 

 
ท่อน 2 
  -  -  -  ซ   -  ซฺ ซ ซ   -  -  -  ฟ   -  -  -  ซ   -  -  ล  ท   -  ด   -  ร    -  -  -  -    -  ม   ร   ด  
-  -  - เจ้า -  - เฝ้า แต่ -  -  -  ร่ า -  -  -  หา -  -  -  - - - แสน อา -  -  - - - - - ดูร 

 

  -  -  -  ท   -  -  -  ล   -  -  -  ซ  ล ท ด  ท   -  -  -  -     -  -  -  -     -  ร   -  ร    -  -  -  ด  
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

 

  -  -  -  ท   -  -  -  ล   -  -  ซ  ล   -  ท  -  ซ   -  -  -  ร   -  -  -  ม   -  -  -  ฟ   -  -  -  ซ 
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  -  ทราบ   - ว่า - เจ้า   - - - จอม   - อสูร - -  

 

  -  -  -  ร   -  -  -  ซ   -  -  -  ฟ   -  -  ซ  ล   -  -  -  ซ  ล ท ด  ร    -  -  -  ม    ร  ด  ท ล  
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

 

-  -  -  ร ม ฟ ซ ล - ซ  -  ฟ -  -  -  ซ 
-  -  -  - -  -  -  จับ -  -  -  ตัว -  -  -  ไป 

 
 
 
 

-  ร   -  ท -  ล  -  ซ -  ฟ  -  ซ -  -  -  - 
-  -  -  - -หาย -สาบ -  -  - สูญ -  -  -  - 
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โน้ตเพลงตับโฉมงามกับเจ้าชายอสูร (Beauty and the Beast) 
เพลงที่ 1 เพลงวิลันดาโอด  
ท่อน 1 
  -  -  -  ซ ฺ   -  ซ  -  ซ   -  -  -  ฟ   -  -  -  ซ   -  -  ล  ท   -  -  ล  ท   -  -  ล  ซ   -  ฟ  -  ซ 
-  -  - โอ้  - - สงสาร -  -  - โฉม -  -  -  งาม -  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - 

 

  -  -  ล  ท   -  -  ล  ท   -  -  ล  ซ   -  ล  -  -     -  ร  -  ซ   -  -  ล  ท   -  ล  -  ท   -  ด   -  ร  
-  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - -  -  -  - -  -  ทราม -  -  สวาท 

 

  -  -  -  -     -  ด   -  ร    -  ม   -  ร    -  -  -  -   -  ล  ซ  ม   -  ร  -  ด   ด   ด   - ทฺ  ท  ท  - ล 
  -  -  -  -     -  -  -  -     -  -  -  -   -  -  -  -     -  -  บิดา -  -  -  เจ้า -  -  -  นิ - - - ราศ 

 
  -  ร   -  ท   -  ล  -  ซ   -  ฟ  -  ซ   -  -  -  -     -  ซ  -  ม   -  ร   -  ด   ด   ด   - ทฺ  ท  ท  - ล 
-  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   

 

  -  ซฺ -  ซ   -  -  ล  ท   -  ด   -  ร    -  -  -  -   -  ซ  -  ม   -  ร   -  ด  -  ม   ร   ด    -  ท  -  ล 
-  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   

 

 
 

 
ท่อน 2 
  -  -  -  ซ   -  ซฺ ซ ซ   -  -  -  ฟ   -  -  -  ซ   -  -  ล  ท   -  ด   -  ร    -  -  -  -    -  ม   ร   ด  
-  -  - เจ้า -  - เฝ้า แต่ -  -  -  ร่ า -  -  -  หา -  -  -  - - - แสน อา -  -  - - - - - ดูร 

 

  -  -  -  ท   -  -  -  ล   -  -  -  ซ  ล ท ด  ท   -  -  -  -     -  -  -  -     -  ร   -  ร    -  -  -  ด  
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

 

  -  -  -  ท   -  -  -  ล   -  -  ซ  ล   -  ท  -  ซ   -  -  -  ร   -  -  -  ม   -  -  -  ฟ   -  -  -  ซ 
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  -  ทราบ   - ว่า - เจ้า   - - - จอม   - อสูร - -  

 

  -  -  -  ร   -  -  -  ซ   -  -  -  ฟ   -  -  ซ  ล   -  -  -  ซ  ล ท ด  ร    -  -  -  ม    ร  ด  ท ล  
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

 

-  -  -  ร ม ฟ ซ ล - ซ  -  ฟ -  -  -  ซ 
-  -  -  - -  -  -  จับ -  -  -  ตัว -  -  -  ไป 

 
 
 
 

-  ร   -  ท -  ล  -  ซ -  ฟ  -  ซ -  -  -  - 
-  -  -  - -หาย -สาบ -  -  - สูญ -  -  -  - 
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เพลงที่ 2 เพลงฝรั่งควง 
-   -   -   ซ ฺ -  ซ   -  ซ -   -   -  ฟ -   -   -  ซ -   -  ล  ท -  ล   -  ท -   -  ล  ซ -  ฟ   -  ซ 
-  -  - โฉม -  -  - งาม -  -  -  ไต่ - เต้า -  - -  -  -  - -  -  -  - -  -  - เข้า - - ปราสาท 
-  -  - พอ - - ประสบ -  -  -  พบ - อสูร -  - -  -  -  - -  -  -  - -เจ้า -เวียง -  -  -  ชัย 
-  -  - เห็น - - - อสูร   - - - ร่าง - ร้าย - -  -   -   -   - -   -   -   - - - - อัป - - - ลักษณ์ 
-ใช้ -ความ - - - กล้า   -  -  -  ปัญ - ญา -  - -   -   -   - -   -   -   - - คิด - ไตร่ - - - ตรอง 

 

 -  -  -  -  -  ล   -  ซ ฺ  -  ซ   -  ซ  -  -  -  -  -  ท   -  ล ฺ  -  ล   -  ล  -   -   -  ซ  -  ล   -  - 
-   -   -   - -   -   -   - -   -   -   - -   -   -   -   - - - แสน - - องอาจ - - - หาญ - กล้า - - 
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - - นางตก -  -  -  ใจ -  -  - ค่อย -ชม้าย - - 
-   -   -   - -   -   -   - -   -   -   - -   -   -   - -  -  -  พิศ - -แต่พักตร์ -จรด -บา - ทา - -  
-   -   -   -   -   -   -   - -   -   -   - -   -   -   -   - ประกาศ -  -  - ก้อง - - - ออก - ไป - -  

 

 
เพลงที่ 3 เพลงควีนด ารัส 
  -  -  -  -     -  -  -  -     -  ร  -  ม   -  ฟ  -  ซ   -  -  -  -    - ฟ ซ ล   -  -  ซ ล  ซ ฟ  -  ซ 
  -  -  -  -     -  -  -  -   - ข้า - แต่ -  -  -  เจ้า    -  -  -  -   - จอมอสูร -  -  - ผู้ - ย่ิง - ใหญ่ 

 

-  -  -  - -  -  -  - -  ร  -  ม -  ฟ  -  ซ -  -  -  - - ฟ ซ ล -  -  -  ซ ล ท  -  ล 
-  -  -  - -  -  -  - -  บิ -  ดา -  -  -  ไซร้ -  -  -  - - แสนชรา -  -  -  น่า - - สงสาร 

 

  -  -  -  -     -  -  -  -     -  ล  -  ท   -  ด   -  ร    -  -  -  -     -  ด   -  ท   -  -  ล  ท   -  ด   -  ร  
  -  -  -  -   -  -  -  - - อีก - ข้า - - - รัก   -  -  -  -   - บิ - ดา -  -  -  กว่า - ชน - มาน 

 

  -  -  -  -     -  -  -  ล   -  -  -  ด    -  -  -   ท   -  -  -  ร    -  -  -  ล   -  ด   -  ท   -  ล  -  ซ 
  -  -  -  -   -  -  -โปรด -  -  - ประ -  -  - ทาน -  -  -  คืน -  -  บิดา   - เมต - ตา - - - เทอญ 

 
เพลงที่ 4 เพลงฝรั่งเคียด 
  -  -  -  -     ร ม ฟ ซ    -  ซ  -  ซ  -  ซ  -  ซ   ฟ ม  ร ม     ฟ ซ ล ท  -  ท  -  ท  -  ท  -  ท 
-  -  - จอม -  -  - อสูร -  - ค าราม -  -  - ร้อง -  -  -  -    -  -  - กึก -  -  - ก้อง - เสียง - - 
-  -  -  -   แต่ตัว - เจ้า - - - ต้อง -  - พ านัก -  -  -  -   -  -  - กับ -  -  -  เรา -  น้ี  -  -   

 
 
 
 

-  ซ   -  ล -  ท   -  ร  -   -  ม  ร ม   ร  -   - -  ร  ม  ฟ ม  ฟ ล ม ฟ  ม  ร ทฺ ร  ม   -  ร 
-   -   -   - -   -   -   - -   -   -   - -   -   -   - -   -   -   - -   -   -   - -น่า -เลื่อม - ใส - -  
-   -   -   - -   -   -   - -   -   -   - -   -   -   - -   -   -   - -   -   -   - - ชาย - ตา -  -  - มอง 
-   -   -   - -   -   -   - -   -   -   - -   -   -   - -   -   -   - -   -   -   - -  -  - น่า - สยอง - - 
-   -   -   - -   -   -   - -   -   -   - -   -   -   - -   -   -   - -   -   -   - - ไม ่- ทัน - - - นาน 



1806

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

9 
 

-  - ร ซ ล ท ด  ร  -  ร  ร   ร  -  ซ   -  ร  -  ร  ร   ร  -  ซ   -  ร  ด  ท ด  ร  ด  ท ล ซ 
-แน่ะ -โฉม -  -  -  งาม - - - อร่าม - - - เพียง -  -  -  - -  -  -  - - ด่ัง - หงส์ - เหนิ - - 
- - มิหลบ -  -  -  ลี้ -  -  - หนี -  -  - หาย -  -  -  -  -  -  -  -  - ไป - ข้าง - ไหน -  - 

 

  -  -  -  -     ร ม ฟ ซ   -  ซ  -  ฟ   ม ร  -  ซ     -  ซ  -  ฟ   ม ร  -  ซ    -  ท  -  ล  ซ ล ท ซ  
-  -  -  - เจ้าตัว-น้อย - - - ถ้อย - - - ค า   -  -  -  -   -  -  - กล้า -  -  - ก้ า - เกิน - - 
-  -  -  - เจ้าโฉมงาม - - - ตอบ - - - รับ   -  -  -  -     -  -  ด้วย -  -  - เต็ม - ใจ - -   

 

  -  -  -  ซ   - ฟ ม ร   -  ร   -  ร    -  ร   -  ร    ด  ท ล ซ    - ร - ซ     -  ร   -  ร    ด  ท ล ซ  
- - - เอา - - สิ เชิญ -  -  - ให้ -  -  - บิดา -  -  -  -  -  -  -  -  -เจ้า -กลับ - ไป -  -   
- - - บิดา - - - เจ้า -  -  -  จึง -  ได้  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - คืน - ล า  - เนา - -   

 
เพลงที่ 5 เพลงฝรั่งยี่แฮม 
  -  -  -  -     -  ร  -  ซ  -   -   -  ซ   -  -  ซ ซ     -  -  ล ท    -  ล  -  ซ     -  -  -  ร     -  -  ร  ร   
  -  -  -  -   -  -  -  - - - จึงโฉม -  -  - งาม   -  -  -  -   -  -  -  - -  -  -  กับ -  -  - จอม 
  -  -  -  -   -  -  -  - - - - จอม  - - - อสูร   -  -  -  -   -  -  -  - -  -  - ผูก - - - สมัคร 
  -  -  -  -   -  -  -  - - ด้วย - รัก  -  -  - แท้   -  -  -  -   -  -  -  - -  -  - จาก -  -  - ใจ 
  -  -  -  -   -  -  -  - - - ค าสาป -  -  - แห่ง   -  -  -  -   -  -  -  - -  -  - แม่ -  -  - มด 

 

  -  -  -  -     -  ร  -  ล  -   -   -  ล   -  -  ล ล    -   -   -  ซ   -  -  ล ท     -  ล  -  ซ   -  -  -  -   
  -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  - -  -  เจ้า -  -  อสูร 
  -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  - - รัก - นง -  -  - เยาว์ 
  -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  - - ไร้ - เส - - - แสร้ง 
  -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  - -  -  - สิ้น - - - มลาย 

 

  -  -  ร  ท     -  -  ร  ล     -  -  ท ซ     -  -  ล ฟ     -  -  ร  ม     -  ฟ -  ร      -  -  -  -     -  -  -  -   
  -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  - 
  -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  - 
  -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  - 
  -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  - 

 

  -  ร  -  ล ฺ   -  ร -  ซ    -   -   -  ซ   -  -  ล ซ     -  ล  -  ร   -  -  -  -     -  ร  - ลฺ     -  ร -  ล   
-ต่าง -เก้ือ -  -  - กูล   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  เป็น   -  -  มิตร 
  -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -  - เห็น - ใจ   -  -  งาม 
-  -  -  จึง - - ส าแดง   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  อา -  - นุ ภาพ 
-  -  - ร่าง -  -  - อสูร   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  - -  -  - พลัน  - - - กลาย 

 

 -   -   -  ล   -  -  ท ล     -  ท  -  ซ   -  -  -  -     -  ท  -  ล   -  ท  -  ร   -   -   -  ร    -  -  ม  ร    
  -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  - 
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9 
 

-  - ร ซ ล ท ด  ร  -  ร  ร   ร  -  ซ   -  ร  -  ร  ร   ร  -  ซ   -  ร  ด  ท ด  ร  ด  ท ล ซ 
-แน่ะ -โฉม -  -  -  งาม - - - อร่าม - - - เพียง -  -  -  - -  -  -  - - ด่ัง - หงส์ - เหนิ - - 
- - มิหลบ -  -  -  ลี้ -  -  - หนี -  -  - หาย -  -  -  -  -  -  -  -  - ไป - ข้าง - ไหน -  - 

 

  -  -  -  -     ร ม ฟ ซ   -  ซ  -  ฟ   ม ร  -  ซ     -  ซ  -  ฟ   ม ร  -  ซ    -  ท  -  ล  ซ ล ท ซ  
-  -  -  - เจ้าตัว-น้อย - - - ถ้อย - - - ค า   -  -  -  -   -  -  - กล้า -  -  - ก้ า - เกิน - - 
-  -  -  - เจ้าโฉมงาม - - - ตอบ - - - รับ   -  -  -  -     -  -  ด้วย -  -  - เต็ม - ใจ - -   

 

  -  -  -  ซ   - ฟ ม ร   -  ร   -  ร    -  ร   -  ร    ด  ท ล ซ    - ร - ซ     -  ร   -  ร    ด  ท ล ซ  
- - - เอา - - สิ เชิญ -  -  - ให้ -  -  - บิดา -  -  -  -  -  -  -  -  -เจ้า -กลับ - ไป -  -   
- - - บิดา - - - เจ้า -  -  -  จึง -  ได้  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - คืน - ล า  - เนา - -   

 
เพลงที่ 5 เพลงฝรั่งยี่แฮม 
  -  -  -  -     -  ร  -  ซ  -   -   -  ซ   -  -  ซ ซ     -  -  ล ท    -  ล  -  ซ     -  -  -  ร     -  -  ร  ร   
  -  -  -  -   -  -  -  - - - จึงโฉม -  -  - งาม   -  -  -  -   -  -  -  - -  -  -  กับ -  -  - จอม 
  -  -  -  -   -  -  -  - - - - จอม  - - - อสูร   -  -  -  -   -  -  -  - -  -  - ผูก - - - สมัคร 
  -  -  -  -   -  -  -  - - ด้วย - รัก  -  -  - แท้   -  -  -  -   -  -  -  - -  -  - จาก -  -  - ใจ 
  -  -  -  -   -  -  -  - - - ค าสาป -  -  - แห่ง   -  -  -  -   -  -  -  - -  -  - แม่ -  -  - มด 

 

  -  -  -  -     -  ร  -  ล  -   -   -  ล   -  -  ล ล    -   -   -  ซ   -  -  ล ท     -  ล  -  ซ   -  -  -  -   
  -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  - -  -  เจ้า -  -  อสูร 
  -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  - - รัก - นง -  -  - เยาว์ 
  -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  - - ไร้ - เส - - - แสร้ง 
  -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  - -  -  - สิ้น - - - มลาย 

 

  -  -  ร  ท     -  -  ร  ล     -  -  ท ซ     -  -  ล ฟ     -  -  ร  ม     -  ฟ -  ร      -  -  -  -     -  -  -  -   
  -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  - 
  -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  - 
  -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  - 
  -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  - 

 

  -  ร  -  ล ฺ   -  ร -  ซ    -   -   -  ซ   -  -  ล ซ     -  ล  -  ร   -  -  -  -     -  ร  - ลฺ     -  ร -  ล   
-ต่าง -เก้ือ -  -  - กูล   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  เป็น   -  -  มิตร 
  -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -  - เห็น - ใจ   -  -  งาม 
-  -  -  จึง - - ส าแดง   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  อา -  - นุ ภาพ 
-  -  - ร่าง -  -  - อสูร   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  - -  -  - พลัน  - - - กลาย 

 

 -   -   -  ล   -  -  ท ล     -  ท  -  ซ   -  -  -  -     -  ท  -  ล   -  ท  -  ร   -   -   -  ร    -  -  ม  ร    
  -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  - 
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  -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  - 
  -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  - 
  -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  - 

 

  -  ด   -  ท   -  ล  -  ท   -  ซ  -  ล   -  ท  -  ซ 
  -  -  -  -   -  -  -  - - จิตคลาย   -  - เหงา 
  -  -  -  -   -  -  -  - -แม้ -ทราม  - กาย - -  
  -  -  -  -   -  -  -  - - ดัง - ใจ  - หมาย - -  
  -  -  -  -   -  -  -  - -เป็น -ชาย  - งาม - -  

 
เพลงที่ 6 เพลงเวสสุกรรม (ทางเปลี่ยน) 
-  ร  -  ม -  ฟ  -  ซ -  -  -  - -  -  -  - -  ร  -  ซ -  ล  -  ท -  -  -  - -  -  -  - 
-  -  -  - -  -  -  - -  -  - ขับ -  -  - ขาน -  -  -  - - - - ต า - - - นาน - - - เก่า 
-  -  -  - -  -  -  - -  -  - โฉม -  -  งาม -  -  -  - -  -  - กับ -  -  - เจ้า -  -  - ชาย 

 

  -  ร   -  ด      - ท - ล     -  -  -  -     -  -  -  -     -  ด   -  ท     -  ล  -  ซ     -  -  -  -     -  -  -  -   
-  -  -  - -  -  - เป็น  - - - เร่ือง -  -  - เล่า   -  -  - พา   -  -  - ใจ   -  -  -  - - - - หวาม 
  -  -  -  -   -  -  - รัก   -  -  - ม ิ  - - - คลาย  - - - แสน   -  -  - มั่น  -  -  -  -   - - - คง 

 

  -  ล  -  ท     -  ด   -  ร      -  -  -  -     -  -  -  -     -  ด   -  ท     -  ม   -  ร      -  -  -  -     -  -  -  -   
  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  - ช่ืน  -  -  - สุข   -  -  -  -   -  -  - ทุก  -  -  - โมง  -  -  - ยาม 
-  -  -  -   -  -  -  -   - - -ราษฎร์  -  -  - สุข   -  -  -  -   -  -  - สม -  -  - ประ  -  -  - สงค์ 

 

- ซ - ฟ - ซ - ร -  -  -  - -  -  -  - -  ด   -  ท -  ล  -  ซ -  -  -  - -  -  -  - 
-  -  -  - -  -  - ให้ -  -  - ด่ า -  -  - ด่ืม -  -  - รัก -  -  - ยืน -  -  -  - -  -  - ยง 
-  -  -  - - - - เมือง -  -  - ธ า -  -  - รง -  -  -  สัน -  -  -  ติ -  -  -  - - - - ครอง 

 

  -  ล  -  ท     -  ด   -  ร      -  -  -  -     -  -  -  -     -  ด   -  ท     -  ม   -  ร      -  -  -  -     -  -  -  -   
  -  -  -  -   -  -  -  -  - - - ช่ืน  -  -  - สุข   -  -  -  -   -  -  - ทุก  -  -  - โมง  -  -  - ยาม 
-  -  -  -   -  -  -  -   - - -ราษฎร์  -  -  - สุข   -  -  -  -   -  -  - สม  -  -  -ประ  -  -  - สงค์ 

 

- ซ - ฟ - ซ - ร -  -  -  - -  -  -  - -  ด   -  ท -  ล  -  ซ -  -  -  - -  -  -  - 
-  -  -  - -  -  - ให้ -  -  - ด่ า -  -  - ด่ืม -  -  - รัก -  -  - ยืน -  -  -  - -  -  - ยง 
  -  -  -  -    - - - เมือง   -  -  - ธ า   -  -  - รง  -  -  -  สัน   -  -  -  ติ  -  -  -  -   - - - ครอง 
 

เอกสารอ้างอิง 
 [1] น้ าแข็งเปล่า.  (2560).  Beauty and the Beast.  สืบค้นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2561, จาก 
 http://www.matichon.co.th/entertainment/new_497461 
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กำรออกแบบตรำสินค้ำและพัฒนำบรรจุภัณฑ์ลูกตำลลอยแก้วโศรยำ

นราวิชญ์ จิตจันทร์1 และอัฏฐพล เทพยา2* 

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ผลิตภัณฑ์ลูกตาลลอยแก้วโศรยาพร้อมรับประทานในปัจจุบันนี้ ยังขาดความน่าเชื่อถือในด้านตราสินค้าและจุดเด่นเรื่อง

บรรจุภัณฑ์ที่แตกต่าง รวมถึงการมีเอกลักษณ์ที่น่าดึงดูดใจในการเลือกซื้อของผู้บริโภค 

วัตถุประสงค์ : เพื่อออกแบบตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑลูกตาลลอยแก้ว โศรยา ต�าบลดีหลวง อ�าเภอ สทิงพระ จังหวัดสงขลา

วิธีกำรศึกษำ : ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้ประกอบการลูกตาลลอยแก้วโศรยา ถึงปัญหาของผลิตภัณฑ์เดิม การใช้แบบ

สอบถามเก็บข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์จากกลุ่มผู้บริโภคตัวอย่างในจังหวัดสงขลา

ผลกำรศึกษำ : พบว่าเอกลักษณ์ที่สามารถสื่อถึงลูกตาลลอยแก้วได้มากที่สุดคือ ผลตาลโตนด และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ที่ดูสะอาด 

แข็งแรง สามารถปกป้องผลิตภัณฑ์ด้านในได้เป็นอย่างดี ส่วนวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดคือ

วสัดพุลาสตกิประเภทถ้วย ใช้ฟิล์มพลาสตกิปิดผนกึกบัขอบถ้วยด้วยการรดีร้อน ซึง่เหมาะกบัอาหารประเภทพร้อมรบัประทาน เนือ่ง

จากปิดผนึกสนิท สามารถสกัดก้ันการซึมผ่านของไอน�้าและก๊าซออกซิเจนได้ดีและง่าย ต่อการเปิดรับประทาน ถ้วยพลาสติกถูก

ออกแบบให้มลีกัษณะคล้ายคลงึกบัผลตาลโตนด มคีวามเป็นธรรมชาต ิเหมอืนกบัการได้รบัประทานลกูตาลลอยแก้วจากผลตาลโตนด

โดยตรงซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมซื้อไปรับประทานเอง

วจิำรณ์และสรปุ : จากการศกึษาครัง้นี ้พบว่าการออกแบบตราสนิค้าและบรรจภุณัฑ์ลกูตาลลอยแก้วโศรยา ด้วยรปูแบบทีค่ล้ายคลงึ

กับผลตาลโตนด และปิดผนึกด้วยฟิล์มพลาสติกรีดร้อน สามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือในมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และเพิ่มยอดขายให้
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Branding Design and Packaging Development for Dessert Look Tan Loi Kaeo, 

the products by Soraya

Naravit Chitchan1 and Auttaphon Theppaya2*

Abstract

Introduction : Loi Kaeo Soraya ready-to-eat products are currently available. Still lacking credibility in the brand 

identity and highlighting different packaging Including having a unique, attractive appearance in consumer buying.

Objective : To design branding and develop packaging. Loi Kaeo Soraya, Dee Luang, Sathing Phra, Songkhla 

Province. 

Methods : Study relevant research, Interview with Loi Kaeo Soraya entrepreneur about the problem of the 

original product and using questionnaires to collect feedback about branding and packaging from the sample 

consumer group in Songkhla Province.

Results : It was found that the identity that can convey Loi Kaeo Soraya is Palmyra Palm fruits. It’s looks clean, 

strong and able to protect the inner product well. As for the packaging materials that correspond to the needs 

of consumers, the most is the plastic cup material use plastic film sealed over the edge of the cup with hot 

rolling. Which is suitable for ready-to-eat food. Plastic cups are designed to look similar to Palmyra Palm fruits. 

Natural Like eating directly.

Conclusion : The branding and packaging of Loi Kaeo Soraya with a pattern similar to Palmyra Palm fruits and 

sealed with hot rolled plastic film able to increase the reliability of the product image and increase sales for 

the Loi Kaeo Soraya manufacturer.

Keywords : Branding, Packaging, identity, hot rolling
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บทนํา 
ตาลโตนดเปนพืชสารพัดประโยชน  สามารถใชประโยชนไดตั้งแตยอดถึงราก อาทิ ผลของตนตาลโตนด ท่ีเรียกวา 

ผลตาล หรือ ลูกตาล  ผลตาลออนจะใหลอนตาลออน  ขางในรสหวานหอมนุมลิ้น ปอกเปลือกขาวรับประทานไดทันที หรือ
ใชทําขนมหวานสําหรับทานเลนท่ีเรียกวา   ลูกตาลลอยแกว   และในปจจุบันมีผูประกอบการหลายรายท่ีไดจดทะเบียน
ผลิตภัณฑลูกตาลลอยแกว เปนหน่ึงในสินคา OTOP ท่ีมาจากภูมิปญญาทองถ่ิน เกิดการแขงขันกันในตลาดมากข้ึน     โดย
มุงเนนไปในทิศทางของการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ  สามารถตอบโจทยความตองการของผูบริโภคในดานรสชาติท่ีถูก
ปาก แตยังพบวาผูประกอบการสวนใหญยังมองขามความสําคัญของการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ  จึงสงผลตอคุณ
ภาพของตัวผลิตภัณฑ ท่ีไมสามารถดึงดูดความสนใจจากผูบริโภคไดเทาท่ีควร   ทําใหกลุมผูประกอบการดังกลาวน้ีเสีย
โอกาสทางการตลาดไป  เมื่อไดทราบวาการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ นอกจากชวยปองกันไมใหสินคาหรือผลิตภัณฑ
เสียหาย ยังสามารถเพ่ิมคุณคาทางดานจิตวิทยาตอผูบริโภค ในดานสรางภาพลักษณใหสินคาและองคกรได  ชวยเพ่ิมแรง
กระตุนการซ้ือของผูบริโภคไดอีกดวย จากสถานการณดังกลาวทําใหผูผลิตลูกตาลลอยแกวโศรยา  ตําบลดีหลวง อําเภอสทิง
พระ จังหวัดสงขลาไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการออกแบบตราสินคาและพัฒนาบรรจุภัณฑลูกตาลลอยแกว ใหมีเอก
ลักษณท่ีโดดเดน มีความแตกตางจากผูประกอบการผลิตภัณฑลูกตาลลอยแกวรายอ่ืนๆ สามารถดึงดูดความสนใจจากผู
บริโภค สรางมูลคาเพ่ิมทางการตลาดใหกับผลิตภณัฑ เพ่ือขยายตลาดในการจําหนายสินคา รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพ และ
ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสภาพทางการตลาดในปจจุบัน 
 

วิธีดําเนินการ 
งานวิจัยน้ีไดศึกษาขอมูลเก่ียวกับการออกแบบตราสินคาและพัฒนาบรรจุภัณฑลูกตาลลอย แกวโศรยา ตําบลดี

หลวง อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา    โดยผูวิจัยศึกษาจากเอกสารและบทความจากเว็บไซตท่ีเก่ียวของ  รวมถึงศึกษาจาก
กรณีศึกษาตางๆ  อีกท้ังยังศึกษาขอมูลจากการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณเก็บขอมูลจากผูประกอบการผลิตภัณฑลูกตาลลอยแกว  
และประชากรกลุมตัวอยาง  ไดรวบรวมและขอคิดเห็นตางๆ  แลวทําการออกแบบตราสินคา และพัฒนาบรรจุภัณฑลูกตาล
ลอยแกว  เพ่ือใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความเปนไปไดในการใชงานและความเปนไปไดในการผลิต       โดยใหประชากรกลุม 
ตัวอยางจํานวน 100 คนและผูประกอบการผลิตภัณฑลกูตาลลอยแกวโศรยา ไดมีสวนรวมตัดสินใจในผลงานการออกแบบ  
เพ่ือนํามาประเมินผลในข้ันตอไป    โดยผูวิจัยไดสรางแบบรางตราสินคา 2 แบบ และบรรจุภัณฑลูกตาลลอยแกว 2 แบบ   
เพ่ือใชสอบถามความคิดเห็นจากกลุมลูกคาท่ีซื้อลูกตาลลอยแกว   ซ่ึงจะเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบใหเหมาะสมกับ
การใชงานในดานตางๆ ประกอบดวยดานประโยชนใชสอย   ความเหมาะสมในการใชงาน  ความสวยงามกลมกลืนกันของ
บรรจุภัณฑลูกตาลลอยแกวกับสถานท่ีจําหนาย วัสดุ รูปแบบ ขนาดและสัดสวนของบรรจุภัณฑ โดยใชเกณฑในการ
พิจารณาคาเฉลี่ย  
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยการออกแบบตราสินคาและพัฒนาบรรจุภัณฑลูกตาลลอยแกวโศรยา ตําบลดีหลวง อําเภอสทิงพระ 

จังหวัดสงขลาในครั้งน้ีไดศึกษาและวิเคราะหเก่ียวกับดานการออกแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑ โดยการสัมภาษณผู 
ประกอบการ แบบสอบถามผูบริโภค จากการรวบรวม ขอมูลเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือศึกษาองคประกอบตางๆ 
ท่ีควรใชในการออกแบบท้ังดาน ของตราสินคา และบรรจุภัณฑ  

ผลการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับรูปแบบและวัสดุท่ีใชในการออกแบบ    จากการศึกษาขอมูลในเอกสารท่ี
เก่ียวของ   การเลือกวัสดุท่ีจะใชในการออกแบบบรรจุภณัฑสําหรับลกูตาลลอยแกว  คือวัสดุพลาสติกประเภทถวย  ใชฟลม 
พลาสติกปดผนึกกับขอบถวยดวยการรีดรอน ซ่ึงเหมาะกับอาหารประเภทพรอมรับประทานเน่ืองจากปดผนึกสนิท สามารถ
สกัดก้ันการซึมผานของไอนํ้าและกาซออกซิเจนไดดี และงายตอการเปดลอกแผนฟลม   สวนรูปแบบบรรจุภัณฑน้ันจะข้ึน
รูปพลาสติกใหเปนรูปทรงคลายคลึงกับผลตาลโตนด   เพ่ือตองการใหเปนรูปทรงบรรจุภัณฑลูกตาลลอยแกวท่ีมีความแปลก
ใหมแตกตางจากรูปแบบบรรจุภัณฑลูกตาลลอยแกวแบบเดิมๆ      ท้ังน้ีผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ีสัมภาษณและเก็บขอมูลจากกลุม 
ผลิตภัณฑลูกตาลลอยแกวโศรยา ตําบลดีหลวง อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  โดยไดสัมภาษณคุณ โศรยา  กงหุย ซ่ึงทาง 
กลุมโศรยาผลิตภัณฑลูกตาล จะผลิตลูกตาลลอยแกว มีขนาดบรรจุ 6 ออนซ เพ่ือจําหนายภายในงานแสดงสินคา OTOPใน
ครั้งตอไป 

ขอมูลท่ีไดรับจากแบบสอบถามพบวากลุมตัวอยางผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง  58 % และเพศชาย 42 %    
มีอายุระหวาง 2030 ป   มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับต่ํากวาปริญญาตรี   มีอาชีพนักศึกษา พนักงานบริษัท 
ธุรกิจสวนตัว ลูกจางท่ัวไป และ ขาราชการ โดยสวนใหญเปนนักศึกษาท่ียังไมมีรายได     รองลงมาคือเปนผูท่ีมีรายได
เฉลี่ยตอเดือนอยูท่ี 5,001 – 10,000 บาท พบวาผูบริโภคสวนใหญจะซ้ือลูกตาลลอยแกวเพียง 1 แกว เพ่ือบริโภคเอง เมื่อ
กลาวถึงลูกตาลลอยแกวผูบริโภคสวนใหญจะนึกถึง ผลตาลโตนดและลูกตาลเฉาะ สุดทายผูบริโภคสวนใหญเห็นวาการ
ออกแบบบรรจุภัณฑไมจําเปนท่ีจะตองใชบรรจุภัณฑแบบโปรงใส สามารถมองเห็นอาหารดานในเพ่ิอใหดูนารับประทาน   

ดังน้ันดานการออกแบบตราสินคา  ผู วิจัยไดกําหนดรูปแบบตราสินคา เปนประเภท เครื่องหมายแบบผสม 
(Combination Mark) โดยรวมองคประกอบท่ีเปนภาพ และ ตัวอักษรเขาดวยกัน กลาวคือ ใชใบตาลโตนดนํามาตัดทอน
และออกแบบตัวอักษรคําวา “ตาลโหนด” ใหเช่ือมกับกานใบตาล     ดวยเหตุผลวาเปนคําท่ีคนภาคใตใชเรียกกันติดปาก
จึงงายตอการจดจํา สามารถสื่อถึงความเปนสินคาท่ีไดจากผลิตผลของตนตาลโตนด 

 
ภาพท่ี 1 แนวคิดในการออกแบบตราสินคาของผลิตภัณฑลูกตาลลอยแกวโศรยา  ตําบลดีหลวง อาํเภอสทิงพระ จังหวดัสงขลา 
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ภาพท่ี 2 การออกแบบตราสินคาของผลิตภัณฑลูกตาลลอยแกว โศรยา ตําบลดีหลวง อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

 
และดานการออกแบบบรรจุภณัฑออกแบบใหถวยพลาสติกมีลักษณคลายคลึงกับผลตาลโตนด  มีความเปนธรรม

ชาติ เหมือนกับการไดรับประทานลูกตาลลอยแกว จากผลตาลโตนด โดยตรง ซ่ึงแบงเปน 3 สวน ดังน้ี       
สวนท่ี 1  สวนของถวยพลาสติกใชกราฟกท่ีไดจากการถายพ้ืนผิวของผลตามโตนด 

 
ภาพท่ี 3 ลวดลายกราฟกถวยพลาสติกท่ีไดจากการถายพื้นผิวผลตาลโตนด 

 
สวนท่ี 2  คือสวนของกราฟฟกบนแผนฟลม ปดผนึกดวยการรีดรอน มีการใชกราฟกจากการถายภาพผลตาลโตนดท่ีโดน
ปาดใหเห็นเน้ือตาลดานใน 

 
ภาพท่ี 4 แผนฟลมปดผนึกขอบถวยดวยการรีดรอน 

 
สวนท่ี 3  สวนสุดทายคือฝาปดครอบแผนฟลม จะใชกราฟกท่ีไดจากการถายภาพกลีบเลี้ยงของผลตาลโตนด และทํารอยปรุ
เปนรูปชอนเพ่ือท่ีจะใหผูบริโภคเปดผนึกฝาครอบ มาทําเปนชอนสําหรับรับประทานลูกตาลลอยแกวไดในบรรจุภัณฑเดียว 
สามารถสื่อถึงความเปนตาลโตนด ดูสวยงาม และยังสามารถสรางความแตกตางจากคูแขงไดอยางชัดเจน  
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ภาพท่ี 5 ฝาปดครอบถวยและแผนฟลม 

 
ภาพท่ี 6 การออกแบบบรรจภุัณฑลูกตาลลอยแกวโศรยา ตําบลดีหลวง อาํเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
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ภาพท่ี 7 ภาพถายการออกแบบตราสินคาและพัฒนาบรรจภุัณฑลูกตาลลอยแกว โศรยา ตําบลดีหลวง อาํเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
 

 

สรุปผลการวิจัย 
การออกแบบตราสินคา และพัฒนาบรรจุภัณฑลูกตาลลอยแกวโศรยา ตําบลดีหลวง อําเภอสทิงพระ จังหวัด

สงขลา จากการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณผูประกอบการ การสอบถามจากกลุมเปาหมายตัวอยาง และการศึกษาขอมูลเก่ียวกับ
ตาลโตนด ลูกตาลลอยแกว ตราสินคา บรรจุภัณฑ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ พบวาบรรจุภัณฑลูกตาลลอยแกวท่ีวางขาย
โดยท่ัวไปตามงานจัดแสดงสินคา โอทอป ตลาดประชารัฐ รานสะดวกซ้ือ หรือลูกตาลลอยแกวยี่หอตางๆ มีรูปแบบท่ีคลาย
คลึงกันมาก    จึงทําผูใหบริโภคเกิดความสับสนในการแยกความตางของสินคา    เน่ืองจากสินคาขาดความนาสนใจ  ไม
สามารถดึงดูดกลุมเปาหมายได อีกท้ังตัวบรรจุภัณฑมีการหอหุมท่ีเปดบริโภคยาก เมื่อเกิดปญหาผูวิจัยจึงออกแบบบรรจุ
ภัณฑใหมีความนาสนใจ โดยการใชลวดลายกราฟกจากการถายภาพพ้ืนผิวผลตาลโตนดนํามาออกแบบบรรจุภัณฑ โดย
แนวทางออกแบบจะเนนความเปนธรรมชาติ  ใหความรูสึกเปนมิตรเหมือนไดทานลูกตาลลอยแกวจากลูกตาลโดยตรง 
แตกตางจากบรรจุภัณฑของคูแขง  สวนการหอหุมบรรจุภัณฑ ใชวัสดุพลาสติกประเภทถวยใชฟลมพลาสติกปดผนึกกับ
ขอบถวยดวยการรีดรอน  ซ่ึงเหมาะกับอาหารประเภทพรอมรับประทาน   เน่ืองจากปดผนึกสนิท   สามารถสกัดก้ันการ
ซึมผานของไอนํ้าและกาซออกซิเจนไดดีและงายตอการเปดลอกแผนฟลม  ออกแบบใหถวยพลาสติกมีลักษณคลายคลึงกับ
ผลตาลโตนด เนนความเรียบงาย และสื่อถึงผลิตภัณฑ อีกท้ังกลุมเปาหมายก็ยังสามารถจดจําไดงาย 
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กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นในตนเองของนิสิตชั้นปีที่ 1 รำยวิชำทักษะ

ดนตรี 1 กลุ่ม 6 (High Brass) หลักสูตรดุริยำงคศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำดุริยำงคศำสตร์สำกล 

คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ

ไกรศิลป์ โสดานิล1*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การจดัการเรยีนการสอนมคีวามส�าคญัยิง่ทีจ่ะท�าให้ผูเ้รยีนสามารถพฒันาตนเองให้เป็นบณัฑติทีม่คีณุภาพแต่ถ้าองค์ประกอบ

ด้านใดด้านหนึง่ขาดประสทิธิภาพจะท�าให้การจดัการเรยีนการสอนไม่ประสบผลส�าเรจ็ ผูส้อนจงึควรปรบัเปลีย่นวธิกีารสอนเพือ่ให้ผู้

เรียนเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถลงมือปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นในตนเองในการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมของนิสิตชันปีที่ 1 

วิธีกำรศึกษำ : ใช้รูปแบบการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล นิสิตน�าเสนอกิจกรรมที่ให้ สังเกต บันทึกและวิเคราะห์ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

แนวทางแก้ไข ท�าการประเมินผลให้สอดคล้องกับกิจกรรม รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้จากคะแนนกิจกรรม การสอบกลาง

ภาคและปลายภาคโดยเปรียบเทียบกับคะแนนที่ได้ก่อนการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ผลกำรศึกษำ : พบว่าความเชื่อมั่นในตัวเองของนิสิตในภาพรวมหลังเรียนมีระดับความเชื่อมั่นในตัวเองอยู่ในระดับมากและในภาพ

รวมก่อนเรียนมีระดับความเชื่อม่ันในตัวเองอยู่ในระดับน้อย เพราะนิสิตยังขาดประสบการณ์ในการเรียนปฏิบัติและความรู้พ้ืนฐาน

ด้านการฝึก การมีส่วนร่วมของอาจารย์ท�าให้ทราบถึงปัญหามากยิ่งขึ้น จึงสามารถแก้ไขปัญหาและปฏิบัติไปพร้อมกันได้ทันที 

วจิำรณ์และสรปุ : ระดับความเช่ือมัน่ในตวัเองหลงัเรยีนของนสิติสงูกว่าระดบัความเช่ือมัน่ในตวัเองก่อนเรยีน ทัง้นีอ้าจารย์ต้องพฒันา

ตัวเองและวิธีการสอนอย่างสม�่าเสมอ เพื่อประสิทธิภาพในการสอน เมื่อนิสิตปฏิบัติและแก้ไขได้เองอย่างถูกต้องจะมีผลให้นิสิตเกิด

ความเชื่อมั่นในตนเองจนสามารถพัฒนาฝีมือและเกิดความกล้าแสดงออกตามล�าดับ

ค�ำส�ำคัญ : การเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม ความเชื่อมั่นในตนเอง ทักษะดนตรี

1 อาจารย์, สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 90000 
1 Lecture, Music Department, Faculty of Fine Arts, Thaksin University, Songkhla, 90000
* Corresponding author: Tel.: 074-317600 ext. 1701. E-mail address: tpsolo13 @gmail.com
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Participatory teaching and learning management for self-confidence of first year students,

Music Practicum course 1, group 6 (High Brass), Bachelor of Music Department in Western 

Music Faculty of Fine Arts, Thaksin University

Kraisil Sodanil1*

Abstract

Introduction : Teaching and learning is very important to enable students to develop themselves to become 

quality graduates, but if one of the elements lacks efficiency, the teaching and learning will not be successful. 

Therefore, the instructor should change the teaching method so that learners develop effectively. Until being 

able to act until the learning was done by themselves.

Objective : To study self-confidence in participatory teaching and learning, First year student.

Study method : Use data collection research method. It was found that the self-confidence of students in the 

overall after learning had a high level and in the overall before the class had low level. That is because students 

still lack experience in learning, practice and basic knowledge in training. The involvement of teachers makes 

them aware of more problems. Therefore, it is able to solve problems and practice at the same time immediately. 

Criticism and summary : The level of self-confidence after student’s learning is higher than the level of 

self-confidence before studying. The teachers must develop themselves and teaching methods regularly for 

teaching efficiency. When students practice and correct themselves correctly, it will result in students having 

self-confidence until they can develop their skills and assertiveness in order.

Keywords : participatory teaching, self-confidence, music practicum
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บทน า 
 

 องค์ประกอบการจัดการเรียนการสอนมีความส าคัญยิ่งที่จะท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพแต่ถ้าองค์ประกอบด้านใดด้านหน่ึงขาดประสิทธิภาพจะท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่ประสบผลส าเร็จจากความ
คิดเห็นของนักการศึกษาไทยได้วิเคราะห์จุดอ่อนด้านการจัดการเรียนการสอนที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางความก้าวหน้าไม่ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกโดย (สุธรรม อารีกุล, 2543, น.141) ได้กล่าวว่าด้านหลักสูตรมีความล้าสมัยมีความซ้ าซ้อน
ลอกเลียนแบบจากต่างประเทศไม่มีความหลากหลายขาดความยืดหยุ่นความไม่เป็นสากลและไม่เกิดบูรณาการด้าน
กระบวนการการเรียนการสอนผู้สอนไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เน่ืองจากวิธีการเรียนการสอนล้าสมัยไม่ปรับเปลี่ยนการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองการถ่ายทอดเน้ือหาไม่มีการน าสื่อและเทคโนโลยีใหม่ๆ
เข้ามาใช้ด้านนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเร่งขยายการรับนักศึกษาปริมาณมากไม่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้บัณฑิตขาด
คุณสมบัติที่ดีไม่เป็นไปตามความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติสอดคล้องกับ  (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 
2543, น.81) ที่กล่าวถึงวิธีการเรียนการสอนในห้องเรียนว่าส่วนใหญ่ครูอาจารย์จะเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนผูกขาด
การถ่ายทอดความรู้เป็นการเรียนในลักษณะท่องจ าท าให้ผู้เรียนขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และขาดความคิด
สร้างสรรค์ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนได้อย่างเต็มที่แม้จะเรียนสูงถึงระดับอุดมศึกษาส่งผลให้บุคลากรในประเทศคิด
ไม่เป็นและไม่สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมส่วน (จีระ หงส์ลดารมณ์, 2545, น.183) ได้กล่าวถึงปัญหา
ด้านอาจารย์ว่าปัจจุบันจ านวนอาจารย์ลดลงเน่ืองจากโครงการเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตและการลาออกไม่สามารถหาอาจารย์ใหม่มา
ทดแทนได้ทันอาจารย์ขาดแรงจูงใดในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณและด้านการ
พัฒนาอาจารย์ 
 บทบาทท่ีส าคัญของอาจารย์ผู้สอนต้องมีความรับผิดชอบที่ต้องคอยพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้เกิดความ
ทันสมัย น่าสนใจ เข้ากับผู้เรียน สร้าง แรงกระตุ้นโดยวิธีอ่ืนๆ นอกเหนือการเรียนการสอนตามปกติ (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2537, 
น.157) กล่าวว่า ผู้สอนต้องมีหลักการหรือเทคนิควิธีการสอนที่ถูกต้อง จึงจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความเข้าใจใน
สาระดนตรีต้องเหมาะสมกับวัยและการเรียนการสอนต้องมีความหลากหลาย ปัญหาการผลิตครูในอดีตถึงปัจจุบันจะเก่ียวเน่ือง
กับหลักสูตรเป็นหลัก มีข้อวิพากษ์วิจารณ์จากบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว และจากผู้ใช้บัณฑิตในท านองว่าหลักสูตรเน้น
ทฤษฏีมากเกินไป จนไม่สามารถน าไปใช้ในสภาพจริงได้ (ปทีป เมธาคุณวุฒิ, 2530, น.97-98) ผู้สอนต้องค้นหาวิธีการสอนแบบ
เฉพาะของตนโดย ก าหนดกระบวนการเรียนการสอน ก าหนดกติกา เช่น สามารถควบคุมชั้นเรียนได้  นิสิตในชั้นมีโอกาสฝึกฝน
จริงในเวลาที่เหมาะสม อาจารย์สามารถดูแลนิสิตได้ทั่วถึง ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการเรียนที่ช่วยน าไปแก้ไขและ
ปรับปรุงการเรียนการสอน ให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง 
 ดังน้ันอาจารย์ผู้สอนจึงควรปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด
ความสามารถ ความถนัด ความคิดวิเคราะห์ทางดนตรี และความสนใจ จนศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ซ่ึงจะพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้าน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมถึงด้านทักษะการฝึกฝนทางดนตรี 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาความเชื่อม่ันในตนเองของนิสิตชันปีที่ 1 โดยการการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมรายวิชาทักษะ
ดนตรี 1 0604141 กลุ่ม 6 (High Brass) หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. กลุ่มเป้าหมาย 

นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาทักษะดนตรี 1 0604141 กลุ่ม 6 (High Brass) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 

2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย 
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม 
2.2 ตัวแปรตามได้แก่ ระดับความเชื่อม่ันในการแสดงดนตรี 

3. ระยะเวลาในการวิจัย การวิจัยครั้งน้ีด าเนินการตั้งแต่ เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2558 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นิสิตมีความเชื่อม่ันในตนเองด้านทักษะดนตรีในการปฏิบัติต่อเครื่องมือเอก 
2. นิสิตมีความเชื่อม่ันในตนเองด้านทักษะดนตรีในการพัฒนาสู่การแสดงดนตรี 
3. เป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเชื่อม่ันในตนเองของนิสิตชั้นปีที่ 1 รายวิชา
ทักษะดนตรี 1 กลุ่ม 6 (High Brass) หลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณผู้ วิจัยมีขั้นตอน
วิธีด าเนินการดังน้ี 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  

1. รูปแบบจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคนิคการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
2. การประเมินผลการเรียนการสอนทั้งก่อนและหลังการใช้รูปแบบของกระบวนดังกล่าว 
3. แบบบันทึกพฤติกรรมด้วยวิธีการสังเกต 
4. แบบสอบถามระดับความม่ันใจต่อตนเอง จากการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม  

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับความม่ันใจต่อตนเอง จากการเรียนการสอนรายวิชาทักษะดนตรี 1 
0604141 (High Brass) แบบมีส่วนร่วม 
การเก็บรวบรวมข้อมูล    
 ผู้วิจัยด าเนินตามขั้นตอนดังน้ี 

1. การให้ความรู้ แนวคิดทฤษฎีและปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ตามที่ระบุในแผนการสอนปกติ 
2. การเพิ่มความสามารถ โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได้แก่ การวิเคราะห์ตนเอง การวิเคราะห์กลุ่ม เชิง

ปฏิบัติการ การแบ่งงานและการให้คะแนนต่อกิจกรรมต่างๆตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย 
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ก าหนด น าเสนอกิจกรรมที่ให้ สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม

ของนิสิต บันทึกและวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา หลังจากน้ันจะท าการประเมินผล โดยใช้แบบ
การประเมินผลให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน (จากแบบประเมินพฤติกรรมและบันทึกผู้สอน) รวมทั้งประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้จากคะแนนกิจกรรม การสอบกลางภาคและปลายภาคของนิสิตโดยเปรียบเทียบกับคะแนนที่ได้ก่อนการ
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

4. สร้างแบบสอบถามความม่ันใจในตนเองฉบับร่างโดยให้ครอบคลุมเน้ือหาที่เก่ียวข้อง 
5. ขอค าปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
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ขอบเขตของการวิจัย 
1. กลุ่มเป้าหมาย 

นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาทักษะดนตรี 1 0604141 กลุ่ม 6 (High Brass) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 

2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย 
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม 
2.2 ตัวแปรตามได้แก่ ระดับความเชื่อม่ันในการแสดงดนตรี 

3. ระยะเวลาในการวิจัย การวิจัยครั้งน้ีด าเนินการตั้งแต่ เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2558 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นิสิตมีความเชื่อม่ันในตนเองด้านทักษะดนตรีในการปฏิบัติต่อเครื่องมือเอก 
2. นิสิตมีความเชื่อม่ันในตนเองด้านทักษะดนตรีในการพัฒนาสู่การแสดงดนตรี 
3. เป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเชื่อม่ันในตนเองของนิสิตชั้นปีที่ 1 รายวิชา
ทักษะดนตรี 1 กลุ่ม 6 (High Brass) หลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณผู้ วิจัยมีขั้นตอน
วิธีด าเนินการดังน้ี 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  

1. รูปแบบจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคนิคการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
2. การประเมินผลการเรียนการสอนทั้งก่อนและหลังการใช้รูปแบบของกระบวนดังกล่าว 
3. แบบบันทึกพฤติกรรมด้วยวิธีการสังเกต 
4. แบบสอบถามระดับความม่ันใจต่อตนเอง จากการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม  

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับความม่ันใจต่อตนเอง จากการเรียนการสอนรายวิชาทักษะดนตรี 1 
0604141 (High Brass) แบบมีส่วนร่วม 
การเก็บรวบรวมข้อมูล    
 ผู้วิจัยด าเนินตามขั้นตอนดังน้ี 

1. การให้ความรู้ แนวคิดทฤษฎีและปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ตามที่ระบุในแผนการสอนปกติ 
2. การเพิ่มความสามารถ โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได้แก่ การวิเคราะห์ตนเอง การวิเคราะห์กลุ่ม เชิง

ปฏิบัติการ การแบ่งงานและการให้คะแนนต่อกิจกรรมต่างๆตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย 
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ก าหนด น าเสนอกิจกรรมที่ให้ สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม

ของนิสิต บันทึกและวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุ ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา หลังจากน้ันจะท าการประเมินผล โดยใช้แบบ
การประเมินผลให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน (จากแบบประเมินพฤติกรรมและบันทึกผู้สอน) รวมทั้งประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้จากคะแนนกิจกรรม การสอบกลางภาคและปลายภาคของนิสิตโดยเปรียบเทียบกับคะแนนที่ได้ก่อนการ
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

4. สร้างแบบสอบถามความม่ันใจในตนเองฉบับร่างโดยให้ครอบคลุมเน้ือหาที่เก่ียวข้อง 
5. ขอค าปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
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6. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเก็บข้อมูลกับประชากร 
7. น าผลข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
8. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มประชากรตัวอย่างต่อไป 

 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเชื่อม่ันในตนเองของนิสิตชั้นปีที่ 1 รายวิชา
ทักษะดนตรี 1 กลุ่ม 6 (High Brass) หลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมี
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย เพื่อ ศึกษาความเชื่อม่ันในตนเองในการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมรายวิชาทักษะ
ดนตรี 1 0604141 กลุ่ม 6 (High Brass) หลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยดังน้ี 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตารางที่ 1  แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 3 100.0 
หญิง - - 
รวม 3 100.0 

ระดับชั้นปีที่ ชั้นปีที่ 1  3 100.0 
ชั้นปีที่ 2  - - 
ชั้นปีที่ 3  - - 
ชั้นปีที่ 4  - - 
รวม 3 100.0 

 
 จากตารางที่ 1  พบว่า  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นนิสิตในเพศชาย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
และในระดับชั้นปีที่ 1 จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
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ตอนที่ 2 ความเชื่อม่ันในตัวเองของนิสิตที่มีต่อการเรียนการสอนรายวิชาทักษะดนตรี 1 กลุ่ม 6 (High Brass) 

ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความเชื่อม่ันในตัวเองของนิสิตที่มีต่อการ 
     เรียนการสอนรายวิชาทักษะดนตรี 1 กลุ่ม 6 (High Brass) 
              

รายการ 

ระดับความเชื่อม่ันในตัวเองก่อน
เรียน 

ระดับความเชื่อม่ันในตัวเองหลัง
เรียน 

Mean S.D. แปลผล Mean S.D. แปลผล 
1.ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติเครื่องมือเอก 2.00 1.00 น้อย 4.00 0.00 มาก 
2.ทักษะเบื้องตันในการปฏิบัติเครื่องมือเอก 1.00 0.00 น้อยที่สุด 3.33 0.58 ปานกลาง 
3.ทักษะในการฝึกซ้อมปฏิบัติส่วนตัว 2.00 1.00 น้อย 4.00 0.00 มาก 
4.ทักษะในการอ่านโน้ต 3.00 1.00 ปานกลาง 4.33 0.58 มาก 
5.ทักษะในการฝึกแบบฝึกหัดตามเครื่องหมายต่างๆ 2.00 0.00 น้อย 4.00 0.00 มาก 
6.ทักษะด้านการปฏิบัติทางเทคนิค 2.17 0.76 น้อย 4.00 0.00 มาก 
 6.1 Slur 2.00 1.00 น้อย 4.00 0.00 มาก 
 6.2  Tonguing 2.00 1.00 น้อย 3.67 0.58 มาก 
 6.3  Accent 2.00 0.00 น้อย 3.67 0.58 มาก 

 6.4 Tie 2.33 0.58 น้อย 4.33 0.58 มาก 
 6.5  Staccato 2.67 0.58 ปานกลาง 3.67 0.58 มาก 
 6.6  Marcato 2.33 0.58 น้อย 4.00 0.00 มาก 
 6.7  Legato 2.00 0.00 น้อย 4.00 0.00 มาก 
 6.8 Dynamic mark 2.33 0.58 น้อย 4.00 0.00 มาก 
7.ทักษะในการฝึกปฏิบัติบันไดเสียง (Scale) 1.00 0.00 น้อยที่สุด 4.00 0.00 มาก 
8. ทักษะในการบรรเลงเพลงตามที่ได้รับมอบหมาย 2.00 0.00 น้อย 3.67 0.58 มาก 
9.ทักษะในการบรรเลงเดี่ยวต่อหน้าผู้ชม 1.00 0.00 น้อยที่สุด 4.33 1.15 มาก 
10.ทักษะในการบรรเลงรวมวงดนตรี 2.00 0.00 น้อย 3.33 0.58  ปานกลาง 

ภาพรวม 2.00 0.50 น้อย 3.67 0.29 มาก 
 

จากตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความเชื่อม่ันในตัวเองของนิสิตที่มีต่อการเรียนการสอน
รายวิชาทักษะดนตรี 1 กลุ่ม 6 (High Brass) พบว่า ในภาพรวม หลังเรียนความเช่ือม่ันในตัวเองของนิสิตที่มีต่อการเรียนการสอน
รายวิชาทักษะดนตรี 1 กลุ่ม 6 (High Brass) มีค่าMean = 3.67,S.D. = 0.29 มีระดับความเชื่อม่ันในตัวเองอยู่ในระดับมากและในใน
ภาพรวม ก่อนเรียนมีค่าMean = 2.00,S.D. = 0.50 มีระดับความเช่ือม่ันในตัวเองอยู่ในระดับน้อย ซ่ึงสรุปได้ว่า ระดับความ
เชื่อม่ันในตัวเองหลังเรียนของนิสิตสูงกว่าระดับความเชื่อม่ันในตัวเองก่อนเรียน มีค่าความต่างของ Mean = 1.67 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน 
ข้อเสนอแนะต่างๆของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open Ended) ได้ข้อมูลแล้วน ามาจัดเป็นหมวดหมู่

แล้วล าดับความส าคัญแล้วน ามาสรุปเพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะที่นิสิตตอบแบบสอบถามได้ดังต่อไปน้ี 
1. จากการที่อาจารย์มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในการฝึกปฏิบัติด้วยกัน ท าให้นิสิตเกิดความเชื่อม่ันต่อการฝึก

ปฏิบัติ 
2. การมีตัวอย่างในการฝึกปฏิบัติที่ชัดเจน ท าให้นิสิตเข้าใจง่ายขึ้นโดยเม่ือเกิดข้อสงสัยนิสิตสามารถสอบถามและ

แก้ไขได้ทันทีและท าให้ม่ันใจยิ่งขึ้นในการเรียนปฏิบัติ 
3. การเรียนปฏิบัติในรายวิชาเครื่องมือเอก ควรเพิ่มวันในการเรียนการสอนหรือตามความยากง่ายของแบบฝึก 
4. อาจารย์ผู้สอนมีความเป็นกันเองกับนิสิตท าให้นิสิตไม่เกิดความกดดันต่อการเรียนการสอนทักษะดนตรี 
จากข้อเสนอแนะดังกล่าวสามารถได้ว่า การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนรายวิชาทักษะดนตรีท าให้นิสิตเกิดความ

เชื่อม่ันในตนเองมากขึ้นและส่งผลต่อการสอบที่จะสร้างความม่ันใจต่อการแสดงหรือการสอบ ทั้งน้ีบรรยากาศในการเรียนการ
สอนที่เป็นกันเองมีผลต่อความตั้งใจและจิตใจที่จะท าให้นิสิตมีความสนใจในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นด้วย 
สรุปผลการวิจัย  

1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นนิสิตในเพศชาย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และในระดับชั้นปีที่ 
1 จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความเชื่อม่ันในตัวเองของนิสิตที่มีต่อการเรียนการสอนรายวิชาทักษะ
ดนตรี 1 กลุ่ม 6 (High Brass) พบว่า ในภาพรวม หลังเรียนความเชื่อม่ันในตัวเองของนิสิตที่มีต่อการเรียนการสอนรายวิชาทักษะ
ดนตรี 1 กลุ่ม 6 (High Brass) มีระดับความเชื่อม่ันในตัวเองอยู่ในระดับมากและในในภาพรวม ก่อนเรียน มีระดับความเชื่อม่ันใน
ตัวเองอยู่ในระดับน้อย ซ่ึงสรุปได้ว่า ระดับความเชื่อม่ันในตัวเองหลังเรียนของนิสิตสูงกว่าระดับความเชื่อม่ันในตัวเองก่อนเรียน มี
ค่าความต่างของ Mean = 1.67 
อภิปรายผล 

ความเชื่อม่ันในตัวเองของนิสิตที่มีต่อการเรียนการสอนรายวิชาทักษะดนตรี 1 กลุ่ม 6 (High Brass) พบว่า ใน
ภาพรวม หลังเรียนความเชื่อม่ันใจในตัวเองของนิสิตที่มีต่อการเรียนการสอนรายวิชาทักษะดนตรี 1 กลุ่ม 6 (High Brass) มีระดับความ
เชื่อม่ันในตัวเองอยู่ในระดับมาก และในภาพรวม ก่อนเรียน มีระดับความเชื่อม่ันในตัวเองอยู่ในระดับน้อย ซ่ึงสรุปได้ว่า ระดับ
ความเชื่อม่ันในตัวเองหลังเรียนของนิสิตสูงกว่าระดับความเชื่อม่ันในตัวเองก่อนเรียน เน่ืองจากนิสิตยังขาดประสบการณ์ในการ
เรียนปฏิบัติและความรู้พื้นฐานด้านการฝึกปฏิบัติเครื่องมือเอกจึงท าให้ขาดความเชื่อม่ันในตนเองในการที่จะบรรเลงดนตรีหรือ
การฝึกซ้อมบทฝึกที่ได้รับมอบหมายแต่หลังจากการเรียนสอนแบบมีส่วนร่วมโดยอาจารย์ผู้สอนร่วมฝึกปฏิบัติและบรรเลงพร้อม
กับนิสิตท าให้ทราบถึงปัญหาและพื้นฐานในการเรียนของนิสิตโดยตรงจึงสามารถแก้ไขปัญหาและปฏิบัติไปพร้อมกันได้ทันทีมี
ผลให้นิสิตเกิดความเชื่อม่ันในตนเองมากขึ้นรวมถึงการได้รับความรู้ในเชิงปฏิบัติท าให้นิสิตมีความกล้าแสดงออก รวมถึงมีความ
ม่ันใจในตัวเองในการที่จะฝึกฝนและพัฒนาฝีมือได้ด้วยตนเองและเกิดความกล้าแสด งออกต่อผู้คนมากขึ้นตามล าดับซ่ึงจะ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ.เมทินี ด่านยังอยู่ (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนวโน้มและอัตราการเปลี่ยนแปลงความเชื่อม่ันใน
ตนเองของเด็กปฐมวัยที่เกิดจากการจัดประสบการณ์การเล่นสมมุติ พบว่าเด็กปฐมวัยก่อนการจัดประสบการณ์ และระหว่าง
การจัดประสบการณ์การเล่นสมมุติ ในแต่ละช่วงสัปดาห์ มีความเชื่อม่ันในตนเองโดยเฉล่ียรวมแตกต่างกันและสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวารุณี เจริญรัตนโชติ (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนวโน้มและอัตราการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความเชื่อม่ันใน
ตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองพบว่า เด็กปฐมวัยตลอดช่วงเวลาที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลอง เม่ือเทียบกับก่อนการทดลองมีแนวโน้มและอัตราการเปลี่ยนแปลงระดับความเชื่อม่ันใน
ตนเองแตกต่างกัน 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัต ิ 

 1. ควรจัดระบบในการเรียนการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเน้ือหาของรายวิชา  
 2. ควรมีการจัดแสดงดนตรีในรูปแบบที่หลากหลายนอกเหนือจากในชั้นเรียน   
 3. อาจารย์ผู้สอนต้องพัฒนาและฝึกฝนตัวเองอย่างสม่ าเสมอ เพื่อประสิทธิภาพในการสอนการถ่ายทอดและการปรับใช้
วิธีการสอนแก่นิสิตที่มีพื้นฐานแตกต่างกัน 
 การเรียนการสอนในรายวิชาทักษะดนตรี ควรค านึงถึงสมรรถนะส าคัญ  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซ่ึงเป็น
เป้าหมายส าคัญส าหรับพัฒนานิสิต  ซ่ึงผู้สอนควรพยายามพัฒนาตัวเองตลอดเวลา คัดสรรค์กระบวนการการจัดการเรียนรู้ ปรับใช้
วิธีการสอนด้านปฏิบัติ รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่าง ๆ อันเป็นสมรรถนะส าคัญที่
ต้องการให้เกิดแก่นิสิตที่พึงมี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 
ควรมีการศึกษาถงึกระบวนการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติแบบมีสวนร่วมทุกชั้นปี เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ชัดเจนด้าน

การเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติที่แต่ละชั้นปีมีความแตกต่างกันเช่น ด้านเน้ือหา ด้านความยากง่ายของบทฝึก และบทเพลง รวมถึง
ความเชื่อม่ันในตนเองที่มีความพัฒนาขึ้นมากน้อยขนาดไหนซ่ึงจะท าให้ผลการวิจัยถูกต้องและตรงกับเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ในการเรียนรายวิชาน้ัน 
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กำรสอดแทรกภำษำอังกฤษในรำยวิชำเครือข่ำยทำงสังคมและกำรท�ำธุรกรรม

จริยา เกิดไกรแก้ว1*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความส�าคัญอย่างยิ่งในการด�าเนินชีวิต การเรียนรู้ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษในรายวิชาจึงเป็นพื้นฐานท่ี

ส�าคัญเพื่อน�าไปสู่การประยุกต์ใช้ทักษะภาษาอังกฤษต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชาเครือข่ายทางสังคมและการท�าธุรกรรม 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชาเครือข่ายทางสังคมและการท�าธุรกรรม และ 3) 

เพือ่ประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษาจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยการสอดแทรกภาษาองักฤษในรายวชิาเครือข่ายทางสังคม

และการท�าธุรกรรม

วิธีกำรศึกษำ : เป็นการวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง ท่ีลงทะเบียนรายวิชาเครือข่ายทางสังคมและการท�าธุรกรรม จ�านวน 18 คน โดยใช้เครื่องมือ คือ 

1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชา 2) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาก่อนเรียนและ

หลงัเรยีน และ 3) แบบประเมนิความพงึพอใจของนกัศกึษาจากการจดักิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยการสอดแทรกภาษาองักฤษในรายวชิา

ผลกำรศึกษำ : พบว่า สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชา ได้แก่ 1) กิจกรรมการอ่าน 

2) กิจกรรมการค้นหาความหมายค�าศัพท์ และ 3) กิจกรรมจัดกลุ่มศัพท์ ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

คิดเป็นร้อยละ 82.17 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด และ นักศึกษามีความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอดแทรกภาษา

อังกฤษในรายวิชา อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.80 

วิจำรณ์และสรุป : การสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชาเครือข่ายทางสังคมและการท�าธุรกรรม ท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

ค�ำส�ำคัญ : การสอดแทรก ภาษาอังกฤษ เครือข่ายทางสังคมและการท�าธุรกรรม

1 อ., หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 92000
1 Lecturer, Department of Business Administration (Business Computer), Faculty of Management Science, Suan Dusit University, 

Trang Center, 92000, Thailand
* Corresponding author: Tel.: 085-7992055. E-mail address: jariyar.ker@outlook.com
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Infusing English into Social Network and Social Commerce

Jariyar Kerdkraikaew1*

Abstract

Introduction : At present, English is very important in life. Learning English vocabulary in the course is an 

important foundation for applying English skills in the future.

Objective : 1) To Infusing English into Social Network and Social Commerce 2) Compare students’ learning 

achievement from organizing learning activities by Infusing English into Social Network and Social Commerce, 

and 3) Assessment of student satisfaction for organizing learning activities by Infusing English into Social Network 

and Social Commerce.

Methods : Experimental Research, The sample of 18 students from Business Computer, Suan Dusit University, 

Trang Center, who enrolled in Social Network and Social Commerce. Study tools: 1) Plans for learning activities 

by Infusing English 2) Student Achievement Evaluation Form, and 3) Questionnaire for quality assessment from 

organizing learning activities by Infusing English.

Results : Found that organizing learning activities by Infusing English include: 1) Reading activities 2) Search 

activities meaning vocabulary and 3) Vocabulary group activities. Learning achievement of students, posttest 

scores higher than pretest scores, 82.17%. Student satisfaction for learning activities by Infusing English, highest 

level 89.80 percent.

Conclusion : Infusing English into Social Network and Social Commerce Resulting Learning achievement of 

students, posttest scores higher than pretest scores, and students satisfied at the highest level.

Keywords : Infusing, English, Social Network and Social Commerce
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บทนํา 

ในปจจุบันภาษาอังกฤษมีความสําคัญอยางย่ิงในการดําเนินชีวิต เน่ืองดวยประเทศไทยไดกาวสูประชาคมอาเซียน หรือ 

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations : ASEAN) อยางเปนทางการ 

ประชาคมอาเซียนเปนการรวมตัวของ 10 ประเทศ เปนองคกรระหวางประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงประเทศ

ไทยเปรียบเสมือนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน ในการติดตอส่ือสารตาง ๆ ระหวางประเทศสมาชิกดวยกัน ทํา

ใหภาษาอังกฤษกลายเปนภาษากลางของประชาคมอาเซียนท่ีใชในการติดตอสื่อสารในทางราชการและภาคธุรกิจเอกชน [1] ใน

สังคมโลกปจจุบัน ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลของโลกที่ใชกันอยางแพรหลายและเขามามีบทบาทสําคัญในวิถีชีวิตของผูคน

จํานวนมาก จากอิทธิพลของความกาวไกลทางดานเทคโนโลยีและการสื่อสารสงผลใหภาษาอังกฤษมีความสําคัญมากขึ้น เพราะถือ

เปนเครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสารการศึกษาคนควาแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง ไดมองเห็นความสําคัญและความจําเปน

ของภาษาอังกฤษ มีการกําหนดใหมีการสอบวัดภาษาอังกฤษในระดับสากล เพ่ือเปนการกระตุนและพัฒนานักศึกษาในการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษ การเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษในรายวิชาจึงเปนพ้ืนฐานที่ สําคัญเพ่ือนําไปสูการประยุกตใชทักษะ

ภาษาอังกฤษตอไปในอนาคต ผูวิจัยจึงมีแนวความคิดในการสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชาเครือขายทางสังคมและการทํา

ธุรกรรม โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชาเครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม 2) เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชาเครือขายทางสังคมและการทํา

ธุรกรรม และ 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชา

เครอืขายทางสังคมและการทําธุรกรรม 

 

วิธีดําเนินการ 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 การสอดแทรก (Infusion Instruction) หรือ การสอนบูรณาการแบบสอดแทรก เปนรูปแบบหนึ่งของการสอน

แบบบูรณาการ (Integration Instruction) คือการสอนท่ีนําเอาสาระความรูของศาสตรสาขาตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธ

เช่ือมโยงกันมาผสมผสานกันในการจัดการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูสาระความรูของศาสตรสาขาไป 

พรอมกัน และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได การสอนแบบบูรณาการมีรูปแบบท่ีแตกตางกัน วิธีการ

สอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชาอ่ืนที่ไมใชวิชาภาษาอังกฤษ สามารถสอดแทรกในองคประกอบและกระบวนการจัดการ

เรียนรู ไดแก 1) การสอดแทรกภาษาอังกฤษในสื่อการสอน 2) การสอดแทรกภาษาอังกฤษในกิจกรรมการเรียนรู และ 

3) การสอดแทรกภาษาอังกฤษในกระบวนการประเมินผล [2] 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษา ช้ันปที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาเครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม จํานวน 

18 คน 

 

 

 

ตัวแปรที่ศึกษา  

ตัวแปรตน  การสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชาเครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม 

ตัวแปรตาม  ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการสอดแทรกภาษาอังกฤษใน 

  รายวิชาเครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม 
 

เคร่ืองมือในการวิจัย  

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชา  

2. แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษากอนเรียนและหลังเรียน  

3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชา 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยดําเนินการวิจัยตามวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ 

Kemmis and McTaggart (1990) อางถึงใน ยาใจ พงษบริบูรณ  [3] 4 ขั้น ไดแก ขั้นวางแผน (Plan) ข้ันปฏิบั ติการ (Act) 

ขั้นสังเกตการณ (Observe) และข้ันสะทอนผลการปฏิบัต ิ(Reflect) ดงัน้ี 

1. วางแผนการดําเนินงาน (Plan: P) การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชา

เครอืขายทางสังคมและการทําธุรกรรม 

2. ปฏิบัติการ (Act: A) การจัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชาเครือขายทางสังคมและการ

ทําธุรกรรม  

3. สังเกตการณ (Observe: O) การสรางเครื่องมือในการศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรก

ภาษาอังกฤษในรายวิชาเครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม 

4. สะทอนผลการปฏิบัติ (Reflect: R) การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกภาษาอังกฤษใน

รายวิชาเครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม 
 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยเลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 

แผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

1. การสอดแทรกภาษาอังกฤษในกิจกรรมการอาน: โดยการใหนักศึกษาอานบทความภาษาอังกฤษที่เก่ียวของ

กับเนื้อหารายวิชาในแตละสัปดาห พรอมเขียนอธิบายความหมายของบทความ  

2. การสอดแทรกภาษาอังกฤษในกิจกรรมการคนหาความหมายคําศัพท: โดยการเพ่ิมเติมคําศพัทภาษาอังกฤษ

ในเนื้อหารายวิชา ในแตละสัปดาหใหนักศึกษาคนควาหาคําศัพทภาษาอังกฤษที่เก่ียวของกับเน้ือหารายวิชา พรอมอธิบาย

ความหมายของคําศัพท 

3. การสอดแทรกภาษาอังกฤษในกิจกรรมจัดกลุมศัพท: โดยการใหนักศึกษาจัดกลุมคําศัพทภาษาอังกฤษจาก

เน้ือหารายวิชาในแตละสัปดาห 
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ตัวแปรที่ศึกษา  

ตัวแปรตน  การสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชาเครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม 

ตัวแปรตาม  ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการสอดแทรกภาษาอังกฤษใน 

  รายวิชาเครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม 
 

เคร่ืองมือในการวิจัย  

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชา  

2. แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษากอนเรียนและหลังเรียน  

3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชา 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยดําเนินการวิจัยตามวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ 

Kemmis and McTaggart (1990) อางถึงใน ยาใจ พงษบริบูรณ  [3] 4 ขั้น ไดแก ขั้นวางแผน (Plan) ข้ันปฏิบั ติการ (Act) 

ขั้นสังเกตการณ (Observe) และข้ันสะทอนผลการปฏิบัต ิ(Reflect) ดงัน้ี 

1. วางแผนการดําเนินงาน (Plan: P) การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชา

เครอืขายทางสังคมและการทําธุรกรรม 

2. ปฏิบัติการ (Act: A) การจัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชาเครือขายทางสังคมและการ

ทําธุรกรรม  

3. สังเกตการณ (Observe: O) การสรางเครื่องมือในการศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรก

ภาษาอังกฤษในรายวิชาเครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม 

4. สะทอนผลการปฏิบัติ (Reflect: R) การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกภาษาอังกฤษใน

รายวิชาเครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม 
 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยเลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 

แผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

1. การสอดแทรกภาษาอังกฤษในกิจกรรมการอาน: โดยการใหนักศึกษาอานบทความภาษาอังกฤษที่เก่ียวของ

กับเนื้อหารายวิชาในแตละสัปดาห พรอมเขียนอธิบายความหมายของบทความ  

2. การสอดแทรกภาษาอังกฤษในกิจกรรมการคนหาความหมายคําศัพท: โดยการเพ่ิมเติมคําศพัทภาษาอังกฤษ

ในเนื้อหารายวิชา ในแตละสัปดาหใหนักศึกษาคนควาหาคําศัพทภาษาอังกฤษที่เก่ียวของกับเน้ือหารายวิชา พรอมอธิบาย

ความหมายของคําศัพท 

3. การสอดแทรกภาษาอังกฤษในกิจกรรมจัดกลุมศัพท: โดยการใหนักศึกษาจัดกลุมคําศัพทภาษาอังกฤษจาก

เน้ือหารายวิชาในแตละสัปดาห 
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ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชา 

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชาเครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนจากคะแนนเต็ม 

30 คะแนน คาคะแนนเฉล่ียกอนเรียน เทากับ 22.65 คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.98 คิดเปนรอยละ 75.51 และคาคะแนน

เฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 24.65 คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.96 คิดเปนรอยละ 82.17 สูงกวาเกณฑที่ กําหนดไวที่ 

รอยละ 80 แสดงดงัตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลสมัฤทธิข์องนักศึกษาในรายวิชาเครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม 

การทดสอบ N M SD รอยละ 

กอนเรียน (Pre-test) 18 22.65 0.98 75.51 

หลังเรียน (Post-test) 18 24.65 0.96 82.17 

 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชา 

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชา 

ผลการวิจัย พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.49 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 คิดเปน

รอยละ 89.80 แสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชา 

ประเด็นความพึงพอใจ M SD รอยละ ระดับ 

1. ความรูความเขาใจในเน้ือหาวิชาที่สอน 4.44 0.62 88.80 มากที่สุด 

2. การเพ่ิมเติมเนื้อหาที่ทันสมัย 4.56 0.51 91.20 มากที่สุด 

3. การจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนการสอน 4.50 0.51 90.00 มากที่สุด 

4. การจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาทํางานเปนทีม 4.67 0.49 93.40 มากที่สุด 

5. การจัดกิจกรรมใหนักศึกษาเกิดการเรยีนรูดวยตนเอง 4.50 0.51 90.00 มากที่สุด 

6. การปลูกฝงความมีระเบียบและประณีตในการทํางาน 4.33 0.69 86.60 มากที่สุด 

7. การมอบหมายงานไดอยางเหมาะสมกับเน้ือหาที่สอน 4.50 0.62 90.00 มากที่สุด 

8. การใชสื่อและอุปกรณการสอนไดเหมาะสมกับเน้ือหาและกิจกรรมการสอน 4.56 0.62 91.20 มากที่สุด 

9. นักศึกษาเขาใจสื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอนของผูสอน 4.28 0.67 85.60 มากที่สุด 

10. นักศึกษาใชเทคโนโลยี และแหลงเรียนรูอื่นๆ เพ่ือการเรียนรูดวยตนเองเพ่ิมเติม  4.56 0.51 91.20 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.49 0.58 89.80 มากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชาเครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม ผลการศึกษา พบวา สามารถจัด

กิจกรรมการเรียนรูโดยการสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชา ไดแก 1) กิจกรรมการอาน 2) กิจกรรมการคนหาความหมาย

คําศัพท และ 3) กิจกรรมจัดกลุมศัพท ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาหลังเรยีนสูงกวากอนเรียน คิดเปนรอยละ 82.17 สูงกวาเกณฑที่

กําหนด และ นักศึกษามีความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชา อยูในระดับ 

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 89.80  

 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความกรุณาจาก คณะอาจารย บุคลากร และนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง ตรัง ท่ีคอยใหคําปรึกษาขอเสนอแนะ และ

ใหความชวยเหลือในการดําเนินงานตลอดมา 

 

เอกสารอางองิ 

[1] วีระพงษ ปญญาธนคุณ. (2555). ประชาคมอาเซียนกับแนวโนมดานภาษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต. สืบคน 

15 ธันวาคม 2561, จาก http://www.deepsouthwatch.org/node/2780. 

[2] สมโภชน พนาวาส. (2558). การสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชาที่ไมใชวิชาภาษาอังกฤษ. วารสารวิจัย มสด สาขา

มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร. 11(3), 177-186.  

[3] ยาใจ พงษบริบูรณ. (2537). การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research). วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

17(2), 11-15. 
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สรุปผลการวิจัย 

จากการสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชาเครือขายทางสังคมและการทําธุรกรรม ผลการศึกษา พบวา สามารถจัด

กิจกรรมการเรียนรูโดยการสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชา ไดแก 1) กิจกรรมการอาน 2) กิจกรรมการคนหาความหมาย

คําศัพท และ 3) กิจกรรมจัดกลุมศัพท ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาหลังเรยีนสูงกวากอนเรียน คิดเปนรอยละ 82.17 สูงกวาเกณฑที่

กําหนด และ นักศึกษามีความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชา อยูในระดับ 

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 89.80  

 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความกรุณาจาก คณะอาจารย บุคลากร และนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง ตรัง ท่ีคอยใหคําปรึกษาขอเสนอแนะ และ

ใหความชวยเหลือในการดําเนินงานตลอดมา 

 

เอกสารอางองิ 

[1] วีระพงษ ปญญาธนคุณ. (2555). ประชาคมอาเซียนกับแนวโนมดานภาษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต. สืบคน 

15 ธันวาคม 2561, จาก http://www.deepsouthwatch.org/node/2780. 

[2] สมโภชน พนาวาส. (2558). การสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชาที่ไมใชวิชาภาษาอังกฤษ. วารสารวิจัย มสด สาขา

มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร. 11(3), 177-186.  

[3] ยาใจ พงษบริบูรณ. (2537). การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research). วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

17(2), 11-15. 
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กำรพัฒนำสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ : กำรเข้ำรหัสและกำรถอดรหัสข้อมูล

เจนจิรา หวังหลี1*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล มีเนื้อหาในบทเรียนค่อนข้างซับซ้อนและเข้าใจยาก ซึ่งจากการสังเกตนักศึกษาในรายวิชา

เรยีนของปี 2561 พบว่า นกัศกึษาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในบทเรยีนนี ้เป็นผลมากจากรปูแบบการสอน โดยการถ่ายทอดความรูจ้ากอาจารย์

ผูส้อนสูผู่เ้รยีนในลักษณะการบรรยาย ส่งผลให้นกัศกึษาไม่สนใจในเนือ้หา ขาดความกระตอืรอืร้นและขาดการศกึษาค้นคว้าหาความ

รู้ด้วยตนเอง 

วัตถุประสงค์ : 1) พัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล และการประเมินประสิทธิภาพของสื่อ 2) 

ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

วิธีกำรศึกษำ : กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาในรายวิชาความมั่นคงปลอดภัยส�าหรับระบบสารสนเทศ จ�านวน 17 คน 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลแบบประเมินประสิทธิภาพของสื่อ 

และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลกำรศึกษำ : พบว่า 1) ได้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล และผลการประเมินประสิทธิภาพของ

สื่อในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) นักศกึษามีความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใชส้ื่อบทเรยีนอิเล็กทรอนิกส์ ในภาพรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด 

วิจำรณ์และสรุป : การใช้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอนท�าให้นักศึกษามีความสนใจ และกระตือรือร้นที่จะ

เรียนรู้ เกี่ยวกับการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลมากข้ึน รวมทั้งนักศึกษาสามารถที่จะศึกษาส่ือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ซ�้าหลายรอบ

ได้ด้วยตนเอง

ค�ำส�ำคัญ : สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การเข้ารหัส การถอดรหัส

1 อาจารย์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 92130
1 Lecturer, Business Administration Program in Business Computer, Faculty of Management at Suan Dusit University Trang Center 92130
* Corresponding author: Tel.: 075-221215. E-mail address: jw.janejira@gmail.com



1833

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

E-learning Media Development: Data encryption and decryption

Janejira Wanglee1*

Abstract

Introduction : Data encryption and decryption have content in the lesson that quite complicated and difficult 

to understand. The observation of students in 2018, found that most students do not understand this lesson. 

The result of the teaching style by transferring knowledge from the instructor to the learner in a lecture style. 

Students are not interested in the content, lack of enthusiasm and lack of self-study.

Objective : 1) develop E-learning Media Development: Data encryption and decryption and evaluate the per-

formance of the media 2) study learner’s satisfaction with learning management used E-learning Media. 

Methods : The samples consist of 17 undergraduate learners who studying Information Security System course. 

The researcher collected data using 2 collecting data forms consists of E-learning Media performance evaluation 

form and learner satisfaction survey form for learning management used E-learning Media. Statistics used in 

data analysis were percentage, mean and standard deviation. 

Results : 1) get the E-learning Media Development: Data encryption and decryption and the overall, media 

performance evaluation is high level. 2) Overall, students are satisfied for learning management used E-learning 

Media: Data encryption and decryption is the most high level. 

Conclusion: Using of E-learning Media for teaching and learning makes students interested. And eager to learn 

about Data encryption and decryption. As well as students are able to study E-learning media lessons repeat-

edly their own.
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บทน า 
การจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผูเ้รยีนแต่ละคนมีความสามารถในการเรยีนรู้ที่แตกตา่งกัน การจัดการเรียนรู้ต้องมี

การปรับเปลี่ยนให้ค านึงถึงลักษณะดังกล่าว โดยผู้สอนจะต้องพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
สนใจในการเรียนรู้ ตลอดจนการจูงใจให้ผู้เรียนอยากที่จะเรียนรู้ และต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการ
เรียน โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การเรียนการสอนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การพัฒนา 
สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจเรียนมากขึ้น และสามารถศึกษาด้วยตนเองโดยสามารถท่ีจะ
ดูบทเรียนซ้ าๆ ได้ สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 66 ผู้เรียนมี
สิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะ
เพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต [1] 

การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล ในรายวิชาความมั่นคงปลอดภัยส าหรับระบบสารสนเทศ [2] มีเนื้อหาในบทเรียน
ค่อนข้างซับซ้อนและเข้าใจยาก  ซึ่งจากการสังเกตนักศึกษาในรายวิชาเรียนของปีที่ผ่านมา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ 
ไม่เข้าใจในบทเรียนนี้ เป็นผลมากจากรูปแบบการสอน โดยการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ผู้สอนสู่ผู้เรียนในลักษณะการ
บรรยาย ส่งผลให้นักศึกษาไม่สนใจในเนื้อหา ขาดความกระตือรือร้นและขาดการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 

ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงเสนอการพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล เพื่อน า 
สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจเนื้อหาในบทเรียน
มากขึ้น ซึ่งถ้านักศึกษาสนใจหรือกระตือรือร้นท่ีจะเรยีนรู ้จะส่งผลให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนมากยิ่งข้ึน และศึกษา
หาความรู้ในสิ่งที่สนใจมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของไพรินทร์ มีศรี และอวยพร มีศรี  [3] การพัฒนาสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ เรื่องการวนซ้ า โดยผลที่ได้จากการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการสอนท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล และการประเมินประสิทธิภาพ

ของสื่อ 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

 
วิธีด าเนินการ 

 กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จ านวนทั้งหมด 17 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาความมั่นคงปลอดภัย
ส าหรับระบบสารสนเทศ เนื่องจากมีจ านวนนักศึกษาน้อย ผู้วิจัยจึงเลือกใช้นักศึกษาทั้งหมดในการวิจัยโดยไม่มีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่าง 

ขั้นตอนการพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล ในรายวิชาความมั่นคงปลอดภัย

ส าหรับระบบสารสนเทศ มีขั้นตอนดังนี ้

1. ศึกษาการสร้างสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้วิจัยรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง 
สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างสื่อบทเรียน การออกแบบพัฒนาบทเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าบทเรี ยน
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความเหมาะสมใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้  

2. การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ ค าอธิบายรายวิชา เนื้อหา รวมทั้งวิเคราะห์องค์ประกอบของสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. ก าหนดขอบเขตเนื้อหาของบทเรียน เรื่อง การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล เป็นการก าหนดหัวข้อหลักๆ 
เกี่ยวกับเนื้อเรื่องในบทเรียน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา 

4. ออกแบบสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เขียนแบบแผนของบทเรียน (Script) สั้นๆ แบ่งเนื้อหาออกเป็น
ส่วนย่อยโดยมีการเรียงล าดับความส าคัญของเนื้อหา และสรุปภาพร่างของบทเรียน (Storyboard) โดยการสร้างตัวอย่าง
รูปแบบน าเสนอเนื้อหา ความเชื่อมโยงกันของแต่ละเฟรมในบทเรียน 

5. พัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย ข้อความ ภาพนิ่ง และเสียง  
6. ประเมินประสิทธิภาพของสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและด้านเนื้อหา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 

และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า  
7. น าสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย คือ สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล 
แบบประเมินประสิทธิภาพสื่อ และแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยข้อค าถาม และแต่ละข้อค าถามประเมินค่า 5 ระดับ  

วิธีการเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูล  
ขั้นตอนการเก็บและรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
1) เก็บข้อมูลจากการประเมินผลการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล โดยใช้ 

แบบประเมินการพัฒนาสื่อ ซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน  
2) เก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 

การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลการพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และความพึงพอใจของนักศึกษาในการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) มีเกณฑ์
การแปลความหมาย โดยการใช้มาตราส่วนประมาณค่าความพึงพอใจคิดเทียบคะแนน ก าหนดค่าเป็นระดับความคิดเห็น
ตามแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale) [4]  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ได้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษา 
มีความกระตือรือร้น สนใจในเนื้อหาเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งนักศึกษาสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถ
อธิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. ผลการพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล  แสดงดังภาพที่ 1  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผลการประเมินการพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 83.80 เมื่อพิจารณา

X
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บทน า 
การจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผูเ้รยีนแต่ละคนมีความสามารถในการเรยีนรู้ที่แตกตา่งกัน การจัดการเรียนรู้ต้องมี

การปรับเปลี่ยนให้ค านึงถึงลักษณะดังกล่าว โดยผู้สอนจะต้องพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
สนใจในการเรียนรู้ ตลอดจนการจูงใจให้ผู้เรียนอยากที่จะเรียนรู้ และต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการ
เรียน โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การเรียนการสอนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การพัฒนา 
สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจเรียนมากขึ้น และสามารถศึกษาด้วยตนเองโดยสามารถท่ีจะ
ดูบทเรียนซ้ าๆ ได้ สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 66 ผู้เรียนมี
สิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะ
เพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต [1] 

การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล ในรายวิชาความมั่นคงปลอดภัยส าหรับระบบสารสนเทศ [2] มีเนื้อหาในบทเรียน
ค่อนข้างซับซ้อนและเข้าใจยาก  ซึ่งจากการสังเกตนักศึกษาในรายวิชาเรียนของปีที่ผ่านมา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ 
ไม่เข้าใจในบทเรียนนี้ เป็นผลมากจากรูปแบบการสอน โดยการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ผู้สอนสู่ผู้เรียนในลักษณะการ
บรรยาย ส่งผลให้นักศึกษาไม่สนใจในเนื้อหา ขาดความกระตือรือร้นและขาดการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 

ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงเสนอการพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล เพื่อน า 
สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจเนื้อหาในบทเรียน
มากขึ้น ซึ่งถ้านักศึกษาสนใจหรือกระตือรือร้นท่ีจะเรยีนรู ้จะส่งผลให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนมากยิ่งข้ึน และศึกษา
หาความรู้ในสิ่งที่สนใจมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของไพรินทร์ มีศรี และอวยพร มีศรี  [3] การพัฒนาสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ เรื่องการวนซ้ า โดยผลที่ได้จากการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการสอนท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล และการประเมินประสิทธิภาพ

ของสื่อ 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

 
วิธีด าเนินการ 

 กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จ านวนทั้งหมด 17 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาความมั่นคงปลอดภัย
ส าหรับระบบสารสนเทศ เนื่องจากมีจ านวนนักศึกษาน้อย ผู้วิจัยจึงเลือกใช้นักศึกษาทั้งหมดในการวิจัยโดยไม่มีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่าง 

ขั้นตอนการพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล ในรายวิชาความมั่นคงปลอดภัย

ส าหรับระบบสารสนเทศ มีขั้นตอนดังนี ้

1. ศึกษาการสร้างสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้วิจัยรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง 
สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างสื่อบทเรียน การออกแบบพัฒนาบทเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าบทเรี ยน
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความเหมาะสมใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้  

2. การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ ค าอธิบายรายวิชา เนื้อหา รวมทั้งวิเคราะห์องค์ประกอบของสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. ก าหนดขอบเขตเน้ือหาของบทเรียน เรื่อง การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล เป็นการก าหนดหัวข้อหลักๆ 
เกี่ยวกับเนื้อเรื่องในบทเรียน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา 

4. ออกแบบสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เขียนแบบแผนของบทเรียน (Script) สั้นๆ แบ่งเนื้อหาออกเป็น
ส่วนย่อยโดยมีการเรียงล าดับความส าคัญของเนื้อหา และสรุปภาพร่างของบทเรียน (Storyboard) โดยการสร้างตัวอย่าง
รูปแบบน าเสนอเนื้อหา ความเชื่อมโยงกันของแต่ละเฟรมในบทเรียน 

5. พัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย ข้อความ ภาพนิ่ง และเสียง  
6. ประเมินประสิทธิภาพของสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและด้านเนื้อหา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 

และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า  
7. น าสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย คือ สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล 
แบบประเมินประสิทธิภาพสื่อ และแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยข้อค าถาม และแต่ละข้อค าถามประเมินค่า 5 ระดับ  

วิธีการเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูล  
ขั้นตอนการเก็บและรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
1) เก็บข้อมูลจากการประเมินผลการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล โดยใช้ 

แบบประเมินการพัฒนาสื่อ ซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน  
2) เก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 

การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลการพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และความพึงพอใจของนักศึกษาในการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) มีเกณฑ์
การแปลความหมาย โดยการใช้มาตราส่วนประมาณค่าความพึงพอใจคิดเทียบคะแนน ก าหนดค่าเป็นระดับความคิดเห็น
ตามแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale) [4]  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ได้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษา 
มีความกระตือรือร้น สนใจในเนื้อหาเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งนักศึกษาสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถ
อธิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. ผลการพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล  แสดงดังภาพที่ 1  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผลการประเมินการพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 83.80 เมื่อพิจารณา

X



1836

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

แต่ละประเด็น พบว่า ประเด็นที่สูงท่ีสุด คือ ข้อมูลมีความน่าเช่ือถือ ถูกต้อง และชัดเจน มีระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 93.40 และน้อยที่สุด คือ ขนาดตัวอักษร 
และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านง่าย มีระดับผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.67 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.15 คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 73.40 แสดงดังตารางที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1 สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้ารหัสและถอดรหสัข้อมูล 

ตารางที่ 1 ระดับผลการประเมินการพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล 
ประเด็น �̅�𝑥 S.D ร้อยละ ระดับ 

1. เนื้อหาบทเรียนครอบคลมุวัตถปุระสงค ์ 4.33 0.58 86.60 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมของการแบ่งหัวข้อเนื้อหา 4.00 1.00 80.00 มาก 
3. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านง่าย 3.67 1.15 73.40 มาก 
4. ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง และชัดเจน 4.67 0.58 93.40 มากที่สุด 
5. ความน่าสนใจของเนื้อหาบทเรยีน 4.33 0.58 86.60 มากที่สุด 
6. เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 4.33 0.58 86.60 มากที่สุด 
7. เนื้อหามีประโยชน์ต่อผูเ้รียน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 4.00 1.00 80.00 มาก 

รวม 4.19 0.78 83.80 มาก 

ซึ่งจากผลการประเมินพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้ารหัสและการถอดรหัสข้อมูล สามารถสรุปได้
ว่า สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้ารหัสและการถอดรหัสข้อมูล มีประสิทธิภาพ ข้อมูลถูกต้อง และสื่อมีความ
น่าสนใจ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว ้สามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ รวมทั้งนักศึกษาสามารถศึกษา
สื่อน้ีเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้ารหัสและ
การถอดรหัสข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยใช้ 
สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้ารหัสและการถอดรหัสข้อมูล โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการ
สอนในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 
93.00 โดยประเด็นที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ การน าสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ประกอบการสอนท าให้
บรรยากาศในการเรียนน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย 4.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ
เท่ากับ 95.20 และประเด็นที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ค าและภาษาที่ใช้ในบทเรียนมีความต่อเนื่องและ
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แต่ละประเด็น พบว่า ประเด็นที่สูงท่ีสุด คือ ข้อมูลมีความน่าเช่ือถือ ถูกต้อง และชัดเจน มีระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 93.40 และน้อยที่สุด คือ ขนาดตัวอักษร 
และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านง่าย มีระดับผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.67 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.15 คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 73.40 แสดงดังตารางที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1 สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้ารหัสและถอดรหสัข้อมูล 

ตารางที่ 1 ระดับผลการประเมินการพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล 
ประเด็น �̅�𝑥 S.D ร้อยละ ระดับ 

1. เนื้อหาบทเรียนครอบคลมุวัตถปุระสงค ์ 4.33 0.58 86.60 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมของการแบ่งหัวข้อเนื้อหา 4.00 1.00 80.00 มาก 
3. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านง่าย 3.67 1.15 73.40 มาก 
4. ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง และชัดเจน 4.67 0.58 93.40 มากที่สุด 
5. ความน่าสนใจของเนื้อหาบทเรยีน 4.33 0.58 86.60 มากที่สุด 
6. เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 4.33 0.58 86.60 มากที่สุด 
7. เนื้อหามีประโยชน์ต่อผูเ้รียน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 4.00 1.00 80.00 มาก 

รวม 4.19 0.78 83.80 มาก 

ซึ่งจากผลการประเมินพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้ารหัสและการถอดรหัสข้อมูล สามารถสรุปได้
ว่า สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้ารหัสและการถอดรหัสข้อมูล มีประสิทธิภาพ ข้อมูลถูกต้อง และสื่อมีความ
น่าสนใจ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว ้สามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ รวมทั้งนักศึกษาสามารถศึกษา
สื่อน้ีเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้ารหัสและ
การถอดรหัสข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยใช้ 
สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้ารหัสและการถอดรหัสข้อมูล โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการ
สอนในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 
93.00 โดยประเด็นที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ การน าสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ประกอบการสอนท าให้
บรรยากาศในการเรียนน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย 4.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ
เท่ากับ 95.20 และประเด็นที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ค าและภาษาที่ใช้ในบทเรียนมีความต่อเนื่องและ

เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 90.60 แสดง 
ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้ารหัสและ
การถอดรหัสข้อมูล 

ประเด็น (n=17) �̅�𝑥 S.D ร้อยละ ระดับ 
1. ความชัดเจนของเนื้อหาในสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 4.71 0.47 94.20 มากที่สุด 
2. ความน่าสนใจโดยรวมของเนื้อหาในสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 4.65 0.49 93.00 มากที่สุด 
3. ค าและภาษาท่ีใช้ในบทเรียนมีความต่อเนื่องและเหมาะสม 4.53 0.51 90.60 มากที่สุด 
4. ล าดับการน าเสนอเนื้อหามีความต่อเนื่อง 4.65 0.49 93.00 มากที่สุด 
5. ภาพประกอบของสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าสนใจ 4.59 0.51 91.80 มากที่สุด 
6. การน าสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ประกอบการสอนท าให้

บรรยากาศในการเรียนน่าสนใจ 
4.76 0.44 95.20 มากที่สุด 

7. เนื้อหาของสื่อมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ในปัจจุบัน 4.65 0.49 93.00 มากที่สุด 
รวม 4.65 0.49 93.00 มากที่สุด 

ซึ่งจากระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้ารหัส
และการถอดรหัสข้อมูล สามารถสรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง การเข้ารหัสและการถอดรหัสข้อมูล ซึ่งการน าสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน จะท าให้
นักศึกษามีความสนใจ และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนมากขึ้น ส่งผลให้นักศึกษาเข้าใจบทเรียนได้มากขึ้น เนื่องจาก
นักศึกษาในช่วงวัยนี้ยังต้องการสื่อที่มีสีสัน มีความน่าสนใจของการน าเสนอในรูปแบบที่แปลกใหม่  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของพฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ [5] 

 
สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้เกิดจากการสังเกตนักศึกษาในรายวิชาเรียนของปีที่ผ่านมา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจใน
บทเรียนนี้ เป็นผลมากจากรูปแบบการสอน โดยการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ผู้สอนสู่ผู้เรียนในลักษณะการบรรยาย 
ส่งผลให้นักศึกษาไม่สนใจในเนื้อหา ขาดความกระตือรือร้นและขาดการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นงานวิจัยนี้
จึงเสนอการพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้ารหัสและการถอดรหัสข้อมูล โดยการน าสื่อมาใช้ประกอบการ
เรียนการสอน ผลที่ได้คือ 1) การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้ารหัสและการถอดรหัสข้อมูล มีเนื้อหาที่
ถูกต้อง และสื่อมีความน่าสนใจเหมาะสมส าหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ โดยผลประเมินประสิทธิภาพในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 83.80 2) นักศึกษามีความ 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้ารหัสและการถอดรหัสข้อมลู 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ
เท่ากับ 93.00 ซึ่งการใช้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอนท าให้นักศึกษามีความสนใจ และมีความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนมากขึ้น  

 
 
 



1838

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เอกสารอ้างอิง 
[1] กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). ค าอธิบายพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. สืบค้นเมื่อ 20 ตุลาคม 2561. 

สืบค้นจาก http://www.moe.go.th/main2/plan/p-r-b42-01.htm. 
[2] หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง. 

(2561). คู่มือหลักสูตร มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการ. สืบค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 
2561. สืบค้นจาก http://www.dusittrang.com/sdutrang/index.php/service2-3/finish/16-
handbook/995-2559. 

[3] ไพรินทร์ มีศรี และ อวยพร มศีรี. (2558). การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวนซ้ าา ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 10(1), 49-56. 

[4] Likert, Rensis. (1967). “The Method of Constructing and Attitude Scale”. In Reading in Fishbeic, M 
(Ed.), Attitude Theory and Measurement (pp. 90-95). New York: John Wiley & Sons. 

[5] พฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ. (2555). สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศร ี
นครินทรวิโรฒ. สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2561. สืบค้นจาก  
http://ir.swu.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/2524/Prit_S_R418723.pdf?sequence=1. 

 
 

 
 



1839

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เอกสารอ้างอิง 
[1] กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). ค าอธิบายพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. สืบค้นเมื่อ 20 ตุลาคม 2561. 

สืบค้นจาก http://www.moe.go.th/main2/plan/p-r-b42-01.htm. 
[2] หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง. 

(2561). คู่มือหลักสูตร มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาการจัดการ. สืบค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 
2561. สืบค้นจาก http://www.dusittrang.com/sdutrang/index.php/service2-3/finish/16-
handbook/995-2559. 

[3] ไพรินทร์ มีศรี และ อวยพร มศีรี. (2558). การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวนซ้ าา ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 10(1), 49-56. 

[4] Likert, Rensis. (1967). “The Method of Constructing and Attitude Scale”. In Reading in Fishbeic, M 
(Ed.), Attitude Theory and Measurement (pp. 90-95). New York: John Wiley & Sons. 

[5] พฤทธ์ิ ศุภเศรษฐศิริ. (2555). สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศร ี
นครินทรวิโรฒ. สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2561. สืบค้นจาก  
http://ir.swu.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/2524/Prit_S_R418723.pdf?sequence=1. 

 
 

 
 

สมรรถนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมควำมคิดเห็นของครู  

สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยม

ศึกษำเขต 12

ฉันทนา คงแป้น1* และรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : สมรรถนะ (Competency) เป็นปัจจัยหนึ่งของการท�างานที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กรโดยเฉพาะการ

เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาผู้บริหารจ�าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีสมรรถนะ(Compe-

tency)เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาองค์กรโดยที่สมรรถนะมีผลท�าให้การด�าเนินภารกิจบรรลุความส�าเร็จตามเป้าหมายที่

ตั้งไว้อย่างมี ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษาเขต12 จ�าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท�างานและขนาดสถานศึกษา 

วิธีกำรศึกษำ : การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู กลุ่มตัวอย่างเป็น ครูใน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต12 ปีการศึกษา 2561 จ�านวน 357 คน ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยเทียบจาก

ตารางของ เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) แล้วสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)ตามขนาดสถานศึกษา

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต12 จากนั้นท�าการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยวิธีการจับ

สลาก เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จ�านวน 60 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 1.00 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) และการทดวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA )

ผลกำรศึกษำ : พบว่า1) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต12 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู

ทีม่เีพศ และระดบัการศกึษาต่างกันมคีวามคดิเหน็ต่อสมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษาแตกต่างกนัครทูีม่ปีระสบการณ์ในการท�างาน

ต่างกัน มคีวามคดิเหน็ต่อสมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษาแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิี ่.01 ครทูีป่ฏบิตังิานในสถานศกึษา

ขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

วิจำรณ์และสรุป : ผู้บริหารสถานศึกษาควรวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของสถานศึกษา มีการท�างานที่เป็นระบบ และมี

การก�าหนดวิสัยทัศน์ที่ตรงจุด ชัดเจน ท�าให้ครู บุคลากรทางการศึกษามีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรและ

ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรพฒันา ปรบัปรงุและแก้ไขสมรรถนะของตนให้มปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ เพือ่พฒันาสถานศึกษา คร ูบคุลากร

ทางการศึกษา และผู้เรียนให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลที่สุด

 

ค�ำส�ำคัญ : สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา การบริหารสถานศึกษา

1 นิสิตปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
2 ผศ.ดร.,สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
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Competency of School Administrators as Perceived by Teacher under The Secondary 

Educational Service Area Office 12

Chantana Kongpan1* and Rungchatchadaporn Vehachart2

Abstract

Introduction : Performance (Competency) is one of the factors working to enhance the competitiveness of the 

organization. In particular, the increase in human resource management. In driving school leaders need to 

possess the competencies (Competency) to enhance its ability to develop the competencies a result of its 

mission to achieve success based on the goals set are. Performance

Objective : To study and compare the competency level of school administrators as perceived by teacher 

under The Secondary Educational Service Area Office 12 based on genders, educational level, teaching expe-

riences and schoolsize.

Methods : This study explores the performance of school administrators as perceived by the teacher.The 

sample consisted of 357 teachers under The Secondary Educational Service Area Office 12 academic year 2019, 

which were selected through a table of Krejcie and Morgan andthen through stratified random sampling by 

school size then were drawn by simple randomsampling under The Secondary Educational Service Area Office 

12. The research instrument was a set of 5 rating-scale questionnaires containing 60questions. The reliability of 

the questionnaires was 1.00. The data was analyzed by percentage,mean, standard deviation, t-test and One-

way ANOVA. 

 Results : The research found that 1) overall and each individual aspect, the competency of school adminis-

trator as perceived by teachers under The Secondary Educational Service Area Office 12 was at ahigh level and 

2) the competency of school administrators as perceived by teacher under The Secondary Educational Service 

Area Office 12 showed that the teachers who differed in gender andeducation level showed no statistically 

significant differences. Teachers who differed in teachingexperience had a statistically significant difference of 

.01. Teacher who worked in differentschool size had a statistically significant difference of .001.

Conclusion : School administrators should analyze the problems. Needs of schools The system is working And 

has the vision to make the point clear, teacher educators are practices to achieve organizational goals.and 

School administrators should develop To improve the performance of their efficiency even more. To develop 

education teacher educators. And to provide quality and effective as possible. 

Keywords : Competencies of school administrators, School administration

บทน า 

ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาผู้บริหารจ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีสมรรถนะ(Competency)เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
พัฒนาองค์กรโดยเฉพาะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์การพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร เพื่อส่งผลไปสู่การพัฒนาองค์กร ใน
ปัจจุบันองค์กรต่างๆ จึงเอาสมรรถนะมา ใช้เป็นปัจจัยในการบริหารองค์กรด้านต่างๆเช่นการบริหารทรัพยากรมนุษย์การพัฒนา
หลักสูตร การพัฒนางานบริหารวิชาการการน าแนวคิดสมรรถนะมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้การบริหารมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและ
ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรด้วย สมรรถนะน้ันมีความส าคัญต่อการ ปฏิบัติงานของบุคคลการด าเนินงานขององค์กรและมี
บทบาทส าคัญต่อการบริหารบุคคลขององค์กรโดยที่สมรรถนะมีผลท าให้การด าเนินภารกิจบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้อย่างมี ประสิทธิภาพ (จรัส อติวิทยาภรณ์. 2558 : 27)ปัจจัยประการหน่ึงของผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือให้เกิดคุณภาพในการ
บริหารงาน น่ันก็คือ สมรรถนะ การจัดการที่รอบรู้ เชี่ยวชาญ มีความช านาญ รูปแบบของการบริหารจัดการต้องปรับให้
สอดคล้องกับลักษณะขององค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงไป  หากองค์กรต้องการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ควรต้องมีการ
ก าหนดให้มีระบบการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) แมคแคลแลนด์ (McClelland. 1973 : 1-14) ศึกษาเก่ียวกับ
สมรรถนะ พบว่าผู้ที่ท างานเก่ง ไม่ใช่ผู้ที่เรียนเก่ง แต่ต้องสามารถปรับใช้องค์ความรู้และหลักการที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่องาน
ที่ท า จึงเรียกผู้น้ันว่ามี สมรรถนะที่เหมาะสมกับงาน (ปัฐติกา  ปาริจฉัตต์. 2557 : 2) โดยสมรรถนะหรือขีดความสามารถน้ัน
ต้องผ่านกระบวนการสะสมความรู้ ความช านาญ การค้นคว้าหาประสบการณ์อย่างยาวนานเพราะปัจจุบันต้องอาศัยความรู้
หลายๆด้าน มนุษย์จึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ให้มากขึ้น ในการบริหารงานต่างๆต้องอาศัยความรู้ ทักษะความช านาญและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพกับการบริหารงานมากยิ่งขึ้น 
(พัชรินทร์  ปัญจมณี.  2557 : 15) 

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต12เพื่อที่จะได้ทราบถึงระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาทั้งหมด 8 ด้าน คือ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง     การท างานเป็นทีม การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การสื่อสารและจูงใจ การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและการมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ เพื่อให้มี
สมรรถนะที่ดีในการบริหารจัดการโรงเรียน หรือเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12   2)เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 จ าแนกตามตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใน
การท างาน และขนาดสถานศึกษา 
 

วิธีด าเนินการ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12ปีการศึกษา 2561 จ านวน 99 โรงเรียน 
จ านวน 4,908 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
357 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจากตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 
607-608) แล้วสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขนาดสถานศึกษา จากน้ันท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก   
 เครื่องมือการวิจัย แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 1.00 
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บทน า 

ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาผู้บริหารจ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีสมรรถนะ(Competency)เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
พัฒนาองค์กรโดยเฉพาะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์การพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร เพื่อส่งผลไปสู่การพัฒนาองค์กร ใน
ปัจจุบันองค์กรต่างๆ จึงเอาสมรรถนะมา ใช้เป็นปัจจัยในการบริหารองค์กรด้านต่างๆเช่นการบริหารทรัพยากรมนุษย์การพัฒนา
หลักสูตร การพัฒนางานบริหารวิชาการการน าแนวคิดสมรรถนะมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้การบริหารมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและ
ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรด้วย สมรรถนะน้ันมีความส าคัญต่อการ ปฏิบัติงานของบุคคลการด าเนินงานขององค์กรและมี
บทบาทส าคัญต่อการบริหารบุคคลขององค์กรโดยที่สมรรถนะมีผลท าให้การด าเนินภารกิจบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้อย่างมี ประสิทธิภาพ (จรัส อติวิทยาภรณ์. 2558 : 27)ปัจจัยประการหน่ึงของผู้บริหารโรงเรียนเพื่อให้เกิดคุณภาพในการ
บริหารงาน น่ันก็คือ สมรรถนะ การจัดการที่รอบรู้ เชี่ยวชาญ มีความช านาญ รูปแบบของการบริหารจัดการต้องปรับให้
สอดคล้องกับลักษณะขององค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงไป  หากองค์กรต้องการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ควรต้องมีการ
ก าหนดให้มีระบบการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) แมคแคลแลนด์ (McClelland. 1973 : 1-14) ศึกษาเก่ียวกับ
สมรรถนะ พบว่าผู้ที่ท างานเก่ง ไม่ใช่ผู้ที่เรียนเก่ง แต่ต้องสามารถปรับใช้องค์ความรู้และหลักการที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่องาน
ที่ท า จึงเรียกผู้น้ันว่ามี สมรรถนะที่เหมาะสมกับงาน (ปัฐติกา  ปาริจฉัตต์. 2557 : 2) โดยสมรรถนะหรือขีดความสามารถน้ัน
ต้องผ่านกระบวนการสะสมความรู้ ความช านาญ การค้นคว้าหาประสบการณ์อย่างยาวนานเพราะปัจจุบันต้องอาศัยความรู้
หลายๆด้าน มนุษย์จึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ให้มากขึ้น ในการบริหารงานต่างๆต้องอาศัยความรู้ ทักษะความช านาญและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพกับการบริหารงานมากยิ่งขึ้น 
(พัชรินทร์  ปัญจมณี.  2557 : 15) 

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต12เพื่อที่จะได้ทราบถึงระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาทั้งหมด 8 ด้าน คือ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง     การท างานเป็นทีม การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การสื่อสารและจูงใจ การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและการมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ เพื่อให้มี
สมรรถนะที่ดีในการบริหารจัดการโรงเรียน หรือเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12   2)เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 จ าแนกตามตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใน
การท างาน และขนาดสถานศึกษา 
 

วิธีด าเนินการ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12ปีการศึกษา 2561 จ านวน 99 โรงเรียน 
จ านวน 4,908 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
357 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจากตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 
607-608) แล้วสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขนาดสถานศึกษา จากน้ันท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก   
 เครื่องมือการวิจัย แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 1.00 
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test)   

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1   ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12ในภาพรวมและรายด้าน 

ด้าน
ที่ 

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
n  = 357 

ระดับ 
X  S.D. 

1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 4.0481 0.5082 มาก 
2 การบริการที่ดี 4.1545 0.5388 มาก 
3 การพัฒนาตนเอง 3.9928 0.5636 มาก 
4 การท างานเป็นทีม 4.0587 0.5537 มาก 
5 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 3.9519 0.5685 มาก 
6 การสื่อสารและจูงใจ 4.0790 0.5248 มาก 
7 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 4.0586 0.5506 มาก 
8 การมีวิสัยทัศน์ 3.9894 0.5611 มาก 

รวม 4.0416 0.4738 มาก 
 
 จากตารางที่ 1  พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.0416) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

โดยด้านที่ 2 ด้านการบริการที่ดีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.1545) รองลงมาคือ ด้านที่ 6 ด้านการสื่อสารและจูงใจ             

( X = 4.0790) ด้านที่ 4 ด้านการท างานเป็นทีม ( X = 4.0557)  ด้านที่ 7 ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร( X = 4.0586) 

และด้านที่ 1 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ( X = 4.0481) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ด้านที่ 5 ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

( X = 3.9519) 

 1.ผลการศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 12ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านการบริการที่ดีมี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านการสื่อสารและจูงใจ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าทีสุด คือ ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์   
            2.ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 12จ าแนกตามตัวแปรเพศ พบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านการท างานเป็นทีม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3.ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12จ าแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา พบว่าครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม

ไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 4.ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 จ าแนกตามตัวแปรประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็น
ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริการที่ดีและด้านการมี
วิสัยทัศน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ด้านการพัฒนาตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ด้านการท างานเป็นทีมและด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05โดยค่าเฉลี่ยของครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน10-20 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน
น้อยกว่า10 ปี 
 5.ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12จ าแนกตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา พบว่า ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มี
ความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริการที่ดี  
ด้านการท างานเป็นทีมและด้านการสื่อสารและจูงใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ และด้านการมีวิสัยทัศน์ แตกต่าง กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยของครูที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลาง มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1.สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
12ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านการบริการที่ดีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
รองลงมา คือ ด้านการสื่อสารและจูงใจ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าทีสุด คือ ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็น
เพราะ ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นบุคคลที่มีความส าคัญในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการ ศึกษาให้เป็นท่ียอมรับของ
บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การปฏิบัติตนตามแนวทางสมรรถนะของส านักงานข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานของผู้บริหารสถานศึกษา ซ่ึงเป็นข้อบังคับในการปฏิบัติเพื่อให้
ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนปฏิบัติตามน าไปสู่การพัฒนาตนเอง ทั้งที่ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกุญแจส าคัญในการขับเคลื่อน
สถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ โดยจะต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสถานศึกษา ก้าวทันต่อการศึกษาที่เปลี่ยนแปลง การ
จัดการเรียนการสอนที่ มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จูงใจ และจัด
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการท างาน การเรียนรู้ของผู้เรียน และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริการที่ดีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นที่ที่บริการด้านความรู้ ถือว่าการให้บริการเป็นสิ่งส า คัญที่สุด ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ให้บริการแก่นักเรียน ผู้ปกครอง คนในชุมชน และผู้ที่มาติดต่อราชการ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขุนวัง  ณุวงศ์ศรี (2550 : 110) 
 2.ผลการเปรียบเทียบระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12จ าแนกตามตัวแปรเพศ พบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการท างานเป็นทีม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีค่าเฉลี่ยของครูเพศชายมากกว่าค่าเฉลี่ยของครูเพศหญิง อาจเป็นเพราะครูเพศชายมีความมุ่งม่ันในการท างาน 
มีการปรับตัวให้เข้ากับผู้ร่วมงานและมีบทบาทความเป็นผู้น าในการท างานสูง ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ปัจจุบันการรับรู้
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ไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 4.ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 จ าแนกตามตัวแปรประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็น
ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริการที่ดีและด้านการมี
วิสัยทัศน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ด้านการพัฒนาตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ด้านการท างานเป็นทีมและด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05โดยค่าเฉลี่ยของครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน10-20 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน
น้อยกว่า10 ปี 
 5.ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12จ าแนกตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา พบว่า ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มี
ความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริการที่ดี  
ด้านการท างานเป็นทีมและด้านการสื่อสารและจูงใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ และด้านการมีวิสัยทัศน์ แตกต่าง กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยของครูที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลาง มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1.สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
12ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านการบริการที่ดีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
รองลงมา คือ ด้านการสื่อสารและจูงใจ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าทีสุด คือ ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็น
เพราะ ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการ ศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของ
บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การปฏิบัติตนตามแนวทางสมรรถนะของส านักงานข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานของผู้บริหารสถานศึกษา ซ่ึงเป็นข้อบังคับในการปฏิบัติเพื่อให้
ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนปฏิบัติตามน าไปสู่การพัฒนาตนเอง ทั้งที่ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกุญแจส าคัญในการขับเคลื่อน
สถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ โดยจะต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสถานศึกษา ก้าวทันต่อการศึกษาที่เปลี่ยนแปลง การ
จัดการเรียนการสอนที่ มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จูงใจ และจัด
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการท างาน การเรียนรู้ของผู้เรียน และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริการที่ดีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นที่ที่บริการด้านความรู้ ถือว่าการให้บริการเป็นสิ่งส า คัญที่สุด ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ให้บริการแก่นักเรียน ผู้ปกครอง คนในชุมชน และผู้ที่มาติดต่อราชการ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขุนวัง  ณุวงศ์ศรี (2550 : 110) 
 2.ผลการเปรียบเทียบระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12จ าแนกตามตัวแปรเพศ พบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการท างานเป็นทีม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีค่าเฉลี่ยของครูเพศชายมากกว่าค่าเฉลี่ยของครูเพศหญิง อาจเป็นเพราะครูเพศชายมีความมุ่งม่ันในการท างาน 
มีการปรับตัวให้เข้ากับผู้ร่วมงานและมีบทบาทความเป็นผู้น าในการท างานสูง ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ปัจจุบันการรับรู้
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และการปฏิบัติของเพศชายและเพศหญิงมีความเท่าเทียมกันมากขึ้น ท าให้ความสามารถพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การรับรู้
เก่ียวกับการบริหารงาน ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ความเข้าใจเก่ียวกับเป้าหมายของการปฏิบัติงาน การเปิดใจรับฟัง การ
วางแผนงาน การก าหนดวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษามีความชัดเจนท าให้ครูเพศชายและ เพศหญิงมีความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยไพรบูรณ์  จารีต (2553 : 129) 
 3.ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 12จ าแนกตามตัวแปรประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
12ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริการที่ดีและด้านการ
มีวิสัยทัศน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ด้านการพัฒนาตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ด้านการท างานเป็นทีมและด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยของครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน10-20 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน
น้อยกว่า 10 ปี ที่ผลเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ปัจจุบันผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บริหารยุคใหม่ มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการที่น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันที่มีขีดความสามารถสูงขึ้น 
ประกอบกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ก าหนดให้หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง น ามาประยุกต์ใช้
ในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงครูที่มีประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 10 – 20 ปี เป็นครูที่สะสมประสบการณ์
มากมาย เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาก และครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10 – 20 ปี ส่วนใหญ่เปิดรับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ สอดรับกับแนวคิดที่ทันสมัยของผู้บริหารสถานศึกษา ท าให้มุมมองและทัศนคติความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาแตกต่างจากครูที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 10 ปี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของขุนวัง  ณุวงศ์ศรี (2551 
: 110) 
 4.ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 12จ าแนกตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา พบว่า ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็น
เก่ียวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12ใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริการที่ดี  ด้านการท างาน
เป็นทีมและด้านการสื่อสารและจูงใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  ด้านการพัฒนา
ตนเอง และด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ และด้านการมีวิสัยทัศน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยของครูที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาขนาดกลาง มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก ที่ผลเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาขนาดใหญ่และผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลาง จ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาทางด้านต่างๆตลอดเวลา เพื่อคุณภาพ
การศึกษาที่เป็นเลิศ และมีปัจจัยในการบริหารที่เพียบพร้อมมากกว่าในเรื่องบุคลากร งบประมาณ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ผู้บริหารสามารถเลือกใช้บุคลากรที่เหมาะสมต่างๆได้มากกว่าผู้บริหารโรงเรียนขนาด
กลางและโรงเรียนขนาดเล็ก อันจะส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย การบริหารจัดการ
ด าเนินงานและการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนในสถานศึกษาได้มากขึ้นเช่นกัน  ซ่ึงแตกต่างจากโรงเรียนขนาดกลางและ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ที่ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่สอนและงานด้านอ่ืนๆเม่ือไม่สามารถ
สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับสายงานเข้ามาปฏิบัติงานได้ท าให้บางครั้งผู้บริหารจะต้องจัดบุคลากรที่อาจไม่
เชี่ยวชาญหรือช านาญไปท าหน้าที่แทนในงานเฉพาะบางงานหรือต้องละภารกิจการบริหารของตนไปท างานที่ขาดแคนคนเพราะ
มีจ านวนบุคลากรที่จ ากัด  ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กน้ันไม่
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มากเท่ากับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมในปัจจัยบริหารมากกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของชาตรี 
โพธิกุล (2552 : 105) 
สรุปผลการวิจัย 
 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการ
บริการที่ดี รองลงมาคือ ด้านการส่ือสารและจูงใจ  ด้านการท างานเป็นทีม  ด้านการพัฒนาศักยภาพ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
ตามล าดับและด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ  ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาเป็นบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่มี
ความส าคัญในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของบุคลากร ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา การปฏิบัติตนตามแนวทางสมรรถนะของส านักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็น
แนวทางในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานของผู้บริหารสถานศึกษา ซ่ึงเป็นข้อบังคับในการปฏิบัติเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ทุกคนปฏิบัติตามน าไปสู่การพัฒนาตนเอง ทั้งที่ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกุญแจส าคัญในการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่โรงเรียน
คุณภาพ โดยจะต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสถานศึกษา ก้าวทันต่อการศึกษาที่เปลี่ยนแปลง การจัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จูงใจ และจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
ท างาน การเรียนรู้ของผู้เรียน และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริการที่ดีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นที่ที่บริการด้านความรู้ ถือว่าการให้บริการเป็นสิ่งส าคัญที่สุด ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นผู้ให้บริการแก่นักเรียน ผู้ปกครอง คนในชุมชน และผู้ที่มาติดต่อราชการ 
1.ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการท างานเป็นทีม มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
2.ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3.ครูที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
4.ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
กิตติกรรมประกาศ 
การค้นคว้าอิสระฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา ช่วยเหลือ แนะน าและให้ค าปรึกษาอย่างดียิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . 
รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์  อาจารย์ดร.สุนทรี  วรรณ
ไพเราะ กรรมการสอบปากเปล่าท่ีให้ค าปรึกษาแนะน า ตลอดจนคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณทุกท่านที่ประสิทธ์ิประสาทวิชา ถ่ายทอดความรู้ แนวคิด วิธีการ ค าแนะน า ด้วยความเอาใจใส่ยิ่ง ผู้วิจัย
ขอขอบคุณอย่างสูง ขอขอบคุณอาจารย์ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี  ดร.ปชานนท์ ชนะราวี ผู้อ านวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์
ประชา ดร.ละอองทิพย์  บุญยเกียรติ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต12  เป็น
อย่างสูงท่ีกรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ท าให้เครื่องมือการวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต12 ทุกท่านที่ให้ความ
อนุเคราะห์และความสะดวกในการเก็บข้อมูลและเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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ผลกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้อินโฟกรำฟิก เรื่องดำรำศำสตร์และอวกำศ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียนและควำมคิดสร้ำงสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนพิชัยรัตนำคำร จังหวัดระนอง

ชลิตา ทองเพิ่ม1* ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์2 และจุฬารัตน์ ธรรมประทีป3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง ในปีการศึกษา 2559 มีนักเรียน

สอบผ่านในเรื่องดาราศาสตร์และอวกาศน้อยมาก บ่งบอกว่านักเรียนส่วนมากไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องนี้

วัตถุประสงค์ : (1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้อินโฟกราฟิก เรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่องดาราศาสตร์และ

อวกาศ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้อินโฟกราฟิก กับ

การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้การสอนแบบปกต ิและ (3) เปรยีบเทยีบความคดิสร้างสรรค์ของนกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีใ่ช้การจดัการ

เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้อินโฟกราฟิก กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบปกติ

วิธีกำรศึกษำ : กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพิชัยรัต

นาคาร จังหวัดระนอง ซึ่งมาจากการสุ่มแบบกลุ่ม จ�านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลองสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนอินโฟ

กราฟิก และกลุ่มควบคุม ใช้การสอนแบบปกติ กลุ่มละ 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) ชุดกิจกรรมการเรียนการ

สอนโดยใช้อนิโฟกราฟิก เรือ่งดาราศาสตร์และอวกาศ ประกอบด้วย 3 ชดุ ชดุที ่1 ระบบสรุยิะ ชดุท่ี 2 เอกภพ ดาวฤกษ์ และกาแลก็ซี 

ชุดที่ 3 เทคโนโลยีอวกาศ (2) แผนการจัดการเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้อินโฟกราฟิก เรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ 

จ�านวน 6 แผน (3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.94 (4) แบบวัด

ความคิดสร้างสรรค์ ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.78 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาประสิทธิภาพ E1/E2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

ผลกำรศึกษำ : ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้อินโฟกราฟิก เรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมานั้น มีค่าประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ 81.33 /82.11 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนดไว้ (2) ผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้อินโฟกราฟิกสูงกว่านักเรียนที่ใช้การจัดการเรียนรู้ โดยใช้

การสอนแบบปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุด

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้อินโฟกราฟิกทั้ง 3 องค์ประกอบหลังเรียนสูงกว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบปกติ อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

วิจำรณ์และสรุป : จากการศึกษาพบว่าชุดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้อินโฟกราฟิกมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ

คิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง
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The Effect an Instructional Package Using Infographic on the Topic of Astronomy and Space 

on Learning Achievement and Creative Thinking of Mathayom Suksa III Students at Phichai 

Ratanakhan School in Ranong Province

Chalita Thongperm1* Tweesak Chindanurak2 and Jurarat Thammaprateep3

Abstract

Introduction : Academic performance data of Mathayom Suksa III students at Phichai Ratanakhan School in 

Ranong Province. In the academic year 2016, there were very few students passing the exam on astronomy and 

space. Indicates that most students do not understand this. 

Objective : (1) develop an Instructional Package Using Infographic on the Topic of Astronomy and Space in 

science subject for Mathayom Suksa III according to the efficiency criteria of 80/80, (2) compare the student’s 

learning achievement on the Topic of Astronomy and Space in science subject for Mathayom Suksa III learning 

by using an Instructional Package Using Infographic and the students leaning by using traditional method, and 

(3) compare creative thinking of the students learning by using an Instructional Package Using Infographic and 

the students leaning by using traditional method.

Methods : The sample of this study was Mathayom Suksa III students in the first semester of 2018 academic 

year at Phichai Ratanakhan School in Ranong Province obtained from cluster random sampling. One group, 

namely experimental group used Instructional Package Using Infographic, another group, namely controlled 

group used traditional method, 45 students per group. The tools used in the research were (1) an Instructional 

Package Using Infographic on the Topic of Astronomy and Space consisted of 3 sets of activities, set 1 solar 

system, set 2 universe, stars and galaxies, set 3 space technology, (2) six learning management plans by using 

an Instructional Package Using Infographic on the Topic of Astronomy and Space, (3) learning achievement test 

on Astronomy and Space with a reliability of 0.94, and (4) creative thinking measurement form with the reliabil-

ity of 0.78. Statistics used for data analysis were the efficiency (E1 / E2), maen, standard deviation and t-test.

Results : The results of the research showed that (1) an Instructional Package Using Infographic on the Topic 

of Astronomy and Space in science subject for Mathayom Suksa III according to the efficiency criteria of 80/80 

(E1 / E2) was 81.33 /82.11, (2) student’s learning achievement learning by using an Instructional Package Using 

Infographic was significantly higher than the students leaning by using traditional method at the level of .05, 

and (3) creative thinking of the students learning by using an Instructional Package Using Infographic was signifi-

cantly higher than the students leaning by using traditional method at the level of .05 

Conclusion : The results of the study revealed that. Instructional package using infographic on the topic of 

astronomy and space on learning achievement and creative thinking of mathayom suksa III students at Phichai 

Ratanakhan School in Ranong Province

Keywords : Instructional Package, Infographic Graphics, Learning Achievement, Creative Thinking, Astronomy 

and Space
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      บทน า 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งในสงัคมโลกปัจจุบนัและอนาคต วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกบัทุกคน ทัง้ใน
ชวีติประจ าวนัและการงานอาชพีต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยเีครื่องมอืเครื่องใช้และผลผลติต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่อ
อ านวยความสะดวกในชวีติและการท างาน อกีทัง้วทิยาศาสตรย์งัช่วยให้มนุษยไ์ด ้พฒันาวธิคีดิ ทัง้ความคดิเป็นเหตุเป็น
ผล  คดิสรา้งสรรค ์ คดิวเิคราะห ์ คดิวจิารณ์  มทีกัษะส าคญัในการ คน้ควา้หาความรู ้มคีวามสามารถในการแกปั้ญหา
อย่างเป็นระบบ  สามารถตดัสนิใจโดยใชข้อ้มลูที ่หลากหลายและมปีระจกัษ์พยานทีต่รวจสอบได ้ วทิยาศาสตรจ์งึเป็น
วฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ซึง่เป็น สงัคมแห่งการเรยีนรู้ (Knowledge-based society)  แนวคดิเกี่ยวกบัดาราศาสตร์
เป็นแนวคดิหนึ่งทีส่ าคญัมากทีน่กัเรยีนตอ้งเรยีนรูใ้นการเรยีนวทิยาศาสตร ์โดยดาราศาสตรถ์อืว่าเป็นสาขาหนึ่งของวชิา
วทิยาศาสตร ์ทีมุ่่งศกึษาปรากฏการณ์ธรรมชาต ิบนทอ้งฟ้า รวมทัง้ความสมัพนัธร์ะหว่างวถิชีวีติของมนุษยก์บัดวงดาว 
(วภิู รุโจปการ, 2548, อา้งองิใน กฤษณา โภคพนัธ์, 2554, หน้า 1-2) ดาราศาสตรย์งัเป็นพืน้ฐานความรู ้ความคดิทาง
วิทยาศาสตร์ใน การเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้น อาทิ ฝนดาวตก ดาวหาง อุกกาบาต ข้างขึ้ น ข้างแรม 
จนัทรุปราคา สรุยิุปราคา ปรากฏการณ์น ้าขึน้น ้าลง การเกดิกลางวนักลางคนื ปรากฏการณ์พระจนัทรย์ิม้ หรอืแมก้ระทัง่
เรื่องของฤดกูาล ลว้นเป็นสิง่ทีใ่กลต้วั ทีส่ง่ผลกระทบต่อตวัเราโดยตรง ท าใหป้ระเทศต่าง ๆ ทัว่โลก รวมทัง้ประเทศไทย
ไดบ้รรจุวชิาดาราศาสตรไ์วใ้นสาระการเรยีนรูพ้ืน้ฐาน ซึง่บุคคลทุกคนทีอ่ยู่ใน สงัคมต้องมคีวามรูท้างดา้นนี้พอสมควร 
จงึนับไดว้่า “ดาราศาสตร์” เป็นวชิาแห่งมวลมนุษยชาต ิ(กุลธดิา สายพรหม, 2556, หน้า 50 และ 52) ซึง่จากขอ้มูลผล
การเรยีนของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนพชิยัรตันาคาร จงัหวดัระนอง ในปีการศกึษา 2559 นักเรยีนสอบ
ผ่านในเรื่องดาราศาสตร์และอวกาศน้อยมาก บ่งบอกได้ว่านักเรียนส่วนมากไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องนี้  อีกอย่างหนึ่ง
กระบวนการทางสมองของมนุษย ์ทีม่คีวามส าคญัต่อมวลมนุษยโ์ลก คอื ความคดิสรา้งสรรคท์ าใหเ้กดิสิง่แปลกใหม่อย่าง
มากมาย ความคดิสรา้งสรรคน์ัน้ Torrance (1963 อา้งถงึในส านกังานการศกึษาแห่งชาต ิส านักนายกรฐัมนตรี, 2540 : 
191) กล่าวไวว้่า การศกึษาทีมุ่่งเน้นผูเ้รยีนใหรู้จ้กัการยอมรบัฟังความคดิเหน็ของผู้อื่น กลา้คดิกลา้แสดงออกไม่ว่าจะ
เป็นแนวคดิทฤษฎ ีนวตักรรมเทคโนโลยต่ีาง ๆ ลว้นแต่เกดิจากความคดิสรา้งสรรคข์องมนุษยท์ัง้สิน้ ความคดิสรา้งสรรค์
จงึเป็นพลงัความคดิทีส่ าคญัยิง่ หากไดร้บัการพฒันาและการส่งเสรมิอย่างเป็นระบบ น าไปใชอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม จะ
ช่วยใหผู้เ้รยีนแต่ละคนไดพ้ฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องตนเองอย่างเตม็ที ่เพราะว่าความคดิสรา้งสรรคม์คีวามจ าเป็นต่อ
การด ารงชวีติมาก ผูส้อนไม่สามารถสอนทุกสิง่ทุกอย่างในชวีติเดก็ได ้เดก็ตอ้งคดิคน้วธิหีาความรูแ้ละแสวงหาความรูไ้ป
ใชใ้นการแกปั้ญหาต่าง ๆ ในการน าไปด ารงชวีติต่อไป ทัง้นี้เดก็ทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค ์จะมคีวามคดิใหม่ ๆ ตอบปัญหา
แปลก ๆ เสนอแนะการแก้ปัญหาที่แปลกกว่าคนอื่น ๆ การศกึษาจงึมสี่วนส าคญัอย่างยิง่ต่อการพฒันาคุณภาพของ
ประชากร โดยเฉพาะอย่างยิง่ประชากรทีม่คุีณภาพจ าเป็นต้องมลีกัษณะที่ส าคญัประการหนึ่ง คอื ความคดิสรา้งสรรค์ 
(สมศกัดิ ์สนิธุระเวชญ,์ 2526 : 109) และความคดิสรา้งสรรคย์งัเป็นกระบวนการทางปัญญาระดบัสงูทีใ่ชใ้นกระบวนการ
ทางความคดิหลายอย่างมารวมกนั เพื่อสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่หรอืแกปั้ญหาทีม่อียู่ใหด้ขี ึน้ (อุษณีย ์โพธสิขุ และคณะ, 2547 : 
45 ) ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทฤษฎี นวตักรรมเทคโนโลยีต่าง ๆ ล้วนแต่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ทัง้สิน้ 
ความคดิสรา้งสรรคจ์งึเป็นพลงัความคดิทีส่ าคญัยิง่ หากไดร้บัการพฒันาและการส่งเสรมิอย่างเป็นระบบ น าไปใชอ้ย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม ก็จะเกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติอย่างมากมายหลายด้าน ถ้าคนในสงัคมมคีวามคดิ
สรา้งสรรคส์งู กจ็ะเป็นแรงผลกัดนัใหส้งัคมประเทศชาต ิมคีวามเจรญิกา้วหน้าอย่างรวดเรว็การพฒันาใหเ้ยาวชน บุคคล 
เป็นผู้มคีวามคดิสรา้งสรรคจ์งึเป็นเป้าหมายทีส่ าคญัยิง่ของสงัคม และประเทศชาติ แต่บวกกบัว่าสงัคมไทยเป็นสงัคม
แห่งการพึง่พา แมแ้ต่การคดิของเดก็ยงัพึง่พาผูใ้หญ่มากกว่าการพึง่พาตวัเอง ส่วนผูใ้หญ่กไ็ม่ยอมรบัความคดิของเดก็
ง่ายๆ ทัง้ยงัคดิว่าเดก็คดิไม่เป็น คดิไม่ถูก เพราะประสบการณ์น้อย ยงัขาดทกัษะกระบวนการคดิ และผูใ้หญ่กเ็ชื่อมัน่ใน
ความคดิของตนเอง จงึปิดกัน้โอกาสการคดิของเดก็ไปโดยปรยิาย ส่วนเดก็กพ็ลอยสนองความคดิของผูใ้หญ่จนเคยชนิ 
กลายเป็นคนไม่กลา้คดิ และยงัคดิว่าตนเองไม่มคีวามคดิสรา้งสรรค์ จงึด าเนินชวีติไปตามสถานการณ์โดยไม่จ าเป็นต้อง
คดิ แต่สามารถปรบัตวัเขา้กบัสถานการณ์ไดด้ ีนักคดิ นักเขยีน นักวชิาการ และนักวทิยาศาสตรไ์ทยจงึมน้ีอย เพราะมี
วฒันธรรมไม่ยอมรบับุคคลทีค่ดิและกระท าอะไรแตกต่างจากเดมิ ความคดิสรา้งสรรคน์ัน้ ไม่ไดเ้ป็นแค่เพยีงความแปลก 
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ความใหม่ และมคีุณค่าเท่านัน้ แต่มนัตอ้งมคีวามจ าเป็นดว้ย ความคดิสรา้งสรรคไ์ม่ใช่สิง่ทีเ่ราเรยีนรูม้าก่อน แต่เป็นสิง่ที่
เป็นกฎเกณฑใ์นขอ้สอบและสิง่ทีเ่ราอาจหลงลมืไปแลว้อย่างสมบูรณ์ เป็นทกัษะทีถู่กประยุกตใ์ชท้ัง้ในกลุ่มของวชิาการ
และมใิช่วชิาการ เพราะมนัมากดว้ยสตูร มากกว่าค าตอบทีเ่ป็นนิยามใด ๆ นักเรยีนสามารถใชแ้ลว้ใชอ้กี ทัง้ในปัจจุบนั
และอนาคต ทัง้ในโรงเรยีนและการท างาน จากขอ้มูลทีไ่ดก้ล่าวมาในขา้งต้นท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะท าวจิยัเกีย่วกบั การ
พฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชอ้นิโฟกราฟิก ซึ่งเป็นการเอาขอ้มูลที่เข้าใจยาก หรอืขอ้มูลจ านวนมากมา
น าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ อย่างสร้างสรรคใ์หส้ามารถเล่าเรื่องไดด้้วยตวัเอง มอีงค์ประกอบทีส่ าคญั คอื เรื่องที่จะเล่า 
ภาพทีจ่ะแสดง กราฟิกทีใ่ช ้อาจเป็นภาพ ลายเสน้ สญัลกัษณ์ กราฟ แผนภูม ิไดอะแกรม ตาราง  แผนที ่ฯลฯ  ทีแ่สดงมี
ความสวยงาม น่าสนใจ และสรุปขอ้มลูไดด้ ีเขา้ใจง่าย สามารถจดจ าไดน้าน สาเหตุทีไ่ม่เอาขอ้มลูตวัหนงัสอืใสไ่ปยาว ๆ 
แต่ท าเป็นรูปสวยงามแทน กเ็พราะว่า สมองคนเราประมวลผลภาพได้เรว็กว่าตวัหนังสอืถงึ 60 ,000 เท่า เพราะฉะนัน้
บางเรื่องทีด่ซูบัซอ้นตอ้งอธบิายเป็นชัว่โมง อาจจะย่อยเป็นอนิโฟกราฟิก ทีอ่่าน 5 นาท ีเขา้ใจแลว้กไ็ด ้ท าใหก้ารสือ่สาร
มปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยไดจ้ดัท าเรื่องดาราศาสตรแ์ละอวกาศ  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน อันจะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนให้มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีเ่พิม่มากขึน้และไดศ้กึษาความคดิสรา้งสรรคข์องชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนน้ีดว้ย 

 วิธีด าเนินการ 

ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยั มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1.1 ประชากร คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2561 โรงเรยีนพชิยัรตันาคาร อ าเภอ
เมอืงระนอง จงัหวดัระนอง สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 14 จ านวน 4 หอ้ง รวม 115 คน 

1.2 กลุ่มตวัอย่าง คอื นกัเรยีนทีก่ าลงัเรยีนรายวชิาวทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 
2561 โรงเรียนพิชยัรัตนาคาร จังหวดัระนอง ซึ่งมาจากการสุ่มแบบกลุ่ม จ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลองสอน         
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนอินโฟกราฟิก และกลุ่มควบคุม ใช้การสอนแบบปกติ กลุ่มละ 45 คน                           
2. เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบดว้ย 

2.1 ชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชอ้นิโฟกราฟิก เรื่องดาราศาสตรแ์ละอวกาศ ประกอบดว้ย 3 ชุดกจิกรรม 
  ชุดที ่1 ระบบสรุยิะ 
  ชุดที ่2 เอกภพ ดาวฤกษ์ และกาแลก็ซ ี
  ชุดที ่3 เทคโนโลยอีวกาศ 
2.2 แผนการจดัการเรยีนรูชุ้ดกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชอ้นิโฟกราฟิก เรื่องดาราศาสตรแ์ละอวกาศ                         
2.3 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่องดาราศาสตรแ์ละอวกาศ                                                        
2.4 แบบวดัความคดิสรา้งสรรค ์ 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
3.1 ผูว้จิยัชีแ้จงใหน้กัเรยีนทราบถงึวตัถุประสงคแ์ละบทบาทหน้าทีข่องนักเรยีนในระหว่างการเรยีนวทิยาศาสตร ์

เรื่องดาราศาสตรแ์ละอวกาศ 
3.2 ผู้วจิยัท าการทดสอบก่อนเรยีน โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน วทิยาศาสตร์แบบทดสอบ

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และแบบวดัความคดิสรา้งสรรค ์จดบนัทกึผลการสอบเพื่อน ามาวเิคราะหข์อ้มลู 
3.3. ด าเนินการสอนกลุ่มตวัอย่างดว้ยตนเองตามชุดการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู ้วทิยาศาสตรเ์รื่อง ดาราศาสตร์

และอวกาศของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาศกึษาปีที ่3 ใชเ้วลาในการสอน  18 ชัว่โมง  
3.4 เมื่อสิน้สุดการสอนตามก าหนดผูว้จิยัท า การทดสอบหลงัเรยีน ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

วชิาวทิยาศาสตร ์แบบทดสอบวคัวามคดิสรา้งสรรค ์บนัทกึผลการสอบเพื่อน ามาวเิคราะหข์อ้มลู 
3.5. น าคะแนนทีเ่กบ็รวบรวมไดจ้ากการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนมาวเิคราะห ์ดว้ยวธิทีางสถติิ 
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ความใหม่ และมคีุณค่าเท่านัน้ แต่มนัตอ้งมคีวามจ าเป็นดว้ย ความคดิสรา้งสรรคไ์ม่ใช่สิง่ทีเ่ราเรยีนรูม้าก่อน แต่เป็นสิง่ที่
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4. การวิเคราะหข์้อมูล 
4.1 วเิคราะหป์ระสทิธภิาพของชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชอ้นิโฟกราฟิก เรื่องดาราศาสตรแ์ละอวกาศ 
  4.1.1 น าคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหว่างเรยีนและหลงัเรยีนมาเปรยีบเทยีบผลต่างโดยใชว้ธิี

ทางสถติแิบบ t-test for independent sample 
4.2 วิเคราะห์ค่าทางสถิติคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีทางสถิติแบบ t-test for 

dependent sample 
4.3 วเิคราะห์ค่าทางสถติิคะแนนความคดิสร้างสรรค์ของนักเรยีนโดยใชว้ธิทีางสถติแิบบ t-test for dependent 

sample 
ผลการวิจยัและอภิปรายผลการวิจยั 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาชดุกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชอ้นิโฟกราฟิก เรื่องดาราศาสตรแ์ละ
อวกาศ รายวชิาวทิยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ให้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของนกัเรยีน และความคดิสรา้งสสรรค ์เรื่องดาราศาสตรแ์ละอวกาศ รายวชิาวทิยาศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่3 ทีใ่ชก้ารจดัการเรยีนรู ้ดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชอ้นิโฟกราฟิก กบัการจดัการเรยีนรู้โดยใชก้ารสอน
แบบปกต ิโดยศกึษาในเรื่องต่อไปนี้ 
1. ผลการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้อินโฟกราฟิก 
 จากการศกึษาจะเหน็ได้ว่าชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใช้อนิโฟกราฟิก เรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ      
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มานัน้มคี่าประสทิธภิาพของคะแนนสอบจากการท ากจิกรรมระหว่างเรยีน คดิเป็น
รอ้ยละ 81.33 และมค่ีาประสทิธภิาพของคะแนนสอบหลงัการจัดการเรยีนรู้ดว้ยชุดกจิกรรมนี้ คดิเป็นรอ้ยละ 82.11 ได้
ค่าประสทิธภิาพของชุดกจิกรรม (E1/ E2) เท่ากบั 81.33 /82.11ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนดไว้ ดงัแสดงใน
ตารางที ่1.1 
ตารางที่ 1.1  การประเมนิประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชอ้นิโฟกราฟิก เรื่องดาราศาสตร์และ
อวกาศ แสดงค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรยีน (E1) กบัคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบหลงัเรยีน (E2) ตามเกณฑ์
มาตรฐาน  

การประเมนิ N 
คะแนน 

เกณฑม์าตรฐาน 
คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย่ รอ้ยละ 

คะแนนสอบระหว่างเรยีน 45 30 24.40 81.33 (E1) 80 
คะแนนสอบหลงัเรยีน 45 20 16.42 82.11 (E2) 80 

2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนทางวิทยาศาสตร ์
จากการศกึษาจะเหน็ค่าทดสอบท ี( t-test) เท่ากบั 11.5637 (Sig=.000) แสดงใหเ้หน็ว่าคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนของนกัเรยีนทีใ่ชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชอ้นิโฟกราฟิก และคะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้
โดยใชก้ารสอนแบบปกต ิเรื่องดาราศาสตรแ์ละอวกาศ นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 พบว่าคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของนกัเรยีนทีใ่ชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชอ้นิโฟกราฟิก หลงัเรยีนสงูกว่านกัเรยีนทีใ่ชก้ารจดัการเรยีนรโ้ดยใชก้ารสอน
แบบปกตอิย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดงัแสดงในตารางที ่2..1 
ตารางที ่2.1  เปรยีบเทยีบผลคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน เรื่องดาราศาสตรแ์ละอวกาศ ของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชอ้นิโฟกราฟิก(กลุ่มทดลอง) กบั
นกัเรยีนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารสอนแบบปกต(ิกลุ่มควบคุม) โดยใชค้่าสถติ ิt-test ประเภทอสิระ (independent 
sample t-test) 
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การจดัการเรยีนรู ้ N คา่เฉลีย่ 
(คะแนนเตม็ 20) t df Sig. 

การสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนการสอน
โดยใชอ้นิโฟกราฟิก 45 16.42 

11.5637* 88 0.0000 
การสอนแบบปกต ิ 45 12.56 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดสรา้งสรรค ์ 

ผลการศกึษาแสดงใหเ้หน็ว่าคะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคห์ลงัเรยีน ทัง้ 3 องคป์ระกอบ  เรื่องดาราศาสตร์
และอวกาศ ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้ดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชอ้นิโฟ
กราฟิกกบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารสอนแบบปกต ิโดยความคดิสรา้งสรรคข์องนักเรยีนไดร้บัการจดัการเรยีนรู้ดว้ย
ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้อินโฟกราฟิก ด้านความคล่องแคล่วในการคิดมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงสุด 
รองลงมาคอื ความคดิยดืหยุ่นและความคดิรเิริม่ มคีะแนนเฉลีย่น้อยทีสุ่ด พบว่า คะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคข์อง
นักเรยีนที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้ด้วยชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชอ้นิโฟกราฟิกทัง้ 3 องค์ประกอบหลงัเรยีน      
สูงกว่าการจดัการเรยีนรู้โดยใชก้ารสอนแบบปกต ิอย่างมีนัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 โดยมคี่า t = 7.307, p < .05    
ดงัแสดงในตารางที ่3.1   
ตารางที ่3.1 การเปรยีบเทยีบผลคะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคห์ลงัเรยีน เรื่องดาราศาสตรแ์ละอวกาศ ของนักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้ดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชอ้นิโฟกราฟิก(กลุ่มทดลอง) กบั
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การสอนแบบปกติ(กลุ่มควบคุม) โดยใช้ค่าสถิติ t-test ประเภทอิสระ 
(independent sample t-test) 

ความคดิสรา้งสรรค ์ คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน N ค่าเฉลีย่ 
(คะแนนเตม็ 20) t df Sig. 

ความคล่องแคล่วในการคดิ 
กลุ่มทดลอง 45 15.76 

8.1630* 88 0.0000 
กลุ่มควบคมุ 45 12.11 

ความคดิยดืหยุ่น 
กลุ่มทดลอง 45 15.36 

7.7227* 88 0.0000 
กลุ่มควบคมุ 45 12.13 

ความคดิรเิริม่ 
กลุ่มทดลอง 45 15.53 

7.8585* 88 0.0000 
กลุ่มควบคมุ 45 12.09 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
สรปุผลการวิจยั 

จากการวจิยัผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัไดด้งันี้  
1. ประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชอ้นิโฟกราฟิก เรื่องดาราศาสตรแ์ละอวกาศมคี่าเทา่กบั 

81.33/82.11  
2.  คะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนเรื่องดาราศาสตรแ์ละอวกาศ ของผูเ้รยีนทีไ่ดร้บัการจดัการ

เรยีนรูด้ว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชอ้นิโฟกราฟิก สงูกว่าการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารสอนแบบปกตอิย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 



1853

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 

6 
 

การจดัการเรยีนรู ้ N คา่เฉลีย่ 
(คะแนนเตม็ 20) t df Sig. 

การสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรมการเรยีนการสอน
โดยใชอ้นิโฟกราฟิก 45 16.42 

11.5637* 88 0.0000 
การสอนแบบปกต ิ 45 12.56 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดสรา้งสรรค ์ 

ผลการศกึษาแสดงใหเ้หน็ว่าคะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคห์ลงัเรยีน ทัง้ 3 องคป์ระกอบ  เรื่องดาราศาสตร์
และอวกาศ ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้ดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชอ้นิโฟ
กราฟิกกบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารสอนแบบปกต ิโดยความคดิสรา้งสรรคข์องนักเรยีนไดร้บัการจดัการเรยีนรู้ดว้ย
ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้อินโฟกราฟิก ด้านความคล่องแคล่วในการคิดมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงสุด 
รองลงมาคอื ความคดิยดืหยุ่นและความคดิรเิริม่ มคีะแนนเฉลีย่น้อยทีสุ่ด พบว่า คะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคข์อง
นักเรยีนที่ได้รบัการจดัการเรยีนรู้ดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชอ้นิโฟกราฟิกทัง้ 3 องค์ประกอบหลงัเรยีน      
สูงกว่าการจดัการเรยีนรู้โดยใชก้ารสอนแบบปกต ิอย่างมีนัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 โดยมค่ีา t = 7.307, p < .05    
ดงัแสดงในตารางที ่3.1   
ตารางที ่3.1 การเปรยีบเทยีบผลคะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคห์ลงัเรยีน เรื่องดาราศาสตรแ์ละอวกาศ ของนักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้ดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชอ้นิโฟกราฟิก(กลุ่มทดลอง) กบั
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การสอนแบบปกติ(กลุ่มควบคุม) โดยใช้ค่าสถิติ t-test ประเภทอิสระ 
(independent sample t-test) 

ความคดิสรา้งสรรค ์ คะแนนเฉลีย่หลงัเรยีน N คา่เฉลีย่ 
(คะแนนเตม็ 20) t df Sig. 

ความคล่องแคล่วในการคดิ 
กลุ่มทดลอง 45 15.76 

8.1630* 88 0.0000 
กลุ่มควบคมุ 45 12.11 

ความคดิยดืหยุ่น 
กลุ่มทดลอง 45 15.36 

7.7227* 88 0.0000 
กลุ่มควบคมุ 45 12.13 

ความคดิรเิริม่ 
กลุ่มทดลอง 45 15.53 

7.8585* 88 0.0000 
กลุ่มควบคมุ 45 12.09 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
สรปุผลการวิจยั 

จากการวจิยัผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัไดด้งันี้  
1. ประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชอ้นิโฟกราฟิก เรื่องดาราศาสตรแ์ละอวกาศมคี่าเทา่กบั 

81.33/82.11  
2.  คะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนเรื่องดาราศาสตรแ์ละอวกาศ ของผูเ้รยีนทีไ่ดร้บัการจดัการ

เรยีนรูด้ว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชอ้นิโฟกราฟิก สงูกว่าการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารสอนแบบปกตอิย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 
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3. คะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคห์ลงัเรยีนเรื่องดาราศาสตรแ์ละอวกาศ ของผูเ้รยีนทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรู้
ด้วยชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชอ้นิโฟกราฟิก สงูกว่าการจดัการเรยีนรู้โดยใชก้ารสอนแบบปกตปิกตอิย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05   
 

กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์           
ดร.ทวศีกัดิ ์จนิดานุรกัษ์ อาจารย์ที่ปรกึษาหลกั ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จุฬารตัน์ ธรรมประทปีอาจารย์ทีป่รกึษาร่วม 
และ ว่าทีร่อ้ยตร ีดร.มนสั บุญประกอบ ประธานกรรมการสอบ ทีไ่ดใ้หค้วามคดิเหน็ ชีแ้นะ ช่วยเหลอื ตรวจสอบ แนะน า 
และให้ค าปรึกษาในการแก้ไขขอ้บกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอด นับตัง้แต่แรกจนกระทัง่วทิยานิพนธ์ส าเรจ็เรยีบร้อย
สมบรูณ์ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิง่ ทีเ่สนอแนะแกไ้ข เพิม่เตมิใหว้ทิยานิพนธม์คีวามสมบรูณ์
ยิง่ขึน้ 

 ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความกรุณาในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยทัง้  3 ท่าน คือ             
นางสาวจรญิญา  สนัตตนิบวีงศ ์ต าแหน่ง ครู วทิยฐานะ ช านาญการพเิศษ โรงเรยีนเดชะปัตตนยานุกุล จงัหวดัปัตตานี 
นายสุชาต ิสงัวรกาญจน์ ต าแหน่ง ครู วทิยฐานะ ช านาญการ โรงเรยีนพชิยัรตันาคาร จงัหวดัระนอง และนายสทิธชิน 
พิมลศรี ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ช านาญการ โรงเรียนสตรีระนอง จงัหวดัระนอง ที่ได้อนุเคราะห์ในการตรวจสอบ
เครื่องมอืวจิยั รวมถงึผูบ้รหิารและคุณครูกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์โรงเรยีนพชิยัรตันาคาร จงัหวดัระนอง และ
ขอขอบใจนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  ทีใ่หค้วามร่วมมอืเป็นอย่างดใีนการท า กจิกรรมทุกอย่างจนท าใหก้ารวจิยัใน
ครัง้นี้ส าเรจ็ดว้ยด ี

 ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา และครอบครวัทีใ่หก้ าลงัใจ อ านวยความสะดวก สนบัสนุนทุนการศกึษาและ
ใหค้วามช่วยเหลอืในการวจิยัในส าเรจ็ คุณค่าและประโยชน์ได ้ทีพ่งึมจีากงานวจิยัฉบบันี้ ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครื่องบชูา
พระคุณของบดิา มารดา ครูอาจารย ์ตลอดจนผูม้พีระคุณทุกท่านทีไ่ดเ้มตตาอบรมสัง่สอนใหค้วามอนุเคราะหแ์ก่ผูว้จิยั
ดว้ยดเีสมอมา 
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กำรบริหำรหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ตำมควำมคิดเห็นของครู

สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1

ซายูตี เจ๊ะเด็ง1 และรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้บริหารควรจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะ

สมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีการวิเคราะห์การใช้หลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูมีสื่อการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ�าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการ

ท�างาน และขนาดสถานศึกษา

วิธีกำรศึกษำ : กลุ่มตัวอย่างคือครูผู้สอน จ�านวน 317 คน ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกนเครื่องมือ

การวจิยัวจิยัเป็นแบบสอบถาม 5 ระดบั มค่ีาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั .975 สถติท่ีิใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูได้แก่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test)

ผลกำรศกึษำ : พบว่า การบรหิารหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 ตามความคดิเหน็ของคร ูสงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบการบริหารหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่า ครูที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน มี

ความคดิเหน็ต่อการบริหารหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551ไม่แตกต่างกนั ส่วนครทูีท่�างานในสถานศึกษา

ขนาดต่างกนัมีความคิดเหน็ตอ่การบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

วิจำรณ์และสรุปผล : จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ครูที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน มีความคิด

เห็นโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนครูที่ท�างานในสถานศึกษาขนาดต่างกันมีความคิดเห็น โดยภาพรวมแตกต่างกัน
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Administration of Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 based on Opinions

of Teachers under Narathiwat Primary Educational Service Area Office 1

Sayutee Jehdeng1 and Rungchatchadaporn Wehachart2

Abstract

Introduction : Administration of Basic Education Core Curriculum B.E. 2551. Administrators should ensure that 

Curriculum development is appropriate for learners and locals. There is an analysis the use of school curriculum. 

Encourage teachers to have instructional media Technology media that is conductive to learning.

Objectives :The objectives of this study were to investigate and compare administration of Basic Education 

Core Curriculum B.E. 2551 based on opinions of teachers under Narathiwat Primary Educational Service Area 

Office 1 based on gender, age, the educational level, work experience and school size were consisted

Methods : The sample were consisted of 317 teachers’ sample from table Krejcie and Morgan. The research 

instrument was the questionnaire with a reliability of 0.975 The data were analyzed by using percentage, mean, 

standard deviation, t-test, and One-way ANOVA.

Results : The results of this study showed that: 1) the administration of Basic Education Core Curriculum B.E. 

2551 based on opinions of teachers under Narathiwat Primary Educational Service Area Office 1 was at high 

level, both holistic and individual aspects, 2) the opinions of teachers with different gender, different age, dif-

ferent educational level, and work experience were not different; however, the opinions teachers with different 

school size were statistically significant at .05 level.

Conclusion : According to the study, the results found that the opinions of teachers with different gender, 

different age, different educational level, and work experience were not different ; however, the opinions 

teachers with different school size were a statistically significant differences in overall.

Keywords : The Basic Education Core Curriculum B.E. 2551, Management, Teacher
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บทน า 

                  การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม 
การพัฒนาด้านต่างๆ จ าเป็นต้องอาศัยก าลังคนเป็นหลัก เพราะคนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพยากรใดๆ แต่คน
จะมีประสิทธิภาพมากเพียงใดย่อมมีผลขึ้นอยู่กับการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ รัฐให้ความส าคัญของการจัดการศึกษาจึง
ก าหนดไว้ในนโยบายการจัดการศึกษาตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับและยกระดับ การเรียนรู้ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทั้งการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปรับระบบ การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ 
รวมทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ ความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และพัฒนาระบบทวิภาคี
หรือสหกิจศึกษาให้เอื้อต่อ การเตรียมคนที่มีทักษะให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน นอกจากน้ีต้องให้ความส าคัญกับการสร้างปัจจัย
แวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย (ส านักงานคณะกรรมการแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2559 : 15) ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประจ าปีการศึกษา 2560  สิ่งที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและมัธยมศึกษา 
พบว่า ด้านผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรครอบคลุม ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สืบเนื่องจากปัจจุบันผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า มีปัญหาในเรื่องการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
และจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 
ด้านครู ควรได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถออกแบบและจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เน้นการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ มีวิธีการ จัดและประเมินผลการเรียนที่
หลากหลาย เน้นพัฒนาการของผู้เรียนและส่งเสริมให้ครูน าผลการประเมินพัฒนาการเรียนของผู้เรียนมาใช้ในการวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพและการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน ด้านผู้บริหาร สถานศึกษาควรจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีการวิเคราะห์การใช้หลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูมีสื่อการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดให้มีแหล่งศึกษาค้นคว้า แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมและการเรียนการ
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

          ประชากร ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต1 และใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในการจัดการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561  จ านวน  1,723  คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในการจัดการเรียนรู้ จ านวน 317 คน ซึ่งสุ่มมาโดยการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607 - 610) และใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified 
Random sampling) ตามขนาดสถานศึกษา จากนั้นใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก    
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

            เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้ างขึ้นให้ครอบคลุมเนื้อหาที่
ต้องการจะศึกษา แบ่งออกเป็น 
 ตอนท่ี 1 แบบส ารวจรายการ (Check List) สอบถามเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ  
อายุ วุฒิการศึกษา  ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดสถานศึกษา        
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) มี 5 ระดับ ลักษณะค าถาม
เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert’s Five Rating Scale) โดยก าหนดค่าระดับคะแนนของช่วง
น้ าหนัก  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. ขอหนังสือรับรองและแนะน าตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณถึงผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. น าหนังสือแนะน าตัวผู้วิจัย ถึงผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 
1 เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามให้ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 1 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 317 คน 
 3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง ซึ่งส่งแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 317 ฉบับได้รับแบบสอบถามคืน       
305 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96.21 
 4. ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามเพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
            1. น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิด
เลือกตอบ (Check List) มาแจกแจงความถี่ (Frequency) เป็นรายข้อ วิเคราะห์ค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage)  
 2. น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) น ามาตรวจให้
คะแนนตามเกณฑ์น้ าหนัก 5 ระดับ จากนั้นน าไปบันทึก และวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย  
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาแปลความหมาย รายข้อ รายด้าน
และในภาพรวม การแปลผลค่าเฉลี่ยตามหลักเกณฑ์ของช่วงระดับคะแนน (Class Interval) 5 ระดับ  
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบจ าแนกตาม การบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้สถิติ 
t-test จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และขนาดสถานศึกษา และใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) กับ 
อายุ และประสบการณ์ในการท างานและเมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีการ LSD   

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 
 
 



1859

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

            เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้ างขึ้นให้ครอบคลุมเนื้อหาที่
ต้องการจะศึกษา แบ่งออกเป็น 
 ตอนท่ี 1 แบบส ารวจรายการ (Check List) สอบถามเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ  
อายุ วุฒิการศึกษา  ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดสถานศึกษา        
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) มี 5 ระดับ ลักษณะค าถาม
เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert’s Five Rating Scale) โดยก าหนดค่าระดับคะแนนของช่วง
น้ าหนัก  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. ขอหนังสือรับรองและแนะน าตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณถึงผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. น าหนังสือแนะน าตัวผู้วิจัย ถึงผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 
1 เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามให้ครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 1 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 317 คน 
 3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง ซึ่งส่งแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 317 ฉบับได้รับแบบสอบถามคืน       
305 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 96.21 
 4. ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามเพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
            1. น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิด
เลือกตอบ (Check List) มาแจกแจงความถี่ (Frequency) เป็นรายข้อ วิเคราะห์ค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage)  
 2. น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) น ามาตรวจให้
คะแนนตามเกณฑ์น้ าหนัก 5 ระดับ จากนั้นน าไปบันทึก และวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย  
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาแปลความหมาย รายข้อ รายด้าน
และในภาพรวม การแปลผลค่าเฉลี่ยตามหลักเกณฑ์ของช่วงระดับคะแนน (Class Interval) 5 ระดับ  
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบจ าแนกตาม การบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้สถิติ 
t-test จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และขนาดสถานศึกษา และใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) กับ 
อายุ และประสบการณ์ในการท างานและเมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีการ LSD   

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 
 
 

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การศึกษาการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ในภาพรวมและรายด้าน 

ด้านที ่
การบริหารจัดการเรียนรูต้ามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
n = 305 

ระดับ 
X  S.D. 

1 ด้านหลักการจัดการเรียนรู ้ 4.0310 0.4527 มาก 
2 ด้านกระบวนการเรียนรู ้ 3.9484 0.4874 มาก 
3 ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 3.9541 0.4687 มาก 
4 ด้านบทบาทของผู้สอน 3.9771 0.4116 มาก 
5 ด้านบทบาทของผู้เรียน 3.8611 0.5191 มาก 

รวม 3.9588 0.4055 มาก 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  (X  = 3.9588) เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยด้านหลักการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X = 4.0310 ) รองลงมา คือ ด้าน
บทบาทผู้สอน (X = 3.9771) ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ (X  =  3.9541) ด้านกระบวนการเรียนรู้(X =  3.9484) ตามล าดับ ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านบทบาทของผู้เรียน (X =  3.8611) 
 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 
พบว่า ครูที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันส่วนครูที่
ท างานในสถานศึกษาขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน 
อภิปรายผล 

 การบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 1 อภิปรายผลได้ ดังนี ้
 1. การบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับคาวี เจริญจิตต์ (2557 : 122) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การ
ประถมศึกษาระยอง พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การประถมศึกษาระยอง โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ ประจักษ์ พรมโพธิ์ (2555 : 375 - 385) 
ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดการความรู้ในงานบริหารวิชาการของโรงเรียนตามการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์เขต 3 พบว่า สภาพการจัดการความรู้ในงานบริหารวิชาการ
ของโรงเรียนตามการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์เขต 3 โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
 2.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ การบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ าแนกตามเพศ พบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน มีความ



1860

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

คิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านของเพศชาย และเพศหญิงไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ เมธี  ทองค า (2558 : 138) 
ศึกษาการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 พบว่า การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลจ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน  
 2.2  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ การบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  จ าแนกตามอายุ พบว่า ครูที่มีอายุต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านหลักการจัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ ประจักษ์ พรมโพธ์ิ (2555 : 375 - 385) ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดการ
ความรู้ในงานบริหารวิชาการของโรงเรียนตามการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา บุรีรัมย์เขต 3 พบว่า อายุโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
 2.3  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ การบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ครูที่มีวุฒิ
การศึกษา มีความคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านบทบาทของผู้เรียนแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับพลทวัฒน์ พงษ์กาญจน์  (2554 : 77 - 80) ศึกษาการบริหารจัดการศึกษาตาม
นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา พบว่า พนักงานครูเทศบาลที่มีวุฒิ
ทางการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการศึกษาตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน  
 2.4  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ การบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ครูที่มี
ประสบการณ์ในการท างาน มีความคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านบทบาทของ
ผู้เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ ประมวล ศรีขวัญใจ (2550 : 68) ศึกษาการจัดการความรู้ใน
โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 พบว่า ครูผู้สอนที่มี
ประสบการณ์ต่างกันมีการจัดการความรู้โดยรวมไม่แตกต่าง 
 2.5  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ การบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ครูที่ท างาน
ในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และราย
ด้านแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบ ว่า ด้านหลักการจัดการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001
สอดคล้องกับ วัฒนา ทองกัญชร (2553 : 114 - 118) ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการความรู้ตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา อ่างทอง พบว่า ขนาดสถานศึกษาในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และด้านบทบาทผู้สอน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
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คิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านของเพศชาย และเพศหญิงไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ เมธี  ทองค า (2558 : 138) 
ศึกษาการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 พบว่า การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลจ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน  
 2.2  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ การบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  จ าแนกตามอายุ พบว่า ครูที่มีอายุต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านหลักการจัดการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ ประจักษ์ พรมโพธ์ิ (2555 : 375 - 385) ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดการ
ความรู้ในงานบริหารวิชาการของโรงเรียนตามการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา บุรีรัมย์เขต 3 พบว่า อายุโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
 2.3  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ การบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ครูที่มีวุฒิ
การศึกษา มีความคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านบทบาทของผู้เรียนแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับพลทวัฒน์ พงษ์กาญจน์  (2554 : 77 - 80) ศึกษาการบริหารจัดการศึกษาตาม
นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา พบว่า พนักงานครูเทศบาลที่มีวุฒิ
ทางการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการศึกษาตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน  
 2.4  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ การบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ครูที่มี
ประสบการณ์ในการท างาน มีความคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านบทบาทของ
ผู้เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ ประมวล ศรีขวัญใจ (2550 : 68) ศึกษาการจัดการความรู้ใน
โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 พบว่า ครูผู้สอนที่มี
ประสบการณ์ต่างกันมีการจัดการความรู้โดยรวมไม่แตกต่าง 
 2.5  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ การบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ครูที่ท างาน
ในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และราย
ด้านแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบ ว่า ด้านหลักการจัดการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001
สอดคล้องกับ วัฒนา ทองกัญชร (2553 : 114 - 118) ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการความรู้ตามทัศนะของผู้บริหารและครูสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา อ่างทอง พบว่า ขนาดสถานศึกษาในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และด้านบทบาทผู้สอน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง

สอดคล้องกับ ประจักษ์ พรมโพธ์ิ (2555 : 375 - 385) ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดการความรู้ในงานบริหาร
วิชาการของโรงเรียนตามการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์เขต 3 
พบว่า ขนาดสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สรุปผลการวิจัย 
 การบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครู
ต่อการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 1 จ าแนกตามเพศ  อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน พบว่าครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
และผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ครูที่ท างานในสถานศึกษาขนาด
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน 
 จากการวิจัยครั้งนี้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ควรจัดอบรม สัมมนา การบริหาร
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และขยายผลไปพัฒนาครูต่อยอดไปสู่ผู้เรียนยกระดับคุณภาพ
ทางการศึกษาให้สูงขึ้นและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ควรพัฒนา
งานด้านการบริหารวิชาการด้วยการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

กิตติกรรมประกาศ 

 การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ลุล่วงได้ด้วยความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาอย่างดียิ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร 
เวหะชาติ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ แนวคิด วิธีการ ค าแนะน า ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี 
และขอขอบคุณคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณทุกท่าน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่ได้ปรับปรุง 
แก้ไขข้อบกพร่องและให้ค าแนะน าในการสร้างเครื่องมือให้ถูกต้องสมบูรณ์รวมทั้งบุคคลที่ผู้วิจัยได้อ้างอิงทางวิชาการ ตามที่
ปรากฏในบรรณานุกรม ตลอดจนคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทดลองเครื่องมือการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 
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กำรด�ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนสุจริตของสถำนศึกษำ ตำมควำมคิดเห็นของผู้บริหำรและครู 

สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 15

นครินทร์ เดาะหวัง1 และศิลป์ชัย สุวรรณมณี2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวถึงโครงการโรงเรียนสุจริต (Upright School) เป็นโครงการที่มี การ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นถึงความส�าคัญของการคิดอย่างมีเหตุผล คุณค่า ความดี การรู้ผิดชอบชั่วดี การภูมิใจในการท�าความดีและ

รังเกียจการโกงรวมถึงการเติบโตไปเป็นคนเก่งที่ไม่โกง

วตัถปุระสงค์ : เพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบการด�าเนนิงานโครงการโรงเรยีนสจุรติของสถานศกึษา ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและ

ครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต15 จ�าแนกตาม เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท�างาน

ขนาดสถานศึกษาและจังหวัดที่ตั้ง

วิธีกำรศึกษำ : กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ จ�านวน 210 คน ได้มาโดยการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

จากตารางส�าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน เครื่องมือการวิจัยวิจัยเป็นแบบสอบถาม 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

ทั้งฉบับเท่ากับ .9730 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) 

และการทดสอบค่าเอฟ (F-test)

ผลกำรศึกษำ : 1) การศึกษาการด�าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มี

เพศ ศาสนา อาย ุประสบการณ์ในการท�างาน และทีต่ัง้จงัหวดัต่างกนั มคีวามคิดเหน็ต่อการด�าเนนิงานโครงการโรงเรยีนสุจรติในภาพ

รวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผูู้สอนทีมี่ระดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการด�าเนนิงานโครงการ

โรงเรียนสุจริต ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาพฤติกรรมสุจริตของ

นกัเรยีนแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครผููส้อนทีส่งักดัขนาดสถานศกึษาต่างกนั มคีวาม

คิดเห็นต่อการด�าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการจัดกิจกรรม

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

วจิำรณ์และสรปุผล การศกึษาการด�าเนนิงานโครงการโรงเรยีนสจุรติของสถานศกึษา สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 15 ในภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก และผลการเปรียบเทยีบ จ�าแนกตาม เพศ อาย ุศาสนา ระดบัการศกึษา ประสบการณ์

ในการท�างาน ขนาดสถานศึกษา และจังหวัดที่ตั้ง พบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมค่าย

เยาวชนคนดี เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตามสภาพบริบททางสังคม

ค�ำส�ำคัญ : โครงการโรงเรียนสุจริตของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
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The Operation of Upright School Project to word Administrators and Teachers Opinion 

under The Secondary Educational Service Area Office 15

Nakarin Dohwang1* and Sinchai Suwanmanee2**

Abstract

Introduction: Office of the Basic Education Commission reveals that upright school project is teaching and 

learning to emphasize logical thinking, values, goodness, conscience, pound of doing good thing and not cheating.

Objectives : Study and compare The Operation of Upright School Project to word Administrators and Teachers 

Opinion who differed in gender, age, religion, education level, working experience, the size of the school and 

province under the Secondary Education Service Area Office 15

Methods : The sample were consisted of 210 teachers’ sample from table Krejcie and Morgan. The research 

instrument was the questionnaire with a reliability of 0.9730. The data were analyzed by using percentage, 

mean, standard deviation, t-test, and One-way ANOVA.

Results : 1) The Operation of Upright School Project to word Administrators and Teachers Opinion under the 

Secondary Education Service Area Office 15, in overall and each aspect was at a high level. 2) School adminis-

trators and teachers who differed in gender, religion, age, working experience, the province was no significant 

difference in their perceptions with all aspects and individual aspects. School administrators and teachers who 

differed in education level according to opinions of the operation of upright school project was no significant 

difference in overall and each aspect. Then each aspect were as follow learning activities for developing hon-

esty behavior of students were statistically significantly different at .05 level. School administrators and teach-

ers who differed in school size was no significant difference in their perceptions with all aspects. In addition, 

good young people of the land camp activity management were statistically significantly different at .05 level. 

Criticism and Conclusion : The Operation of Upright School Project to word Administrators and Teachers 

Opinion under the Secondary Education Service Area Office 15, in overall and each aspect was at a high level. 

The cooperation of the operation of upright school project who differed in gender, age, religion, education 

level, working experience, the size of the school and province under the secondary education service area 

office 15 was no significant difference in overall and each aspect. Schools should enhance good youth camp 

activities to develop the learners’ learning experiences base on the social context. 

Keywords : Upright School Project, School Administrators and Teachers

 

3 

บทน า 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวถึงโครงการโรงเรียนสุจริต (Upright School) เป็นโครงการที่มี

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นถึงความส าคัญของการคิดอย่างมีเหตผุลคุณค่าความดีการรูผ้ิดชอบช่ัวดีการภูมิใจในการท าความ
ดีและรังเกียจการโกงรวมถึงการเติบโตไปเป็นคนเก่งที่ไม่โกงการเรียนการสอนแบบดังกล่าวเริ่มขึ้นจากการฝึกสอนเด็กในเรื่อง
ง่ายๆ อย่างเช่นการเคารพกฎกติกาสังคมพื้นฐานอย่าง การรู้จักต่อแถว ไม่พูดปด ไม่ลักขโมย ไม่ลอกการบ้านเพื่อน ท าตัวเป็น
ที่น่าเชื่อถือ ท าตามสัญญาตรงไปตรงมา กล้าเปิดเผยความจริง รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวส่วนรวม เมื่อเด็กเติบโตไปจะ
สามารถเคารพกฎของสังคมที่ใหญ่ขึ้นได้โดยมีโรงเรยีนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 225 แห่ง และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้ตั้งความหวังไว้ว่าเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 น้ัน เด็กไทยจะมีทั้งความเป็นไทย
และมีความกล้าหาญทางจริยธรรมควบคู่กันไป (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2556 : 4) ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 เป็นหน่วยงาน ทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานของจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา โดยมี
สถานศึกษาจ านวน 46 โรงเรียน มีข้าราชการครูทั้งหมด จ านวน 1,433 คน ในปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ได้ก าหนดตามวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาในยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ อีกทั้งยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารในเรื่องการมอบหมายให้ผู้บริหารด าเนินการให้โรงเรียนเข้าร่วมตาม
โครงการโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา เพื่อเป็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบกับบุคลากรทางการศึกษา ตาม
วัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 15 (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกมัธยมศึกษา 
เขต 15.2560 : 27) 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจและเห็นความส าคัญ ในการวางรากฐานทาง
การศึกษาเกี่ยวกับการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เยาวชนของประเทศไทย การด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตของ
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ทั้งนี้เพื่อที่จะได้
ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา สามารถน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน
ตามโครงการโรงเรียนสุจริตให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 รวมทั้งพัฒนาองค์กรได้อย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 15 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 13 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ านวน 13 คน และข้าราชการครูจ านวน 
451 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 464 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 15  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 210 คน ได้มาโดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูปของเครจซี่
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608 - 609) โดยเทียบสุ่มแบบแบ่งช้ันตามจังหวัดที่ตั้งและท าการสุ่มตัวอย่าง
แบบอย่างง่าย (Simple Rondom Sampling) โดยวิธีการจับสลาก 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ครอบคลุมเนื้อหาที่
ต้องการจะศึกษา แบ่งออกเป็น 1) แบบส ารวจรายการ (Check List) สอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ  ศาสนา อายุ ระดับการศึกษา  ประสบการณ์ในการท างาน ขนาดสถานศึกษา และจังหวัดที่ตั้งสถานศึกษา  
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บทน า 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวถึงโครงการโรงเรียนสุจริต (Upright School) เป็นโครงการที่มี

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นถึงความส าคัญของการคิดอย่างมีเหตผุลคุณค่าความดีการรูผ้ิดชอบช่ัวดีการภูมิใจในการท าความ
ดีและรังเกียจการโกงรวมถึงการเติบโตไปเป็นคนเก่งที่ไม่โกงการเรียนการสอนแบบดังกล่าวเริ่มขึ้นจากการฝึกสอนเด็กในเรื่อง
ง่ายๆ อย่างเช่นการเคารพกฎกติกาสังคมพื้นฐานอย่าง การรู้จักต่อแถว ไม่พูดปด ไม่ลักขโมย ไม่ลอกการบ้านเพื่อน ท าตัวเป็น
ที่น่าเชื่อถือ ท าตามสัญญาตรงไปตรงมา กล้าเปิดเผยความจริง รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวส่วนรวม เมื่อเด็กเติบโตไปจะ
สามารถเคารพกฎของสังคมที่ใหญ่ขึ้นได้โดยมีโรงเรยีนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 225 แห่ง และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้ตั้งความหวังไว้ว่าเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 น้ัน เด็กไทยจะมีทั้งความเป็นไทย
และมีความกล้าหาญทางจริยธรรมควบคู่กันไป (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2556 : 4) ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 เป็นหน่วยงาน ทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานของจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา โดยมี
สถานศึกษาจ านวน 46 โรงเรียน มีข้าราชการครูทั้งหมด จ านวน 1,433 คน ในปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ได้ก าหนดตามวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาในยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ อีกทั้งยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารในเรื่องการมอบหมายให้ผู้บริหารด าเนินการให้โรงเรียนเข้าร่วมตาม
โครงการโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา เพื่อเป็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบกับบุคลากรทางการศึกษา ตาม
วัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 15 (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกมัธยมศึกษา 
เขต 15.2560 : 27) 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจและเห็นความส าคัญ ในการวางรากฐานทาง
การศึกษาเกี่ยวกับการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เยาวชนของประเทศไทย การด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตของ
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ทั้งนี้เพื่อที่จะได้
ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา สามารถน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน
ตามโครงการโรงเรียนสุจริตให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 รวมทั้งพัฒนาองค์กรได้อย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 15 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 13 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ านวน 13 คน และข้าราชการครูจ านวน 
451 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 464 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 15  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 210 คน ได้มาโดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูปของเครจซี่
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608 - 609) โดยเทียบสุ่มแบบแบ่งช้ันตามจังหวัดที่ตั้งและท าการสุ่มตัวอย่าง
แบบอย่างง่าย (Simple Rondom Sampling) โดยวิธีการจับสลาก 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ครอบคลุมเนื้อหาที่
ต้องการจะศึกษา แบ่งออกเป็น 1) แบบส ารวจรายการ (Check List) สอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ  ศาสนา อายุ ระดับการศึกษา  ประสบการณ์ในการท างาน ขนาดสถานศึกษา และจังหวัดที่ตั้งสถานศึกษา  
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2) แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) มี  5 ระดับ ลักษณะค าถามเป็น
แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Five Rating Scale) โดยก าหนดค่าระดับคะแนนของช่วง
น้ าหนัก โดยแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .983 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล   

 1. ขอหนังสือจากบัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ถึงผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถามให้แก่สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 2. ส่งแบบสอบถามให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และให้ส่งแบบสอบถามคืน แก่ผู้วิจัย 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

       3. ได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 210 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

 4. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แต่ละฉบับจนครบ 

 5. น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติการวิจัยโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  1. น าข้อมูลแบบสอบถามตอนท่ี 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ 
(Check List) มาวิเคราะห์โดยการค านวณหาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ 
  2. น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) น ามาตรวจ
ให้คะแนนตามเกณฑ์น้ าหนัก 5 ระดับ จากนั้นน าไปบันทึก และวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) แล้วน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาแปลความหมาย รายข้อ รายด้านและในภาพรวม การแปลผลค่าเฉลี่ย
ตามหลักเกณฑ์ของช่วงระดับคะแนน (Class Interval) 5 ระดับ 
    3. วิเคราะห์เปรียบเทียบ การด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต โดยใช้สถิต t – test จ าแนกตามเพศ ศาสนา วุฒิ
การศึกษา และใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) กับอายุ ประสบการณ์ในการท างาน ขนาด
ของสถานศึกษา และที่ตั้งจังหวัด พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีการ LSD. 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
การด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุจริตของนักเรียน มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนา
พฤติกรรมสุจริตของนักเรียน  มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด 
ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ต่อการด าเนินงานโครงการ

โรงเรียนสุจริตของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ในภาพรวมและรายด้าน 

ด้านที ่ การส่งเสริมโรงเรียนสจุริตในสถานศึกษา 
n = 210 

ระดับ 
 x  S.D. 

1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาพฤติกรรมสุจรติของนักเรียน  4.0331 0.4174 มาก 
2 การด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลใน

สถานศึกษาพัฒนาพฤติกรรมสจุรติของนักเรียน 
4.0952 0.4780 มาก 

3 การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 4.0851 0.4622 มาก 
 รวม 4.0712 0.4120 มาก 
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2) แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) มี  5 ระดับ ลักษณะค าถามเป็น
แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Five Rating Scale) โดยก าหนดค่าระดับคะแนนของช่วง
น้ าหนัก โดยแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .983 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล   

 1. ขอหนังสือจากบัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ถึงผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถามให้แก่สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 2. ส่งแบบสอบถามให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และให้ส่งแบบสอบถามคืน แก่ผู้วิจัย 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

       3. ได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 210 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

 4. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แต่ละฉบับจนครบ 

 5. น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติการวิจัยโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  1. น าข้อมูลแบบสอบถามตอนท่ี 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ 
(Check List) มาวิเคราะห์โดยการค านวณหาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ 
  2. น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) น ามาตรวจ
ให้คะแนนตามเกณฑ์น้ าหนัก 5 ระดับ จากนั้นน าไปบันทึก และวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) แล้วน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาแปลความหมาย รายข้อ รายด้านและในภาพรวม การแปลผลค่าเฉลี่ย
ตามหลักเกณฑ์ของช่วงระดับคะแนน (Class Interval) 5 ระดับ 
    3. วิเคราะห์เปรียบเทียบ การด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต โดยใช้สถิต t – test จ าแนกตามเพศ ศาสนา วุฒิ
การศึกษา และใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) กับอายุ ประสบการณ์ในการท างาน ขนาด
ของสถานศึกษา และที่ตั้งจังหวัด พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีการ LSD. 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
การด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุจริตของนักเรียน มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนา
พฤติกรรมสุจริตของนักเรียน  มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด 
ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ต่อการด าเนินงานโครงการ

โรงเรียนสุจริตของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ในภาพรวมและรายด้าน 

ด้านที ่ การส่งเสริมโรงเรียนสจุริตในสถานศึกษา 
n = 210 

ระดับ 
 x  S.D. 

1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาพฤติกรรมสุจรติของนักเรียน  4.0331 0.4174 มาก 
2 การด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลใน

สถานศึกษาพัฒนาพฤติกรรมสจุรติของนักเรียน 
4.0952 0.4780 มาก 

3 การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 4.0851 0.4622 มาก 
 รวม 4.0712 0.4120 มาก 
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จากตารางที่ 1  พบว่า การด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 15 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ( x = 4.0712)  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการด าเนินงาน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุจริตของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
( x = 4.0952) รองลงมาคือด้านการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ( x = 4.0851) และด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้พัฒนาพฤติกรรมสุจริตของนักเรียน  มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ( x  = 4.0331)  
 2.  ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู   
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  พบว่า จ าแนกตามตัวแปรเพศ จ าแนกตามตัวแปรศาสนา จ าแนกตามตัว
แปรอายุ จ าแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา จ าแนกตามตัวแปรประสบการณ์ในการท างาน จ าแนกตามตัวแปรขนาดของ
สถานศึกษาและจ าแนกตามตัวแปรจังหวัดที่ตั้ง พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นในภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน  จ าแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการด าเนินงานจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้พัฒนาพฤติกรรมสุจริตของนักเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จ าแนกตามตัวแปรขนาดของ
สถานศึกษา เมื่อพิจารณาด้าน พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05   

อภิปรายผล 

  1. การศึกษาการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการ
ด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุจริตของนักเรียน มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินและด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาพฤติกรรมสุจริต
ของนักเรียน  มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ซึ่งสอดคล้องกับเพ็ญศรี  แก้วใจดี (2552 : 147-148)  ศึกษาการจัดการสถานศึกษาตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัด
การศึกษาในสถานศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การบูรณาการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับรายวิชาต่างๆ ควร
ส่งเสริมให้ครูเป็นแบบอย่างทีด่ีเกีย่วกับความพอเพียงให้กับนักเรียนและชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 2. การศึกษาการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ด้านการด าเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาพฤติกรรมสุจริตของนักเรียน 
โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า สถานศึกษา มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนไม่หา
ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง รองลงมาคือ สถานศึกษามีการบริหารงานที่สอดคล้องกับหลักศาสนา และประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี และพบว่า สถานศึกษา มีการสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์และการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ซึ่งสอดคล้อง
กับ พระครูประโชติจันทวิมล (นาม จนฺทโชโต) (2555 : 85) ศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนโรงเรียนนวมินท
ราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า ด้านการด าเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาพฤติกรรมสุจริต
ของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีน้ าใจ ด้าน 
ความประหยัด ด้านความขยัน ด้านความมีวินัยและด้านความซื่อสัตย์ 
 3.การศึกษาการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ด้านการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล ใน
สถานศึกษาพัฒนาพฤติกรรมสุจริตของนักเรียนโดยภาพรวมและรายข้อ อยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าพบว่า 
สถานศึกษามีการด าเนินงานโครงการของสถานศึกษาท าให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะซื่อสัตย์สุจริต สถานศึกษามีการด าเนินงาน
โครงการของสถานศึกษาท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
รองลงมาคือสถานศึกษามีการด าเนินงานโครงการของสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมแก่
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ผู้เรียน โดยพบว่าสถานศึกษามีการด าเนินงานโครงการของสถานศึกษาท าให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะจิตสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ สายฤดี  วรกิจโภคาทร (2552 : 97) ศึกษาคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมใน
ประเทศไทย พบว่า การวิจัยเชิงปริมาณด้านกิจกรรม และกระบวนการปลูกคุณธรรม จริยธรรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและต่ าสุดใน 
ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามเช่ือตรงกันว่าการท าให้ดูเป็นแบบอย่างเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและได้ผลดีที่สุด  
 4. การศึกษาการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ด้านการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินโดยภาพรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า สถานศึกษามีการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครองและครูท างานด้วยความ
เต็มใจ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ สถานศึกษามีการสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ และพบว่า
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับนักเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ รัชนี  ยมศรี
เคน  (2551 : 101) ศึกษาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน
ช่วงช้ันที่  2 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย  พบว่า การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการ
พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กลยุทธ์เข้าค่ายพุทธบุตร ในภาพรวมอยู่ในระดับดี  
 2. ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ตามตัวแปรเพศ  อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานงาน  
ขนาดของสถานศึกษาและที่ตั้งจังหวัดอภิปรายผลได้ดังนี ้
 2.1 จ าแนกตามตัวแปรเพศ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน แต่สอดคล้องกับ เริงชัย ล้อมลาย (2550 : 50-54)  ศึกษาคุณธรรมและ
จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามรามค าแหง ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนระดับ 
มัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามรามค าแหงที่มีเพศต่างกันโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 2.2 จ าแนกตามตัวแปรอายุ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความ 
คิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่าง ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน แต่ สอดคล้องกับ สุดารัตน์ วงศ์เปี่ยม (2550). ศึกษาความพึงพอใจของ
เยาวชนในจังหวัดราชบุรีที่มีต่อโครงการค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ผลการเปรียบเทียบ
เมื่อจ าแนกตามตัวแปรอายุทั้งภาพรวมละรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 2.3 จ าแนกตามตัวแปรศาสนา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่นับถือศาสนาต่างกัน มีความคิดเห็นใน
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน แต่ สอดคล้องกับ เรณุมาศ  รอดเนียม (2556 : 86) ศึกษาความ
กลมกลืนทางวัฒนธรรมในชุมชนสองศาสนา  : กรณีศึกษา  ชุมชนตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงพบว่าศาสนาผลต่อทัศนะ
ของคนในชุมชน ลักษณะความกลมกลืนทางวัฒนธรรมในชุมชนสองศาสนาในทัศนะของคนในชุมชนจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้
ข้อมูลที่ส าคัญในชุมชน และการสนทนากลุ่มระหว่าง สมาชิกในชุมชน สามารถสรุปความคิดเห็นได้ดังนี้ ลักษณะความกลมกลืน
ทางวัฒนธรรมในชุมชน สองศาสนา คือ การอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขในสังคม การช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างสอง ศาสนา การ
ท าบุญร่วมกัน การไปมาหาสู่กัน ความเข้าใจและการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน การท ากิจกรรมร่วมกันได้โดยไม่ขัดกับ
หลักปฏิบัติทางศาสนา และการรับเอาวัฒนธรรมของอีกฝ่ายมาประยุกต์ใช้โดยไม่ขัดกับหลักปฏิบัติทางศาสนา  ซึ่งคนส่วนใหญ่มี
ความเช่ือถือและยอมรับในตัวผู้น าคนในชุมชนมีการประกอบอาชีพที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน นอกจากนี้ ยังเกิดจากความผูกพันใกล้ชิด 
กันระหว่างผู้น าทางศาสนา การให้อิสระทางความคิดโดยไม่กีดกันทางศาสนา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติทางศาสนา 
โดยรู้จักแยกแยะระหว่างวิถีการด าเนินชีวิตกับเรืองศาสนา และผู้ใหญ่ในชุมชนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กเห็นเป็นตัวอย่าง 

 2.4 จ าแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการด าเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาพฤติกรรมสุจริตของ
นักเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน แต่สอดคล้องกับ กฤษณะ  ค าสุวรรณ 
(2550 : 111-112) ศึกษาบทบาทของผู้ บริหารในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนโรงเรียนบู รณะศึกษา เขตทุ่ งครุ 
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ผู้เรียน โดยพบว่าสถานศึกษามีการด าเนินงานโครงการของสถานศึกษาท าให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะจิตสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ สายฤดี  วรกิจโภคาทร (2552 : 97) ศึกษาคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมใน
ประเทศไทย พบว่า การวิจัยเชิงปริมาณด้านกิจกรรม และกระบวนการปลูกคุณธรรม จริยธรรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและต่ าสุดใน 
ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามเช่ือตรงกันว่าการท าให้ดูเป็นแบบอย่างเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและได้ผลดีที่สุด  
 4. การศึกษาการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ด้านการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินโดยภาพรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า สถานศึกษามีการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครองและครูท างานด้วยความ
เต็มใจ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ สถานศึกษามีการสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ และพบว่า
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับนักเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ รัชนี  ยมศรี
เคน  (2551 : 101) ศึกษาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน
ช่วงช้ันที่  2 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย  พบว่า การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการ
พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กลยุทธ์เข้าค่ายพุทธบุตร ในภาพรวมอยู่ในระดับดี  
 2. ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ตามตัวแปรเพศ  อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานงาน  
ขนาดของสถานศึกษาและที่ตั้งจังหวัดอภิปรายผลได้ดังนี ้
 2.1 จ าแนกตามตัวแปรเพศ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน แต่สอดคล้องกับ เริงชัย ล้อมลาย (2550 : 50-54)  ศึกษาคุณธรรมและ
จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามรามค าแหง ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนระดับ 
มัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามรามค าแหงที่มีเพศต่างกันโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 2.2 จ าแนกตามตัวแปรอายุ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความ 
คิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่าง ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน แต่ สอดคล้องกับ สุดารัตน์ วงศ์เปี่ยม (2550). ศึกษาความพึงพอใจของ
เยาวชนในจังหวัดราชบุรีที่มีต่อโครงการค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ผลการเปรียบเทียบ
เมื่อจ าแนกตามตัวแปรอายุทั้งภาพรวมละรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 2.3 จ าแนกตามตัวแปรศาสนา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่นับถือศาสนาต่างกัน มีความคิดเห็นใน
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน แต่ สอดคล้องกับ เรณุมาศ  รอดเนียม (2556 : 86) ศึกษาความ
กลมกลืนทางวัฒนธรรมในชุมชนสองศาสนา  : กรณีศึกษา  ชุมชนตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงพบว่าศาสนาผลต่อทัศนะ
ของคนในชุมชน ลักษณะความกลมกลืนทางวัฒนธรรมในชุมชนสองศาสนาในทัศนะของคนในชุมชนจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้
ข้อมูลที่ส าคัญในชุมชน และการสนทนากลุ่มระหว่าง สมาชิกในชุมชน สามารถสรุปความคิดเห็นได้ดังนี้ ลักษณะความกลมกลืน
ทางวัฒนธรรมในชุมชน สองศาสนา คือ การอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขในสังคม การช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างสอง ศาสนา การ
ท าบุญร่วมกัน การไปมาหาสู่กัน ความเข้าใจและการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน การท ากิจกรรมร่วมกันได้โดยไม่ขัดกับ
หลักปฏิบัติทางศาสนา และการรับเอาวัฒนธรรมของอีกฝ่ายมาประยุกต์ใช้โดยไม่ขัดกับหลักปฏิบัติทางศาสนา  ซึ่งคนส่วนใหญ่มี
ความเช่ือถือและยอมรับในตัวผู้น าคนในชุมชนมีการประกอบอาชีพที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน นอกจากนี้ ยังเกิดจากความผูกพันใกล้ชิด 
กันระหว่างผู้น าทางศาสนา การให้อิสระทางความคิดโดยไม่กีดกันทางศาสนา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติทางศาสนา 
โดยรู้จักแยกแยะระหว่างวิถีการด าเนินชีวิตกับเรืองศาสนา และผู้ใหญ่ในชุมชนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กเห็นเป็นตัวอย่าง 

 2.4 จ าแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการด าเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาพฤติกรรมสุจริตของ
นักเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน แต่สอดคล้องกับ กฤษณะ  ค าสุวรรณ 
(2550 : 111-112) ศึกษาบทบาทของผู้ บริหารในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนโรงเรียนบู รณะศึกษา เขตทุ่ งครุ 
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กรุงเทพมหานคร ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
 2.5 จ าแนกตามตัวแปรประสบการณ์ในการท างานพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ในการ
ท างานต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่าง ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณะ  ค าสุวรรณ 
(2550 : 111-112) ศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนโรงเรียนบู รณะศึกษา เขตทุ่ งครุ 
กรุงเทพมหานคร ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
 2.6 จ าแนกตามตัวแปรขนาดของสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ขนาดต่างกันมีความคิดเห็น ในภาพรวมไม่แตกต่างกันด้านการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน ซึ่งสอดคล้องกับ ประสพโชค  ม่วงทา (2556 : 99-100) ศึกษาสภาพการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีขนาด
ต่างกันต่อสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 2.7 จ าแนกตามตัวแปรจังหวัดที่ตั้ง พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานจังหวัดที่ตั้ง ต่างกันมีความ
คิดเห็น ทั้งภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ พระครูประโชติจันทวิมล (นาม จนฺทโชโต) (2555 : 85) ศึกษาการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จ าแนก 
ระดับช้ันเรียน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน จากงานวิจัยในครั้งนี้สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ
ด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา พัฒนาพฤติกรรมสุจริตของนักเรียน โดยจัดกิจกรรมที่
เสริมสร้างคุณลักษณะเชิงสร้างสรรค์นักเรียนเกิดคุณลักษณะเช่น มีทักษะกระบวนการคิด มีชีวิตพอเพียง มีวินัย มีความซื่อสัตย์
สุจริต และมีจิตสาธารณะ อย่างแท้จริง นอกจากน้ีสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์แปลก
ใหม่ให้กับนักเรียน และสอดคล้องกับบริบทของสังคม 

กิตติกรรมประกาศ 
 การค้นคว้าอิสระฉบับน้ีส าเรจ็ลุลว่งได้ด้วยความกรุณา ช่วยเหลือแนะน าและให้ค าปรึกษาอย่างดียิ่งจาก อาจารย์ ดร.
ศิลป์ชัย  สุวรรณมณี อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้  แนวคิด วิธีการ ค าแนะน า ด้วยความเอาใจใส่
เป็นอย่างดี และขอขอบคุณคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณทุกท่าน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่
ได้ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องและให้ค าแนะน าในการสร้างเครื่องมือให้ถูกต้องสมบูรณ์รวมทั้งบุคคลที่ผู้วิจัยได้อ้างอิ งทาง
วิชาการ ตามที่ปรากฏในบรรณานุกรม ตลอดจนคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 15 ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทดลองเครื่องมือการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 
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รูปแบบกำรเรียนรู้ของนักศึกษำคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต

เนตรนิยมาศ วรรณพยันต์1*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : กระบวนการเรียนการสอนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลายด้าน เช่น ผู้เรียน ผู้สอน สื่อการสอน วิธีการจัดการ

เรียนการสอน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพจึงจ�าเป็นต้องจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียน

รู้ของผู้เรียน

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

วิธีกำรศึกษำ : กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนในรายวิชาจิตวิทยาส�าหรับครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คณะ

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ�านวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์

ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลกำรศึกษำ : พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็น เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ทั้ง 6 รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม อยู่

ในระดับมากที่สุด (x = 4.53, S.D.=.63) รูปแบบร่วมมือ อยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.47, S.D.=.63) รูปแบบอิสระ อยู่ในระดับมาก 

(x = 4.07, S.D.=.91) รูปแบบพึ่งพา อยู่ในระดับมาก (x = 4.00, S.D.=.83) รูปแบบแข่งขัน อยู่ในระดับปานกลาง (x = 3.30, 

S.D.=.79) รูปแบบหลีกเลี่ยง อยู่ในระดับปานกลาง (x = 3.27, S.D.=1.05)

วิจำรณ์และสรุป : จากการศึกษาครั้งนี้ ผลการศึกษาท�าให้ทราบว่า นักศึกษาเห็นด้วยกับรูปแบบการเรียนรู้ที่มีลักษณะการอภิปราย 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียนของทั้งอาจารย์ผู้สอน การศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียนเพิ่มเติม ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนควรมีรูปแบบการ

สอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา

ค�ำส�ำคัญ : รูปแบบการเรียนรู้ นักศึกษา

1* อาจารย์, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
1 professor, Faculty of Education,Phuket Rajabhat University
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Learning Styles of Students in the Faculty of Education Phuket Rajabhat University

Naidniyamart Wannapayan1*

Abstract

Introduction: Teaching and learning process related to various elements, for example, students, teachers, 

instructional media, and learning management. To make learning management to be efficient, it was necessary 

to manage learning to meet with learning styles of students. 

Objective: To study on learning styles of students from the Faculty of Education,Phuket Rajabhat University. 

Research Methodology: The sample group consisted of 70 second year students who studied Psychology for 

Teachers course of the first semester of Academic Year of 2016 of the Faculty of Education, Phuket Rajabhat 

University. Research tool was rating scale questionnaire. Data were analyzed by finding percentage, mean, and 

Standard Deviation. 

Result: It was found that students had the following opinions on 6 learning styles: participatory learning style 

was in the highest level (x = 4.53, S.D.=.63); collaborative learning style was in the highest level (x = 4.47, 

S.D.=.63); independent learning style was in high level (x = 4.07, S.D.=.91); dependent learning style was in high 

level (x = 4.00, S.D.=.83); competitive learning style was in moderate level (x = 3.30, S.D.=.79); and avoidant 

learning style was in moderate level (x = 3.27, S.D.=1.05).

Discussion and Conclusion: From this study, the results revealed that students agreed with learning style with 

discussion and exchange of knowledge in class as well as out-of-class study. As a result, teachers should have 

various teaching styles and learning activities that were consistent with student’s learning styles.

Keywords : learning style, students

บทน า 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ 
การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า  ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิด
จากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศ เพื่อสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสติปัญญา 
จะต้องประกอบไปด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นความส าคัญด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม การด าเนินการจัดการ
เรียนรู้ประกอบด้วย การวางแผนจัดการเรียนรู้เป็นขั้นตอนที่ครูศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนที่ครูน ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้มาสู่การปฏิบัติการ
จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการต่างๆ การทีค่รูได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอน ดังกล่าว หากพบว่านักเรียนไม่
มีการเรียนรู้หรือมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ครูต้องให้ความช่วยเหลือหรือปรับปรุงแก้ไข หาแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
ที่สอดคล้องกับหลักการ เนื้อหาสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน (ชนาธิป พรกุล, 2545)  
 กระบวนการเรียนการสอน เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลายด้าน เช่น ผู้เรียน ผู้สอน หลักสูตร รวมถึงการ
จัดการเรียนการสอนดังนั้นการให้ความส าคัญและพัฒนาองค์ประกอบเหล่านี้ จะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัด
การศึกษา (สุภาพร จันทรคีรี, 2550 : 1) 
 ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญในการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต     
โดยผู้สอนจะได้วางแผนการสอนและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนมาก
ทีสุ่ด นอกจากนั้นเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 
ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู                     
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 

วิธีการด าเนินการ 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความคิดเห็น เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู    
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวิธีการวิจัย ดังน้ี  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาที่เรียนรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ านวน 85 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาที่เรียนรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู ภาคเรียนที่ 1       
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 70 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 
1970 : 608)  วิธีการสุ่มตัวอย่าง คือ การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple random sampling) 
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บทน า 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ 
การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า  ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิด
จากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศ เพื่อสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสติปัญญา 
จะต้องประกอบไปด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นความส าคัญด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม การด าเนินการจัดการ
เรียนรู้ประกอบด้วย การวางแผนจัดการเรียนรู้เป็นขั้นตอนที่ครูศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนที่ครูน ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้มาสู่การปฏิบัติการ
จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการต่างๆ การทีค่รูได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอน ดังกล่าว หากพบว่านักเรียนไม่
มีการเรียนรู้หรือมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ครูต้องให้ความช่วยเหลือหรือปรับปรุงแก้ไข หาแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
ที่สอดคล้องกับหลักการ เนื้อหาสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน (ชนาธิป พรกุล, 2545)  
 กระบวนการเรียนการสอน เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลายด้าน เช่น ผู้เรียน ผู้สอน หลักสูตร รวมถึงการ
จัดการเรียนการสอนดังนั้นการให้ความส าคัญและพัฒนาองค์ประกอบเหล่านี้ จะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัด
การศึกษา (สุภาพร จันทรคีรี, 2550 : 1) 
 ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญในการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต     
โดยผู้สอนจะได้วางแผนการสอนและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนมาก
ทีสุ่ด นอกจากนั้นเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 
ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู                     
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 

วิธีการด าเนินการ 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความคิดเห็น เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู    
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวิธีการวิจัย ดังน้ี  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาที่เรียนรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ านวน 85 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาที่เรียนรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู ภาคเรียนที่ 1       
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 70 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 
1970 : 608)  วิธีการสุ่มตัวอย่าง คือ การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple random sampling) 
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการ วิจัยครั้งนี้เป็น แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยผู้วิจัยได้
ปรับปรุงมาจากแบบสอบถามงานวิจัยของของกรรณิการ์ อนัคฆกุลและคณะ เรื่องรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีความเช่ือมั่นเท่ากับ .89 แบบสอบถามความคิดเห็น แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ สถานภาพของนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบเกี่ยวกับ เพศ ตอนที่ 2 
เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ 6 แบบ คือ1) แบบอิสระ 2) แบบหลีกเลี่ยง 3) แบบร่วมมือ 4) แบบ
พึ่งพา 5) แบบแข่งขัน 6) แบบมีส่วนร่วม มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่าใช้แบบ Likert Scale ก าหนดคะแนนเป็น 5 
ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง  เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด โดยให้ผู้ตอบ 
แบบสอบถามเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผล โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 วิเคราะห์สถานภาพ
ของนักศึกษาโดยใช้ค่าร้อยละ ตอนที่ 2 วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) 
และส่วนเบี่ยงมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ผู้วิจัย น าค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามไป 
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การวิเคราะห์ผลการประเมินความเห็นของวรรณสิริ เพ็ญสิทธ์ิ (2546)  
  ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วย กับรูปแบบการเรียนรู้มากท่ีสุด  
  ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นด้วย กับรูปแบบการเรียนรู้มาก  
  ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นด้วย กับรูปแบบการเรียนรู้ปานกลาง  
  ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นด้วย กับรูปแบบการเรียนรู้น้อย  
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นด้วย กับรูปแบบการเรียนรู้น้อยที่สุด 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 การน าเสนองานวิจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาสังคมศึกษาประกอบด้วยการน าเสนอ
ผลการวิจัย และผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่1 จ านวนและร้อยละของนักศึกษา จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 14 20 
หญิง 56 80 
รวม 70 100 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู ภาคเรียนที่ 1                                       
ปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ านวน 70 คน เป็นเพศชาย จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
เพศหญิง 56 คน คิดเป็นร้อยละ 80 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาผู้วิจัยน าเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
เรียนรู้ของ นักศึกษาในแต่ละรูปแบบ โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย จ านวน 5 ข้อในแต่ละรูปแบบ 
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการ วิจัยครั้งนี้เป็น แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยผู้วิจัยได้
ปรับปรุงมาจากแบบสอบถามงานวิจัยของของกรรณิการ์ อนัคฆกุลและคณะ เรื่องรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีความเช่ือมั่นเท่ากับ .89 แบบสอบถามความคิดเห็น แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ สถานภาพของนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบเกี่ยวกับ เพศ ตอนที่ 2 
เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ 6 แบบ คือ1) แบบอิสระ 2) แบบหลีกเลี่ยง 3) แบบร่วมมือ 4) แบบ
พึ่งพา 5) แบบแข่งขัน 6) แบบมีส่วนร่วม มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่าใช้แบบ Likert Scale ก าหนดคะแนนเป็น 5 
ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง  เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด โดยให้ผู้ตอบ 
แบบสอบถามเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผล โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 วิเคราะห์สถานภาพ
ของนักศึกษาโดยใช้ค่าร้อยละ ตอนที่ 2 วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) 
และส่วนเบี่ยงมาตรฐาน (S.D.) การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ผู้วิจัย น าค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามไป 
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การวิเคราะห์ผลการประเมินความเห็นของวรรณสิริ เพ็ญสิทธ์ิ (2546)  
  ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วย กับรูปแบบการเรียนรู้มากท่ีสุด  
  ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นด้วย กับรูปแบบการเรียนรู้มาก  
  ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นด้วย กับรูปแบบการเรียนรู้ปานกลาง  
  ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นด้วย กับรูปแบบการเรียนรู้น้อย  
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นด้วย กับรูปแบบการเรียนรู้น้อยที่สุด 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 การน าเสนองานวิจัยความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาสังคมศึกษาประกอบด้วยการน าเสนอ
ผลการวิจัย และผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่1 จ านวนและร้อยละของนักศึกษา จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 14 20 
หญิง 56 80 
รวม 70 100 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู ภาคเรียนที่ 1                                       
ปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ านวน 70 คน เป็นเพศชาย จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
เพศหญิง 56 คน คิดเป็นร้อยละ 80 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาผู้วิจัยน าเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
เรียนรู้ของ นักศึกษาในแต่ละรูปแบบ โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย จ านวน 5 ข้อในแต่ละรูปแบบ 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ 
แบบอิสระ ระดับความเห็น 

x̄ S.D. แปลผล 
1. นักศึกษาชอบท าการบ้านให้เสร็จด้วยตนเอง 4.47 0.82 มากที่สุด 
2. นักศึกษาเรียนสิ่งที่นักศึกษารูส้กึว่าส าคัญ ซึ่งอาจไม่ใช่สิ่งที ่
อาจารย์เห็นวา่ส าคญั 

4.30 0.65 มากที่สุด 

3. หากนักศึกษาสนใจในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง นักศึกษาจะหาข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องด้วยตนเอง 4.17 0.87 มาก 
4. นักศึกษาเช่ือมั่นว่านักศึกษาสามารถเรียนด้วยตนเอง 4.10 0.76 มาก 
5. เมื่อพบปัญหาที่ไม่เข้าใจ นักศึกษาจะหาค าตอบด้วยตนเองก่อน 4.03 0.72 มาก 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความคิดเห็น ของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนรู้ แบบอิสระ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักศึกษาชอบท าการบ้านให้เสร็จด้วยตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄  = 4.47, S.D. = 0.82)             
รองลงมา นักศึกษาเรียนสิ่งที่นักศึกษารู้สึกว่าส าคัญ ซึ่งอาจไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์เห็นว่าส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.30 
,S.D. =0.65) และหากนักศึกษาสนใจในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง นักศึกษาจะหาข้อมูลที่เ กี่ยวข้องด้วยตนเอง อยู่ในระดับมาก                      
(x̄ = 4.17, S.D. = 0.87) ตามล าดับ 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

แบบมีส่วนร่วม ระดับความเห็น 
x̄ S.D. แปลผล 

1. การเข้าช้ันเรียนเป็นสิ่งที่คุ้มค่า 4.57 0.50 มากที่สุด 
2. ในช้ันเรียนนักศึกษามักเรียนและท าสิ่งที่อาจารยม์อบหมาย 4.40 0.67 มากที่สุด 
3. การศึกษาหาความรู้นอกห้องเรยีนเป็นหน้าท่ีของนักศึกษา 4.33 0.76 มากที่สุด 
4. นักศึกษาท างานท่ีได้รับมอบหมายทุกรายวิชาไม่ว่ามันจะนา่สนใจหรือไม่ 4.30 0.65 มากที่สุด 
5. นักศึกษาท างานท่ีได้รับมอบหมายไดด้ีเท่ากับงานท่ีสามารถเลือกท า 4.20 0.66 มาก 

 จากตารางที่ 3 พบว่าระดับความคิดเห็น ของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเข้าช้ันเรียนเป็นสิ่งที่คุ้มค่า อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.57, S.D. = 0.50) รองลงมา ในช้ันเรียน
นักศึกษามักเรียนและท าสิ่งท่ีอาจารย์มอบหมาย อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄  = 4.40, S.D. = 0.67) และการศึกษาหาความรู้นอก
ห้องเรียนเป็นหน้าท่ีของนักศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.33, S.D. = 0.76) ตามล าดับ 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน 

แบบแข่งขนั ระดับความเห็น 
x̄ S.D. แปลผล 

1. นักศึกษาควรมีความกระตือรือร้นต่อการเรียนในช้ันเรยีน 4.17 0.70 มาก 
2. นักศึกษาอยากทราบว่าเพื่อนท าข้อสอบและงานท่ีได้รับมอบหมายไดด้ีเพียงใด 4.10 0.73 มาก 
3. นักศึกษาต้องขยันกว่าเพื่อนคนอ่ืนๆ เพื่อจะได้คะแนนในอันดับตน้ๆ 3.97 0.72 มาก 
4. นักศึกษาหวังว่าอาจารย์จะชมเชยเมื่อนักศึกษามีคะแนนสอบและผลงานท่ีดีกว่า 
เพื่อน 

3.87 0.82 มาก 

5. การแข่งขันท างานท่ีได้รับมอบหมายกับเพื่อนเป็นเรื่องที่จ าเป็นมาก 3.37 1.00 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 6 พบว่า ระดับความคิดเห็น ของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนรู้ แบบแข่งขัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักศึกษาควรมีความกระตือรือร้นต่อการเรียนในช้ันเรียน อยู่ในระดับมาก (x̄  = 4.10, S.D. = 0.70) 
รองลงมา นักศึกษาอยากทราบว่าเพื่อนท าข้อสอบและงานที่ได้รับมอบหมายได้ดีเพียงใด  อยู่ในระดับมาก (x̄ =4.17, S.D. = 
0.73) และ นักศึกษาต้องขยันกว่าเพื่อนคนอื่นๆ เพื่อจะได้คะแนนในอันดับต้นๆ อยู่ในระดับมาก (x̄  =3.97, S.D. =0.72) 
ตามล าดับ 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง 

แบบหลีกเลี่ยง ระดบัความเห็น 
x̄ S.D. แปลผล 

1. นักศึกษาจะเร่งเรยีนและรีบท่องหนังสือเฉพาะเพื่อการสอบเท่านัน้ 4.37 0.76 มากที่สุด 
2. ระหว่างการเรียนในช้ันเรียน นักศึกษามักจะคุยเล่นกับเพื่อนด้านข้าง 3.83 0.91 มาก 
3. กิจกรรมต่างๆในช้ันเรียนโดยทัว่ไปเป็นสิ่งท่ีน่าเบื่อ 3.83 0.91 มาก 
4. นักศึกษาชอบให้อาจารย์ไมส่นใจนักศึกษาระหว่างอยู่ช้ันเรยีน 3.63 0.93 มาก 
5. นักศึกษาไม่ค่อยจะรู้สึกตื่นเต้นหรือช่ืนชอบเอกสารที่เรียนในช้ันเรียน 3.53 1.07 มาก 

 จากตารางที่ 5 พบว่าระดับความคิดเห็น ของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนรู้ แบบหลีกเลี่ยง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  นักศึกษาจะเร่งเรียนและรีบท่องหนังสือเฉพาะเพื่อการสอบเท่านั้น อยู่ ในระดับมากที่สุด                   
(x̄  = 4.37, S.D. = 0.76) รองลงมา ระหว่างการเรียนในช้ันเรียน นักศึกษามักจะคุยเล่นกับเพื่อนด้านข้าง อยู่ในระดับมาก                   
(x̄ = 3.83, S.D. = 0.91) และกิจกรรมต่างๆในช้ันเรียนโดยทั่วไปเป็นสิ่งที่น่าเบื่อ อยู่ในระดับมาก (x̄  = 3.83, S.D. = 0.91) 
ตามล าดับ 
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

แบบร่วมมือ ระดับความเห็น 
x̄ S.D. แปลผล 

1. ความรู้ที่เรียนเกิดจากความร่วมมือของผู้สอนและผูเ้รียน 4.63 0.49 มากที่สุด 
2. นักศึกษาคิดว่าการอภิปรายและแลกเปลี่ยนในช้ันเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการ 
ช่วยเหลือกันและเรยีนเป็นหมูค่ณะ 

4.40 0.77 มากที่สุด 

3. นักศึกษาชอบฟังเพื่อนวิเคราะห์ประเด็นต่างๆที่ยกมาพูดในช้ันเรยีน 4.37 0.49 มากที่สุด 
4. ผู้สอนควรมีการกระตุ้นใหผู้้เรยีนร่วมแสดงความคิดร่วมกัน 4.33 0.92 มากที่สุด 
5. นักศึกษาพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนไม่เข้าใจสิ่งที่เรยีน 4.20 1.06 มาก 

  จากตารางที่ 6 พบว่า ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ    
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความรู้ที่เรียนเกิดจากความร่วมมือของผู้สอนและผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.63, S.D. = 
0.49) รองลงมา นักศึกษาคิดว่าการอภิปรายและแลกเปลี่ยนในช้ันเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการ ช่วยเหลือกันและเรียนเป็นหมู่
คณะ อยู่ในระดับมากที่สุด  (x̄  = 4.40, S.D. =0.77) และ นักศึกษาชอบฟังเพื่อนวิเคราะห์ประเด็นต่างๆที่ยกมาพูดในช้ันเรียน 
อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄  = 4.37, S.D. = 0.49) ตามล าดับ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 จากตารางที่ 6 พบว่า ระดับความคิดเห็น ของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนรู้ แบบแข่งขัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักศึกษาควรมีความกระตือรือร้นต่อการเรียนในช้ันเรียน อยู่ในระดับมาก (x̄  = 4.10, S.D. = 0.70) 
รองลงมา นักศึกษาอยากทราบว่าเพื่อนท าข้อสอบและงานที่ได้รับมอบหมายได้ดีเพียงใด  อยู่ในระดับมาก (x̄ =4.17, S.D. = 
0.73) และ นักศึกษาต้องขยันกว่าเพื่อนคนอื่นๆ เพื่อจะได้คะแนนในอันดับต้นๆ อยู่ในระดับมาก (x̄  =3.97, S.D. =0.72) 
ตามล าดับ 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง 

แบบหลีกเลี่ยง ระดบัความเห็น 
x̄ S.D. แปลผล 

1. นักศึกษาจะเร่งเรยีนและรีบท่องหนังสือเฉพาะเพื่อการสอบเท่านัน้ 4.37 0.76 มากที่สุด 
2. ระหว่างการเรียนในช้ันเรียน นักศึกษามักจะคุยเล่นกับเพื่อนด้านข้าง 3.83 0.91 มาก 
3. กิจกรรมต่างๆในช้ันเรียนโดยทัว่ไปเป็นสิ่งท่ีน่าเบื่อ 3.83 0.91 มาก 
4. นักศึกษาชอบให้อาจารย์ไมส่นใจนักศึกษาระหว่างอยู่ช้ันเรยีน 3.63 0.93 มาก 
5. นักศึกษาไม่ค่อยจะรู้สึกตื่นเต้นหรือช่ืนชอบเอกสารที่เรียนในช้ันเรียน 3.53 1.07 มาก 

 จากตารางที่ 5 พบว่าระดับความคิดเห็น ของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนรู้ แบบหลีกเลี่ยง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  นักศึกษาจะเร่งเรียนและรีบท่องหนังสือเฉพาะเพื่อการสอบเท่านั้น อยู่ ในระดับมากที่สุด                   
(x̄  = 4.37, S.D. = 0.76) รองลงมา ระหว่างการเรียนในช้ันเรียน นักศึกษามักจะคุยเล่นกับเพื่อนด้านข้าง อยู่ในระดับมาก                   
(x̄ = 3.83, S.D. = 0.91) และกิจกรรมต่างๆในช้ันเรียนโดยทั่วไปเป็นสิ่งที่น่าเบื่อ อยู่ในระดับมาก (x̄  = 3.83, S.D. = 0.91) 
ตามล าดับ 
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

แบบร่วมมือ ระดับความเห็น 
x̄ S.D. แปลผล 

1. ความรู้ที่เรียนเกิดจากความร่วมมือของผู้สอนและผูเ้รียน 4.63 0.49 มากที่สุด 
2. นักศึกษาคิดว่าการอภิปรายและแลกเปลี่ยนในช้ันเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการ 
ช่วยเหลือกันและเรยีนเป็นหมูค่ณะ 

4.40 0.77 มากที่สุด 

3. นักศึกษาชอบฟังเพื่อนวิเคราะห์ประเด็นต่างๆที่ยกมาพูดในช้ันเรยีน 4.37 0.49 มากที่สุด 
4. ผู้สอนควรมีการกระตุ้นใหผู้้เรยีนร่วมแสดงความคิดร่วมกัน 4.33 0.92 มากที่สุด 
5. นักศึกษาพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนไม่เข้าใจสิ่งที่เรยีน 4.20 1.06 มาก 

  จากตารางท่ี 6 พบว่า ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ    
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความรู้ที่เรียนเกิดจากความร่วมมือของผู้สอนและผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.63, S.D. = 
0.49) รองลงมา นักศึกษาคิดว่าการอภิปรายและแลกเปลี่ยนในช้ันเรียนเป็นส่วนหน่ึงของการ ช่วยเหลือกันและเรียนเป็นหมู่
คณะ อยู่ในระดับมากที่สุด  (x̄  = 4.40, S.D. =0.77) และ นักศึกษาชอบฟังเพื่อนวิเคราะห์ประเด็นต่างๆที่ยกมาพูดในช้ันเรียน 
อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄  = 4.37, S.D. = 0.49) ตามล าดับ 
 
 
 

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้แบบพ่ึงพา 
แบบพ่ึงพา ระดับความเห็น 

x̄ S.D. แปลผล 
1. การจัดการเรียนการสอนอย่างมีขั้นตอนเป็นสิ่งที่นักศึกษาชอบมาก 4.37 0.72 มากที่สุด 
2. นักศึกษาต้องการค าแนะน าเรื่องการท างานท่ีอาจารย์มอบหมายให้อย่างละเอียด และ
ชัดเจน 

4.30 0.70 มากที่สุด 

3. อาจารย์ประจ าวิชาควรดูแลผูเ้รยีนอย่างใกล้ชิด 4.23 0.86 มากที่สุด 
4. นักศึกษาควรทราบขอบเขตเนือ้หาการสอบที่ชัดเจน 4.13 0.94 มาก 
5. นักศึกษาต้องการค าแนะน าในการเรยีนและการท าการบ้าน 3.97 0.85 มาก 

 จากตารางที่ 7 พบว่า ระดับความคิดเห็น ของนักศึกษาต่อรูปแบบการเรียนรู้แบบพ่ึงพา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดการเรียนการสอนอย่างมีขั้นตอนเป็นสิ่งที่นักศึกษาชอบมาก  อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.37,      
S.D.=0.72) รองลงมา นักศึกษาต้องการค าแนะน าเรื่องการท างานที่อาจารย์มอบหมายให้อย่างละเอียด และชัดเจน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (x̄  = 4.30, S.D. = 0.70) และอาจารย์ประจ าวิชาควรดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด  อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄                      
= 4.23, S.D. = 0.86) ตามล าดับ 
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ 6 แบบ 

รูปแบบการเรียนรู้ ระดับความเห็น 
x̄ S.D. แปลผล 

1. แบบมีส่วนร่วม 4.53 0.63 มากที่สุด 
2. แบบร่วมมือ 4.47 0.63 มากที่สุด 
3. แบบอิสระ 4.07 0.91 มาก 
4. แบบพ่ึงพา 4.00 0.83 มาก 
5. แบบแข่งขัน 0.30 0.79 ปานกลาง 
6. แบบหลีกเลีย่ง 3.27 1.05 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 8 พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็น เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ทั้ง 6 แบบ ดังนี้ รูปแบบการเรียนรู้ที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ แบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄  = 4.53, S.D. = 0.63) รองลงมา แบบร่วมมือ อยู่
ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.47, S.D. = 0.63) และแบบอิสระ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.07, S.D. = 0.91) ตามล าดับ ส่วนรูปแบบ
การเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ย น้อยที่สุด ได้แก่ แบบหลีกเลี่ยง อยู่ในระดับปานกลาง (x̄  = 3.27, S.D. = 1.05) 
 

อภิปรายผล 
 ผลการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครูในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยภาพรวม พบว่า นักศึกษาเห็นด้วยกับรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมากที่สุด 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแนวการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรคือให้ผู้เรียนเป็นผู้ศึกษาตนเองเป็นส าคัญเน้นการท างานเป็นทีม
เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็น แสดงความสามารถซึ่งกันและกัน โดยผู้สอนเป็นผู้ช่วยเหลือ แนะน า ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธรรมศักดิ์ โทนไทย (2552) ได้ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
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กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเรื่อง กำรคูณและกำรหำร ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4

โดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และรูปแบบกำรสอนแนะให้รู้คิด (CGI) 

เบญจวรรณ ดาบทอง1*

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การคูณและการหาร ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และรูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้

เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ก�าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้ ได้มาโดยการสุ่ม

แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) มาจ�านวน 1 ห้องเรียน จ�านวน

นักเรียน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และรูปแบบการสอนแนะให้

รู้คิด (CGI) ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 85.67/ 88.17 นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และ

รปูแบบการสอนแนะให้รูค้ดิ (CGI) มคีะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดับ .01 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ฯ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยภาพรวมและ

รายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก

ค�ำส�ำคัญ : การสอนแนะให้รู้คิด การเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล คณิตศาสตร์

1 ครู วิทยฐานะช�านาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้ สังกัดเทศบาลเมืองกะทู้ 
1 Teacher (Senior Professional Level), Tet-sa-barn two Ban Ka-Too School, Kathu Municipality 
* Corresponding author: E-mail address: Benjawan_d1@hotmail.com
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The Development of Students Achievement by Using Team Assisted Individualization and 

learning model using Cognitive Guided Instruction in Multiplication and division

for Prathomsuksa 4 students 

Abstract 

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

Guided Instruction (CGI) and Team Assisted Individualization (TAI) in Multiplication and division for Prathomsuk-

sa 4 students. The samples were 30 students of the Tet-sa-barn two Ban KaThu School, were selected by 

cluster random sampling using the classroom as a unit randomly. The results of study revealed that, the model 

had reached an excellent quality and has an efficiency of 85.67/ 88.17 The students’ achievement learning 

through the model had higher than pre- test score at .01 level of significant difference and Students had the 

high level in all aspects of satisfaction of learning by using the model which researcher has conducted.

Keywords : Cognitive Guide Instruction, Team Assisted Individualization, Mathematics 
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3. Students had the high level in all aspects of satisfaction of learning by using the model 
which researcher has conducted. 

Keywords: Cognitive Guide Instruction, Team Assisted Individualization, Mathematics    
 

บทน า 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 4 การจัดการศึกษามาตรา 22 การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2542: 12) การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และเทคโนโลยีอย่างมาก จึง ส่งผลให้ผู้เรียนขาดการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ 
และคณิตศาสตร์ก็เป็นทักษะพ้ืนฐานที่ ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนา โดยพบว่าหลังจากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การ มหาชน) หรือ สทศ. ประกาศผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้น
พ้ืนฐาน หรือโอเน็ต ประจ าปีการศึกษา 2558 คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 ได้คะแนน
เฉลี่ย รวมทั้งประเทศ ร้อยละ 43.47 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2557 ที่ได้คะแนนเฉลี่ย 38.06 คะแนน แต่ 
ยังคงต่ ากว่า ร้อยละ 50 ขณะที่ผลคะแนนโอเน็ตระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ ได้ คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 25.45 และคะแนนโอเน็ตระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ26.59 (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ. 2558) ซ่ึงพบว่าในทั้งสามระดับที่มีการทดสอบม ีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 

หัวใจส าคัญของการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบันคือการฝึกให้ผู้เรียน เกิดทักษะและ
กระบวนการ ซึ่งครูคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญโดยตรงในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดไปสู่ทักษะและ
กระบวนการต่าง ๆ ทักษะและกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์เป็นคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน
ตั้งแต ่เริ่มต้นชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 และเข้มข้นขึ้นตามล าดับชั้น (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 
2542 : 2 - 3) นั่นก็คือ การพัฒนาสมรรถภาพทางการคิดของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นโดยครูผู้สอน
ต้องจัด กิจกรรมการเรียนการสอนโดยพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (ดวงเดือน 
อ่อนน่วม. 2538: 50-51) 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้จัดสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ออกเป็น 
6 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ สาระที่ 1- 5 เป็นสาระในเชิงเนื้อหา ส่วนสาระที่ 6 เป็นสาระเกี่ยวกับทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการให้เหตุผล 
ความสามารถในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอความสามารถในการเชื่อมโยง
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ความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จากสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนต้องพัฒนาให้
เกิดขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 13-14) และ การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบันยังไม่
ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ มีสาเหตุมาจาก 1) ด้านผู้เรียนมีปัญหาในด้านเนื้อหา ผู้เรียนไม่ชอบ
วิชาคณิตศาสตร์ เนื่องจากเป็นวิชาที่น่าเบื่อมีเฉพาะตัวเลข จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่ผ่านมาไม่น่าพอใจ ดังจะเห็นได้จากผลโอเน็ตที่ได้กล่าวไปแล้ว 2) ด้านครูผู้สอน ครูผู้สอนมักเน้น
แต่เนื้อหาและใช้วิธีการสอนที่ไม่หลากหลาย จึงท าให้ผู้เรียนไม่สนใจการเรียน ครูผู้สอนควรเตรียมการสอน มี
จิตวิทยาในการสอน รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีวิธีการสอนแปลก ๆ ใหม ่ๆ (กรมวิชาการ. 2544 : 65 -66)  

 การสอนคณิตศาสตร์จ าเป็นต้องอาศัยหลักจิตวิทยาเข้าช่วยในการสอนอย่างมาก ทั้งนี้เพราะ
คณิตศาสตร์เป็นนามธรรมยากแก่การเข้าใจส าหรับเด็ก  ครูจึงควรศึกษาหลักจิตวิทยาในการเรียนการสอนให้
เข้าใจแล้วน ามาใช้ในการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์  การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับ
ประถมศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องมีความเข้าใจในตัวนักเรียน เข้าใจระบบ
พัฒนาการทางด้านสติปัญญาของเด็ก เพ่ือน ามาใช้ให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก การจัดกิจกรร
รมต่างๆ จึงจะได้ผล 
 การสอนแนะให้รู้คิด (Cognitive Guided Instruction: CGI) เป็นแนวการสอนที่พัฒนาโดย คาร์
เพนเทอร์และคณะ ในปี ค.ศ. 1980 (Carpenter et al. 2000: 1) ซึ่งแนวการสอนแบบ CGI นี้อยู่บนพ้ืนฐาน
ของความรู้และความเชื่อของครูที่เกิดจากการท าความเข้าใจการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนแล้วน ามา
พิจารณาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และ การเรียนคณิตศาสตร์ได้ดีที่สุดต้องเรียนรู้ผ่านการ
แก้ปัญหา (Carpenter et al. 1989: 499-531; Fennema et al. 1993: 555-583) ซึ่งการจัดการเรียนการ
สอนแบบ CGI มีหลักการ ดังนี้ การจัดการเรียนการสอนควรพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนโดยเน้นที่
ความส าคัญระหว่างทักษะและการแก้ปัญหา ใช้การแก้ปัญหาเป็นศูนย์รวมของการเรียนการสอน  การจัดการ
เรียนการสอนควรจัดสถานการณ์ให้นักเรียนลงมือท ากิจกรรมให้นักเรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเองด้วยความ
เข้าใจ นักเรียนควรสามารถเชื่อมโยงปัญหา มโนทัศน์ หรือทักษะกับความรู้เดิมที่มีอยู่ และเนื่องจากการจัดการ
เรียนการสอนแบบนี้อยู่บนพ้ืนฐานของความรู้และความคิดของนักเรียน จึงต้องมีการประเมินอย่ างสม่ าเสมอ 
โดยไม่ให้ประเมินเพียงว่านักเรียนแก้ปัญหานั้น ๆ ได้แต่ประเมินด้วยว่า นักเรียนมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร วิธีการ
ประเมินการคิดของนักเรียนที่ได้ผลคือการถามค าถามที่เหมาะสมและฟังค าตอบของนักเรียน  

 คาร์เพนเทอร์ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวการจัดการเรียนการสอนแบบ  CGI ไว้อีกว่า เป็นการ
พัฒนาความเข้าใจ และการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน การจัดการเรียนรู้ของครูมีอิทธิพลต่อการพัฒนา
ความเข้าใจ และการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน ความรู้และความเชื่อของครูมีผลต่อการจัดการเรียนการ
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ความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จากสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนต้องพัฒนาให้
เกิดขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 13-14) และ การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบันยังไม่
ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ มีสาเหตุมาจาก 1) ด้านผู้เรียนมีปัญหาในด้านเนื้อหา ผู้เรียนไม่ชอบ
วิชาคณิตศาสตร์ เนื่องจากเป็นวิชาที่น่าเบื่อมีเฉพาะตัวเลข จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่ผ่านมาไม่น่าพอใจ ดังจะเห็นได้จากผลโอเน็ตที่ได้กล่าวไปแล้ว 2) ด้านครูผู้สอน ครูผู้สอนมักเน้น
แต่เนื้อหาและใช้วิธีการสอนที่ไม่หลากหลาย จึงท าให้ผู้เรียนไม่สนใจการเรียน ครูผู้สอนควรเตรียมการสอน มี
จิตวิทยาในการสอน รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีวิธีการสอนแปลก ๆ ใหม ่ๆ (กรมวิชาการ. 2544 : 65 -66)  

 การสอนคณิตศาสตร์จ าเป็นต้องอาศัยหลักจิตวิทยาเข้าช่วยในการสอนอย่างมาก ทั้งนี้เพราะ
คณิตศาสตร์เป็นนามธรรมยากแก่การเข้าใจส าหรับเด็ก  ครูจึงควรศึกษาหลักจิตวิทยาในการเรียนการสอนให้
เข้าใจแล้วน ามาใช้ในการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์  การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับ
ประถมศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องมีความเข้าใจในตัวนักเรียน เข้าใจระบบ
พัฒนาการทางด้านสติปัญญาของเด็ก เพ่ือน ามาใช้ให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก การจัดกิจกรร
รมต่างๆ จึงจะได้ผล 
 การสอนแนะให้รู้คิด (Cognitive Guided Instruction: CGI) เป็นแนวการสอนที่พัฒนาโดย คาร์
เพนเทอร์และคณะ ในปี ค.ศ. 1980 (Carpenter et al. 2000: 1) ซึ่งแนวการสอนแบบ CGI นี้อยู่บนพ้ืนฐาน
ของความรู้และความเชื่อของครูที่เกิดจากการท าความเข้าใจการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนแล้วน ามา
พิจารณาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และ การเรียนคณิตศาสตร์ได้ดีที่สุดต้องเรียนรู้ผ่านการ
แก้ปัญหา (Carpenter et al. 1989: 499-531; Fennema et al. 1993: 555-583) ซ่ึงการจัดการเรียนการ
สอนแบบ CGI มีหลักการ ดังนี้ การจัดการเรียนการสอนควรพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนโดยเน้นที่
ความส าคัญระหว่างทักษะและการแก้ปัญหา ใช้การแก้ปัญหาเป็นศูนย์รวมของการเรียนการสอน  การจัดการ
เรียนการสอนควรจัดสถานการณ์ให้นักเรียนลงมือท ากิจกรรมให้นักเรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเองด้วยความ
เข้าใจ นกัเรียนควรสามารถเชื่อมโยงปัญหา มโนทัศน์ หรือทักษะกับความรู้เดิมที่มีอยู่ และเนื่องจากการจัดการ
เรียนการสอนแบบนี้อยู่บนพ้ืนฐานของความรู้และความคิดของนักเรียน จึงต้องมีการประเมินอย่ างสม่ าเสมอ 
โดยไม่ให้ประเมินเพียงว่านักเรียนแก้ปัญหานั้น ๆ ได้แต่ประเมินด้วยว่า นักเรียนมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร วิธีการ
ประเมินการคิดของนักเรียนที่ได้ผลคือการถามค าถามที่เหมาะสมและฟังค าตอบของนักเรียน  

 คาร์เพนเทอร์ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวการจัดการเรียนการสอนแบบ  CGI ไว้อีกว่า เป็นการ
พัฒนาความเข้าใจ และการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน การจัดการเรียนรู้ของครูมีอิทธิพลต่อการพัฒนา
ความเข้าใจ และการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน ความรู้และความเชื่อของครูมีผลต่อการจัดการเรียนการ

สอนและ ความรู้และความเชื่อของครูได้รับอิทธิพลมาจากการท าความเข้าใจการคิดเชิงคณิตศาสต ร์ของ
นักเรียน (Carpenter et al, 2000, p. 1) จากที่กล่าวมา พบว่า ชั้นเรียน CGI มีลักษณะที่เน้นให้นักเรียนสร้าง
ความรู้เองด้วยความเข้าใจ เน้นการแก้ปัญหามากกว่าชั้นเรียนเดิม ๆ และชั้นเรียน CGI ครูต้องประเมินการคิด
ของนักเรียนอยู่เป็นประจ า รวมทั้งมีการประเมินกระบวนการแก้ปัญหาแบบต่าง ๆ 

 การจัดการเรียนรู้เพ่ือสอนแนะให้รู้คิดจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง 
อาศัยความรู้ของผู้เ รียนแตล่ ะคนเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้เป็นความรู้ความเข้าใจที่ผู้สอนต้องวิ นิจฉัย
ผู้เรียนเกี่ยวกับการคิดทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนว่าผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาและมีความสนใจในขั้นตอนการ
แก้ปัญหาได้อย่างไรผู้เรียนในห้อ งเรียน ที่จัดการเรียนรูเพ่ือสอนแนะใหรู้คิดจะใช้เวลาส่วนใหญ่ใช้วิธีการ และ
รูปแบบที่หลากหลายในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่มีความแตกต่างกันได้ตามศักยภาพของตน รวมทั้งการ
ได้มีโอกาสได้พูดคุยและน าเสนอแนวคิดของตน ให้ความส าคัญและการยอมรับจากเพ่ือนๆ และผู้สอนในการ
น าเสนอแนวคิดหรือวิธีการที่ผู้เรียนแต่ละคนใช้ในการหาค าตอบทางคณิตศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งส าคัญที่
ผู้สอนจะต้องค านึงถึงคือผู้สอนจะไม่สอนวิธีการในการแก้ปัญหาใด ๆ แก่ผู้เรียนแต่จะสนับสนุนให้ผู้เรียนได้
พิจารณาแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ช่วยเหลือผู้เรียนให้ได้ค้นพบข้อผิดพลาดด้วยตัวของผู้เรียนเอง 

 การเรียนแบบร่วมมือได้มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นเวลานาน และได้รับการพัฒนา เพ่ือความเหมาะสม
กับการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ การเรียนแบบร่วมมือกันเป็นกลุ่ม (Student Team Learning) ได้รับความ
สนใจและมีการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบร่วมมือในรูปแบบต่างๆ จากการวิจัยและทดลองมากมาย ซึ่งเป็น
รูปแบบที่สามารถดัดแปลงและน าไปใช้ในการสอนหลายๆวิชา ซึ่ง   โรเบิร์ต อี สลาวิน (Robert E. Slavin. 
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 การเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (Team Assisted Individualization หรือ TAI) เป็น
การเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างการจัดการ เรียนแบบร่วมมือ และการเรียนการสอนรายบุคคลเข้า
ด้วยกัน ในการจัดกิจกรรมการเรียนที่มีการแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มละ 4-5 คน โดยมีการคละความสามารถ
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพศ เน้นการตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยให้นักเรียนเรียนด้วย
ตนเองตามความสามารถจากแบบฝึกทักษะ  และส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม  มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้ ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยการก าหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถ
แตกต่างกันท างานร่วมกัน มีการทดสอบก่อนเรียนเพ่ือให้นักเรียน ณ จุดเริ่มต้น ที่แตกต่างกันตามพ้ืนฐานของ
นักเรียน ในเวลาเรียนต้องร่วมมือกัน การทดสอบนักเรียนต่างคนต่างท า แต่คะแนนทดสอบของนักเรียนจะ
น ามาเฉลี่ยเป็นคะแนนกลุ่ม ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการสอนจากครูรวมทั้งชั้น เมื่อครูสอนบทเรียนจบนักเรียน
เข้ากลุ่ม และท าแบบฝึกทักษะของตนเอง นักเรียนจับคู่ช่วยเหลือกันในการท าแบบฝึกหัดและตรวจสอบผลงาน 
ผู้เรียนที่เรียนได้เร็วจะช่วยเหลือผู้เรียนที่เรียนอ่อนกว่า เมื่อจบการเรียนของแต่ละหน่วยย่อยแล้วครูจะท าการ
ทดสอบผู้เรียนโดยใช้แบบทดสอบย่อยจ านวน 2 ฉบับ (แบบทดสอบคู่ขนาน) โดยนักเรียนแต่ละคน จะต้องท า
ตามล าพังและต้องผ่านเกณฑ์ 80% และมีการทดสอบรวมประจ าหน่วยอีกคร้ังหลังจากจบบทเรียนในหน่วย
ใหญ่ โดยต้องผ่านเกณฑ์ 80% เช่นกัน ครูท าการประเมินผลระดับกลุ่มและให้รางวัล โดยจัดระดับการผ่าน
เกณฑ ์และท าการสรุปบทเรียนเดิมให้กับนักเรียน พร้อมกันทั้งชั้นเรียน (Slavin .1980: 319-320) 

 ด้วยแนวคิดหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาค้นคว้าวิจัย พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และรูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด 
(CGI) เรื่อง การคูณและการหาร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เอ้ือต่อการที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้ดีขึ้น อีกทั้งเพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่จะได้น าไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาอ่ืน ๆ เพ่ือจะได้
น ามาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย   
 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และ
รูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่อง การคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และรูปแบบการสอนแนะให้รู้
คิด (CGI) เรื่อง การคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย   
 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และ
รูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่อง การคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และรูปแบบการสอนแนะให้รู้
คิด (CGI) เรื่อง การคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 

 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และรูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่อง การคูณ
และการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1            
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้ จ านวน 3 ห้องเรียน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้ ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) มาจ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 30 คน ใช้เวลา
ทดลอง 37 ชั่วโมง 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TAI และรูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่อง การคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณและการหาร และ ความพึงพอใจของ
นักเรียน 
แบบแผนการทดลอง 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียวมีการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน (The One-Group Pretest-Posttest Design) (มาเรียม นิลพันธุ์, 2555: 144)  
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. การสร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TAI และรูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่อง การคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ด าเนินการตามรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 ศึกษาสิ่งที่คาดหวังกับสภาพที่เป็นจริง เพ่ือเติมเต็มทักษะที่ต้องมีมาก่อน (Prerequisite Skills)   

 1.2 ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
และศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา รูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือจะได้ 
สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและหลักการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ที่
เน้นพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

 1.3 ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการสัมภาษณ์อาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญในการสอนคณิตศาสตร์อย่างไม่เป็นทางการ 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 1.4 สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และ
รูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) 

 1.5 พัฒนาร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
TAI และรูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่อง การคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 1.6. พัฒนาเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TAI และรูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่อง การคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนและแบบฝึกประกอบ การจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอน จ านวน 2 ฉบับ คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 

 1.7. ตรวจสอบคุณภาพเพ่ือยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใช้ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญ 

 1.8. ตรวจสอบประสิทธิภาพของร่างรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม 
ข้อมูลโดยการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 ครั้ง 
ดังนี้ 
  18.1 การศึกษากลุ่มทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง  น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และรูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่อง การคูณและการหาร ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้ ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 คน โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามแผนการทดลอง 22 แผน เพ่ือศึกษาความเข้าใจ ความชัดเจนเนื้อหา ค าสั่ง กิจกรรมการ
เรียนรู้  ภาษาที่ใช้ และระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน แล้วน าผลที่ได้จากการจัดการเรียนรู้มาวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ในแต่ละแผน  ผลคะแนนที่ได้จากการเรียนรู้มาประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
และประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) ใช้เกณฑ์ 80/80 โดยภาพรวมได้ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการ
สอนเท่ากับ  73.33/75.00  มีค่าต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ผู้วิจัยได้น าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข  
 18.2  การศึกษากลุ่มเล็ก  น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TAI และรูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่อง การคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ท าการ
ปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ ในปีการศึกษา 
2560 จ านวน 9 คน โดยเลือกนักเรียนที่เรียนเก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน และอ่อน 3 คน โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามแผนการทดลอง 22 แผน ปรากฏว่านักเรียนได้เข้ากลุ่มท ากิจกรรม มีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกัน และน าเสนอผลงานหน้าชั้น ซึ่งเป็นรูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือน
ในกลุ่มได้เป็นอย่างดี นักเรียนได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  ผลคะแนนที่ได้จากการเรียนรู้
มาประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) ใช้เกณฑ์ 80/80 โดยภาพรวม
ได้ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเท่ากับ 78.06/80.56  มีค่าเท่ากับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้   
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 1.4 สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และ
รูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) 

 1.5 พัฒนาร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
TAI และรูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่อง การคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 1.6. พัฒนาเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TAI และรูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่อง การคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอนและแบบฝึกประกอบ การจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการสอน จ านวน 2 ฉบับ คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 

 1.7. ตรวจสอบคุณภาพเพ่ือยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใช้ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญ 

 1.8. ตรวจสอบประสิทธิภาพของร่างรูปแบบการเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม 
ข้อมูลโดยการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 ครั้ง 
ดังนี้ 
  18.1 การศึกษากลุ่มทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง  น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และรูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่อง การคูณและการหาร ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้ ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 คน โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามแผนการทดลอง 22 แผน เพ่ือศึกษาความเข้าใจ ความชัดเจนเนื้อหา ค าสั่ง กิจกรรมการ
เรียนรู้  ภาษาที่ใช้ และระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน แล้วน าผลที่ได้จากการจัดการเรียนรู้มาวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ในแต่ละแผน  ผลคะแนนที่ได้จากการเรียนรู้มาประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
และประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) ใช้เกณฑ์ 80/80 โดยภาพรวมได้ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการ
สอนเท่ากับ  73.33/75.00  มีค่าต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ผู้วิจัยได้น าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข  
 18.2  การศึกษากลุ่มเล็ก  น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TAI และรูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่อง การคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ท าการ
ปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ ในปีการศึกษา 
2560 จ านวน 9 คน โดยเลือกนักเรียนที่เรียนเก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน และอ่อน 3 คน โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามแผนการทดลอง 22 แผน ปรากฏว่านักเรียนได้เข้ากลุ่มท ากิจกรรม มีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกัน และน าเสนอผลงานหน้าชั้น ซึ่งเป็นรูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือน
ในกลุ่มได้เป็นอย่างดี นักเรียนได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  ผลคะแนนที่ได้จากการเรียนรู้
มาประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) ใช้เกณฑ์ 80/80 โดยภาพรวม
ได้ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเท่ากับ 78.06/80.56  มีค่าเท่ากับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้   

 18.3  การศึกษากลุ่มภาคสนาม (Field Tryout)  น ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และรูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่อง การคูณและการหาร ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน โดย
เลือกนักเรียนที่เรียนเก่ง 10 คน ปานกลาง 10 คน และอ่อน 10 คน  ผลคะแนนที่ได้จากการเรียนรู้มาประเมิน
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) ใช้เกณฑ์ 80/80โดยภาพรวม ได้ค่า
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเท่ากับ 85.67/88.17  มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้   ดังนั้นผู้วิจัย
สามารถน ารูปแบบนี้ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนต่อไป 

 2.  การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และ
รูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่อง การคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยด าเนินการโดย
ชี้แจงรายละเอียดการใช้รูปแบบการเรียนการสอน หลักการเหตุผลและประโยชน์ให้ผู้เรียนทราบและท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนวิธีการเรียนการวัดประเมินผลและกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ หลังจากนั้น
ท าการทดสอบก่อนเรียน ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแผนที่ก าหนด และทดสอบหลังเรียน เก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเสร็จสิ้น และวิเคราะห์โดยใช้วิธีการ
ทางสถิติ เพ่ือตรวจสอบหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบในการจัดการเรียนรู้ 

3. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TAI และรูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่อง การคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TAI และรูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่อง การคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4  
 ผู้วิจัยได้น าองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ จอยซ์ เวลล์ และ คาลฮาว์น 
(Joyce, Weil and Calhoun, 2009) มีองค์ประกอบส าคัญ  3 องค์ประกอบ ซึ่ งมีรายละเอียดของแต่ละ
องค์ประกอบดังนี้  
  องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบเชงิหลักการและวัตถุประสงค์  
  องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบเชิงกระบวนการการเรียนการสอน  
  องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ ประกอบด้วย ปัจจัยเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และปัจจัยสนับสนุน  
 ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
TAI และรูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่อง การคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 พบว่า โดย
ภาพรวมได้ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเท่ากับ 85.67/ 88.17 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
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 องค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
และรูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่อง การคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีรายละเอียดดัง
ภาพประกอบ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

กระบวนการกิจกรรมการเรียนการสอน  
ITDSPIA Model มีขั้นตอนดังนี ้ 
    ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมและน าเขา้สู่บทเรียน (Introduction)  
   ขั้นที ่2 ขั้นน าเสนอปัญหา (Topic presentation)  
   ขั้นที่ 3 ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis)  
   ขั้นที่ 4 ขั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกทักษะ (Sharing 
and Practical) 
   ขั้นที่ 5 ขั้นบูรณาการแนวคิดและเช่ือมโยงสู่ชีวิตประจ าวัน 
(Integration)  
   ขั้นที ่6 ขั้นชื่นชมความส าเร็จ (Appreciation)  

 องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช ้ 
ปัจจัยเอื้อต่อการเรียนรู้  
       กิจกรรมการเรียนการสอนมีกระบวนการที่กระตุ้นให้ผู้เรียน
ต้องได้รับการพัฒนาตลอดกระบวนการ เพื่อให้การเรียนรู้บรรลุ
เป้าหมายและประสบผลส าเร็จ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อื่น ความกล้าในการตัดสินใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความ
กล้าในการแสดงออก ความกระตือรือร้นในการเรียน การท างาน
กับผู้อื่น การท างานเป็นกลุ่ม และความสามารถในการแก้ปัญหา 
 

 

 ปัจจัยสนับสนุน  
       - การจัดกลุ่มผู้เรียน ควรจัดเป็นกลุ่มย่อย ขนาดจ านวน 4 
คน  
       - การยืดหยุ่นเวลาในการจัดการเรยีนการสอนให้เหมาะสม
กับกิจกรรม 

หลกัการ   : อยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเชื่อของครูที่เกิดจากการท าความเข้าใจการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนแล้วน ามา
พิจารณาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และ การเรียนคณิตศาสตร์ได้ดีที่สุดต้องเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา แนวการจัดการเรียนรู้
เพื่อสอนแนะให้รู้คิดจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง  
วัตถุประสงค ์คือ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเร่ือง การคูณและการหาร ของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 

ภาพประกอบ 1 องค์ประกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และรูปแบบการ
สอนแนะให้รู้คดิ (CGI) เรื่อง การคณูและการหาร ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 
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 ตอนที่ 2 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
และรูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่อง การคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และรูปแบบการสอนแนะให้รู้
คิด (CGI) เรื่อง การคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 พบว่า 1) คะแนนสอบก่อนเรียน (Pretest) มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.38 คะแนนทดสอบหลังเรียน (Posttest) มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.37 เมื่อทดสอบค่าที (t-test) พบว่า คะแนนสอบ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และรูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่อง การคูณและการหาร 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 ผลการวิจัย พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และรูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่อง การคูณและการหาร ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก โดยขั้นตอนของกิจกรรมมีล าดับขั้นตอนจากง่ายไปยากท าให้
เกิดความสนุก และเกิดความรู้มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (  = 4.83 , S.D. = 0.37) และ รองลงมาคือ ครูมีเทคนิค
การสอนที่หลากหลายท าให้ฉันสนุกและชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (  = 4.77, S.D. = 0.49) ส่วนประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การวัดประเมินผลการเรียนรู้ครอบคลุมเนื้อหาที่เรียนและประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล 
(  = 4.25 , S.D. = 0.96 ) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และรูปแบบการ
สอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่อง การคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้นนี้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้ เชี่ยวชาญ 5 คน พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมและสอดคล้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และรูปแบบการ
สอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่อง การคูณและการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ มีการ
ด าเนินตามขั้นตอนของวิธีการเชิงระบบโดยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการจัด
การศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดและได้ศึกษาวิเคราะห์
ผู้เรียนโดยการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนจากการสัมภาษณ์อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญการสอน
คณิตศาสตร์เพ่ือเติมเต็มความรู้ ทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้เรื่องใหม่ ซึ่งเป็นการด าเนินการอย่างเป็นระบบ
ตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยหลักการและแนวปฏิบัติของรูปแบบ
การเรียนการสอนส าหรับการวิจัยครั้งนี้ได้เน้นการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ น าไปสู่การสร้างความรู้อง
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ตนเองด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการร่วมมือกันเรียนรู้ ซึ่ง
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ แ น วคิ ด ท ฤ ษ ฎี ข อ งธ อ ร์ น ได ส์  (Thorndike’s Classical connectionism, cited in 
Hergenhahn and Olson, 1993) ที่ว่าด้วยการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่และหลักการฝึกหัด (Law 
of Exercise) การฝึกหัดหรือการกระท าบ่อยๆ ด้วยความเข้าใจจะท าให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทน รวมทั้งแนวคิด
การสร้างความรู้ของไวก็อทสกี้ (Vygotsgy, 1978) ที่ว่าการเรียนรู้ตามหลักการแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ 
มุ่งเน้นไปที่กระบวนการสร้างความรู้ (Process of Knowledge Construction) เป็นการเรียนรู้เกิดจากการ
ปฏิบัติจริง (Authentic Tasks)  ครูต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดสถานการณ์ บรรยากาศ สื่อการเรียน
การสอน สิ่งอ านวยความสะดวก รวมทั้งชี้แนะการให้แนวคิดแนวทางและฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สามารถสร้างความรู้ด้วยตัวเอง โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ พัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนอย่าง
สม่ าเสมอและให้ค าแนะน าเมื่อจ าเป็น จัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนร่วมกันเรียนรู้ตามแนวคิดของสลาวิน 
(Slavin, 1990) ที่ว่าการที่ผู้ เรียนได้ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ งกันและกันช่วยให้ผู้ เรียนมีความ
กระตือรือร้น ภูมิใจในตัวเอง ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองและกลุ่ม ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี มีการยอมรับผู้อ่ืนมากขึ้น สร้างความมั่นใจในตนเองและรู้ถึงคุณค่าของตนเองมากขึ้น 
สอดคล้องกับจอยซ์ และเวล (Joyce and Weil, 1986) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ช่วย
พัฒนาผู้เรียนด้านสติปัญญาโดยเพ่ือนในกลุ่มจะช่วยเหลือแนะน ากัน เนื่องจากผู้เรียนในวัยเดียวกันสามารถ
สื่อสารสื่อความหมายแก่กันได้ง่ายและท าให้เข้าใจง่ายกว่าที่ครูสอน รูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นนี้ผู้วิจัยให้ความส าคัญกับการกระตุ้นเตรียมความพร้อม กรน าเสนอเนื้อหา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และกระบวนการคิดขั้นสูงดานการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการ ฝึกกระการคิด เน้น
การฝึกทักษะให้เกิดความช านาญ มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งและคงทน สร้างสังคมของการเรียนรู้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยให้เกิดมโนทัศน์ แนวคิด มุมมองที่หลากหลาย รวมทั้งการสอดแทรก บูรณาการการ
พัฒนาจิตตนิสัยของผู้เรียน จึงเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยให้ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน ผ่านเกณฑ์ 
80/80 เป็นไปตามสมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจอยซ์ และเวลล์ (Joyce, Weil and 
Calhoun, 2009: 9) ที่ว่าการเรียนการสอนที่เป็นระบบหรือการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเป็นหนทาง
หนึ่งที่จะสร้างระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะการสอนที่เป็นระบบ คือ การสอนที่
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพแบบองค์รวม ซึ่งด าเนินตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนที่เป็นที่ยอมรับและมี
ผลการวิจัยรองรับ หัวใจส าคัญคือ สอนให้นักเรียนเรียนรู้เป็น ไม่ใช่สอนให้นักเรียนรู้แค่เพียงเนื้อหา สอนให้
นักเรียนมีความสามารถในการเรียนและมีประสิทธิภาพในอนาคต ดังนั้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และรูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่อง การคูณและการหาร 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้นนี้จึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ องค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบ
การเรียนการสอนมีความเหมาะสมสอดคล้องกันทุกองค์ประกอบ สามารถน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและ
หลังใช้รูปแบบการเรียนการสอน พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
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ตนเองด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการร่วมมือกันเรียนรู้ ซึ่ง
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ แ น วคิ ด ท ฤ ษ ฎี ข อ งธ อ ร์ น ได ส์  (Thorndike’s Classical connectionism, cited in 
Hergenhahn and Olson, 1993) ที่ว่าด้วยการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่และหลักการฝึกหัด (Law 
of Exercise) การฝึกหัดหรือการกระท าบ่อยๆ ด้วยความเข้าใจจะท าให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทน รวมทั้งแนวคิด
การสร้างความรู้ของไวก็อทสกี้ (Vygotsgy, 1978) ที่ว่าการเรียนรู้ตามหลักการแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ 
มุ่งเน้นไปที่กระบวนการสร้างความรู้ (Process of Knowledge Construction) เป็นการเรียนรู้เกิดจากการ
ปฏิบัติจริง (Authentic Tasks)  ครูต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดสถานการณ์ บรรยากาศ สื่อการเรียน
การสอน สิ่งอ านวยความสะดวก รวมทั้งชี้แนะการให้แนวคิดแนวทางและฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สามารถสร้างความรู้ด้วยตัวเอง โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ พัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนอย่าง
สม่ าเสมอและให้ค าแนะน าเมื่อจ าเป็น จัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนร่วมกันเรียนรู้ตามแนวคิดของสลาวิน 
(Slavin, 1990) ที่ว่าการที่ผู้ เรียนได้ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ งกันและกันช่วยให้ผู้ เรียนมีความ
กระตือรือร้น ภูมิใจในตัวเอง ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองและกลุ่ม ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี มีการยอมรับผู้อ่ืนมากขึ้น สร้างความมั่นใจในตนเองและรู้ถึงคุณค่าของตนเองมากขึ้น 
สอดคล้องกับจอยซ์ และเวล (Joyce and Weil, 1986) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ช่วย
พัฒนาผู้เรียนด้านสติปัญญาโดยเพ่ือนในกลุ่มจะช่วยเหลือแนะน ากัน เนื่องจากผู้เรียนในวัยเดียวกันสามารถ
สื่อสารสื่อความหมายแก่กันได้ง่ายและท าให้เข้าใจง่ายกว่าที่ครูสอน รูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นนี้ผู้วิจัยให้ความส าคัญกับการกระตุ้นเตรียมความพร้อม กรน าเสนอเนื้อหา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และกระบวนการคิดขั้นสูงดานการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการ ฝึกกระการคิด เน้น
การฝึกทักษะให้เกิดความช านาญ มีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งและคงทน สร้างสังคมของการเรียนรู้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยให้เกิดมโนทัศน์ แนวคิด มุมมองที่หลากหลาย รวมทั้งการสอดแทรก บูรณาการการ
พัฒนาจิตตนิสัยของผู้เรียน จึงเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยให้ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน ผ่านเกณฑ์ 
80/80 เป็นไปตามสมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจอยซ์ และเวลล์ (Joyce, Weil and 
Calhoun, 2009: 9) ที่ว่าการเรียนการสอนที่เป็นระบบหรือการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเป็นหนทาง
หนึ่งที่จะสร้างระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะการสอนที่เป็นระบบ คือ การสอนที่
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพแบบองค์รวม ซึ่งด าเนินตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนที่เป็นที่ยอมรับและมี
ผลการวิจัยรองรับ หัวใจส าคัญคือ สอนให้นักเรียนเรียนรู้เป็น ไม่ใช่สอนให้นักเรียนรู้แค่เพียงเนื้อหา สอนให้
นักเรียนมีความสามารถในการเรียนและมีประสิทธิภาพในอนาคต ดังนั้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และรูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่อง การคูณและการหาร 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้นนี้จึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ องค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบ
การเรียนการสอนมีความเหมาะสมสอดคล้องกันทุกองค์ประกอบ สามารถน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดขั้นสูงของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและ
หลังใช้รูปแบบการเรียนการสอน พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และรูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) มีการทบทวนความรู้ ทักษะ
ส าคัญที่เกี่ยวข้องจนเข้าใจ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนได้ฝึกการคิด การวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหาที่มุ่งเน้นกระบวนการ มีขั้นตอนที่ชัดเจน น าไปสู่การคิดที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงและให้ความส าคัญกับการ
ตรวจสอบย้อนกลับ นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันสร้างพลังในการเรียน ได้แนวคิดมุมมองที่
หลากหลาย และได้ฝึกทักษะโดยการชี้แนะของครูผู้สอน ฝึกทักษะอย่างอิสระเป็นกลุ่ม ร่วมมือกั นเรียนรู้กับ
เพ่ือน รวมทั้งการฝึกทักษะด้วยตนเอง สอดคล้องกับที่ โจนส์ (Jones, 1967) ให้ความคิดเห็นว่าในการ
แก้ปัญหานั้น สิ่งแรกที่ต้องค านึงถึงก็คือการแยกแยะปละวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือพิจารณาว่ามีสิ่งใดที่จะช่วย
ในการแก้ปัญหาได้บ้าง ซึ่งในขั้นนี้ไม่เพียงแต่จะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบด้านสติปัญญาทั่วไปเท่านั้น แต่ต้อง
อาศัยประสบการณ์เดิมและความรู้พ้ืนฐานไปสู่สถานการณ์ใหม่อีกด้วย และจอห์นสัน และริสซิ่ง (Johnson 
and Rising, 1972) มีความคิดเห็นในเรื่องขององค์ประกอบในการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ว่า
กระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นกระบวนการทางสมองที่ซับซ้อน ประกอบด้วยการมองเห็นภาพ
การจินตนาการ การจัดท าอย่างมีทักษะวิเคราะห์ การสรุปในเชิงนามธรรมและการเชื่อมโยงความคิด ซึ่ง  ไฮ
เมอร์ และทรูบลัด (Heimer and Trueblood, 1977) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไว้หลายประการ คือ เทคนิคการรู้ค าศัพท์ การรู้ค าศัพท์ในโจทย์ค าถามจะ
ช่วยให้นักเรียนมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหา ครูอาจจะช่วยฝึกฝนให้นักเรียนได้รู้ค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์
เพ่ิมให้มากขึ้น โดยการจัดหาเกมหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ค าศัพท์มาให้นัก เรียนเล่น นอกจากนี้แล้ว
นักเรียนยังจะต้องมีทักษะการค านวณ การแยกแยะข้อมูลที่เก่ียวข้องและไม่เกี่ยวข้อง การหาความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล การคาดคะเนค าตอบ การเลือกใช้วิธีจัดกระท ากับข้อมูลอย่างถูกต้อง ความสามารถในการหาข้อมูล
เพ่ิมเติมและการแปลความหมายของโจทย์ ในขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลจากสถานการณ์/
ปัญหาเพ่ือน ามาอภิปรายหาค าตอบด้วยตนเอง มีการน าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด
วิเคราะห์และการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดหาค าตอบได้
อย่างสมเหตุสมผล การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยการน าเสนอกระบวนการคิดมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเกิด
มโนทัศน์ การเสนอกระบวนการคิดเป็นการช่วยให้มองเห็นสิ่งที่จะเรียนที่เป็นกระบวนการชัดเจนหรือผลลัพธ์ที่
ต้องปฏิบัติให้ได้โดยใช้วิธีการคิดและวิธีการสอนแบบผสมผสาน ร่วมกับสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาและคุณลักษณะของผู้เรียนไปสู่การค้นพบและสรุปมโนทัศน์ ได้ด้วยตนเอง
และเน้นการฝึกทักษะ  

 3. จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น อยู่
ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และรูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) นักเรียนต้องใช้ความเพียร
พยายามในการเรียนรู้และท างานอย่างเป็นล าดับขั้นตอน ใช้ความละเอียดรอบคอบในการท างาน เนื่องจากใน
กระบวนการเรียนการสอนนักเรียนต้องใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ 6 ขั้นตอน มีการให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือ
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การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา ครูและเพ่ือนในกลุ่มร่วมกันช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่อง ให้การชี้แนะแนวทาง
ปฏิบัติและให้แนวคิดวิธีการคิด ซึ่งสอดคล้องกับกฎการฝึกหัด ตามกฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ (Thorndike, 
1993) ที่ว่าการฝึกหัดหรือกระท าบ่อยๆด้วยความเข้าใจจะท าให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทนและสอดคล้องกับและ
หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน (Cooperative Learning) ของสลาวิน (Slavin, 1990) จอห์นสันและจอห์นสัน 
(Johnson and Johnson) และวัชรา เล่าเรียนดี (2554) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนิศา สุตจ านง 
(2558) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา อ าเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่อง
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TAI ส าหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.98 / 84.75 ซึ่งผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่องการสร้างเสริม สุขภาพ
และการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้การเรียนรู้แบบ ร่วมมือเทคนิค TAI 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ดัชนีประสิทธิผล
ของการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและ การป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.7214 
แสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้น 0.7214 หรือ คิดเป็นร้อยละ 72.14 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและ การป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TA) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดารัตน์ ดวงตา (2560) ได้ท าการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
ความสามารถ ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ การประยุกต์ ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หน่วยการ
เรียนรู้การประยุกต์ของสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนถนนสุรนารายณ์(ครูรัฐประชาสรรค์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน 31 คน ซึ่ง
ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม ใช้เวลา ในการทดลองสอน 9 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) จ านวน 9 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง แบบวัด
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การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา ครูและเพ่ือนในกลุ่มร่วมกันช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่อง ให้การชี้แนะแนวทาง
ปฏิบัติและให้แนวคิดวิธีการคิด ซึ่งสอดคล้องกับกฎการฝึกหัด ตามกฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ (Thorndike, 
1993) ที่ว่าการฝึกหัดหรือกระท าบ่อยๆด้วยความเข้าใจจะท าให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทนและสอดคล้องกับและ
หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน (Cooperative Learning) ของสลาวิน (Slavin, 1990) จอห์นสันและจอห์นสัน 
(Johnson and Johnson) และวัชรา เล่าเรียนดี (2554) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนิศา สุตจ านง 
(2558) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา อ าเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่อง
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TAI ส าหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.98 / 84.75 ซึ่งผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่องการสร้างเสริม สุขภาพ
และการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้การเรียนรู้แบบ ร่วมมือเทคนิค TAI 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ดัชนีประสิทธิผล
ของการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและ การป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.7214 
แสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้น 0.7214 หรือ คิดเป็นร้อยละ 72.14 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและ การป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TA) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดารัตน์ ดวงตา (2560) ได้ท าการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
ความสามารถ ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ การประยุกต์ ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หน่วยการ
เรียนรู้การประยุกต์ของสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนถนนสุรนารายณ์(ครูรัฐประชาสรรค์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน 31 คน ซึ่ง
ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม ใช้เวลา ในการทดลองสอน 9 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) จ านวน 9 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง แบบวัด

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที ผลการวิจัย พบว่า 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หน่วยการเรียนรู้ การประยุกต์ ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสามารถ ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ การ
ประยุกต์ ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
การสอนแนะให้รู้คิด (CGI) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ หน่วยการเรียนรู้ การประยุกต์ ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสามารถ ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ การประยุกต์ 
ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการสอน
แนะให้รู้คิด (CGI) หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

1.ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ก่อนน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใช้ผู้สอนจะต้องท าความเข้าใจกับทุกองค์ประกอบของ
รูปแบบการเรียนการสอน โดยเฉพาะองค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ ปัจจัยที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
และปัจจัยสนับสนุนต่อครูผู้สอนต้องเตรียมความพร้อมก่อนน ารูปแบบไปใช้ ผู้สอนต้องศึกษาท าความเข้าใจ
องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการต่างๆทุกขั้นตอน พร้อมทั้งท าความเข้าใจกับ
ผู้เรียน ให้ผู้เรียนเข้าใจองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการต่างๆทุกข้ันตอน  
 2.ข้อเสนอแนะเพื่อน าการวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดข้ันสูง 
 2.2 ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่บูรณาการเนื้อหาสาระในรายวิชาเพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถในการคิดข้ันสูงด้านการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
 2.3 ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะต่างๆในศตวรรษที่ 21 

เช่น ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานเป็นทีม 
 2.4 ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ือส่งเสริมให้ครูมีความสามารถในการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดข้ันสูงของนักเรียน 
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ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

ผ่องศรี พัฒนมณี1*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่า

เนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านส่ือหรือ

กิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะน�า กระตุ้น หรืออ�านวยความสะดวก ท�าให้ผู้เรียนมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการ

ประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียงและรายวิชาวัฒนวิถีแห่งการด�ารงชีวิต น�าความ

รู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนไปถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดไม้ฝาดให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

วิธีกำรศึกษำ : กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียงและรายวิชาวัฒนวิถีแห่งการด�ารงชีวิต ภาคเรียนที่ 

1 ปีการศึกษา 2561 จ�านวน 47 คน และนักเรียนโรงเรียนวัดไม้ฝาด จ�านวน 89 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้คือ 

กิจกรรมและแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ 

ผลกำรศึกษำ : พบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการใช้ชีวิตรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง เสริมความรู้ในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

และมีเงินออม ร้อยละ 85 กิจกรรมที่ 2 นักเรียนสามารถท�าผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือน ได้ร้อยละ 91 กิจกรรมที่ 3 นักเรียนสามารถ

น�าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการด�าเนินชีวิต ได้ร้อยละ 93 

วจิำรณ์และสรปุ : นกัศกึษาสามารถน�าความรูก้ารประยกุต์ใช้ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปถ่ายทอดให้กบันกัเรยีนโรงเรยีนวดัไม้ฝาด

ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และน�ามาบูรณาการกับงานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมด้วยการจัดท�าโครงการวิถีชีวิตพอ

เพียงได้

ส�ำคัญ : เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดไม้ฝาด

1 อ. สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 92150
1 General education department. Faculty of science and fisheries technology Rajamangala University of technology Srivijaya 

Trang campus. 92150, Thailand
* Corresponding author: Tel: 081-3689638 E-mail address: sri9638@hotmail.com 
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Teaching and learning management for community services at Wat Mai Fad School for 

sustainable development based on the sufficiency economy philosophy

Pongsri Pattanamanee1*

Abstract

Introduction : Active Learning is a process of learning management based on the concept of intellectual 

creation. Active Learning will focus on the learning process rather than the content. The purpose is to help 

learners to connect knowledge or create knowledge in their own way by practicing through media or learning 

activities, with teachers instructing, encouraging or facilitating. Such processes allow learners to analyze, 

synthesize and evaluate from learning activities.

Objectives : To encourage students, who study in life and sufficiency economy courses and life style enhancement 

courses, can apply the knowledge gained from teaching and learning to Wat Mai Fad school’s students in terms 

of Knowledge of self-reliance and sustainability

Study methods : Sample group of students studying in life and sufficiency economy courses and life style 

enhancement courses, 1st semester, academic year 2018, sample number of 47 students And 89 students of 

Wat Mai Fad School by using a specific selection method. The tools used in the study were activities and 

questionnaires. The statistics used were mean and percentage. 

Results : It was found that students had knowledge and understanding of living in a sufficiency economy model. 

Enhance knowledge in reducing expenses - increase income and have 85 percent savings. Activity 2 Students 

can make 91 percent of household products. Activity 3 Students are able to integrate local wisdom into their 

lives. 93 percent. 

Criticism and summary : Students are able to apply knowledge on applying sufficiency economy philosophy 

to convey to students at Wat Mai Fad School to be able to be self-reliant and be integrated with arts and 

culture and environmental preservation by creating a project based on a sufficient lifestyle.

Keywords : sufficiency economy philosophy, Teaching and learning, Wat Mai Fad School
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บทน า 
Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructivism)  

ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นใน
ตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะน า กระตุ้น หรืออ านวยความ
สะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้นโดยกระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และการ
ประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและน าไปใช้ในสถานการณ์
อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1] ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  เป็นการเรียนการสอน
ที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอนท้ังในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการท างาน และการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้
ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศ และหลักการความคิดรวบยอด ผู้สอนจะเป็นผู้อ านวย
ความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์
ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง และวิชาวัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต เป็นรายวิชา
ที่สาขาศึกษาทั่วไปรับผิดชอบการสอน ซึ่งเป็นรายวิชาเลือกเสรี มีนักศึกษาที่เลือกเรียนจากหลายสาขาวิชา การเรียน
การสอนในสองรายวิชาดังกล่าวได้มีการเรียนการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการการเรียนการสอน การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วมท างานเป็นกลุ่ม 
มีกิจกรรมกลุ่มลักษณะต่างๆ อย่างหลากหลาย และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง 
มีประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม เข้าใจง่าย ตรงกับความเป็นจริง 
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างได้ผล และส่งเสริมให้มีโอกาสได้ปฏิบัติจริงจนเกิดความสามารถและทักษะจนติด
เป็นนิสัย ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกกล้าคิดกล้าท า ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน การ
ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมและจริยธรรมที่ถูกต้องดีงามให้ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย "บัณฑิตนักปฏิบัติ" 

วิกฤตทางเศรษฐกิจสังคมไทยปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ  
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพระราชด ารัสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเพื่อให้คนไทยสามารถด าเนิน
ชีวิตให้มีความสุขได้ในสังคมปัจจุบัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 3 ห่วงได้แก่ ความพอประมาณ ความมี
เหตุมีผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี และ 2 เง่ือนไข ได้แก่ ความรอบรู้ คุณธรรม รัฐบาลได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาใช้ในการขับเคลื่อนและได้กระตุ้นสร้างจิตส านึกเริ่มต้นด้วยแนวทางส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 6 
ด้านได้แก่ ด้านการลดรายจ่าย ด้านการเพิ่มรายได้ ด้านการประหยัด ด้านการเรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและด้านการเอื้ออารีให้กับประชาชนตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชนและขยายผลในทุก
พื้นที่ท่ัวประเทศ จะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เกิด
ขึ้นกับทุกระดับได้เป็นอย่างดี หากสามารถน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดและวิถีปฏิบัติด้วยความ
เข้าใจตระหนักถึงความส าคัญตลอดจนประยุกต์ใช้ให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมสามารถสร้างความมั่นคงของ
ประเทศให้ยั่งยืนตลอดไป [2] 

    โรงเรียนวัดไม้ฝาด เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบชายฝั่งทะเลอันดามัน มีภูเขาเตี้ยๆ สลับซับซ้อนกันไปมา  ในการจัดการเรียนการสอนประกอบ
ครูผู้สอนจ านวน 11 คน และนักเรียนจ านวน 89 คน  จากการลงพื้นที่ส ารวจความต้องการของคณะครูโรงเรียน 
วัดไม้ฝาด พบว่า ทางโรงเรียนต้องการพัฒนานักเรียนในด้านวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  จากความส าคัญดังกล่าวผู้ศึกษา
มีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนการสอนสู่การบริการวิชาการโรงเรียนวัดไม้ฝาดเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดกิจกรรมหลกั 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมการใช้ชีวิตรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง และ
เสริมความรู้ในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้  และมีเงินออม 2) กิจกรรมการท าผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในครัวเรือน  
3) กิจกรรมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการด าเนินชีวิต เพื่อที่ช่วยให้นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับ  
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียงและรายวิชาวัฒนวิถีแห่ง
การด ารงชีวิต น าความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนไปถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดไม้ฝาดให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

กลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 47 คน และนักเรียนโรงเรียนวัดไม้ฝาด จ านวน 89 
คน 

วิธีการศึกษา โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. ขั้นการวางแผน 

     1) ท าความเข้าใจ ช้ีแจง ข้อตกลงร่วมกับนักศึกษาเกี่ยวกับการองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

    2) ส ารวจความต้องการและวิเคราะห์ความต้องการของโรงเรียนวัดไม้ฝาด  
    3) ประชุมจัดท าแผนการระหว่างอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา เพื่อให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และ

การบูรณาการความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
    4) อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา ร่วมกันคิดกิจกรรมที่จะไปถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

ให้กับนักเรียน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการใช้ชีวิตรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมความรู้ในการลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีเงินออม กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการท าผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือน กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการด าเนินชีวิต 

   5) ประสานโรงเรียนแจ้งกิจกรรมที่จัดให้กับนักเรียน และวัน เวลา ในการเข้าจัดกิจกรรม 
2. ขั้นการด าเนินงาน 
   1) นักศึกษาประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการท ากิจกรรม พร้อมทั้งประสานงานอาจารย์ผู้สอนในการ

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม  
   2) นักศึกษาท าเรื่องเบิกวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมจากอาจารย์ผู้สอน 
      วัสดุอุปกรณ์ 



1899

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

    โรงเรียนวัดไม้ฝาด เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบชายฝั่งทะเลอันดามัน มีภูเขาเตี้ยๆ สลับซับซ้อนกันไปมา  ในการจัดการเรียนการสอนประกอบ
ครูผู้สอนจ านวน 11 คน และนักเรียนจ านวน 89 คน  จากการลงพื้นที่ส ารวจความต้องการของคณะครูโรงเรียน 
วัดไม้ฝาด พบว่า ทางโรงเรียนต้องการพัฒนานักเรียนในด้านวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  จากความส าคัญดังกล่าวผู้ศึกษา
มีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนการสอนสู่การบริการวิชาการโรงเรียนวัดไม้ฝาดเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดกิจกรรมหลกั 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมการใช้ชีวิตรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง และ
เสริมความรู้ในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้  และมีเงินออม 2) กิจกรรมการท าผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในครัวเรือน  
3) กิจกรรมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการด าเนินชีวิต เพื่อที่ช่วยให้นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับ  
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียงและรายวิชาวัฒนวิถีแห่ง
การด ารงชีวิต น าความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนไปถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดไม้ฝาดให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

กลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 47 คน และนักเรียนโรงเรียนวัดไม้ฝาด จ านวน 89 
คน 

วิธีการศึกษา โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. ขั้นการวางแผน 

     1) ท าความเข้าใจ ช้ีแจง ข้อตกลงร่วมกับนักศึกษาเกี่ยวกับการองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

    2) ส ารวจความต้องการและวิเคราะห์ความต้องการของโรงเรียนวัดไม้ฝาด  
    3) ประชุมจัดท าแผนการระหว่างอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา เพื่อให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และ

การบูรณาการความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
    4) อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา ร่วมกันคิดกิจกรรมที่จะไปถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

ให้กับนักเรียน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการใช้ชีวิตรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมความรู้ในการลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีเงินออม กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการท าผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือน กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการด าเนินชีวิต 

   5) ประสานโรงเรียนแจ้งกิจกรรมที่จัดให้กับนักเรียน และวัน เวลา ในการเข้าจัดกิจกรรม 
2. ขั้นการด าเนินงาน 
   1) นักศึกษาประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการท ากิจกรรม พร้อมทั้งประสานงานอาจารย์ผู้สอนในการ

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม  
   2) นักศึกษาท าเรื่องเบิกวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมจากอาจารย์ผู้สอน 
      วัสดุอุปกรณ์ 



1900

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

      กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการใช้ชีวิตรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมความรู้ในการลดรายจ่าย เพิ่ม
รายได้ และมีเงินออม ประกอบด้วย บัญชีครัวเรือน ออมวันละนิดเพื่อชีวิตที่มั่นคง แปลงนาสาธิต เพาะเห็ด เลี้ยงไก่ 
และสวนครัวรั้วกินได้ การคัดแยกขยะและขยะมาประดิษฐ์เป็นของใช้ในชีวิตประจ าวัน 

      กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการท าผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือน ประกอบด้วย ท าน้ ายาล้างจาน ท าน้ ายาซัก
ผ้าน้ ายาปรับผ้านุ่ม ท าสบู่เหลว น้ ายาล้างห้องน้ า การท าผ้ากันเปื้อน ท าเสื้อฝนท าร่มจากถุงนม และการท าหมวกจาก
กล่องนม 

      กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย  การ
เสริมสร้างทักษะอาชีพ (ท ากล้วยฉาบรสพิซซ่า รสปาริก้า รสบาบิคิว รสสาหร่ายและรสรวม ท าเกรียบข้าวจากข้าวสังข์
หยด ข้าวพองปรุงรสท าจากข้าวกล้องสังข์หยดกับข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่) ปลูกสมุนไพรไทยและภูมิทัศน์โรงเรียนสวยงาม
ด้วยพืชสวนครัวและสมุนไพร 

   3) นักศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมโดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นที่ปรึกษา ก่อนด าเนินกิจกรรม (Pre-Test) เก็บ
รวมรวมข้อมูลก่อนการทดลอง ใน 3 กิจกรรม และหลังการด าเนินกิจกรรม ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 3 
กิจกรรม ไว้เป็นข้อมูลหลังการทดลอง (Post-test) ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

   4) สรุปผลและจัดท ารายงานผลกิจกรรมฉบับสมบูรณ์ส่งอาจารย์ผู้สอน 
   5) น าเสนอผลการด าเนินกิจกรรมหน้าช้ันเรียน และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ 
3. ข้ันการสรุปและประเมินผล 
   1) ประเมินผลด้วยแบบสอบถาม 
   2) ติดตามจากการรายงานผลและสรุปผลกิจกรรมและการน าเสนอผลการด าเนินกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 
   3) ร่วมกันสรุปผลการด าเนินกิจกรรมสู่การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป 
4. ติดตามผลการด าเนินกิจกรรม มีการติดตามผลหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม และติดตามผลหลังเสร็จสิ้น

การจัดกิจกรรมแล้ว 3 เดือน   

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การหาค่าร้อยละ   

ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา 

การจั ด ก าร เรี ย น การสอน สู่ ก ารบ ริ ก ารวิ ช าก าร โรงเรี ย น วั ด ไม้ ฝ าด เพื่ อ ก ารพั ฒ น าที่ ยั่ งยื น 
ด้านวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า 1) กิจกรรมการใช้ชีวิตรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมความรู้ในการลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้และมีเงินออม นักศึกษาสามรถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถท า
รายรับ – รายจ่ายเป็น มีเงินออม ท านาข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็น  ท าฟาร์มเพาะเห็ดฮังการีเป็น เลี้ยงไก่ไข่เป็น ปลูกพืชสวน
ครัวได้ รู้จักการคัดแยกขยะ ใช้ถุงนมท าผ้ากันเปื้อน ท าร่ม ท ากระเป๋าใส่ของ ท าหมวกจากกล่องนมได้ ร้อยละ 85   
2) กิจกรรมการท าผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือน นักศึกษาสามรถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถท าน้ ายาล้างจาน น้ ายาซักผ้า น้ ายาปรับผ้านุ่ม สบู่เหลว น้ ายาล้างห้องน้ าได้ ร้อยละ  91   3) กิจกรรมการน า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการด าเนินชีวิต นักศึกษาสามรถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถท ากล้วยฉาบรสพิซซ่า รสปาริก้า รสบาบิคิว รสสาหร่ายและรสรวม   ท าเกรียบข้าวจากข้าวสังข์หยด ข้าว
พองปรุงรส (ท าจากข้าวกล้องสังข์หยดกับข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี)่เป็น นักเรียนรู้สรรพคุณของสมนุไพร และสามารถจัดภูมิ
ทัศน์โรงเรียนสวยด้วยพืชสวนครัวและสมุนไพรได้ ร้อยละ 93  ซึ่งสอดคล้องกับ[3] ผลการศึกษาพฤติกรรมการด าเนิน
ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 6 ด้านของสมาชิกในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า 1) พฤติกรรมด้านการลด

รายจ่ายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก ( = 3.86, S.D = 0.83) เป็นล าดับท่ี 1 คือ มีการปลูกพืชผักสวน
ครัว/รั้วกินได้ การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงหมู หรือการเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก การเลี้ยงปลา ฯลฯ ไว้เพื่อการบริโภค 

    

 
ภาพผลผลิตที่ได้จากการการจดัการเรียนการสอนสู่การบริการวิชาการโรงเรียนวัดไมฝ้าด 

สรุปผล 

การจั ด ก าร เรี ย น การสอ น สู่ ก ารบ ริ ก ารวิ ช าก าร โรงเรี ย น วั ด ไม้ ฝ าด เพื่ อ ก ารพั ฒ น าที่ ยั่ งยื น 
ด้านวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
นักเรียนโรงเรียนวัดไม้ฝาดให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถน าความรู้มาบูรณาการกับงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดท าโครงการวิถีชีวิตพอเพียงให้กับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมงในการท าผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือนได้  และจากการติดตามผลหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมด้านวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว 3 เดือน พบว่า โรงเรียนมีรายได้ จ านวนเงิน 9,117  บาท จากการกิจกรรมการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายได้แก่ ปลาดุก ไข่ไก่ เห็ดฮังการี 
และผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน เช่น น้ ายาล้างจาน น้ ายาซักผ้า น้ ายาปรับผ้านุ่ม  สบู่เหลว และน้ ายาขัดห้องน้ า เป็นต้น 
วางจ าหน่ายในร้านค้าสหกรณ์ของโรงเรียน 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาที่ให้การสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ปีงบประมาณ 2561  
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รายจ่ายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก ( = 3.86, S.D = 0.83) เป็นล าดับท่ี 1 คือ มีการปลูกพืชผักสวน
ครัว/รั้วกินได้ การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงหมู หรือการเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก การเลี้ยงปลา ฯลฯ ไว้เพื่อการบริโภค 

    

 
ภาพผลผลิตที่ได้จากการการจดัการเรียนการสอนสู่การบริการวิชาการโรงเรียนวัดไมฝ้าด 

สรุปผล 

การจั ด ก าร เรี ย น การสอน สู่ ก ารบ ริ ก ารวิ ช าก าร โรงเรี ย น วั ด ไม้ ฝ าด เพื่ อ ก ารพั ฒ น าที่ ยั่ งยื น 
ด้านวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
นักเรียนโรงเรียนวัดไม้ฝาดให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถน าความรู้มาบูรณาการกับงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดท าโครงการวิถีชีวิตพอเพียงให้กับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมงในการท าผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือนได้  และจากการติดตามผลหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมด้านวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว 3 เดือน พบว่า โรงเรียนมีรายได้ จ านวนเงิน 9,117  บาท จากการกิจกรรมการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายได้แก่ ปลาดุก ไข่ไก่ เห็ดฮังการี 
และผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน เช่น น้ ายาล้างจาน น้ ายาซักผ้า น้ ายาปรับผ้านุ่ม  สบู่เหลว และน้ ายาขัดห้องน้ า เป็นต้น 
วางจ าหน่ายในร้านค้าสหกรณ์ของโรงเรียน 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาที่ให้การสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง ปีงบประมาณ 2561  
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บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กำรหำปริมำณควำมร้อนจำกปฏิกิริยำ

ภัทราภรณ์ เสือแก้ว1 ภัทราวดี พันธุ์ทอง1 และจิราพร ช่อมณี2*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยาสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ใกล้เคียงกับ การ

สอนจริงในห้องเรียน รวมทั้งช่วยในการทบทวนบทเรียนได้ จึงท�าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างและหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา และเปรียบ

เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

วิธีกำรศึกษำ : ศึกษาเนื้อหา เรื่อง ความร้อนของปฏิกิริยา และโปรแกรม Adobe Captivate 9 เขียนเค้าโครง ด�าเนินการจัดท�าบท

เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิเคราะห์หาคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นน�าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง และวิเคราะห์ผล โดยการทดสอบ

ที 

ผลกำรศกึษำ : บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เรือ่ง การหาปรมิาณความร้อนจากปฏกิริยิา ทีส่ร้างขึน้ มคีะแนนการประเมนิคณุภาพ

โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ในภาพรวมคิดคะแนนเป็นร้อยละ 96.67 เมื่อน�าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียนกับนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนวรนารเีฉลมิ จงัหวดัสงขลาโดยท�าการทดสอบก่อนเรยีนและหลังเรยีน พบว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรยีนเท่ากบั 

2.50 และหลังเรียนเท่ากับ 4.67

วิจำรณ์และสรุป : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก เมื่อน�า

ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม โดยท�าการทดสอบ ก่อนเรียนและ

หลังเรียน พบว่าคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ค�ำส�ำคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1 นิสิตปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ – เคมี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
2 อ.ดร., สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
1 Undergraduate student, Department of Chemistry, Faculty of Education, Thaksin University, Songkhla, 90000, Thailand
2 Lecturer,Dr., Department of Basic Science and Mathematics, Faculty of Science, Thaksin University, Songkhla, 90000, Thailand
* Corresponding author: Tel.:081-4798992. E-mail address:chomanee_j@yahoo.co.th
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Computer Assisted Instruction : Measuring Thermal of Reaction

 Pattaraporn Suakaew1, Pattarawadee Puntong1 and Jiraporn chomanee2*

Abstract

Introduction : Computer Assisited Instruction about Measuring Thermal of Reaction it cans relay knowledge 

with classroom teaching include helping to review lesson.thus making student increase learning achievement.

Objective : To construct and find quality of Computer Assisited Instruction about Measuring Thermal of Reaction 

and compare learning achievement Pretest and Posttest studying with Computer Assisited Instruction about 

Measuring Thermal of Reaction.

Methods : To study the content of the thermal of reaction and Adobe Captivate9 program and create Com-

puter Assisited Instruction about Measuring Thermal of Reaction,analyze quality by experts.The applied to the 

sample group and analyze result by t-test.

Results: Computer Assisited Instruction about Measuring Thermal of Reaction has a quality assessment by ex-

perts.The percentage value is 96.67. when used in classroom teaching with student of Matayomsuksa 2 in 

Woranarichaloem school,songkhla province.The before and after test average score was 2.50 and 4.67. 

Conclusion: An overall of experts’satisfaction toward CAI was at a good level.By testing before and after study-

ing it was found that learning achievement comparison of student after studying with CAI was higher than before 

studying without it at a significant level of 0.01. 

Keywords : Computer Assisited Instruction, Quality of Computer Assisited Instruction, The pretest and 

posttest results
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บทน า 

 ปัจจุบันวิทยาศาสตร์ได้ถูกสอดแทรกเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในทุกระดับชั้น แต่ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังคงไม่เข้าใจ
เน้ือหาของวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง  ซ่ึงสาเหตุของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ไม่ประสบผลส าเร็จน้ัน อาจเน่ืองมาจากเน้ือหา
เป็นนามธรรมมากเกินไปจึงยากต่อการท าความเข้าใจ ซ่ึงจากเหตุผลข้างต้นอาจเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้เรียนเกิ ดเจตคติที่ไม่ดี           
ต่อวิทยาศาสตร์  

 ผู้วิจัยได้เห็นถึงสภาพปัญหาดังกล่าวดังกล่าว จึงได้สืบค้นเน้ือหาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ซ่ึงได้สนใจศึกษาเรื่อง ความร้อน 
โดยมองเห็นว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเก่ียวปฏิกิริยาการดูดและคายความร้อน และยังไม่สามารถเชื่อมโยง
กับสิ่งใกล้ตัวที่อยู่ในชีวิตประจ าวันได้ ผู้วิจัยจึงได้จัดท าสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การหาปริมาณความร้อนจาก
ปฏิกิริยา ซ่ึงประกอบไปด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน เน้ือหาพร้อมภาพประกอบ แบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียน ซ่ึงจะช่วยให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจนในเรื่องปฏิกิริยาการดูดและคายความร้อนมากขึ้น ได้เห็นถึงปฏิกิริยาที่พบเจอใน
ชีวิตประจ าวัน และน าไปสู่การค านวณหาปริมาณความร้อนได้ อีกทั้งยังเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนได้มากยิ่งขึ้น  

วิธีด าเนินการ 

 วิธีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา มีดังต่อไปน้ี 
1. ศึกษาปัญหาของการเรียนเรื่องการหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา 
2. ศึกษาเน้ือหาที่จะสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซ่ึงมีเน้ือหาดังต่อไปน้ี 1) เน้ือหาเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน  2) เน้ือหาเรื่องการหาปริมาณความรอ้นจากปฏิกิริยา 3) เน้ือหาวิธีการใช้โปรแกรม Adobe Captivate 9 
3. เขียนเค้าโครงการด าเนินงาน โดยเขียนเน้ือหาเรื่องการหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยาและเขียนขั้นตอนในการ

ปฏิบัติและรูปแบบการน าเสนอ  
4. ด าเนินการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีขั้นตอนดังน้ี 1) เขียน story board ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์    

ช่วยสอนออกเป็นเฟรมต่าง ๆ 2) น า story board ที่เขียนมาสร้างเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) ตรวจสอบเน้ือหาและ
รายละเอียดของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4) ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสมบูรณ์ของสื่อ 5) ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์  

5. น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยาไปใช้สอนในโรงเรียนเป็นเวลา 2 คาบ  
วิธีการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นไปประเมินคุณภาพโดยใช้แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนส าหรับผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงประเมินทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ได้แก่ ด้านเน้ือหาและการน าเสนอ ด้านภาพ เสียง และ
การใช้ภาษา และด้านการออกแบบ 

2. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา จ านวน 1 แผน เวลา 2 คาบ โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5e) จากน้ันน าไปปฏิบัติการสอนตามแผนการสอน โดยก่อนปฏิบัติการสอนจะทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบเรื่องการหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยาจ านวน 10 ข้อ 

3. เ ม่ือสิ้นสุดการสอนจะทดสอบวัดผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนโดยใช้ แบบทดสอบเรื่อง            
การหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา จ านวน 10 ข้อ  

4. น าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้จากการตรวจแบบทดสอบ มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติด้วย
โปรแกรม SPSS 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา   

ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา ใช้การทดสอบค่าที(t-test) แบบกลุ่มตัวอย่างเดียว 
(t-test One Sample) โดยใช้โปรแกรม SPSS 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย 
 1. จากการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยาโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ได้ท าการประเมินคุณภาพ ทั้งหมด  3 ด้าน ได้แก่ ได้แก่ ด้านที่ 1 เน้ือหาและการน าเสนอ ด้านที่ 2 ภาพ เสียง และการ
ใช้ภาษา ด้านที่ 3 ด้านการออกแบบ ซ่ึงได้ผลดังตารางที่ 1 และ 2 
ตารางท่ี 1 แสดงระดับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความคิดเห็นของ ผู้ทรงคุณวุฒิต่อ           
              บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา 

 

รายการประเมิน 

ระดับคะแนนความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ(คนที่) 

คะแนนเฉลี่ย ร้อย
ละ 

ระดับความ
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 1 2 3 

1. ด้านเน้ือหาและการน าเสนอ 

    1.1 เน้ือหาบทเรียนครอบคลุมวัตถุประสงค์ 4 5 5 4.67 93.33 ดีมาก 

    1.2 การแยกย่อยเน้ือหาเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ 

4 5 5 4.67 93.33 ดีมาก 

    1.3 การล าดับขั้นการน าเสนอเน้ือหา 4 5 5 4.67 93.33 ดีมาก 

    1.4 ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา 4 5 5 4.67 93.33 ดีมาก 

    1.5 ความน่าสนใจของเน้ือหาบทเรียน 4 5 5 4.67 93.33 ดีมาก 

รวม 20 25 25 4.67 93.33 ดีมาก 
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

บทน า 

 ปัจจุบันวิทยาศาสตร์ได้ถูกสอดแทรกเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในทุกระดับชั้น แต่ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังคงไม่เข้าใจ
เน้ือหาของวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง  ซ่ึงสาเหตุของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ไม่ประสบผลส าเร็จน้ัน อาจเน่ืองมาจากเน้ือหา
เป็นนามธรรมมากเกินไปจึงยากต่อการท าความเข้าใจ ซ่ึงจากเหตุผลข้างต้นอาจเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้เรียนเกิ ดเจตคติที่ไม่ดี           
ต่อวิทยาศาสตร์  

 ผู้วิจัยได้เห็นถึงสภาพปัญหาดังกล่าวดังกล่าว จึงได้สืบค้นเน้ือหาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ซ่ึงได้สนใจศึกษาเรื่อง ความร้อน 
โดยมองเห็นว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเก่ียวปฏิกิริยาการดูดและคายความร้อน และยังไม่สามารถเชื่อมโยง
กับสิ่งใกล้ตัวที่อยู่ในชีวิตประจ าวันได้ ผู้วิจัยจึงได้จัดท าสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การหาปริมาณความร้อนจาก
ปฏิกิริยา ซ่ึงประกอบไปด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน เน้ือหาพร้อมภาพประกอบ แบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียน ซ่ึงจะช่วยให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจนในเรื่องปฏิกิริยาการดูดและคายความร้อนมากขึ้น ได้เห็นถึงปฏิกิริยาที่พบเจอใน
ชีวิตประจ าวัน และน าไปสู่การค านวณหาปริมาณความร้อนได้ อีกทั้งยังเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนได้มากยิ่งขึ้น  

วิธีด าเนินการ 

 วิธีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา มีดังต่อไปน้ี 
1. ศึกษาปัญหาของการเรียนเรื่องการหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา 
2. ศึกษาเน้ือหาที่จะสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซ่ึงมีเน้ือหาดังต่อไปน้ี 1) เน้ือหาเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน  2) เน้ือหาเรื่องการหาปริมาณความรอ้นจากปฏิกิริยา 3) เน้ือหาวิธีการใช้โปรแกรม Adobe Captivate 9 
3. เขียนเค้าโครงการด าเนินงาน โดยเขียนเน้ือหาเรื่องการหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยาและเขียนขั้นตอนในการ

ปฏิบัติและรูปแบบการน าเสนอ  
4. ด าเนินการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีขั้นตอนดังน้ี 1) เขียน story board ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์    

ช่วยสอนออกเป็นเฟรมต่าง ๆ 2) น า story board ที่เขียนมาสร้างเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) ตรวจสอบเน้ือหาและ
รายละเอียดของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4) ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสมบูรณ์ของสื่อ 5) ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์  

5. น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยาไปใช้สอนในโรงเรียนเป็นเวลา 2 คาบ  
วิธีการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นไปประเมินคุณภาพโดยใช้แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนส าหรับผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงประเมินทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ได้แก่ ด้านเน้ือหาและการน าเสนอ ด้านภาพ เสียง และ
การใช้ภาษา และด้านการออกแบบ 

2. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา จ านวน 1 แผน เวลา 2 คาบ โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5e) จากน้ันน าไปปฏิบัติการสอนตามแผนการสอน โดยก่อนปฏิบัติการสอนจะทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบเรื่องการหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยาจ านวน 10 ข้อ 

3. เ ม่ือสิ้นสุดการสอนจะทดสอบวัดผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนโดยใช้ แบบทดสอบเรื่อง            
การหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา จ านวน 10 ข้อ  

4. น าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้จากการตรวจแบบทดสอบ มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติด้วย
โปรแกรม SPSS 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา   

ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา ใช้การทดสอบค่าที(t-test) แบบกลุ่มตัวอย่างเดียว 
(t-test One Sample) โดยใช้โปรแกรม SPSS 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย 
 1. จากการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยาโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ได้ท าการประเมินคุณภาพ ทั้งหมด  3 ด้าน ได้แก่ ได้แก่ ด้านที่ 1 เน้ือหาและการน าเสนอ ด้านที่ 2 ภาพ เสียง และการ
ใช้ภาษา ด้านที่ 3 ด้านการออกแบบ ซ่ึงได้ผลดังตารางที่ 1 และ 2 
ตารางท่ี 1 แสดงระดับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความคิดเห็นของ ผู้ทรงคุณวุฒิต่อ           
              บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา 

 

รายการประเมิน 

ระดับคะแนนความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ(คนที่) 

คะแนนเฉลี่ย ร้อย
ละ 

ระดับความ
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 1 2 3 

1. ด้านเน้ือหาและการน าเสนอ 

    1.1 เน้ือหาบทเรียนครอบคลุมวัตถุประสงค์ 4 5 5 4.67 93.33 ดีมาก 

    1.2 การแยกย่อยเน้ือหาเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ 

4 5 5 4.67 93.33 ดีมาก 

    1.3 การล าดับขั้นการน าเสนอเน้ือหา 4 5 5 4.67 93.33 ดีมาก 

    1.4 ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา 4 5 5 4.67 93.33 ดีมาก 

    1.5 ความน่าสนใจของเน้ือหาบทเรียน 4 5 5 4.67 93.33 ดีมาก 

รวม 20 25 25 4.67 93.33 ดีมาก 
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รายการประเมิน 

ระดับคะแนนความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ(คนที่) 

คะแนนเฉลี่ย ร้อย
ละ 

ระดับความ
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 1 2 3 

2. ด้านภาพ เสียง และการใช้ภาษา       

    2.1 ความตรงตามเน้ือหาของภาพที่น าเสนอ 5 5 5 5 100 ดีมาก 

    2.2 ความถูกต้องของการใช้ไวยกรณ์ในการใช้
ค าอธิบาย 

5 4 5 4.67 93.33 ดีมาก 

    2.3 การสื่อความหมายของภาพประกอบ
บทเรียน 

5 5 5 5 100 ดีมาก 

    2.4 การเร้าความสนใจด้วยเสียงประกอบ
บทเรียน 

5 4 5 4.67 93.33 ดีมาก 

รวม 20 18 20 19.34 96.67 ดีมาก 

3. ด้านการออกแบบ 

    3.1 แบบอักษรที่ใช้น าเสนอเน้ือหามีความ
เหมาะสม 

5 5 5 5 100 ดีมาก 

    3.2 ขนาดตัวอักษรที่ใช้น าเสนอเน้ือหามีความ
เหมาะสม 

5 5 5 5 100 ดีมาก 

    3.3 ความเหมาะสมของการเลือกใช้สีตัวอักษร 5 5 5 5 100 ดีมาก 

    3.4 ความชัดเจนของตัวอักษรบนพื้นหลังสีต่างๆ 5 5 5 5 100 ดีมาก 

    3.5 ความเหมาะสมของการเลือกใช้สีพื้นจอภาพ 5 5 5 5 100 ดีมาก 

รวม 25 25 25 25 100 ดีมาก 

 
 
 
 
 
 

 
 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละ ระดับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านและภาพรวมทั้ง 3 ด้าน 

รายการประเมิน ร้อยละ ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

1. ด้านเน้ือหาและการน าเสนอ 93.33 ดีมาก 

2. ด้านภาพ เสียง และการใช้ภาษา 96.67 ดีมาก 

3. ด้านการออกแบบ 100 ดีมาก 

รวม 96.67 ดีมาก 

จากตารางที่ 1  คะแนนเฉลี่ย ค่าร้อยละ และระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
ทุกด้าน และจากตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ย ค่าร้อยละ และระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน คิดเป็นร้อยละ 96.67    
ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ดีมาก แสดงว่าคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา อยู่ในเกณฑ์ดี
มาก สามารถน าไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนต่อไปได้ 

2. ผลการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยาไปใช้ในโรงเรียนพบว่าผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนในเรื่อง การหาปริมาณความรอ้นจากปฏิกิริยาได้ผลดังตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 แสดงคะแนนเฉลี่ย และความแปรปรวนของคะแนนสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม          
             ที่เรียนโดยบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา ( n=42 ) 
 

รายการ 

คะแนนสอบ  

t 

 

Sig ก่อนเรียน หลังเรียน 

x ̅ S.D. x ̅ S.D. 

การทดสอบ 2.50 1.065 4.67 1.203 9.282⁎ 0.000 

*แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากตารางที่ 3 แสดง คะแนนเฉลี่ย และความแปรปรวนของคะแนนสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน     
วรนารีเฉลิม ที่เรียนโดยบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา พบว่านักเรียนมีคะแนน
สอบก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

อภิปรายผลการทดลอง  

 เม่ือท าการหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา โดยการน าคะแนน
ที่ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านประเมิน มาหาค่าเฉลี่ยและคิดเป็นร้อยละในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านเน้ือหาและการน าเสนอ ด้านภาพ เสียง 
และการใช้ภาษา และด้านการออกแบบ พบว่าทั้งสามด้านมีคะแนนในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 96.67 เม่ือน ามาพิจารณากับเกณฑ์
ที่ก าหนดถือว่าอยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดีมาก พบว่า ด้านการออกแบบมีระดับคะแนนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาด้านภาพเสียง 
และการใช้ภาษา คิดเป็นร้อยละ 96.67 และด้านเน้ือหาและการน าเสนอ คิดเป็นร้ อยละ 93.33  เม่ือน ามาพิจารณากับเกณฑ์      
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าร้อยละ ระดับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านและภาพรวมทั้ง 3 ด้าน 

รายการประเมิน ร้อยละ ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

1. ด้านเน้ือหาและการน าเสนอ 93.33 ดีมาก 

2. ด้านภาพ เสียง และการใช้ภาษา 96.67 ดีมาก 

3. ด้านการออกแบบ 100 ดีมาก 

รวม 96.67 ดีมาก 

จากตารางที่ 1  คะแนนเฉลี่ย ค่าร้อยละ และระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
ทุกด้าน และจากตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ย ค่าร้อยละ และระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน คิดเป็นร้อยละ 96.67    
ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ดีมาก แสดงว่าคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา อยู่ในเกณฑ์ดี
มาก สามารถน าไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนต่อไปได้ 

2. ผลการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยาไปใช้ในโรงเรียนพบว่าผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนในเรื่อง การหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยาได้ผลดังตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 แสดงคะแนนเฉลี่ย และความแปรปรวนของคะแนนสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม          
             ที่เรียนโดยบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา ( n=42 ) 
 

รายการ 

คะแนนสอบ  

t 

 

Sig ก่อนเรียน หลังเรียน 

x ̅ S.D. x ̅ S.D. 

การทดสอบ 2.50 1.065 4.67 1.203 9.282⁎ 0.000 

*แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากตารางที่ 3 แสดง คะแนนเฉลี่ย และความแปรปรวนของคะแนนสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน     
วรนารีเฉลิม ที่เรียนโดยบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา พบว่านักเรียนมีคะแนน
สอบก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

อภิปรายผลการทดลอง  

 เม่ือท าการหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา โดยการน าคะแนน
ที่ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านประเมิน มาหาค่าเฉลี่ยและคิดเป็นร้อยละในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านเน้ือหาและการน าเสนอ ด้านภาพ เสียง 
และการใช้ภาษา และด้านการออกแบบ พบว่าทั้งสามด้านมีคะแนนในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 96.67 เม่ือน ามาพิจารณากับเกณฑ์
ที่ก าหนดถือว่าอยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดีมาก พบว่า ด้านการออกแบบมีระดับคะแนนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาด้านภาพเสียง 
และการใช้ภาษา คิดเป็นร้อยละ 96.67 และด้านเน้ือหาและการน าเสนอ คิดเป็นร้ อยละ 93.33  เม่ือน ามาพิจารณากับเกณฑ์      
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ที่ก าหนดถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ดังน้ันจึงสามารถน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา 
ที่ผ่านการประเมินคุณภาพไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนวรนารีเฉลิม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 
42 คน โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมี
ความเข้าใจในเน้ือหามากขึ้น ซ่ึงจากการทดสอบทางสถิติพบว่า คะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยที่คะแนนสอบหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน ดังน้ัน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การหาปริมาณ
ความร้อนจากปฏิกิริยาสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 

สรุปผลการวิจัย 

 1.  สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา โดยการสร้างในรูปแบบของสื่อ    
เพื่อใช้ควบคู่กับการเรียนการสอน จะประกอบด้วยส่วนของเน้ือหาที่มีองค์ความรู้ครอบคลุมในเรื่อง การหาปริมาณความร้อนจาก
ปฏิกิริยา แบบทดสอบ แบบฝึกหัด ที่มีความยากง่าย ท้าทายความสามารถของผู้ใช้งาน การทดลองประกอบไปด้วย 3 ทดลอง    
คือ ดูด VS คาย น้ าหนักที่แตกต่าง และความต่างที่เข้ากันได้  เพื่อที่จะศึกษาว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทดูด
หรือคายความร้อน  ปริมาณสารที่แตกต่างกันส่งผลต่อปริมาณความร้อนที่แตกต่างกันอย่างไร และเม่ือกรดท าปฏิกิริยากับเบส    
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงความร้อนเป็นอย่างไร จะท าให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจในเน้ือหาและมองเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

2.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา ที่สร้างขึ้น มีคะแนนการประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ซ่ึงประเมินในด้านเน้ือหาและการน าเสนอ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 93.33 ด้านภาพ เสียง และการใช้ภาษา     
คิดคะแนนเป็นร้อยละ 96.67 และด้านการออกแบบคิดคะแนนเป็นร้อยละ 100 มีคะแนนในภาพรวมคิดคะแนนเป็นร้อยละ 96.67 
ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก 

3.  น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยาที่ สร้างขึ้น ไปใช้ประกอบการเรียน    
การสอนในชั้นเรียนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม โดยท าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า
คะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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ที่ก าหนดถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ดังน้ันจึงสามารถน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา 
ที่ผ่านการประเมินคุณภาพไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนวรนารีเฉลิม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 
42 คน โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมี
ความเข้าใจในเน้ือหามากขึ้น ซ่ึงจากการทดสอบทางสถิติพบว่า คะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยที่คะแนนสอบหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน ดังน้ัน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การหาปริมาณ
ความร้อนจากปฏิกิริยาสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 

สรุปผลการวิจัย 

 1.  สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา โดยการสร้างในรูปแบบของสื่อ    
เพื่อใช้ควบคู่กับการเรียนการสอน จะประกอบด้วยส่วนของเน้ือหาที่มีองค์ความรู้ครอบคลุมในเรื่อง การหาปริมาณความร้อนจาก
ปฏิกิริยา แบบทดสอบ แบบฝึกหัด ที่มีความยากง่าย ท้าทายความสามารถของผู้ใช้งาน การทดลองประกอบไปด้วย 3 ทดลอง    
คือ ดูด VS คาย น้ าหนักที่แตกต่าง และความต่างที่เข้ากันได้  เพื่อที่จะศึกษาว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทดูด
หรือคายความร้อน  ปริมาณสารที่แตกต่างกันส่งผลต่อปริมาณความร้อนที่แตกต่างกันอย่างไร และเม่ือกรดท าปฏิกิริยากับเบส    
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงความร้อนเป็นอย่างไร จะท าให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจในเน้ือหาและมองเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

2.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยา ที่สร้างขึ้น มีคะแนนการประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ซ่ึงประเมินในด้านเน้ือหาและการน าเสนอ คิดคะแนนเป็นร้อยละ 93.33 ด้านภาพ เสียง และการใช้ภาษา     
คิดคะแนนเป็นร้อยละ 96.67 และด้านการออกแบบคิดคะแนนเป็นร้อยละ 100 มีคะแนนในภาพรวมคิดคะแนนเป็นร้อยละ 96.67 
ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก 

3.  น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การหาปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยาที่ สร้างขึ้น ไปใช้ประกอบการเรียน    
การสอนในชั้นเรียนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม โดยท าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า
คะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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กำรจัดสภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมควำมคิดเห็นของครู

สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2

มะดือเลาะ นาราพัฒน์1* และศิลป์ชัย สุวรรณมณี2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การจดัสภาพแวดล้อมทีด่แีละเอือ้ต่อการจดัการเรยีนรูจ้ะมอีทิธพิลต่อการเรยีนรูข้องผู้เรยีนทัง้ทางตรงและทางอ้อม สภาพแวดล้อมทีด่ี

จะส่งเสริมให้ผูเ้รยีนมคีวามต้ังใจในการเรยีนรู ้การพฒันาการจดัสภาพแวดล้อมของสถานศกึษาทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรู ้จะส่งผลต่อผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้พัฒนาสูงขึ้น

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของ

ครสูงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานราธวิาส เขต 2 จ�าแนกตามตัวแปร เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ประสบการณ์และ

ขนาดของสถานศึกษาในการปฏิบัติงาน

วิธีกำรศึกษำ : กลุ่มตัวอย่างคือครูผู้สอน จ�านวน 322 คนเครือ่งมอืการวจิยัเป็นแบบสอบถาม มค่ีาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั

เท่ากบั .977 สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและค่าเอฟ

ผลกำรศึกษำ : การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบพบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน มี

ความคิดเห็นต่อการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ครูที่มีอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์และขนาดสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

สรปุผล : จากการศกึษาครัง้นีพ้บว่าการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรู ้ตามความคิดเหน็ของครสัูงกัดส�านกังาน
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Environmental Management of Educational Institutions Facilitating Learning Management 

based on Opinions of Teachers under Narathiwat 

Primary Educational Service Area Office 2

Madueloh Narapat1* and Sinchai Suwanmanee2

Abstract

Introduction: Environmental Management of Educational Institutions Facilitating Learning Management Influence 

direct and indirect learning of learners. A good environment will encourage learners to have a willingness to 

learn. The development of an educational environment that is conducive to learning management will affect 

the learning achievement of learners higher.

Objectives : To study and compare the environmental management of educational institutions facilitating learn-

ing management based on opinion of teachers under Narathiwat Primary Educational Service Area Office 2 to 

different variables: gender, age, educational level, work experience, and school size.

Methods : The sample were consisted of 312 teachers. The research instrument was the questionnaire. The 

data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.

Results : The results of this study showed that the teachers under Narathiwat Primary Educational Service Area 

Office 2 had opinions towards the environmental management of educational institutions facilitating learning 

management at high level, both holistic and individual aspect. Moreover, the comparison revealed that the 

teachers having different gender had different opinion significantly at 0.01, while the opinions of teachers hav-

ing no difference in age, educational level, work experience, and school size were not different.

Conclusion : The results of this study showed that the teachers under Narathiwat Primary Educational Service 

Area Office 2 had opinions towards the environmental management of educational institutions facilitating 

learning management at high level, both holistic and individual aspect.

Keywords : Environmental Management, Teacher



1912

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

บทน า 
 สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของ
ผู้เรียน หนึ่งในภารกิจของสถานศึกษา คือ การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวย
ความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรูแ้ละมีความรอบรู้ (รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ. 2555 : 17) การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องตระหนักและอ านวย
ความสะดวกตา่งๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ชีวิตประจ าวันได้โดยปราศจากข้อจ ากัด (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน. 2555 : 51) การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางการเรียนของสถานศึกษามีผลต่อความรู้สึกของครู นักเรียน รวมทั้งคน
อื่นๆ ที่มีต่อโรงเรียน ลักษณะภูมิทัศน์ของอาคารสถานที่ อาคารเรียน ถูกสุขลักษณะ ห้องเรียนอยู่ในสภาพพรอ้มใช้งาน บริเวณโรงเรียน มี
ความปลอดภัย การเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน ท าให้เข้าใจพื้นฐานความเป็นมนุษย์ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา การศึกษาเกิดความสัมพันธ์เกื้อกูลต่อกัน ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจและเรียนรู้ได้มากขึ้น ส่งผลต่อการเรียนรู้ทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและมีวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต (ณัฐภัค อุทโท. 2558 : 35)  
 การจัดการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ ซึ่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 อยู่ใน
พื้นที่ดังกล่าวต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทายในหลายๆ ด้าน หนึ่งในปัญหาดังกล่าวคือคุณภาพการศึกษา จากผลการทดสอบทาง
การศึกษายังพบว่าอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในกลุ่มสาระหลัก 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ทั้งในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งมีผลกระทบจากการเกิด
เหตุการณ์ที่ไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ การจัดการเรียนการสอนไม่เต็มที่ นอกจากนี้สื่อการเรียนรู้ยังเป็นปัญหาเรื่องความไม่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิต การผลิตสื่อที่สามารถให้ผู้เรียนได้เข้าใจได้ง่ายเอื้อต่อการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งจ าเป็น (ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้. 2560 : 35)  จากสภาพปัญหาและความเป็นมาดังกล่าว ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่ส าคัญอย่างยิ่งใน
การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เพราะการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีนั้นจะเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และการ
พัฒนาทั้งทางด้านสติปัญญา สังคมอารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ความรู้ ความคิด อุดมการณ์ บุคลิกภาพและมีความรับผิดชอบ ส่งผลให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการศึกษา (อโนชา สิมพา. 2553 : 13) 
การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้จะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งทางตรงและท้างอ้อม สภาพแวดล้อมที่ดีจะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตั้งใจในการเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ได้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ให้พัฒนาสูงขึ้นต่อไป 

วิธีการด าเนินการ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 2,044 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 322 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจากตารางส าเร็จรูปของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 
1970 : 607-610) โดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified  Random Sampling) จ าแนกตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา จากนั้นใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก             
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
             เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ครอบคลุมเนื้อหาที่
ต้องการจะศึกษา แบ่งออกเป็น ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 5 ข้อ จ าแนกเป็น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การในการปฏิบัติงาน
และขนาดสถานศึกษา ตอนที่ 2 แบบสอบถาม (Questionnaire) มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) เป็นแบบจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ จ านวน 60 ข้อ โดยแบบสอบถามมีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .977 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 1. ขอหนังสือรับรองและแนะน าตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณถึงผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. น าหนังสือแนะน าตัวผู้วิจัยถึงผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งนัดหมายวันเวลาและสถานที่ขอรับแบบสอบถามคืน 
 3. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม จ านวนแบบสอบถามที่จัดส่งไป จ านวน 322 ฉบับ ได้รับกลับคืนมา 314 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 97.52 
 4. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามเพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
             1. น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิด
เลือกตอบ(Check List) มาวิเคราะห์โดยการค านวณหาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และหาค่าร้อยละ 
  2. น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) น ามาตรวจให้
คะแนนตามเกณฑ์น้ าหนัก 5 ระดับ จากนั้นน าไปบันทึก และวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) แล้วน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาแปลความหมาย รายข้อ รายด้านและในภาพรวม การแปลผลค่าเฉลี่ยตาม
หลักเกณฑ์ของช่วงระดับคะแนน (Class Interval) 5 ระดับ  
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบ การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สถิติ t-test จ าแนก
ตามเพศ ระดับการศึกษา และใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) กับ อายุ ประสบการณ์การในการท างาน 
และขนาดสถานศึกษาและเมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีการ LSD.   

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 67.52 เพศชาย จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 32.48 ในด้านอายุส่วนใหญ่มีช่วงอายุ        
31 - 40 ปี จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อย 48.73 รองลงมาคือมีช่วงอายุ 41 ปีขึ้นไปจ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 31.21 โดย
ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุดคือ ช่วงอายุ 20 - 30 ปี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 20.06  ในด้านระดับ
การศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 86.62 สูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 13.38 ในด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี 
จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 41.40 รองลงมามีประสบการณ์ 5 - 10 ปี จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 38.22 และมี
ประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 20.38 ตามล าดับ ส าหรับด้านขนาดของสถานศึกษามีครูที่
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 70.38 รองลงมาเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 
68 คน คิดเป็นร้อยละ 21.66 และสถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 7.96 ภาพรวมวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย 
( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังตาราง 
 

ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ย ( x )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้   
ตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ในภาพรวมและรายด้าน   

 

ด้านที ่ การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศกึษา 
ที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู ้

n = 314 ระดับ 
x  S.D. 

1 ภูมิทัศน์  4.0064 0.5794 มาก 
2 อาคารสถานท่ี 4.0649 0.5207 มาก 
3 ความปลอดภัย 3.8459 0.5922 มาก 
4 การบริหารจัดการ 4.0051 0.5830 มาก 
5 การเรยีนการสอน 4.0723 0.5321 มาก 
6 ปฏิสัมพันธ์ของบุคคล 4.1398 0.5894 มาก 

รวม 4.0309 0.4983 มาก 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครู
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก          
( x = 4.0309 , S.D. = 0.4983)  เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าระดับความคิดเหน็ทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยด้านท่ีมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านที่ 6 ปฏิสัมพันธ์ของบุคคล ( x = 4.1398 , S.D. = 0.5894) รองลงมาคือด้านที่ 5 การเรียนการสอน 
( x = 4.0723 , S.D. = 0.5321) ด้านที่ 2 อาคารสถานที่ ( x = 4.0649 , S.D. = 0.5207) ด้านที่ 1 ภูมิทัศน์ ( x = 4.0064 , 
S.D. = 0.5794) ด้านที่ 4 การบริหารจัดการ ( x = 4.0051 , S.D. = 0.5830) และด้านที่ 3 ความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
( x = 3.8459 , S.D. = 0.5922) ตามล าดับ 
 ผลการวิจัย การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครูสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 อภิปรายผลได้ดังนี้ 
  1. การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครูสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคลมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้านการเรียนการสอน และด้านความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กังวาน ไตรสกุลม, วิชัย รัตนากีรณวรและนงนภัสส์ มากชูชิต (2558 : 43-59) ศึกษาการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 
พบว่าในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของอมรพงศ์ พันธ์โภชน์และจรุณี เก้าเอี้ยน (2558 : 34-
42) ศึกษาการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มล าพูน -บางนาค สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 พบว่า ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเรียน
การสอนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ญาณทิพย์ พนายิ่งไพศาล (2558 : 79 -81) ศึกษาความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนหลักสูตรคู่ขนานโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
พบว่า ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล ก้อนขาว (2558 : 69 -71) การศึกษา
สภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พบว่า
ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชราภรณ์ โพธิสัย (2558 : 64-65) ศึกษาสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาคานาใน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พบว่า ในภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประวีณา โภควณิช (2559 : 143) ศึกษาแนวทางกาจัดสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ส าหรับสถานศึกษาเรียนรวมระดับประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพิไล ชาญพนา (2559 : 56-58) การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของโรงเรียนในอ าเภอแก่ง
หางแมว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี เขต 1 พบว่ า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากและ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดารัตน์ การันต์และวิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม (2560 : 195) ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสหวิทยศึกษา ซับสนุ่น -หนองย่างเสือ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สระบุรี เขต 2 พบว่า โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเนื่องมาจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาได้ตระหนักและเห็นความส าคญัในการจดัสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู้ อันจะ
เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่สถานศึกษาจัดให้ด้วย
ตนเองมากขึ้น นอกจากนี้การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้นั้นเป็นตอบโจทย์ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและจัดการของผู้บรหิารและจดัการของผู้บริหารสถานศึกษาตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2553 และสาเหตุที่ด้านความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอาจเป็นเพราะเขตพื้นการศึกษา
นราธิวาส เขต 2 ตั้งอยู่ในพื้นท่ีเกิดเหตุความรุนแรงท่ีบ่อยครั้งจึงท าให้ครูผู้สอนมีความละเอียดอ่อนในเรื่องความปลอดภัยมาก
ขึ้น จึงท าให้ผลเฉลี่ยในด้านนี้ต่ า 
  2. ผลการเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครูสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
และขนาดของสถานศึกษา อภิปรายผลได้ดังนี ้
 2.1 ผลการเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครูสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จ าแนกตามตัวแปรเพศ พบว่า ครูที่มีเพศต่างกันมีระดับความคิดเห็นใน
ภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านภูมิทัศน์ ด้านการเรียนการสอนและด้าน
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ปฏิสัมพันธ์ของบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านอาคารสถานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   
ที่ระดับ .01 ส่วนด้านความปลอดภัยและด้านการบริหารจัดการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยค่าเฉลี่ยเพศ
ชายสูงกว่าเพศหญิง สอดคล้องกับทรรศนีย์ วราห์ค า (2554 : 68) ได้ท าการศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามสังกัดส านักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตามความเห็นของนักเรียนเมื่อจ าแนกตามเพศของ
นักเรียน พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับอารียา สตารัตน์ (2556 : 74-78) ได้ศึกษาการ
จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตราชเทวี จ าแนกตามเพศ พบว่า ครูผู้สอนที่มีเพศ
ต่างกันมีความเห็นโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ครูผู้สอน
เพศหญิง มีทัศนคติ มีความละเอียดและให้ความส าคัญต่อการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้มากกว่า
เพศชาย โดยครูผู้สอนเพศหญิง มีการมุ่งเน้นการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยและด้าน
การบริหารจัดการมีระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกันมาก อาจเป็นเพราะครูเพศหญิงในขณะอยู่ที่ท างานและใช้ชีวิตประจ าวันจะให้
ความส าคัญมากในเรื่องปลอดภัยและการบริหารจัดการในชีวิต ส าหรับด้านอาคารสถาน ด้านการเรียนการสอนและด้านปฏิสัมพันธ์
ของบุคคล ครูผู้สอนเพศหญิงมีความเห็นแตกต่างกันกับครูผู้สอนเพศชาย เพราะธรรมชาติครูผู้สอนเพศหญิงเป็นคนที่รักในความ
สวยความงาม มีความละเอียดรอบคอบและเอาใจใสและให้ส าคัญในเรื่องดังกล่าวมากกว่าครูผู้สอนเพศชาย 
 2.2 ผลการเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครูสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จ าแนกตามตัวแปรอายุ พบว่า ครูผู้สอนที่มีอายุต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับทวินันท์ เนียมมะโน (2555: 63) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนบ้านคลองพร้าว อ าเภอเกาะช้าง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 
พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองพร้าว อ าเภอเกาะช้าง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ที่มีเพศต่างกัน 
โดยรวมและรายด้าน มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับพระจันทร์ทอน จนฺทธมฺโม(สีนทะดาวงศ์) 
(2556 : 89) ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนวัดต าหนักใต้ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 พบว่า นักเรียนที่มี ช่วงอายุต่างกัน มี ความคิดเห็นต่อการจัด
สภาพแวดล้อมในภาพรวมไม่แตกต่างกัน การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้บุคลากรใน
สถานศึกษาจัดแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อันจะเป็นการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ ให้ทันต่อยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลให้ได้รับความ
ร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในการให้ความส าคัญ ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้และเมื่อพิจารณาด้านอาคารสถานท่ีพบว่าครูที่มีอายุ 20-30 ปีกับครูที่มีอายุ 31-40 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีอายุ 31-40 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าครูที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไปและครูที่มี
อายุ  20-30 ปี 
 2.3 ผลการเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครูสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2จ าแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา พบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 
มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับทวินันท์ เนียมมะโน (2555: 63) ศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนบ้านคลองพร้าว อ าเภอเกาะช้าง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด พบว่า ในรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับอัสมา พารึลทึ (2559 : 78) ศึกษาการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา จังหวัดสงขลา พบว่า  ในภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารและครูผู้สอนทุกคนเห็นความส าคัญต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และครูที่จบการศึกษาที่สูงกว่า จะมีค่าเฉลี่ยในระดับความคิดเห็นที่สูงกว่า อาจเป็น
เพราะครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าจะวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลกว่า มีประสบการณ์ในการศึกษาดูงานในที่ต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 2.4 ผลการเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครู
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จ าแนกตามตัวแปรประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า      
ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับอารียา สตารัตน์ (2556 : 78) ได้ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตราชเทวี พบว่า ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับอมรพงศ์ พันธ์โภชน์และจรุณี เก้าเอี้ยน (2558 : 42) ศึกษาการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่ม
ล าพูน-บางนาค สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ าแนกตามอายุราชการ พบว่า ในภาพรวม
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และรายด้านไม่แตกต่างกัน การที่ผลการเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารและครูผู้สอนทุกคนทั้งมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานน้อยหรือมาก ต่างก็เห็นความส าคัญของการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผล
ต่อการสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนอันจะส่งผลต่อสัมฤทธ์ิของผู้เรียน 
 2.5 ผลการเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครู
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  จ าแนกตามตัวแปรขนาดของสถานศึกษา พบว่า ครูที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดต่างกันมีระดับความคิดเห็น ทั้งภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับพระมหาเดชา 
อมรเมธี(สืบจันทร์) (2556 : 92) ได้ศึกษาการบริหารสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่ างทอง พบว่า ในภาพรวมและรายด้ านไม่ แตกต่ างกัน  การที่ ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะ                       
การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้นั้น มีความส าคัญส าหรับสถานศึกษาทุกขนาด เพราะจะเป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกระดับ ซึ่งในผลวิจัยนี้ จะเห็นว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่จะมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด นั่นอาจเนื่องจากว่า 
โรงเรียนขนาดใหญ่ส่วนใหญ่นั้น มีความพร้อมด้านงบประมาณ สถานที่ และจ านวนบุคลากรที่มีมากกว่าและมีผู้บริหารที่มีความ
มุ่งมั่นในการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อน าไปสู่สถานศึกษาที่มีคุณภาพ ให้เกิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแตกต่างกับสถานศึกษา
ขนาดเล็กกว่า ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อาจเนื่องจากว่าสถานศึกษาขนาดเล็กขาดความพร้อมในทุกด้าน ทั้งงบประมาณ คุณภาพ
การศึกษา         การด าเนินงานต่างๆ เป็นต้น 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครูสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผลการ
เปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จ าแนกตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาด
ของสถานศึกษา พบว่า ครูที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ครูที่มีอายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
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ที่ให้ความร่วมมือในการประสานงาน ให้ความช่วยเหลือในการแจกและตอบแบบสอบถาม รวมทั้งเก็บแบบสอบถามคืน 
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สอน ตลอดจนผูม้ีพระคุณทุกท่าน 
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ผลกำรเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่ำนเว็บ Google Sites รำยวิชำคอมพิวเตอร์กรำฟิก

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โรงเรียนเดชะปัตตนยำนุกูล จังหวัดปัตตำนี

ลุตฟี หะยีมะสาและ1* เกียรติยศ ศุภชัยรัตน์2 ซอแลฮะ แดเบาะ3 จิระวัฒน์ ตันสกุล4 และยุพาวัฒน์ อุ้มชูวัฒนา5 

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บเป็นการใช้สื่อการเรียนการสอนมาช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ของ

นักเรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ก่อนและหลังการใช้ Google Sites 2) เพื่อศึกษาระดับ

ความพึงพอใจหลังการใช้ Google Sites 

วิธีกำรศึกษำ : กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ�านวน 28 คน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุ

กูล จังหวัดปัตตานี เครื่องมือวิจัย ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ Google Sites แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คอมพิวเตอร์ และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พัฒนาการ

สัมพัทธ์ และการทดสอบแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน

ผลกำรศึกษำ : พบว่า 1) คะแนนทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ Google Sites มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

7.93 คะแนนทดสอบหลงัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้บทเรยีนคอมพวิเตอร์ผ่านเวบ็ Google Sites มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 11.25 ผลการเปรยีบ

เทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังเรียนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ Google Sites พบว่า คะแนนหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีพัฒนาการสัมพัทธ์เฉลี่ยร้อยละ 46.97 2) ระดับความพึงพอใจ

หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ Google Sites โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 

วิจำรย์และสรุป : จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียน

มีความพึงพอใจในการเรียนรู้

ค�ำส�ำคัญ : Google Sites ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ ความพึงพอใจในการเรียนรู้

1,3 นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 94000
2 ครูช�านาญการ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี 94000
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Effect of Learning by Google Sites of Computer Graphics Courses 

in High School Students 4 from Dechapattanayanukul School Pattani Province

Lutfee Hajimasalaeh1* Keattiyot Suphachailat2 Solaehah Daebok3 

Jirawat Tansakul4 and Yupawat Aumchuwattana5

Abstract 

Introduction : Learning by the Google Site is instructional media to support student in development higher 

quality.

Objective : 1) To compare the student achievement computer before and after using Google Sites and 2) To 

study the student satisfaction toward the Google Sites.

Methods : The targeted group consisted of 28 grade 10 at Dechapattanayanukul school, Pattani province. The 

research instruments consisted of the Google Sites, achievement test and satisfaction questionnaire. The data 

was analyzed by using mean, standard deviation, relative gain score and dependent sample t-test.

Results : The result found that the achievement before mean score was 7.93, after learning mean score was 

11.25. The learning achievement of student after using Google Sites was statistically higher than before at the 

0.01 level different and the student was satisfaction the highest.

Conclusion : The learning achievement of student after using Google Sites was statistically higher than before 

at the 0.01 level and student was satisfaction.

Keyword : Google Sites, Computer Achievement, learning Satisfaction
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บทน า
การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ เป็นวิธีการหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ของ

นักเรียน สามารถใช้เวลาใดก็ได้ สถานที่ใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักเรียน โดยไม่จ ากัดการปฏิสัมพันธ์ไว้แต่เพียงใน
ห้องเรียน ผู้สอนสามารถให้ผลย้อนกลับแก่นักเรียนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ถึงเวลาเรียน [3] ซึ่งการจัดการเรียนการสอนใน
ปัจจุบันได้น าโปรแกรมส าเร็จรูปโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเรียนการสอนทางไกล และการเรียนการสอนผ่าน
เครือข่ายออนไลน์ [2] เข้ามาเป็นสื่อช่วยในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โปรแกรม Google site เป็นโปรแกรม
ออนไลน์หนึ่งที่ช่วยในการเรียนการสอนของครูโดยสามารถเช่ือมโยงเนื้อหา แหล่งข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไฟล์ เสียง 
วีดีโอ ท่ีนักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่าย และไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใด นักเรียนก็สามารถเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
[5] 
 Google sites ให้บริการส าหรับสร้างเว็บไซต์ฟรี สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ง่าย ปรับแต่งรูปลักษณ์ได้อย่างอิสระ และ
สามารถรวบรวมความหลากหลายของข้อมูลไว้ในท่ีเดียวกัน เช่น วิดีโอ, เว็บไซต์, ไฟล์เอกสาร และอื่นๆ ท าให้ช่วยอ านวยความ
สะดวกได้เป็นอย่างมากในการจัดการเรียนกาสอน และเหมาะกับการประยุกต์ใช้งานด้านการศึกษาในปัจจุบัน 
 ส าหรับการจัดการเรียนการสอนของครูที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ าและไม่สนใจในการเรียน 
ในขณะที่เรียนนักเรียนมักจะเปิดเล่นอย่างอื่นโดยไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการเรียน อย่างเช่น facebook youtube เล่นเกม 
และอื่นๆ ปัจจัยที่ส าคัญ คือ ท าให้นักเรียนไม่เข้าใจในการเรียนอีกทั้งรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นวิชาที่เน้นการปฏิบัติการ
ใช้โปรแกรม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะเดิม ไม่มีสิ่งใดมาดึงดูดความสนใจของตัวนักเรียน 
สาเหตุดังกล่าว ท าให้นักเรียนไม่ค่อยสนใจในการเรียน และเปิดเล่นอย่างอ่ืนท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนแทน 

จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ Google Sites ถือได้ว่าเป็นการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบใหม่ และสามารถแทรกเว็บไซต์ Quizizz เพื่อใช้ส าหรับทดสอบนักเรียน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน และสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โดยผู้วิจัยได้น ามาใช้กับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี เรื่อง เครื่องมือต่างๆ ใน Toolbox ซึ่งเนื้อหาที่เลือก
นั้นมีความเหมาะสมส าหรับใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพในการเรียน และเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิและดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้เพิ่มข้ึนอีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ก่อนและหลังการใช้ Google Sites ของนักเรียน       

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี  
 2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจหลังการใช้ Google Sites ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเดชะ       
ปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี  

สมมติฐานการวิจัย 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยการใช้ Google Sites 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 28 คน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 
จังหวัดปัตตานี 
 2. ขอบเขตเนื้อหา คือ การจัดการเรียนการสอนด้วย Google Sites เรื่อง เครื่องมือในต่างๆ ใน Toolbox  

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการท าวิจัย คือ ภาคเรียนท่ี 1 ใช้เวลาในการเรียน 14 ช่ัวโมง 
4. ตัวแปรของการวิจัย 

4.1 ตัวแปรต้น คือ การใช้ Google Sites 
4.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ และความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ 
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บทน า
การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ เป็นวิธีการหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ของ

นักเรียน สามารถใช้เวลาใดก็ได้ สถานที่ใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักเรียน โดยไม่จ ากัดการปฏิสัมพันธ์ไว้แต่เพียงใน
ห้องเรียน ผู้สอนสามารถให้ผลย้อนกลับแก่นักเรียนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ถึงเวลาเรียน [3] ซึ่งการจัดการเรียนการสอนใน
ปัจจุบันได้น าโปรแกรมส าเร็จรูปโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเรียนการสอนทางไกล และการเรียนการสอนผ่าน
เครือข่ายออนไลน์ [2] เข้ามาเป็นสื่อช่วยในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โปรแกรม Google site เป็นโปรแกรม
ออนไลน์หนึ่งที่ช่วยในการเรียนการสอนของครูโดยสามารถเช่ือมโยงเนื้อหา แหล่งข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไฟล์ เสียง 
วีดีโอ ท่ีนักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่าย และไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใด นักเรียนก็สามารถเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
[5] 
 Google sites ให้บริการส าหรับสร้างเว็บไซต์ฟรี สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ง่าย ปรับแต่งรูปลักษณ์ได้อย่างอิสระ และ
สามารถรวบรวมความหลากหลายของข้อมูลไว้ในท่ีเดียวกัน เช่น วิดีโอ, เว็บไซต์, ไฟล์เอกสาร และอื่นๆ ท าให้ช่วยอ านวยความ
สะดวกได้เป็นอย่างมากในการจัดการเรียนกาสอน และเหมาะกับการประยุกต์ใช้งานด้านการศึกษาในปัจจุบัน 
 ส าหรับการจัดการเรียนการสอนของครูที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ าและไม่สนใจในการเรียน 
ในขณะที่เรียนนักเรียนมักจะเปิดเล่นอย่างอื่นโดยไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการเรียน อย่างเช่น facebook youtube เล่นเกม 
และอื่นๆ ปัจจัยที่ส าคัญ คือ ท าให้นักเรียนไม่เข้าใจในการเรียนอีกทั้งรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นวิชาที่เน้นการปฏิบัติการ
ใช้โปรแกรม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะเดิม ไม่มีสิ่งใดมาดึงดูดความสนใจของตัวนักเรียน 
สาเหตุดังกล่าว ท าให้นักเรียนไม่ค่อยสนใจในการเรียน และเปิดเล่นอย่างอ่ืนท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนแทน 

จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ Google Sites ถือได้ว่าเป็นการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบใหม่ และสามารถแทรกเว็บไซต์ Quizizz เพื่อใช้ส าหรับทดสอบนักเรียน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน และสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โดยผู้วิจัยได้น ามาใช้กับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี เรื่อง เครื่องมือต่างๆ ใน Toolbox ซึ่งเนื้อหาที่เลือก
นั้นมีความเหมาะสมส าหรับใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพในการเรียน และเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิและดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้เพิ่มข้ึนอีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ก่อนและหลังการใช้ Google Sites ของนักเรียน       

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี  
 2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจหลังการใช้ Google Sites ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเดชะ       
ปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี  

สมมติฐานการวิจัย 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยการใช้ Google Sites 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 28 คน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 
จังหวัดปัตตานี 
 2. ขอบเขตเนื้อหา คือ การจัดการเรียนการสอนด้วย Google Sites เรื่อง เครื่องมือในต่างๆ ใน Toolbox  

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการท าวิจัย คือ ภาคเรียนท่ี 1 ใช้เวลาในการเรียน 14 ช่ัวโมง 
4. ตัวแปรของการวิจัย 

4.1 ตัวแปรต้น คือ การใช้ Google Sites 
4.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ และความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ 
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วิธีด าเนินการ 
แบบแผนวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการ
ทดลอง 
 
 O1 X  O2  
 
        
       เมื่อ    O1  หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนใช้ Google Sites 
  X   หมายถึง การเรียนโดยใช้ Google Sites 
                        O2  หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังใช้ Google Sites 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจัย ได้แก่ 
 1.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ Google Sites 
2. เครื่องมือท่ีใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรตาม 
 2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  เรื่อง เครื่องมือต่างๆ ใน Toolbox     

จ านวน 15 ข้อ ค่าความยาก-ง่าย มีค่า 0.20-0.80 ค่าอ านาจจ าแนก มีค่า 0.20-0.57 และค่าความเชื่อมั่น 0.82 
 2.2 แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน หลังการใช้ Google Sites       

ค่าความเชื่อมั่น 0.68  

การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นก่อนการทดลอง ขั้นการ
ทดลอง และขั้นหลังการทดลอง ดังนี้ 

1. ข้ันก่อนการทดลอง 
  1.1 ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 
28 คน เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ 
  1.2 ผู้วิจัยได้จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ Google Sites 

2. ข้ันการทดลอง 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 14 
คาบ 7 แผนการสอน โดยแผนการสอนครั้งละ 2 ช่ัวโมง มีรายละเอียดดังนี้ 
  แผนที่ 1 เข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ sites.google.com/view/photoshopbyitee และท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนผ่าน Quizizz เรื่อง เครื่องมือต่างๆ ใน Toolbox ให้นักเรียนเปิดใบความรู้ที่ 2.1 เรื่อง ชุดเครื่องมือส าหรับการสร้าง 
Selection จากนั้นมอบหมายให้นักเรียนท าใบงานที่ 2.1 โดยครูอธิบายและสาธิตการใช้เครื่องมือของโปรแกรม และนักเรียน
สามารถเปิดดูวิดีโอตัวอย่างประกอบการเรียนในการปฏิบัติพร้อมส่งใบงานในคาบเรียน แล้วบันทึกคะแนนของนักเรียนที่ได้รับ
จากการทดสอบครั้งนี้ให้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
  แผนที่ 2 ให้นักเรียนเปิดใบความรู้ที่ 2.2 เรื่อง ชุดเครื่องมือส าหรับการ Crop จากนั้นมอบหมายให้นักเรียน
ท าใบงานท่ี 2.2 โดยครูอธิบายและสาธิตการใช้เครื่องมือของโปรแกรม และนักเรียนสามารถเปิดดูวิดีโอตัวอย่างประกอบการ
เรียนในการปฏิบัติ พร้อมทั้งให้นักเรียนส่งใบงานท่ีได้รับมอบหมายภายในคาบเรียน 

แผนที่ 3 ให้นักเรียนเปิดใบความรู้ที่ 2.3 เรื่อง ชุดเครื่องมือส าหรับการรีทัชภาพ จากนั้นมอบหมายให้
นักเรียนท าใบงานที่ 2.3 โดยครูอธิบายและสาธิตการใช้เครื่องมือของโปรแกรม และนักเรียนสามารถเปิดดูวิดีโอตัวอย่าง
ประกอบการเรียนในการปฏิบัติ พร้อมทั้งให้นักเรียนส่งใบงานท่ีได้รับมอบหมายภายในคาบเรียน 



1922

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5 
 

แผนที่ 4 ให้นักเรียนเปิดใบความรู้ที่ 2.4 เรื่อง ชุดเครื่องมือระบายสี จากนั้นมอบหมายให้นักเรียนท าใบงาน
ที่ 2.4 โดยครูอธิบายและสาธิตการใช้เครื่องมือของโปรแกรม และนักเรียนสามารถเปิดดูวิดีโอตัวอย่างประกอบการเรียนในการ
ปฏิบัติ พร้อมทั้งให้นักเรียนส่งใบงานท่ีได้รับมอบหมายภายในคาบเรียน 
  แผนที่ 5 ให้นักเรียนเปิดใบความรู้ที่ 2.5 เรื่อง ชุดเครื่องมือส าหรับวาดภาพและสร้างตัวอักษร จากนั้น
มอบหมายให้นักเรียนท าใบงานท่ี 2.5 โดยครูอธิบายและสาธิตการใช้เครื่องมือของโปรแกรม และนักเรียนสามารถเปิดดูวิดีโอ
ตัวอย่างประกอบการเรียนในการปฏิบัติ พร้อมทั้งให้นักเรียนส่งใบงานท่ีได้รับมอบหมายภายในคาบเรียน 
   แผนที่ 6 ให้นักเรียนเปิดใบความรู้ที่ 2.6 เรื่อง ชุดเครื่องมืออ านวยความสะดวกในการท างาน จากนั้น
มอบหมายให้นักเรียนท าใบงานท่ี 2.6 โดยครูอธิบายและสาธิตการใช้เครื่องมือของโปรแกรม และนักเรียนสามารถเปิดดูวิดีโอ
ตัวอย่างประกอบการเรียนในการปฏิบัติ พร้อมทั้งให้นักเรียนส่งใบงานที่ได้รับมอบหมายภายในคาบเรียน 
  แผนที่ 7 ให้นักเรียนเปิดใบความรู้ที่ 2.7 เรื่อง ชุดเครื่องมือในการเลือกสี และ Quick mask จากนั้น
มอบหมายให้นักเรียนท าใบงานท่ี 2.7 โดยครูอธิบายและสาธิตการใช้เครื่องมือของโปรแกรม และนักเรียนสามารถเปิดดูวิดีโอ
ตัวอย่างประกอบการเรียนในการปฏิบัติ พร้อมทั้งให้นักเรียนส่งใบงานที่ได้รับมอบหมายภายในคาบเรียน และท าแบบทดสอบ
หลังเรียนผ่าน Quizizz เรื่อง เครื่องมือต่างๆ ใน Toolbox พร้อมบันทึกผลการทดสอบให้เป็นคะแนนทดสอบหลังเรียน 
(Posttest) 

3. ข้ันหลังการทดลอง 
  ผู้วิจัยตรวจให้คะแนนแบบทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล จากนั้นผู้วิจัยได้เตรียม
บันทึกข้อมูลเพื่อจะวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ Google Sites 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจหลังการใช้ Google Sites 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ Google Sites 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรยีน และคะแนนพัฒนาการสมัพัทธ์ของนักเรียน 

นักเรียน คะแนน
ก่อนเรียน 

คะแนน
หลังเรียน ผลต่าง พัฒนาการ

สัมพัทธ์ (%) นักเรียน คะแนน
ก่อนเรียน 

คะแนน
หลังเรียน ผลต่าง พัฒนาการ

สัมพัทธ์ (%) 
1 8 12 4 57.14 15 6 10 4 44.44 
2 11 11 0 0.00 16 4 9 5 45.45 
3 12 12 0 0.00 17 6 12 6 66.67 
4 10 13 3 60.00 18 5 10 5 50.00 
5 8 9 1 14.29 19 7 14 7 87.50 
6 9 14 5 83.33 20 9 11 2 33.33 
7 8 13 5 71.43 21 8 10 2 28.57 
8 5 10 5 50.00 22 7 11 4 50.00 
9 8 13 5 71.43 23 8 13 5 71.43 
10 7 9 2 25.00 24 8 9 1 14.29 
11 9 12 3 50.00 25 10 10 0 0.00 
12 11 10 -1 -25.00 26 9 10 1 16.67 
13 10 13 3 60.00 27 4 9 5 45.45 
14 6 13 7 77.78 28 9 13 4 66.67 
     เฉลี่ย 7.93 11.25 3.32 46.97 
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แผนที่ 4 ให้นักเรียนเปิดใบความรู้ที่ 2.4 เรื่อง ชุดเครื่องมือระบายสี จากนั้นมอบหมายให้นักเรียนท าใบงาน
ที่ 2.4 โดยครูอธิบายและสาธิตการใช้เครื่องมือของโปรแกรม และนักเรียนสามารถเปิดดูวิดีโอตัวอย่างประกอบการเรียนในการ
ปฏิบัติ พร้อมทั้งให้นักเรียนส่งใบงานท่ีได้รับมอบหมายภายในคาบเรียน 
  แผนที่ 5 ให้นักเรียนเปิดใบความรู้ที่ 2.5 เรื่อง ชุดเครื่องมือส าหรับวาดภาพและสร้างตัวอักษร จากนั้น
มอบหมายให้นักเรียนท าใบงานท่ี 2.5 โดยครูอธิบายและสาธิตการใช้เครื่องมือของโปรแกรม และนักเรียนสามารถเปิดดูวิดีโอ
ตัวอย่างประกอบการเรียนในการปฏิบัติ พร้อมทั้งให้นักเรียนส่งใบงานท่ีได้รับมอบหมายภายในคาบเรียน 
   แผนที่ 6 ให้นักเรียนเปิดใบความรู้ที่ 2.6 เรื่อง ชุดเครื่องมืออ านวยความสะดวกในการท างาน จากนั้น
มอบหมายให้นักเรียนท าใบงานท่ี 2.6 โดยครูอธิบายและสาธิตการใช้เครื่องมือของโปรแกรม และนักเรียนสามารถเปิดดูวิดีโอ
ตัวอย่างประกอบการเรียนในการปฏิบัติ พร้อมทั้งให้นักเรียนส่งใบงานที่ได้รับมอบหมายภายในคาบเรียน 
  แผนที่ 7 ให้นักเรียนเปิดใบความรู้ที่ 2.7 เรื่อง ชุดเครื่องมือในการเลือกสี และ Quick mask จากนั้น
มอบหมายให้นักเรียนท าใบงานท่ี 2.7 โดยครูอธิบายและสาธิตการใช้เครื่องมือของโปรแกรม และนักเรียนสามารถเปิดดูวิดีโอ
ตัวอย่างประกอบการเรียนในการปฏิบัติ พร้อมทั้งให้นักเรียนส่งใบงานที่ได้รับมอบหมายภายในคาบเรียน และท าแบบทดสอบ
หลังเรียนผ่าน Quizizz เรื่อง เครื่องมือต่างๆ ใน Toolbox พร้อมบันทึกผลการทดสอบให้เป็นคะแนนทดสอบหลังเรียน 
(Posttest) 

3. ข้ันหลังการทดลอง 
  ผู้วิจัยตรวจให้คะแนนแบบทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล จากนั้นผู้วิจัยได้เตรียม
บันทึกข้อมูลเพื่อจะวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ Google Sites 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจหลังการใช้ Google Sites 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ Google Sites 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงคะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรยีน และคะแนนพัฒนาการสมัพัทธ์ของนักเรียน 

นักเรียน คะแนน
ก่อนเรียน 

คะแนน
หลังเรียน ผลต่าง พัฒนาการ

สัมพัทธ์ (%) นักเรียน คะแนน
ก่อนเรียน 

คะแนน
หลังเรียน ผลต่าง พัฒนาการ

สัมพัทธ์ (%) 
1 8 12 4 57.14 15 6 10 4 44.44 
2 11 11 0 0.00 16 4 9 5 45.45 
3 12 12 0 0.00 17 6 12 6 66.67 
4 10 13 3 60.00 18 5 10 5 50.00 
5 8 9 1 14.29 19 7 14 7 87.50 
6 9 14 5 83.33 20 9 11 2 33.33 
7 8 13 5 71.43 21 8 10 2 28.57 
8 5 10 5 50.00 22 7 11 4 50.00 
9 8 13 5 71.43 23 8 13 5 71.43 
10 7 9 2 25.00 24 8 9 1 14.29 
11 9 12 3 50.00 25 10 10 0 0.00 
12 11 10 -1 -25.00 26 9 10 1 16.67 
13 10 13 3 60.00 27 4 9 5 45.45 
14 6 13 7 77.78 28 9 13 4 66.67 
     เฉลี่ย 7.93 11.25 3.32 46.97 
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ภาพประกอบ 1 แผนภูมิแสดงคะแนนของนักเรียนก่อน-หลัง และคะแนนพฒันาการสัมพัทธ์ของการเรียน 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 1 และภาพประกอบ 1 พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.93 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 11.25 โดยส่วนใหญ่นักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 46.97 ยกเว้น นักเรียนคนท่ี 12 มีการพัฒนาลดลง 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอ ร์ผ่านเว็บ 
Google Sites 

คะแนนสอบ n Mean S.D. Paired Sample Test   t df Sig. Mean Different  SD 
ก่อนเรียน 28 7.93 2.071 3.321 2.212 7.946 27 .000 
หลังเรียน 28 11.25 1.669      

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Sites มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.93 คะแนน 
คะแนนทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Sites มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.25 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Sites พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 

ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจหลังการใช้ Google Sites 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงระดับความพึงพอใจหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ Google Sites 

ข้อค าถาม  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านรูปแบบของบทเรียน    

ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรยีน 4.86 0.35 มากที่สุด 
มีเทคนิคการสอนที่เหมาะสม และน่าสนใจ 4.82 0.39 มากที่สุด 
ภาพและวดิีโอมีความเหมาะสมกบัเนื้อหา 4.82 0.39 มากที่สุด 
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ข้อค าถาม  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านเนื้อหาของบทเรียน    

การจัดล าดับเนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา 4.93 0.26 มากที่สุด 
แบบทดสอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน 4.89 0.31 มากที่สุด 
เนื้อหาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 4.82 0.39 มากที่สุด 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ของบทเรียน    
ใช้เทคโนโลยีให้เกดิประโยชน์ต่อการเรยีน 4.89 0.31 มากที่สุด 
มีความสะดวกต่อผู้เรียน 4.86 0.35 มากที่สุด 
มีความน่าสนใจ เพลิดเพลิน และไม่เบื่อหน่าย 4.79 0.41 มากที่สุด 

รวม 4.69 0.46 มากที่สุด 

จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับความพึงพอใจหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ Google Sites โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 

จากผลวิจัยที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Sites สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาคอมพิวเตอร์ให้สูงข้ึน และมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดโดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ [6] การพัฒนารูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อออนไลน์ Google Sites ผสมผสานกับการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ 
(Constructivism) วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 ผลการวิจัย พบว่า 1) การสร้างและการหาประสิทธิภาพของบทเรียน
ออนไลน์ผ่าน Google Sites เรื่อง Greeting: Opening and Closing วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 พบว่า มีความเหมาะสม 
ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 และจากการน าบทเรียนออนไลน์ผ่าน Google Sites ไปทดลองใช้
กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 จ านวน 52 คน พบว่า บทเรียนออนไลน์ผ่าน Google Sites มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 80.72/87.84 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 2) การทดลองสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ Google Site ผสมผสาน
กับการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) พบว่า นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 5.66 
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 13.09 และเมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาหลังเรียนโดยใช้บทเรียน
ออนไลน์ Google Sites ผสมผสานกับการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) พบว่า มีความ
พอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ในขณะที่งานวิจัยของ [4] การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ด้วย
โปรแกรม Google Sites ตามแนวทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ เรื่อง หลักการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3 การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ผลการวิจัยพบว่า  1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม 
Google Sites ตามแนวทฤษฎีสร้างสรรค์ ความรู้ ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.13/87.83 2) 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่เรียน
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม Google Sites ตามแนวทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้มีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นเดียวกับงานวิจัยของ [1] การให้นักเรียนแก้ไขและ
พัฒนาผลงานตนเองโดยใช้ Google Sites วิจัยครั้งนี้จะเห็นได้ว่า ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการให้นักเรียนแก้ไขและพัฒนา
ผลงานตนเองโดยใช้ Google Sites อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 โดยประเด็นที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 
นักเรียนสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเอง รองลงมา คือ นักเรียนสามารถติดตามการส่งงานของตนเอง อย่างไรก็ตามครู
ควรมีการติดตาม และแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีคะแนนหลังเรียนต่ ากว่าก่อนเรียนต่อไป 

สรุปผลการวิจัย 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Sites สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได้สูงขึ้น โดยคะแนนหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียน และระดับความพึงพอใจก่อนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผา่นเว็บ Google Sites อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
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ข้อค าถาม  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านเนื้อหาของบทเรียน    

การจัดล าดับเนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา 4.93 0.26 มากที่สุด 
แบบทดสอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน 4.89 0.31 มากที่สุด 
เนื้อหาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 4.82 0.39 มากที่สุด 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ของบทเรียน    
ใช้เทคโนโลยีให้เกดิประโยชน์ต่อการเรยีน 4.89 0.31 มากที่สุด 
มีความสะดวกต่อผู้เรียน 4.86 0.35 มากที่สุด 
มีความน่าสนใจ เพลิดเพลิน และไม่เบื่อหน่าย 4.79 0.41 มากที่สุด 

รวม 4.69 0.46 มากที่สุด 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ระดับความพึงพอใจหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ Google Sites โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 

จากผลวิจัยที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Sites สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาคอมพิวเตอร์ให้สูงข้ึน และมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดโดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ [6] การพัฒนารูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อออนไลน์ Google Sites ผสมผสานกับการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ 
(Constructivism) วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 ผลการวิจัย พบว่า 1) การสร้างและการหาประสิทธิภาพของบทเรียน
ออนไลน์ผ่าน Google Sites เรื่อง Greeting: Opening and Closing วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 พบว่า มีความเหมาะสม 
ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 และจากการน าบทเรียนออนไลน์ผ่าน Google Sites ไปทดลองใช้
กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 จ านวน 52 คน พบว่า บทเรียนออนไลน์ผ่าน Google Sites มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 80.72/87.84 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 2) การทดลองสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ Google Site ผสมผสาน
กับการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) พบว่า นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 5.66 
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 13.09 และเมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาหลังเรียนโดยใช้บทเรียน
ออนไลน์ Google Sites ผสมผสานกับการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) พบว่า มีความ
พอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ในขณะที่งานวิจัยของ [4] การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ด้วย
โปรแกรม Google Sites ตามแนวทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ เรื่อง หลักการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3 การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ผลการวิจัยพบว่า  1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม 
Google Sites ตามแนวทฤษฎีสร้างสรรค์ ความรู้ ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.13/87.83 2) 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่เรียน
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม Google Sites ตามแนวทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้มีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นเดียวกับงานวิจัยของ [1] การให้นักเรียนแก้ไขและ
พัฒนาผลงานตนเองโดยใช้ Google Sites วิจัยครั้งนี้จะเห็นได้ว่า ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการให้นักเรียนแก้ไขและพัฒนา
ผลงานตนเองโดยใช้ Google Sites อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 โดยประเด็นที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 
นักเรียนสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเอง รองลงมา คือ นักเรียนสามารถติดตามการส่งงานของตนเอง อย่างไรก็ตามครู
ควรมีการติดตาม และแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีคะแนนหลังเรียนต่ ากว่าก่อนเรียนต่อไป 

สรุปผลการวิจัย 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Sites สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได้สูงขึ้น โดยคะแนนหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียน และระดับความพึงพอใจก่อนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผา่นเว็บ Google Sites อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการทบทวนความรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นก่อนการเรียนการสอนให้กับนักเรียนและโรงเรียนต้องเตรียม
ความพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมเพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google 
Sites และผู้สอนสามารถมอบหมายงานให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองนอกช้ันเรียนได้  

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.จิระวัฒน์ ตันสกุล อาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดท าวิจัยที่ให้ค าปรึกษาแนะน าข้อคิดเห็น 

ให้ความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง และช่วยตรวจข้อผิดพลาดในการท าวิจัย จึงท าให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ขอขอบคุณ นายเกียรติยศ ศุภชัยรัตน์ คุณครูประจ าวิชาคอมพิวเตอร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเดชะ           

ปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี ที่อนุเคราะห์ให้สถานท่ีในการทดลองการท าวิจัย 
สุดท้ายขอขอบคุณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในการสนับสนุนทุนการ

น าเสนอผลงานวิจัย 
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[5] อิงอร นิลประเสริฐ และคณะ. (2557). Google Site. [ออนไลน]์. 2561 [16 สิงหาคม 2561]; จาก: 
 https://noppakornru.files.wordpress.com/2012/09/google_sites.pdf. 
[6] อัปสร แสงทิพย์. (2557). การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อออนไลน์ Google Sites ผสมผสานกับการ

จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557. วิทยาลัยเทคโนโลยีการจดัการเพชรเกษม.  
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ศึกษำสภำพและควำมต้องกำรสื่อกำรสอนของครูผู้สอน กลุ่มสำระศิลปะ (ดนตรี)

ในโรงเรียนอ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ

ปฏิพัทธ์ ศรีจันทร์1 และวศิน ศรียาภัย2*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา ประกอบด้วยโรงเรยีนทัง้ในระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาและมกีารเรียนการสอนในกลุม่สาระ

ศิลปะ(ดนตรี)จ�านวนมาก และครูผู้สอนได้น�าสื่อการเรียนรู้มาใช้ส�าหรับการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการสื่อการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรี) ในโรงเรียนอ�าเภอเมือง จังหวัด

สงขลา 

วิธีกำรศึกษำ : เป็นรูปแบบวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรี) ในโรงเรียนอ�าเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 42 คน สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลกำรศกึษำ : พบว่า (1) ด้านสภาพสือ่การสอน พบว่า ท่ีมรีะดบัค่าเฉลีย่มากทีส่ดุคอื ระบบอนิเตอร์เนต็ ค่าเฉลีย่ 4.21 อยูใ่นระดบัดี 

รองลงมา คอื เครือ่งคอมพิวเตอร์ ค่าเฉลีย่ 4.18 อยูใ่นระดบัด ีส่วนสภาพสือ่การสอนทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื แผนภาพและนติยสาร

ดนตรี ค่าเฉลี่ย 3.18 เนื่องจากอายุในการใช้งานและความคงทนของรูปแบบสื่อ (2) ด้านความต้องการสื่อการสอน พบว่า ครูผู้สอน

มีความต้องการนิตยสารดนตรีอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.55 เนื่องจากนิตยสารดนตรี เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้ความรู้และมีข้อมูล

ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องดนตรี เทคนิคต่างๆ บทสัมภาษณ์ของนักดนตรีและศิลปินอยู่เสมอ ส่วนสื่อการสอนอื่นๆ พบว่า ครูผู้สอนมีความ

ต้องการสือ่การสอนอยูใ่นระดบัมาก เนือ่งจากสือ่การสอนยงัมไีม่เพยีงพอต่อจ�านวนผูเ้รยีนและบางส่วนเกดิการช�ารดุ เพราะปัจจบุนั

สื่อการสอนเป็นสิ่งท�าให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายขึ้น 

วจิำรณ์และสรปุ : จากการศกึษาครัง้น้ี พบว่า สือ่การสอนดนตรใีนส่วนระบบคอมพวิเตอร์และอนิเตอร์เนต็มเีพยีงพอและอยูใ่นสภาพดี 

แต่ครูผู้สอนมีความต้องการสื่อด้านแผนภาพและนิตยสารดนตรีเพิ่มเติม 

ค�ำส�ำคัญ : สภาพ ความต้องการ สื่อการสอน ครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรี) โรงเรียน สงขลา

1 นิสิต,สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 90000
2 อาจารย์, สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 90000
* Corresponding author: Tel.: 074-317600 ext. 1701. E-mail address: w_sriyapai@hotmail.com
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A Study of Teaching Conditions and a Need Analysis of Teaching Materials of Department 

of Arts (Music) of Schools in Muang District, Songkhla Province.

Patipat Srijan1 and Wasin Sriyaphai2*

Abstract

Introduction : Muang Songkhla consists of many primary schools and secondary schools teaching music. The 

teachers we learning medias in several ways. 

Objective : To study the teacher’s condition and teaching medias needs in Department of Art among the schools 

in Songkhla.

Methods : In quantitative research the instruments were came from music teachers in Songkhla’s schools 

Department of Art (music) all is 42 people in 2017.The data was analyzed by using questionnaire and percent-

age of the number of students who had achievement motivation in high and low levels.

Results : The result indicated according to the research instruments [1] The Condition’s high level was the 

internet using increased at the 4.21 level. Internet needed was spread and came across all over the place not 

even in schools but everywhere and the maintenance usually as much as possible. Another teaching’s equip-

ment was Computer at the 4.18 level and Music Books at the 3.18 level by the score. [2] Teacher’s Communi-

cation Needs which increased to the high level at 4.55 because of the information and others were needed 

unexpectedly high. For the other stuff, teachers in Department of Art in Songkhla still using and needing nor-

mally high as usual because of the lack of quality and number of teaching’s stuff were insufficient.

Conclusion : From this study, it is found that music teaching media in computer and Internet system is enough 

and in good condition but the teachers want more diagram and music magazines.

Keywords : conditions, need, teaching, department of Arts (Music), Schools, Songkhla
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บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดแนวการจัด
การศึกษา ไว้ในหมวด 4 มาตรา 22 ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ อีกทั้งมาตรา 24 (5) และ (6) ได้กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง
ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวก เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียน
อาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ  จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุก
สถานที่ มีการประสานความร่วมมือ กับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ก: 13-30)    

ปัจจุบันการจัดการศึกษาเป็นการตอบสนองต่อผู้เรียนในสองลักษณะ คือ การเรียนการสอนเป็นกลุ่มและการเรียน
การสอนเป็นรายบุคคล ด้วยการน าเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเข้ามาใช้อย่างมากมายหลายประเภท เข้ามาในรูป
ของสื่อการเรียนการสอน แบบเทคนิควิธีการ ซ่ึงอาจอยู่ในรูปของการศึกษาระบบทางไกล เครือข่ายการเรียนรู้ การศึกษาแบบ
ศูนย์การเรียน การศึกษาที่ใช้เครื่องช่วยสอนประกอบหรือการศึกษาที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  

ในการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนนับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมากประการหนึ่งในกระบวนการเรียน
การสอนนอกเหนือจากตัวผู้สอน ผู้เรียน และเทคนิควิธีการต่างๆ บทบาทของสื่อการเรียนการสอน ก็คื อ เป็นตัวกลาง 
เครื่องมือ หรือช่องทางใช้น าเรื่องราว ข้อมูลความรู้หรือสิ่งบอกกล่าว (Information) ของผู้ส่งสารหรือผู้สอนไปสู่ผู้รับหรือ
ผู้เรียน เพื่อท าให้การเรียนรู้หรือการเรียนการสอนบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายไว้เป็นอย่างดี    สื่อการ
เรียนการสอนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ จากสื่อพื้นฐานซึ่งเป็น
ภาษาพูดหรือเขียน จนถึงปัจจุบันสื่อมีหลายประเภท หลายรูปแบบ ให้ผู้สอนได้พิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสมของสื่อแต่
ละประเภท สื่อการเรียนการสอนที่ ถือว่าทันสมัยมากในปัจจุบัน ก็คือ สื่อประเภทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซ่ึงการพัฒนาเป็นไป
อย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับเทคโนโลยีทางด้าน คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted 
Instruction : CAI) หรือสื่อประสมท่ีเรียกว่า มัลติมิเดีย (Multi Media) เป็นต้น  

วิชาดนตรีจัดอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาการเรียนการสอนโดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติเครื่องดนตรี มีทักษะในการเล่นดนตรี  มีสมาธิ  มีระเบียบวินัย   ฝึกความอดทนและสามารถ
น ามาพัฒนาการปฏิบัติดนตรีในขั้นต่อไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมและเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติดนตรีร่วมกับผู้อื่ นได้อย่างมี
ความสุข ตลอดจนท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อวิชา การเรียนการสอนดนตรีในโรงเรียนจัดเป็นวิชาพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติว่าด้วยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 จะอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะโดยจัดเป็นวิชาพื้นฐานนักเรียนแต่ละคนในแต่ละช่วงชั้นต้องเรียนและยังได้แฝงอยู่กับกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หรือกิจกรรมชุมนุมที่หลักสูตรได้เปิดกว้าง เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้เพิ่มเติมในรูปแบบของกิจกรรม   

สื่อการสอนดนตรี จัดเป็นสิ่งส าคัญในการสอนดนตรีเนื่องจากดนตรีเป็นเรื่องของเสียงที่เป็นนามธรรม การใช้สื่อ
ต่างๆ ทางด้านทัศนูปกรณ์มาช่วยในการสอนช่วยให้ลักษณะนามธรรมของดนตรีเป็นรูปธรรมมากขึ้นช่วยให้ผู้เรียนรู้ดนตรีได้
เข้าใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนในระดับปฐมวัย และประถมศึกษา สื่อการสอนดนตรีจัดเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างมาก นอกจากนี้สื่อประเภทเสียงจัดเป็นสิ่งจ าเป็นในการเรียนดนตรีเพราะช่วยให้ผู้เรียนได้รับฟังดนตรีเพื่อให้เกิด
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บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดแนวการจัด
การศึกษา ไว้ในหมวด 4 มาตรา 22 ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ อีกทั้งมาตรา 24 (5) และ (6) ได้กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง
ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวก เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียน
อาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ  จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุก
สถานท่ี มีการประสานความร่วมมือ กับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ก: 13-30)    

ปัจจุบันการจัดการศึกษาเป็นการตอบสนองต่อผู้เรียนในสองลักษณะ คือ การเรียนการสอนเป็นกลุ่มและการเรียน
การสอนเป็นรายบุคคล ด้วยการน าเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเข้ามาใช้อย่างมากมายหลายประเภท เข้ามาในรูป
ของสื่อการเรียนการสอน แบบเทคนิควิธีการ ซ่ึงอาจอยู่ในรูปของการศึกษาระบบทางไกล เครือข่ายการเรียนรู้ การศึกษาแบบ
ศูนย์การเรียน การศึกษาที่ใช้เครื่องช่วยสอนประกอบหรือการศึกษาที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  

ในการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนนับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมากประการหนึ่งในกระบวนการเรียน
การสอนนอกเหนือจากตัวผู้สอน ผู้เรียน และเทคนิควิธีการต่างๆ บทบาทของสื่อการเรียนการสอน ก็คื อ เป็นตัวกลาง 
เครื่องมือ หรือช่องทางใช้น าเรื่องราว ข้อมูลความรู้หรือสิ่งบอกกล่าว (Information) ของผู้ส่งสารหรือผู้สอนไปสู่ผู้รับหรือ
ผู้เรียน เพื่อท าให้การเรียนรู้หรือการเรียนการสอนบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายไว้เป็นอย่างดี    สื่อการ
เรียนการสอนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ จากสื่อพื้นฐานซึ่งเป็น
ภาษาพูดหรือเขียน จนถึงปัจจุบันสื่อมีหลายประเภท หลายรูปแบบ ให้ผู้สอนได้พิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสมของสื่อแต่
ละประเภท สื่อการเรียนการสอนที่ ถือว่าทันสมัยมากในปัจจุบัน ก็คือ สื่อประเภทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซ่ึงการพัฒนาเป็นไป
อย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับเทคโนโลยีทางด้าน คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted 
Instruction : CAI) หรือสื่อประสมท่ีเรียกว่า มัลติมิเดีย (Multi Media) เป็นต้น  

วิชาดนตรีจัดอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาการเรียนการสอนโดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติเครื่องดนตรี มีทักษะในการเล่นดนตรี  มีสมาธิ  มีระเบียบวินัย   ฝึกความอดทนและสามารถ
น ามาพัฒนาการปฏิบัติดนตรีในขั้นต่อไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมและเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติดนตรีร่วมกับผู้อื่ นได้อย่างมี
ความสุข ตลอดจนท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อวิชา การเรียนการสอนดนตรีในโรงเรียนจัดเป็นวิชาพื้นฐานตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติว่าด้วยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 จะอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะโดยจัดเป็นวิชาพื้นฐานนักเรียนแต่ละคนในแต่ละช่วงชั้นต้องเรียนและยังได้แฝงอยู่กับกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หรือกิจกรรมชุมนุมที่หลักสูตรได้เปิดกว้าง เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้เพิ่มเติมในรูปแบบของกิจกรรม   

สื่อการสอนดนตรี จัดเป็นสิ่งส าคัญในการสอนดนตรีเนื่องจากดนตรีเป็นเรื่องของเสียงที่เป็นนามธรรม การใช้สื่อ
ต่างๆ ทางด้านทัศนูปกรณ์มาช่วยในการสอนช่วยให้ลักษณะนามธรรมของดนตรีเป็นรูปธรรมมากขึ้นช่วยให้ผู้เรียนรู้ดนตรีได้
เข้าใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนในระดับปฐมวัย และประถมศึกษา สื่อการสอนดนตรีจัดเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างมาก นอกจากนี้สื่อประเภทเสียงจัดเป็นสิ่งจ าเป็นในการเรียนดนตรีเพราะช่วยให้ผู้เรียนได้รับฟังดนตรีเพื่อให้เกิด

ความซาบซึ้ง และสื่อประเภทเครื่องดนตรีช่วยให้ผู้เรียนได้สัมผัสและเล่นดนตรีซึ่งเป็นสิ่งเร้าช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ดนตรีได้อย่างดี 
(ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2538:139) 

จังหวัดสงขลา ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาเป็นจ านวนมาก ทั้งได้มี
การเรียนการสอนในรายวิชาดนตรี และยังมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือกิจกรรมชุมนุมที่ได้เปิดให้ผู้เรียนที่ความสนใจด้านดนตรี  
ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนนั้น สื่อการสอนถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจใน
เนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น และยังมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระแก่ผู้สอนอีกทางหนึ่ง จากความส าคัญที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาสภาพและความต้องการสื่อการสอนของครูผู้สอน กลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรี) ในโรงเรียนอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1.เป็นรูปแบบวิจัยเชิงปริมาณโดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรี)  

   ในโรงเรียนอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2560 จ านวน 42 คน 

2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับศึกษาสภาพและความต้องการสื่อการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะ 

   (ดนตรี) ในโรงเรียนอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตอนที่ 2 สภาพสื่อการสอน  

ตอนที่ 3 ความต้องการสื่อการสอน  

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS/PC  

 3.1 การแจกแจงความถี่ (Frequency distribution)  

3.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

 
สรุปผลการวิจยั 

ด้านสถานภาพ พบว่า ประชากรเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 71.4 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 28.6  อายุ พบว่า อายุ 
20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.2 อายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.1 อายุ 41 – 51 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.4 อายุ 51 – 60 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 26.2 วุฒิการศึกษาสูงสุด พบว่า ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 92.9 ระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 7.1  

ระดับชั้นที่ท าการสอน พบว่า ระดับชั้นอนุบาล คิดเป็นร้อยละ 4.8 ระดับชั้นประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 66.7 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 11.9 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 16.7 

ต าแหน่งวิทยฐานะ พบว่า ครู คศ. 1 คิดเป็นร้อยละ 4.8 ครู คศ. 2 คิดเป็นร้อยละ 9.5 ครู คศ. 3 คิดเป็นร้อยละ 31.0 ครู
เอกชน คิดเป็นร้อยละ 19.0 ครูอัตราจ้าง คิดเป็นร้อยละ 35.7  



1930

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ประสบการณ์ในการสอน  พบว่า ประสบการณ์ 1 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.1 ประสบการณ์ 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ14.3 
ประสบการณ์ 11 – 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.8 ประสบการณ์ 16 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.1 ประสบการณ์ 20 ปี ขึ้นไปคิดเป็น
ร้อยละ 35.7 

 ด้านสภาพสื่อการสอน พบว่า   

สื่อสิ่งพิมพ์ : ต าราดนตรี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (3.65)  นิตยสารดนตรี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง(3.18) แบบฝึกหัดดนตรี 
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี(4.07) พจนานุกรมดนตรี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี(3.64) โน้ตเพลง ค่าเฉลี่ยในระดับดี(4.13) 

สื่อเสียง :  ซีดีเสียง ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี(3.69) ไฟล์เสียง ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี(3.97) เครื่องเล่น CD/DVDค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ดี(4.06) 

สื่อแผนภูมิหรือแผนภาพ : แผนภูมิหรือแผนภาพเครื่องดนตรี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี(3.86) แผนภูมิหรือแผนภาพประเภทวง
ดนตรี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี(3.86) แผนภูมิหรือแผนภาพบันไดเสียง/ตารางคอร์ด ค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับดี(3.81) แผนภูมิหรือ
แผนภาพประวัติ/คีตกวี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี(3.80) 

สื่อมัลติมีเดีย : วีดีทัศน์ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี(3.52) สไลด์คอมพิวเตอร์ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง(3.42) บทเรียน  e – 
Learning ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี(3.63) ซอฟต์แวร์ด้านดนตรีอื่นๆ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี(3.92) 

สื่ออุปกรณ์ : เครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี(4.18) ระบบอินเตอร์เน็ตค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดี(4.21) เครื่องขยาย
เสียง/ไมโครโฟน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี(3.70) เครื่องฉายวีดีโอโปรเจคเตอร์ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี(3.78)ชุด อุปกรณ์ส าหรับ
บันทึกเสียง ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี(3.56) เครื่องดนตรี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี(3.97) 

ด้านความต้องการสื่อการสอน พบว่า  

สื่อสิ่งพิมพ์ : ต าราดนตรี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(4.29)  นิตยสารดนตรี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด(4.55)แบบฝึกหัดดนตรี  
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(4.21) พจนานุกรมดนตรี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(3.81) โน้ตเพลง ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(4.26) 

สื่อเสียง : ซีดีเสียง ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(4.19) ไฟล์เสียง ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(4.29) เครื่องเล่นCD/DVD ค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับ มาก (4.02) 

สื่อแผนภูมิหรือแผนภาพ :  แผนภูมิหรือแผนภาพเครื่องดนตรี ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก(4.17) แผนภูมิหรือแผนภาพประเภท 
วงดนตรี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(4.17) แผนภูมิหรือแผนภาพบันไดเสียง/ตารางคอร์ด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(4.05) แผนภูมิ
หรือแผนภาพประวัติ/คีตกวี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(4.14) 

สื่อมัลติมีเดีย :  วีดีทัศน์ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(4.05) สไลด์คอมพิวเตอร์ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(4.10)  บทเรียน e – 
Learning ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก(4.02) ซอฟต์แวร์ด้านดนตรีอื่นๆ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก(4.00) 

สื่ออุปกรณ์ : เครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(4.36) ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(4.38 )เครื่อง
ขยายเสียง/ไมโครโฟน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(4.36) เครื่องฉายวีดีโอโปรเจคเตอร์ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(4.00) ชุดอุปกรณ์
ส าหรับบันทึกเสียง ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(3.79) เครื่องดนตรี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(4.44) 

 

 

 

 



1931

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ประสบการณ์ในการสอน  พบว่า ประสบการณ์ 1 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.1 ประสบการณ์ 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ14.3 
ประสบการณ์ 11 – 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.8 ประสบการณ์ 16 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.1 ประสบการณ์ 20 ปี ขึ้นไปคิดเป็น
ร้อยละ 35.7 

 ด้านสภาพสื่อการสอน พบว่า   

สื่อสิ่งพิมพ์ : ต าราดนตรี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (3.65)  นิตยสารดนตรี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง(3.18) แบบฝึกหัดดนตรี 
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี(4.07) พจนานุกรมดนตรี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี(3.64) โน้ตเพลง ค่าเฉลี่ยในระดับดี(4.13) 

สื่อเสียง :  ซีดีเสียง ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี(3.69) ไฟล์เสียง ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี(3.97) เครื่องเล่น CD/DVDค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ดี(4.06) 

สื่อแผนภูมิหรือแผนภาพ : แผนภูมิหรือแผนภาพเครื่องดนตรี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี(3.86) แผนภูมิหรือแผนภาพประเภทวง
ดนตรี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี(3.86) แผนภูมิหรือแผนภาพบันไดเสียง/ตารางคอร์ด ค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับดี(3.81) แผนภูมิหรือ
แผนภาพประวัติ/คีตกวี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี(3.80) 

สื่อมัลติมีเดีย : วีดีทัศน์ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี(3.52) สไลด์คอมพิวเตอร์ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง(3.42) บทเรียน  e – 
Learning ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี(3.63) ซอฟต์แวร์ด้านดนตรีอื่นๆ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี(3.92) 

สื่ออุปกรณ์ : เครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี(4.18) ระบบอินเตอร์เน็ตค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดี(4.21) เครื่องขยาย
เสียง/ไมโครโฟน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี(3.70) เครื่องฉายวีดีโอโปรเจคเตอร์ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี(3.78)ชุด อุปกรณ์ส าหรับ
บันทึกเสียง ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี(3.56) เครื่องดนตรี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี(3.97) 

ด้านความต้องการสื่อการสอน พบว่า  

สื่อสิ่งพิมพ์ : ต าราดนตรี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(4.29)  นิตยสารดนตรี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด(4.55)แบบฝึกหัดดนตรี  
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(4.21) พจนานุกรมดนตรี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(3.81) โน้ตเพลง ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(4.26) 

สื่อเสียง : ซีดีเสียง ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(4.19) ไฟล์เสียง ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(4.29) เครื่องเล่นCD/DVD ค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับ มาก (4.02) 

สื่อแผนภูมิหรือแผนภาพ :  แผนภูมิหรือแผนภาพเครื่องดนตรี ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก(4.17) แผนภูมิหรือแผนภาพประเภท 
วงดนตรี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(4.17) แผนภูมิหรือแผนภาพบันไดเสียง/ตารางคอร์ด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(4.05) แผนภูมิ
หรือแผนภาพประวัติ/คีตกวี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(4.14) 

สื่อมัลติมีเดีย :  วีดีทัศน์ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(4.05) สไลด์คอมพิวเตอร์ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(4.10)  บทเรียน e – 
Learning ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก(4.02) ซอฟต์แวร์ด้านดนตรีอื่นๆ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก(4.00) 

สื่ออุปกรณ์ : เครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(4.36) ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(4.38 )เครื่อง
ขยายเสียง/ไมโครโฟน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(4.36) เครื่องฉายวีดีโอโปรเจคเตอร์ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(4.00) ชุดอุปกรณ์
ส าหรับบันทึกเสียง ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(3.79) เครื่องดนตรี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(4.44) 

 

 

 

 

ตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลด้านสภาพสื่อการสอน 

ประเภทสื่อการสอน  S.D. ระดับสภาพ 
1.สื่อสิ่งพิมพ์ 

ต าราดนตรี 
นิตยสารดนตรี 
แบบฝึกหัดดนตรี 
พจนานุกรมดนตรี 
โน้ตเพลง 

2.สื่อเสียง 

            ซีดีเสียง 

            ไฟล์เสียง 

            เครื่องเล่น CD/DVD 

3.สื่อแผนภูมิหรือแผนภาพ 

            แผนภูมิหรือแผนภาพเครื่องดนตรี  
            แผนภูมิหรือแผนภาพประเภทวงดนตรี  
            แผนภูมิหรือแผนภาพบันไดเสียง/ตารางคอร์ด  
            แผนภูมิหรือแผนภาพประวัติ/คีตกวี 
4.สื่อมัลติมีเดีย  
            วีดีทัศน์  
            สไลด์คอมพิวเตอร์  
            บทเรียน e – Learning  

            ซอฟต์แวร์ด้านดนตรีอื่นๆ  
5.สื่ออุปกรณ์ 
            เครื่องคอมพิวเตอร์ 
            ระบบอินเตอร์เน็ต 

            เครื่องขยายเสียง/ไมโครโฟน 

            เครื่องฉายวีดีโอโปรเจคเตอร์ 
            ชุดอุปกรณ์ส าหรับบันทึกเสียง 

            เครื่องดนตรี 
 

 
3.65 
3.18 
4.07 
3.64 
4.13 

 
3.69 
3.97 
4.06 

 
3.86 
3.86 
3.81 
3.80 

 
3.52 
3.42 
3.63 
3.92 

 
4.18 
4.21 
3.70 
3.78 
3.56 
3.97 

 
    1.033 

.751 

.766 

.924 

.937 
 

.951 
    1.055 

.814 
 

.879 

.875 

.928 
    1.033 
 

.926 

.857 

.684 
    1.018 
 

.747 

.801 
    1.018 

.792 

.964 
    1.052 

 
ดี 

ปานกลาง 
ดี 
ดี 
ดี 
 
ดี 
ดี 
ดี 
 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
 
ดี 

ปานกลาง 
ดี 
ดี 
 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
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ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์ข้อมูลด้านความต้องการสื่อการสอน 

ประเภทสื่อการสอน  S.D. ระดับความ
ต้องการ 

1.สื่อสิ่งพิมพ์ 
ต าราดนตรี 
นิตยสารดนตรี 
แบบฝึกหัดดนตรี 
พจนานุกรมดนตรี 
โน้ตเพลง 

2.สื่อเสียง 

            ซีดีเสียง 

            ไฟล์เสียง 

            เครื่องเล่น CD/DVD 

3.สื่อแผนภูมิหรือแผนภาพ 

            แผนภูมิหรือแผนภาพเครื่องดนตรี  
            แผนภูมิหรือแผนภาพประเภทวงดนตรี  
            แผนภูมิหรือแผนภาพบันไดเสียง/ตารางคอร์ด  
            แผนภูมิหรือแผนภาพประวัติ/คีตกวี 
4.สื่อมัลติมีเดีย  
            วีดีทัศน์  
            สไลด์คอมพิวเตอร์  
            บทเรียน e – Learning  

            ซอฟต์แวร์ด้านดนตรีอื่นๆ  
5.สื่ออุปกรณ์ 
            เครื่องคอมพิวเตอร์ 
            ระบบอินเตอร์เน็ต 

            เครื่องขยายเสียง/ไมโครโฟน 

            เครื่องฉายวีดีโอโปรเจคเตอร์ 
            ชุดอุปกรณ์ส าหรับบันทึกเสียง 

            เครื่องดนตรี 
 

 
4.29 
4.55 
4.21 
3.81 
4.26 

 
4.19 
4.29 
4.02 

 
4.17 
4.17 
4.05 
4.14 

 
4.05 
4.10 
4.02 
4.00 

 
4.36 
4.38 
4.36 
4.00 
3.79 
4.44 

 
  .918 
1.470 
1.071 
1.174 
1.083 

 
  .862 
  .864 
  .924 

 
  .853 
  .881 
  .936 
  .977 

 
  .825 
  .759 
  .841 
1.082 

 
  .850 
  .854 
  .879 
  .883 
1.138 

      .923 
 

 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
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ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์ข้อมูลด้านความต้องการสื่อการสอน 

ประเภทสื่อการสอน  S.D. ระดับความ
ต้องการ 

1.สื่อสิ่งพิมพ์ 
ต าราดนตรี 
นิตยสารดนตรี 
แบบฝึกหัดดนตรี 
พจนานุกรมดนตรี 
โน้ตเพลง 

2.สื่อเสียง 

            ซีดีเสียง 

            ไฟล์เสียง 

            เครื่องเล่น CD/DVD 

3.สื่อแผนภูมิหรือแผนภาพ 

            แผนภูมิหรือแผนภาพเครื่องดนตรี  
            แผนภูมิหรือแผนภาพประเภทวงดนตรี  
            แผนภูมิหรือแผนภาพบันไดเสียง/ตารางคอร์ด  
            แผนภูมิหรือแผนภาพประวัติ/คีตกวี 
4.สื่อมัลติมีเดีย  
            วีดีทัศน์  
            สไลด์คอมพิวเตอร์  
            บทเรียน e – Learning  

            ซอฟต์แวร์ด้านดนตรีอื่นๆ  
5.สื่ออุปกรณ์ 
            เครื่องคอมพิวเตอร์ 
            ระบบอินเตอร์เน็ต 

            เครื่องขยายเสียง/ไมโครโฟน 

            เครื่องฉายวีดีโอโปรเจคเตอร์ 
            ชุดอุปกรณ์ส าหรับบันทึกเสียง 

            เครื่องดนตรี 
 

 
4.29 
4.55 
4.21 
3.81 
4.26 

 
4.19 
4.29 
4.02 

 
4.17 
4.17 
4.05 
4.14 

 
4.05 
4.10 
4.02 
4.00 

 
4.36 
4.38 
4.36 
4.00 
3.79 
4.44 

 
  .918 
1.470 
1.071 
1.174 
1.083 

 
  .862 
  .864 
  .924 

 
  .853 
  .881 
  .936 
  .977 

 
  .825 
  .759 
  .841 
1.082 

 
  .850 
  .854 
  .879 
  .883 
1.138 

      .923 
 

 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
 
 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมแล้วสภาพสื่อการสอนอยู่ในระดับดี โดยสภาพสื่อการสอนที่มีระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าเฉลี่ย 4.21 เพราะในปัจจุบันนี้ระบบอินเตอร์เน็ตมีการติดตั้งอยู่แทบทุกสถานที่รวมถึงสถานศึกษาต่างๆ 
อีกทั้งมีอายุการใช้งานที่นานและมีการซ่อมแซมบ ารุงอยู่ตลอดเวลา สภาพสื่อการสอนที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมือ คือ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ค่าเฉลี่ย 4.18 อยู่ในระดับดี   ส่วนสภาพสื่อการสอนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ อยู่ในระดับปานกลาง คือ นิตยสาร
ดนตรี ค่าเฉลี่ย 3.18 เนื่องจากอายุในการใช้งานและความคงทนของรูปแบบนิตยสารดนตรีซึ่งสอดคล้องกับ สิทธิศักดิ์  บูรณ์
เจริญ (2555 : 40) ซึ่งพบว่า ครูขาดแคลนและต้องการอุปกรณ์ดนตรีที่มีความคงทนถาวร  

ด้านความต้องการของสื่อการสอน ผลวิจัยพบว่า ครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรี) มีความต้องการนิตยสารดนตรี 
อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.55 เนื่องจาก นิตยสารดนตรี เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องดนตรี เทคนิคต่างๆ 
บทสัมภาษณ์ของนักดนตรี ศิลปิน อยู่เสมอจึงมีความต้องการมากที่สุด  ส่วนสื่อการสอน อื่นๆ พบว่า ครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะ 
(ดนตรี) มีความต้องการสื่อการสอนอยู่ในระดับมาก เนื่องจากสื่อการสอนมีไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียนและบางส่วนเกิดการ
ช ารุด เพราะปัจจุบันสื่อการสอนเป็นสิ่งท าให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายขึ้น  โดยค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุด คือ พจนานุกรมดนตรี 
ค่าเฉลี่ย 3.81 อยู่ในระดับมาก 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรี) ในโรงเรียนอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ 
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ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ เรื่อง กำรคูณทศนิยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5  

โดยใช้สื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกำรใช้ Interactive Notebook 

จุฑามาศ สุบรรทม1 ศิริพร ศรีจันทะ2* ประดิษฐ์ วิชัย3 นิ่ม อินทะสอน4 ทิวานนท์ บุญเนา5 และอนงค์นุช เวชประชา6 

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเรือ่งการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร์ เรือ่ง การคณูทศนยิมของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 5 โดยใช้สื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการใช้ Interactive Notebook มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการใช้ Interactive 

Notebook กบัเกณฑ์และเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีนวชิาคณติศาสตร์ เรือ่ง การคณูทศนยิม 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการใช้ Interactive Notebook อย่างมีระดับนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซ่ึงมีนักเรียนทั้งหมด 32 คนซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ�านวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที (t-test) แบบ Dependent -samples และสถิติทดสอบที (t-test) 

แบบ One-samples ผลการวิจัยพบว่า 

1). ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร์หลงัเรยีน พบว่า นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 มผีลสมัฤทธิท์างการ

เรียน เรื่อง การคูณทศนิยม สูงกว่าเกณฑ์ 

2). ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร์ก่อนและหลังเรยีน พบว่า นกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที ่5 มผีลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน เรื่อง การคูณ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�ำส�ำคัญ : พัฒนาผลสัมฤทธิ์ วิชาคณิตศาสตร์ การคูณทศนิยม โดยใช้สื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ Interactive Notebook

1 นักศึกษาชั้นปีที่ 5, สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 42000 
2 ดร., สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 42000 
3 ผศ.ดร., สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 42000 
4 อาจารย์., สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย 42000
5 อาจารย์., โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ผาขาว เลย 42000 
6 อาจารย์., สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 41000 
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The Effects of Mathematics Learning Achievement on Multiplication of Decimals of  

Prathomsuksa 5 Students Using Electronic Slide Media with Interactive Notebook.

Abstract

This research was a research on the development of mathematics learning achievement on multiplication of 

Decimals of Prathomsuksa 5 students by using electronic slide media in conjunction with the use of Interactive 

Notebook. 1) To compare mathematics learning achievement. Multiplication of Decimals of Prathomsuksa 5 

Students Using Electronic Slide Media in conjunction with Interactive Notebook with 70% criterion and to 

compare learning achievement After the study and after-school mathematics on the multiplication of Decimals 

of Prathom Suksa 5 students using electronic slide media with the use of interactive notebook at the statistical 

significance level of .05, the first semester of academic year 2018, 31 students were selected by purposive 

sampling. The instruments used in the study were 20 achievement test The statistics used in data analysis were 

percentage, mean, standard deviation, t test (t-test) and a Dependent -samples statistical test (t-test) with 

One-samples.

The research found that

1). The results of the comparison of mathematics learning achievement before and after learning. The results 

of this study showed that the students’ achievement of the learning achievement was significantly higher than 

that of the pre-school students. .05

2) The results of the comparison of learning achievement in mathematics after learning. Multiply the results by 

using electronic slides with Interactive Notebook. It was found that Prathomsuksa 5 students had a significantly 

higher learning achievement than 70%. Statistics at .05

Keywords : Learning Achievement Mathematics Multiplication of Decimals Electronic Slide Media with Interac-

tive Notebook Interactive Notebook

6
 อาจารย์., สาขาวิชาคณิตศาสตร ์คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี 41000   

 

 

Abstract 
 

This research was a research on the development of mathematics learning 
achievement on multiplication of Decimals of Prathomsuksa 5 students by using electronic 
slide media in conjunction with the use of Interactive Notebook. 1) To compare 
mathematics learning achievement. Multiplication of Decimals of Prathomsuksa 5 Students 
Using Electronic Slide Media in conjunction with Interactive Notebook with 70% criterion and 
to compare learning achievement After the study and after-school mathematics on the 
multiplication of Decimals of Prathom Suksa 5 students using electronic slide media with the 
use of interactive notebook at the statistical significance level of .05, the first semester of 
academic year 2018, 31 students were selected by purposive sampling. The instruments 
used in the study were 20 achievement test The statistics used in data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, t test (t-test) and a Dependent -samples statistical 
test (t-test) with One-samples. 

The research found that 
1). The results of the comparison of mathematics learning achievement before and 

after learning. The results of this study showed that the students' achievement of the 
learning achievement was significantly higher than that of the pre-school students. .05 

2) The results of the comparison of learning achievement in mathematics after 
learning. Multiply the results by using electronic slides with Interactive Notebook. It was 
found that Prathomsuksa 5 students had a significantly higher learning achievement than 
70%. Statistics at .05 
 

บทน ำ 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์       
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ    
ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาและน าไปใช้ในชี วิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์ อ่ืนๆ 
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้
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อย่างมีความสุข การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบันยังไม่ส่งเสริมในนักเรียนมีความสามารถ
ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ นอกจากปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ของครูแล้ว ยังมีอีกปัญหาหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ นักเรียนลอกการบ้านมาส่งครู ท าให้นักเรียนไม่ได้สร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง   สิ่งที่ตามมาคือ นักเรียนท าข้อสอบไม่ได้ ส่งผลให้ผลการเรียนต่ า  
 จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการสอน จากหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยต่างๆ โดยใช้สื่อ
สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการใช้ Interactive Notebookเป็นการสอนที่ใช้สไลด์ power point ประกอบกับ
สมุดงานแบบโต้ตอบ ช่วยในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือที่จะให้ผู้เรียนมีความตื่นเต้น และตื่นตัวในการเรียน
มากยิ่งขึ้น ท าให้นักเรียนเข้าใจบทเรียน  จดจ าและทบทวนบทเรียนอย่างเข้าใจ  ตั้งใจเรียน สามารถท าเป็น
การบ้าน  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมด้วย และท่ีส าคัญได้พัฒนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และเรียนได้อย่างมี
ความสุข นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องที่เรียน เกิดทักษะ และมีความรู้ความเข้าใจ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจและน ารูปแบบการสอนโดยใช้สื่อสไลด์
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการใช้Interactive Notebookเพ่ือที่จะพัฒนาความบกพร่องในการเรียนเกี่ยวกับการ
คูณทศนิยม และเป็นแนวทางในพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การคูณทศนิยม ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้านหมากแข้ง โดยคาดหวังว่าการศึกษาเรื่องนี้ จะช่วยให้นักเรียนมีการ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ดี และจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในเรื่องอ่ืนๆ 
ต่อไป 
 

วิธีด ำเนินกำร 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการใช้ Interactive Notebook กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 

การคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการใช้ Interactive 
Notebookอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขต ดังนี้ 
1. กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 

อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จ านวน 32 คน 
2. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณทศนิยม ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
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อย่างมีความสุข การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบันยังไม่ส่งเสริมในนักเรียนมีความสามารถ
ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ นอกจากปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ของครูแล้ว ยังมีอีกปัญหาหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ นักเรียนลอกการบ้านมาส่งครู ท าให้นักเรียนไม่ได้สร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง   สิ่งที่ตามมาคือ นักเรียนท าข้อสอบไม่ได้ ส่งผลให้ผลการเรียนต่ า  
 จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการสอน จากหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยต่างๆ โดยใช้สื่อ
สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการใช้ Interactive Notebookเป็นการสอนที่ใช้สไลด์ power point ประกอบกับ
สมุดงานแบบโต้ตอบ ช่วยในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือที่จะให้ผู้เรียนมีความตื่นเต้น และตื่นตัวในการเรียน
มากยิ่งขึ้น ท าให้นักเรียนเข้าใจบทเรียน  จดจ าและทบทวนบทเรียนอย่างเข้าใจ  ตั้งใจเรียน สามารถท าเป็น
การบ้าน  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมด้วย และท่ีส าคัญได้พัฒนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และเรียนได้อย่างมี
ความสุข นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องที่เรียน เกิดทักษะ และมีความรู้ความเข้าใจ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจและน ารูปแบบการสอนโดยใช้สื่อสไลด์
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการใช้Interactive Notebookเพ่ือที่จะพัฒนาความบกพร่องในการเรียนเกี่ยวกับการ
คูณทศนิยม และเป็นแนวทางในพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณทศนิยม ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้านหมากแข้ง โดยคาดหวังว่าการศึกษาเรื่องนี้ จะช่วยให้นักเรียนมีการ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ดี และจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในเรื่องอ่ืนๆ 
ต่อไป 
 

วิธีด ำเนินกำร 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการใช้ Interactive Notebook กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 

การคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการใช้ Interactive 
Notebookอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขต ดังนี้ 
1. กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 

อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จ านวน 32 คน 
2. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณทศนิยม ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
    3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการใช้ 

Interactive Notebook 
               3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
           4. ระยะเวลาที่ใช้ในการท าวิจัย ได้แก่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
 
ทฤษฎีและกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

                   ตัวแปรต้น                                     ตัวแปรตาม 
 
 
 

 
 
 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้สื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการใช้ Interactive Notebook เรื่อง การคูณ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

2. แบบทดสอบ  เรื่อง การคูณและการหารเลขยกก าลัง เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก มี
ทั้งหมด 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มทั้งหมด 30 คะแนน โดยพิจารณาค่าความยากง่าย (p)      
ค่าอ านาจจ าแนก (r) และเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20-0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 
0.20-1.00 ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 30 ข้อ ซึ่งแบบทดสอบ
ที่เลือกไว้ จ านวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.38-0.77 และค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.20-0.84     
น าแบบทดสอบท่ีผ่านการคัดเลือกทั้ง 30 ข้อ ไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันของ แบบทดสอบ โดยวิเคราะห์หา
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบด้วยวิธีของ คูเดอร์  ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson อ้างถึงใน บุญชม         
ศรีสะอาด, 2543 : 122-123) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.84 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1.สื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการใช้ Interactive Notebook เรื่องการคูณทศนิยม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 3 ชุด ทั้งหมด 6 ชั่วโมง มีข้ันตอนในการสร้าง ดังนี้  

1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวง ศึกษาธิการ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้
สื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์

ร่วมกับการใช้ 
Interactive Notebook 

 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
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1.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิด วิธีการสร้างแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือทราบแนวทางหลักในการเขียนแผนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และแนวคิดเก่ียวกับการเขียนแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.3 วิเคราะห์หลักสูตร และเนื้อหา โดยท าความเข้าใจมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

1.4  ศึกษาวิธีการสร้างสื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ จากเอกสาร ต ารา หนังสือ และ YouTube 
1.5 ด าเนินการสร้างสื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ โดยยึดเนื้อหาจุดประสงค์การเรียนรู้ และแนวการสอน

จากคู่มือครูรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551   

1.6 จัดท าสื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 3 เรื่อง ซึ่งใช้ใน
แผนการสอน แผนละ 2 ชั่วโมง  

2. แบบทดสอบก่อน / หลังเรียน เรื่อง การคูณ เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 30 
ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มทั้งหมด 30 คะแนน  
มีข้ันตอนในการสร้าง ดังนี้  

2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2561 สาระการเรียนรู้มาตรฐานการ
เรียนรู้ และตัวชี้วัด  
 2.2 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และวิธีการสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

2.3 สร้างแบบทดสอบก่อน / หลังเรียน และน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้อง  
2.4 พิมพ์แบบทดสอบฉบับสมบูรณ์แล้วน าไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนบ้าน

หมากแข้งซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 32 คน ต่อไป  
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 

  1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียน เรื่องการคูณ โดย
ใช้สื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการใช้ Interactive Notebook กับเกณฑ์ร้อยละ 70 สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติทีที่
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวเทียบกับเกณฑ์ (One sample t-test)โดยทดสอบที่ระดับนัยส าคัญ .05 
 2.การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียน เรื่องการคูณ 
โดยใช้สื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการใช้ Interactive Notebook สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ได้แก่ สถิติ
ที่เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยหนึ่งกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน สถิติทดสอบที (t-test) แบบ One-samples 
 

ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผลกำรวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ 
 1. พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการใช้ Interactive Notebook มีค่าเฉลี่ย 24.66 คิด
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1.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิด วิธีการสร้างแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือทราบแนวทางหลักในการเขียนแผนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และแนวคิดเก่ียวกับการเขียนแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.3 วิเคราะห์หลักสูตร และเนื้อหา โดยท าความเข้าใจมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

1.4  ศึกษาวิธีการสร้างสื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ จากเอกสาร ต ารา หนังสือ และ YouTube 
1.5 ด าเนินการสร้างสื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ โดยยึดเนื้อหาจุดประสงค์การเรียนรู้ และแนวการสอน

จากคู่มือครูรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551   

1.6 จัดท าสื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 3 เรื่อง ซึ่งใช้ใน
แผนการสอน แผนละ 2 ชั่วโมง  

2. แบบทดสอบก่อน / หลังเรียน เรื่อง การคูณ เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 30 
ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มทั้งหมด 30 คะแนน  
มีข้ันตอนในการสร้าง ดังนี้  

2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2561 สาระการเรียนรู้มาตรฐานการ
เรียนรู้ และตัวชี้วัด  
 2.2 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และวิธีการสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

2.3 สร้างแบบทดสอบก่อน / หลังเรียน และน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้อง  
2.4 พิมพ์แบบทดสอบฉบับสมบูรณ์แล้วน าไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนบ้าน

หมากแข้งซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 32 คน ต่อไป  
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 

  1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียน เรื่องการคูณ โดย
ใช้สื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการใช้ Interactive Notebook กับเกณฑ์ร้อยละ 70 สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติทีที่
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวเทียบกับเกณฑ์ (One sample t-test)โดยทดสอบที่ระดับนัยส าคัญ .05 
 2.การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียน เรื่องการคูณ 
โดยใช้สื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการใช้ Interactive Notebook สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ได้แก่ สถิติ
ที่เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยหนึ่งกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน สถิติทดสอบที (t-test) แบบ One-samples 
 

ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผลกำรวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ 
 1. พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการใช้ Interactive Notebook มีค่าเฉลี่ย 24.66 คิด

เป็นร้อยละ 82.19 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ ร้อยละ 70 
ดังตารางนี้ 

จ านวนนักเรียน(คน) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
 

32 คะแนนเต็ม เฉลี่ย ร้อยละ 
30 24.66 82.19 

 

 2. พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 โดยใช้สื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการใช้ Interactive Notebook ระหว่างหลังเรียนกับก่อนเรียน มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการพิจารณาค่าเฉลี่ยของการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนก่อนเรียนค่าเฉลี่ย 10.84 ส่วนการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คะแนนหลังเรียนได้ค่าเฉลี่ยถึง 24.66 แสดงว่าค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนถึง 13.82 นั่น
หมายความว่าหลังเรียนที่เรียนด้วยสื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการใช้ Interactive Notebook เรื่อง การ
คูณทศนิยม แล้ว นักเรียนได้คะแนนในการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังตารางนี้ 

การทดสอบ N X̅ D  D2  t 
 

ก่อนเรียน 

 

32 

 

10.84 
 

442 

 

6428 

 

59.14* 
 

หลังเรียน 

 

32 

 

24.66 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 

อภิปรายผล 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โดยใช้สื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการใช้ Interactive Notebook พบว่ามีผลสัมฤทธิ์เท่ากับร้อยละ 82.19 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้คือร้อยละ 70 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของพรสุมา  ศรีนาค (2547: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการสร้างสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ผลการวิจัยพบว่า สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นมามีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.75/80.5 สูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สอนโดยใช้สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอนสูงกว่า
นักเรียนที่สอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2. จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียน เรื่อง การคูณ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการรวบรวมข้อมูลด้วยการทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง โดยใช้สื่อสไลด์
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการใช้ Interactive Notebook เรื่อง การคูณทศนิยม สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเรียนโดยใช้สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับ  Interactive Notebook 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

หรือสมุดงานแบบโต้ตอบมีความน่าสนใจ มีการเคลื่อนไหวในสไลด์ มีสีสันในการดึงดูดสายตาของนักเรียนท า
ให้นักเรียนมีความสนใจในเรื่องที่ครูสอนมากยิ่งขึ้น จึงท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมสูงขึ้นนั่นเอง 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พัทธนันท ์เนาว์ในสิน (2546: 39) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเยาวชน
ด้วยสื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแนะน าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยโปรแกรม PowerPoint กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกรรณสูตศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีคะแนนทดสอบหลังการชมสไลด์
อิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยยะส าคัญที่ระดับ .05 และประสิทธิภาพของ สไลด์
อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของฐาปนีย์ ณ สงขลา (2545: 74-76) ผู้วิจัยได้น าสไลด์
อิเล็กทรอนิกส์ PowerPoint ประกอบภาพเคลื่อนไหว เรื่องระบบสุริยะส าหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 (ป 4 -ป 
6) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์จ านวน 52 คน 
และได้รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการวิจัยดังนี้  หลังการท าสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนชมสไลด์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

1.ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้

สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับ Interactive Notebook ควรค านึงถึงเวลาในการท า Interactive Notebook 
ด้วยเพราะว่าต้องให้นักเรียนลงมือท าด้วยตนเองตั้งแต่การตัดกระดาษไปจนถึงการติดและการระบายสี 

1.2 การจัดกิจกรรม ระหว่างที่ด าเนินการจัดกิจกรรม ครูควรสังเกตการณ์   ด าเนินกิจกรรมของ
ผู้เรียนคอยเป็นพี่เลี้ยง คอยให้ค าชี้แนะ แนะน าแนวทางในการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย 

 
2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรมีการหาคุณภาพของเรื่องมือที่ใช้ด้วยเพราะมันมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น ความพึงพอใจ 
ความคงทนของความรู้ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

 
สรุปผลกำรวิจัย 

1. พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 โดยใช้สื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการใช้ Interactive Notebook มีค่าเฉลี่ย 24.66 คิดเป็นร้อยละ 
82.19 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ ร้อยละ 70 

2. พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 โดยใช้สื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการใช้ Interactive Notebook ระหว่างหลังเรียนกับก่อนเรียน มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
กิตติกรรมประกำศ 
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หรือสมุดงานแบบโต้ตอบมีความน่าสนใจ มีการเคลื่อนไหวในสไลด์ มีสีสันในการดึงดูดสายตาของนักเรียนท า
ให้นักเรียนมีความสนใจในเรื่องที่ครูสอนมากยิ่งขึ้น จึงท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมสูงขึ้นนั่นเอง 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พัทธนันท ์เนาว์ในสิน (2546: 39) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเยาวชน
ด้วยสื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแนะน าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยโปรแกรม PowerPoint กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกรรณสูตศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีคะแนนทดสอบหลังการชมสไลด์
อิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยยะส าคัญที่ระดับ .05 และประสิทธิภาพของ สไลด์
อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของฐาปนีย์ ณ สงขลา (2545: 74-76) ผู้วิจัยได้น าสไลด์
อิเล็กทรอนิกส์ PowerPoint ประกอบภาพเคลื่อนไหว เรื่องระบบสุริยะส าหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 (ป 4 -ป 
6) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์จ านวน 52 คน 
และได้รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการวิจัยดังนี้  หลังการท าสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนชมสไลด์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

1.ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้

สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับ Interactive Notebook ควรค านึงถึงเวลาในการท า Interactive Notebook 
ด้วยเพราะว่าต้องให้นักเรียนลงมือท าด้วยตนเองตั้งแต่การตัดกระดาษไปจนถึงการติดและการระบายสี 

1.2 การจัดกิจกรรม ระหว่างที่ด าเนินการจัดกิจกรรม ครูควรสังเกตการณ์   ด าเนินกิจกรรมของ
ผู้เรียนคอยเป็นพี่เลี้ยง คอยให้ค าชี้แนะ แนะน าแนวทางในการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย 

 
2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรมีการหาคุณภาพของเรื่องมือที่ใช้ด้วยเพราะมันมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น ความพึงพอใจ 
ความคงทนของความรู้ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

 
สรุปผลกำรวิจัย 

1. พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 โดยใช้สื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการใช้ Interactive Notebook มีค่าเฉลี่ย 24.66 คิดเป็นร้อยละ 
82.19 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ ร้อยละ 70 

2. พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 โดยใช้สื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการใช้ Interactive Notebook ระหว่างหลังเรียนกับก่อนเรียน มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
กิตติกรรมประกำศ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โดยใช้สื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการใช้ Interactive Notebook ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับการ
ช่วยเหลือได้รับค าแนะน า และให้ค าปรึกษาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ที่มีพระคุณอย่าง
ยิ่ง ที่ให้การช่วยเหลือ ส่งเสริมและอนุเคราะห์ทุกท่าน ซึ่งถ้าขาดบุคคลดังกล่าววิจัยฉบับนี้คงไม่ส าเร็จขึ้นมาได้ 

 ขอขอบคุณคุณครูศศิธร จันทร์ศิริ คุณครูพ่ีเลี้ยงที่คอยดูแลในการท าวิจัยและเอาใจใสในทุก
ขั้นตอนของการท าวิจัยทั้งให้ค าชมและค าแนะน าที่มีคุณค่าจึงท าให้ผู้จิวัยได้ท าวิจัยได้อย่างราบรื่น 

 ขอขอบคุณดร.อรุณรสัมิ์  บ ารุงจติร  คุณครูที่คอยดูแลตรวจสอบความถูกต้องของวิจัยในการท าวิจัย
และแนะน าทั้งให้ค าชมและคอยแนะน าในการท า Interactive Notebook ของนักเรียน ค าแนะน าที่มีคุณค่า
จึงท าให้ผู้จิวัยได้ท าวิจัยได้อย่างราบรื่น 

 ขอขอบคุณดร.ศิริพร  ศรีจันทะ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และเป็นที่ปรึกษาการท าวิจัยในครั้งนี้ ที่
ได้กรุณาให้ค าปรึกษา ตรวจสอบคุณภาพของงานวิจัย และให้ความช่วยเหลือ แนะน า ดูแลการท าวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง จนท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้ 
 ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการ คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลในการวิจัย และให้ความร่วมมือ เป็นส่วนหนึ่ง
ที่ท าให้วิจัยปราบความส าเร็จ 
 ขอขอบคุณอาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ทุกท่าน ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ในศาสตร์ต่างๆให้กับผู้วิจัยมา
โดยตลอด จนท าให้ผู้วิจัยสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กำรจัดกำรเรียนรู้แบบวัฏจักรกำรเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ วิชำชีววิทยำ เรื่อง กำรสืบพันธุ์ของพืช

ดอกและกำรเจริญเติบโต เพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำชีววิทยำและทักษะทำงสังคม 

 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5

สุณิสา เกิดเกลี้ยง1* สมภพ อินทสุวรรณ2 และนวลพรรณ วรรณสุธี3

บทคัดย่อ

บทน�ำ :  นกัเรยีนในช้ันเรยีนมคีวามแตกต่างกนั ซึง่บางส่วนไม่กล้าแสดงออกในการให้ความร่วมมอืกบัครแูละ ไม่คอยปฏิสมัพนัธ์กับ

เพื่อนร่วมชั้น ไม่กระตือรือร้นที่จะท�าปฏิบัติการที่ครูมอบหมายให้

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและทักษะทางสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

วิธีกำรศึกษำ : เป็นการวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จ�านวน 40 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเท

คนิคจิ๊กซอว์ เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบสอบถามทักษะทาง

สังคม และแบบสังเกตพฤติกรรมทักษะทางสังคม ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test แบบ Dependent samples

ผลกำรศึกษำ : พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโตหลังได้รับการจัดการ

เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ สูงกว่าก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 7.30 เป็น 22.78 (คะแนนเต็ม 

30 คะแนน) และทักษะทางสังคมของนักเรียน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ สูงกว่า

ก่อนเรียน ใน 4 ด้าน คือ ด้านการสื่อสาร ด้านการเป็นผู้น�า ด้านการรู้จักตนเอง และด้านการท�างานร่วมกับผู้อื่น หลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน เพิ่มขึ้นจาก 12.74, 11.9, 11.69 และ 12.21 เป็น 19.65, 16.71, 16.21 และ 19.12 ตามล�าดับ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)

วจิำรณ์และสรปุ : จาการศกึษาครัง้นี ้พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาชวีวทิยา เรือ่ง การสบืพนัธุข์องพชืดอกและการเจรญิเตบิโต

และทักษะทางสังคม หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เน่ืองจากเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ให้ความส�าคัญเก่ียวกับการตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน 

ท�าให้ครูค้นพบว่านักเรียนต้องเรียนรู้อะไรก่อนที่จะเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนนั้นๆและเน้นการถ่ายโอนความรู้ที่น�าไปปรับประยุกต์ใช้

ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจ�าวัน

ค�ำส�ำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เทคนิคจิ๊กซอว์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ทักษะทางสังคม
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Effect of Inquiry Learning Cycle (7E) and Jigsaw Technique on Plants Reproduction and 

Development Topic to Develop Biological Learning Achievement and Social Skill for 

Mattayomseuksa 5 Student

Sunisa Kerdkliang1* Sompop Intasuwan2 and Nuanphan Wannasuthi3

Abstract

Introduction : Students in the classroom are different. Which some did not dare to express themselves in 

cooperation with teachers and not interacting with classmates and not keen on the tasks assigned by the 

teacher.

Objective : The purpose of this research was to development topic to develop Biological learning achievement 

and social skill for Mattayomseuksa 5 students. 

Methods : Is an experimental research. The target group consisted of 40 Mattayomseuksa 5 students at Satree 

Thungsong School, Nakhon Si Thammarat province. They were purposive selected. The research instruments 

were Biology lesson plans by using the inquiry learning cycle (7E) and jigsaw technique on Plants reproduction 

and development topic, an achievement test, social skills questionnaire and social skill observation. The data 

were statistically analyzed by using dependent sample t-test.

Results : The Biological learning achievement on Plants reproduction and development topic after learning by 

using the 7E inquiry learning cycle and jigsaw technique was higher than those before learning, with average 

increase from 7.30 to 22.78. The social skill after learning by using the 7E inquiry learning cycle and jigsaw 

technique was higher than those before learning, increase from 12.74, 11.9, 11.69 and 12.21 to 19.65, 16.71, 

16.21 and 19.12 respectively.

Conclusion : The Biological learning achievement on Plants reproduction and development topic and social 

skill after learning by using the 7E inquiry learning cycle and jigsaw technique was significantly higher than those 

before learning (p < .05). Because it’s a learning management model that focuses on examining students’ prior 

knowledge enabling teachers to discover what students need to learn before learning the content of the lesson 

and focus on transferring knowledge that can be adapted to be suitable and beneficial to everyday life.

Keywords : Inquiry Learning Cycle (7E), Jigsaw Technique, Biological Learning Achievement, Social Skill
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3 
 

บทน า 
สังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งความรู้ (Knowledge Based Society) แนวทางที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ต้องให้ผู้เรียนได้รู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy for All) ซึ่งประกอบด้วยมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ซึ่งมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของ
ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในบทเรียนและมีความรู้ในระดับสูงขึ้น โดยที่มโนทัศน์ ทาง
วิทยาศาสตร์มีทั้งระดับที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน อาจจะเกิดขึ้นจากการน าเอามโนทัศน์หลายๆ
อย่างมาสัมพันธ์กันอย่างมีเหตุผล (ภพ เลาหไพบูลย์, 2537: 3) ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันจึง
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเข้าใจมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและช่วยพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึ่งเป็น
พื้นฐานที่ส าคัญส าหรับการค้นคว้าความรู้อื่นๆต่อไป อีกทั้งยังเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยที่การ
จัดการเรียนการสอนต้องส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้คิด ลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบด้วยกิจกรรมต่างๆ ทั้งการท า
กิจกกรมภาคสนาม การสังเกต การส ารวจตรวจสอบ การทดลอง การสืบค้น การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้ของ
นักเรียนจะเกิดขึ้นระหว่างท่ีนักเรียนได้มีส่วนร่วมโดยตรงในกิจกรรมนั้นๆ จึงส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการสืบเสาะหา
ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546: 143) 

จากรายงานการประเมินการรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) โครงการประเมินผลนักเรียน นานาชาติ 
(Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ซึ่งประเมินด้านสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ การ
ระบุประเด็นวิทยาศาสตร์ การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ ผลการประเมินพบว่า นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 
PISA 2000, 2003, 2006, 2009 และ 2012 ประเทศไทยได้คะแนนเฉลี่ย 421, 432, 429, 425 และ 444 คะแนน ตามล าดับ 
ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานขององค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (Organization for Economic 
Cooperation and Development : OECD) โดยก าหนดคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานท่ี 500 คะแนน จัดว่ามีค่าเฉลี่ยคะแนนการรู้
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) เฉลี่ยอยู่ในกลุ่มต่ า (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2556: 23-24) 
สะท้อนให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ยังมีจุดบกพร่องหลายอย่าง โดยทั้งนี้อาจจะเกิดจากธรรมชาติของ
รายวิชาชีววิทยาที่มีลักษณะเข้าใจยาก เป็นนามธรรม มีเนื้อหาและค าศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ที่ยากหรืออาจเกิดจาก
ครูผู้สอนที่ขาดเทคนิคการสอนที่เหมาะสม เน้นเทคนิคการเรียนการสอนแบบบรรยาย สื่อการสอนไม่หลากหลาย ท าให้
นักเรียนขาดกระบวนการคิดแบบสืบเสาะด้วยตนเอง มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์อาจจะคลาดเคลื่อนและเกิดเจตคติที่ไม่ดีต่อ
รายวิชาชีววิทยา  และจากการสังเกตชั้นเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ของผู้วิจัย พบว่าเกิดความแตกต่างของนักเรียน
ภายในช้ันเรียนซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีความกระตือรือร้นให้ความสนใจในการเรียน ให้ความร่วมมือในการตอบ
ค าถาม การท าแบบฝึกหัด การท าปฏิบัติการ หรือกิจกรรมต่างๆในห้องเรียน ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มที่ไม่กล้าแสดงออกใน
การให้ความร่วมมือกับครูและ ไม่คอยปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้น ไม่กระตือรือร้นที่จะท าปฏิบัติการที่ครูมอบหมายให้ 

จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนชีววิทยา ท าให้ต้องมีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดย
แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาด้วยการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้โดยผู้สอนมีบทบาทในการตั้งค าถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการทางความคิด หาเหตุผลจนค้นพบความรู้หรือแนวทางในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง แล้วสรุปออกมาเป็น
หลักการหรือวิธีการแก้ปัญหาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ เป็นการสอนที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ความรู้เดิมของเด็ก ท าให้ผู้สอนได้ค้นพบว่าผู้เรียนต้องเรียนรู้อะไรก่อน ซึ่งจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(วีณา ประชากูล และประสาท เนืองเฉลิม. 2553 : 228) 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการเรียนรู้โดยการ
แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ ซึ่งเทคนิคจิ๊กซอว์ เป็นการการจัดการเรียนรูโดยการแบกลุ่มผู้เรียนท่ีคละความสามารถ กลุ่มละ 3-6 
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บทน า 
สังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งความรู้ (Knowledge Based Society) แนวทางที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ต้องให้ผู้เรียนได้รู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy for All) ซึ่งประกอบด้วยมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ซึ่งมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของ
ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในบทเรียนและมีความรู้ในระดับสูงขึ้น โดยที่มโนทัศน์ ทาง
วิทยาศาสตร์มีทั้งระดับที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน อาจจะเกิดขึ้นจากการน าเอามโนทัศน์หลายๆ
อย่างมาสัมพันธ์กันอย่างมีเหตุผล (ภพ เลาหไพบูลย์, 2537: 3) ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันจึง
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเข้าใจมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและช่วยพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึ่งเป็น
พื้นฐานที่ส าคัญส าหรับการค้นคว้าความรู้อื่นๆต่อไป อีกทั้งยังเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยที่การ
จัดการเรียนการสอนต้องส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้คิด ลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบด้วยกิจกรรมต่างๆ ทั้งการท า
กิจกกรมภาคสนาม การสังเกต การส ารวจตรวจสอบ การทดลอง การสืบค้น การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้ของ
นักเรียนจะเกิดขึ้นระหว่างท่ีนักเรียนได้มีส่วนร่วมโดยตรงในกิจกรรมนั้นๆ จึงส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการสืบเสาะหา
ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546: 143) 

จากรายงานการประเมินการรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) โครงการประเมินผลนักเรียน นานาชาติ 
(Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ซึ่งประเมินด้านสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ การ
ระบุประเด็นวิทยาศาสตร์ การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ ผลการประเมินพบว่า นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 
PISA 2000, 2003, 2006, 2009 และ 2012 ประเทศไทยได้คะแนนเฉลี่ย 421, 432, 429, 425 และ 444 คะแนน ตามล าดับ 
ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานขององค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (Organization for Economic 
Cooperation and Development : OECD) โดยก าหนดคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานท่ี 500 คะแนน จัดว่ามีค่าเฉลี่ยคะแนนการรู้
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) เฉลี่ยอยู่ในกลุ่มต่ า (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2556: 23-24) 
สะท้อนให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ยังมีจุดบกพร่องหลายอย่าง โดยทั้งนี้อาจจะเกิดจากธรรมชาติของ
รายวิชาชีววิทยาที่มีลักษณะเข้าใจยาก เป็นนามธรรม มีเนื้อหาและค าศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ที่ยากหรืออาจเกิดจาก
ครูผู้สอนที่ขาดเทคนิคการสอนที่เหมาะสม เน้นเทคนิคการเรียนการสอนแบบบรรยาย สื่อการสอนไม่หลากหลาย ท าให้
นักเรียนขาดกระบวนการคิดแบบสืบเสาะด้วยตนเอง มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์อาจจะคลาดเคลื่อนและเกิดเจตคติที่ไม่ดีต่อ
รายวิชาชีววิทยา  และจากการสังเกตชั้นเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ของผู้วิจัย พบว่าเกิดความแตกต่างของนักเรียน
ภายในช้ันเรียนซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีความกระตือรือร้นให้ความสนใจในการเรียน ให้ความร่วมมือในการตอบ
ค าถาม การท าแบบฝึกหัด การท าปฏิบัติการ หรือกิจกรรมต่างๆในห้องเรียน ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มที่ไม่กล้าแสดงออกใน
การให้ความร่วมมือกับครูและ ไม่คอยปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้น ไม่กระตือรือร้นที่จะท าปฏิบัติการที่ครูมอบหมายให้ 

จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนชีววิทยา ท าให้ต้องมีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดย
แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาด้วยการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้โดยผู้สอนมีบทบาทในการตั้งค าถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการทางความคิด หาเหตุผลจนค้นพบความรู้หรือแนวทางในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง แล้วสรุปออกมาเป็น
หลักการหรือวิธีการแก้ปัญหาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ เป็นการสอนที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ความรู้เดิมของเด็ก ท าให้ผู้สอนได้ค้นพบว่าผู้เรียนต้องเรียนรู้อะไรก่อน ซึ่งจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(วีณา ประชากูล และประสาท เนืองเฉลิม. 2553 : 228) 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการเรียนรู้โดยการ
แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ ซึ่งเทคนิคจิ๊กซอว์ เป็นการการจัดการเรียนรูโดยการแบกลุ่มผู้เรียนที่คละความสามารถ กลุ่มละ 3-6 

4 
 

และ ครูแบงเนื้อหาย่อยๆ เทากับจ านวนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม สมาชิกแตละคนในกลุ่มจะตองแยกยายออกไปหาทีมอื่นที่ไดรับ
หัวขอเหมือนกัน แลวศึกษาท าความเขาใจในเนื้อหารวมกัน จากนั้นก็กลับไปอธิบายใหสมาชิกใน กลุ่มให้เขาใจตามเนื้อหาที่
ตนเองไดออกไปศึกษามา และหลังจากน้ันนักเรียนแตละคนจะตองท าแบบทดสอบเปนคะแนนรายบุคคล แลวน าคะแนนของ
สมาชิกภายในกลุ่มมารวมกันเพ่ือเปนคะแนน    ของกลุม หากกลุ่มใดไดคะแนน สูงสุดจะไดรับการเสริมแรง โดยการกลาวช่ืน
ชมหรือไดรับรางวัล ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบรวมมือนี้จะชวย ใหผูเรียนสามารถท างานรวมกับเพื่อนรวมช้ันไดดี 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  พบว่า 
นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ (จิ
ราวรรณ ใจเพิ่ม, 2560 : 482-491) นอกจากน้ี พิจิตรา ศรีพัดยศ (2559 : 181-193)  ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสืบ
เสาะหาความรู้แบบวัฏจักร 7 ขั้น ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค    จิ๊กซอว์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยาของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 70% และจิตวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนหลังเรียนอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ซึ่งอาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้แบบน้ี ท าให้นักเรียนได้ท างานเป็นกลุ่ม คิดหาค าตอบ
ด้วยตนเองและมีโอกาสใช้ความคิดร่วมกัน มีการตั้งเป้าหมายการเรียนรู้และต้องการให้กลุ่มประสบความส าเร็จ จากเหตุผล
ดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่ท าการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ วิชาชีววิทยา  เรื่อง
การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาและทักษะทางสังคม ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาชีววิทยาของนักเรียน โดยการจัดการเรยีนรู้แบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7 ข้ัน 

ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่องการสบืพันธุ์ของพืชดอกและการเจรญิเติบโต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 

ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
วิธีด าเนินการ 

1. กลุ่มเป้าหมาย 
   กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 โรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2561 จ านวน 40 คน โดยเลือกแบบเจาะจง  
2. ตัวแปรในการวิจัย 
    2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊ก

ซอว์ เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
   2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะทางสังคม 
3. ขอบเขตเนื้อหา 
    เป็นเนื้อหาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8   เรื่อง การ

สืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต 
4. ระยะเวลา 
    ด าเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการทดลอง 12 คาบ  
5. เคร่ืองมือการวิจัย 
   1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและ

การเจริญเติบโต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 พร้อมท้ังครูมีการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมทักษะสังคม 
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  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต ได้ค่าอ านาจจ าแนก
อยู่ระหว่าง 0.2-0.8 และค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.2-0.7 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.76 ลักษณะของข้อสอบเป็นแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

  3. แบบสอบถามทักษะทางสังคม ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการสื่อสาร ความเป็นผู้น า การรู้จักตัวเอง และการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน (Rating Scale) 5 ระดับ คือ จริงท่ีสุด ค่อนข้างจริง ไม่แน่ใจ ค่อนข้าง
ไม่จริง และไม่จริง 

  4. แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะทางสังคม ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการสื่อสาร ความเป็นผู้น า การรู้จักตัวเอง 
และการท างานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน (Rating Scale) 5 ระดับ คือ จริงที่สุด ค่อนข้างจริง ไม่แน่ใจ 
ค่อนข้างไม่จริง และไม่จริง 

6. วิธีการด าเนินการวิจัย 
    1. แนะน านักเรียนกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับขั้นตอนการท ากิจกรรมและบทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนการ

สอน 
   2. ทดสอบก่อนเรียน กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบสอบถามทักษะ

ทางสังคม 
   3. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิค        จิ๊กซอว์ 

เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต เป็นเวลา 12 คาบ โดยครูจะมีบทบาทในการสังเกตพฤติกรรมทักษะทาง
สังคมของนักเรียน 

4. เมื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียน
ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต  และแบบสอบถามทักษะทาง
สังคม 

5. น าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา และทักษะทางสังคมของนักเรียน โดยวิธีการทางสถิติ
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อทดสอบสมมติฐาน  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับ

เทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและทักษะทาง
สังคม ท้ังก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา  เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต ก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ ได้ผลดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ 

 
กลุ่มเป้าหมาย N X̅ SD df t p 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

40 
40 

7.30 
22.78 

1.99 
2.00 

39 31.61 .000 

*p < .05 
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  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต ได้ค่าอ านาจจ าแนก
อยู่ระหว่าง 0.2-0.8 และค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.2-0.7 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.76 ลักษณะของข้อสอบเป็นแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

  3. แบบสอบถามทักษะทางสังคม ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการสื่อสาร ความเป็นผู้น า การรู้จักตัวเอง และการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน (Rating Scale) 5 ระดับ คือ จริงท่ีสุด ค่อนข้างจริง ไม่แน่ใจ ค่อนข้าง
ไม่จริง และไม่จริง 

  4. แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะทางสังคม ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการสื่อสาร ความเป็นผู้น า การรู้จักตัวเอง 
และการท างานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน (Rating Scale) 5 ระดับ คือ จริงที่สุด ค่อนข้างจริง ไม่แน่ใจ 
ค่อนข้างไม่จริง และไม่จริง 

6. วิธีการด าเนินการวิจัย 
    1. แนะน านักเรียนกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับขั้นตอนการท ากิจกรรมและบทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนการ

สอน 
   2. ทดสอบก่อนเรียน กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบสอบถามทักษะ

ทางสังคม 
   3. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิค        จิ๊กซอว์ 

เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต เป็นเวลา 12 คาบ โดยครูจะมีบทบาทในการสังเกตพฤติกรรมทักษะทาง
สังคมของนักเรียน 

4. เมื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียน
ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต  และแบบสอบถามทักษะทาง
สังคม 

5. น าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา และทักษะทางสังคมของนักเรียน โดยวิธีการทางสถิติ
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อทดสอบสมมติฐาน  
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับ

เทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและทักษะทาง
สังคม ท้ังก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา  เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต ก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ ได้ผลดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ 

 
กลุ่มเป้าหมาย N X̅ SD df t p 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

40 
40 

7.30 
22.78 

1.99 
2.00 

39 31.61 .000 

*p < .05 
6 

 

จากตารางที่ 1 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา  เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 7.30  เป็น  22.78 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานข้อที่ 1 อาจจะมีสาเหตุมาจากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนได้สืบเสาะหาความรูท้างวิทยาศาสตร์ ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรูรู้ปแบบนี้ ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบความรู้
เดิมของนักเรียนที่จะท าให้ครูค้นพบว่านักเรียนต้องเรียนรู้อะไรก่อนที่จะเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนนั้นๆและเน้นการถ่ายโอน
ความรู้ให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวั น นอกจากนี้ยังช่วยให้
นักเรียนปรับข้อมูลที่ได้รับมาใหม่เข้ากับประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ แล้วเกิดเป็นองค์ความรู้ที่นักเรียนสร้างขึ้นเอง ส่งผลให้การ
เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวีระพล ภาระเวช (2550 : 77-80) ได้ศึกษาการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะความรู้ 7 
ขั้น (7E) ซึ่งนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสอดคล้องกับจิราวรรณ         ใจเพิ่ม (2560 : 
482-491) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม
วงจรการเรียนรู้แบบ 7E กับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามวงจรการเรียนรู้แบบ 7E สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามวงจรการ
เรียนรู้แบบ 7E หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ในการวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยได้สอดแทรกการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์เข้าไปใน ขั้นส ารวจและค้นหา  ขั้น
อธิบายและขั้นประเมินผลของการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เนื่องจากในช้ันเรียนมีนักเรียนที่มีความแตกต่าง
กัน ซึ่งนักเรียนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่มีความกระตือรือร้นให้ความสนใจในการเรียน ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม
ต่างๆในห้องเรียน ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง เป็นกลุ่มที่ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนของครู และไม่มีปฏิสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมชั้น  โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์นี้เป็นเทคนิคท่ีจัดกลุ่มนักเรียนแบบคละความสามารถ ครูแบ่ง
เนื้อหาย่อยๆเท่ากับจ านวนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม จากนั้นสมาชิกในกลุ่มจะแยกย้ายกันไปศึกษาท าความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้รับ
มอบหมายและกลับไปอธิบายให้สมาชิกในกลุ่มเข้าใจตามที่ตนเองได้ไปศึกษามา หลังจากนั้นนักเรียนแต่ละคนจะท า
แบบทดสอบเป็นรายบุคคลแล้วน าคะแนนของสมาชิกในกลุ่มมารวมกัน เพื่อเป็นคะแนนของกลุ่ม ซึ่งจากรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบนี้จะช่วยส่งผลให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น เกิดความสามัคคี มีความกระตือรือร้น และที่ส าคัญมีการน า
คะแนนของสมาชิกในกลุ่มมารวมกันจะท าให้เกิดการช่วยเหลือกันและกันในกลุ่ม สอดคล้องกับงานวิจัยของธีรวัฒน์ ผิวขม 
(2554 : 73) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน และสอดคล้องกับพิจิตรา ศรีพัดยศ (2559 : 181-193) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏ
จักร 7 ขั้น ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์  วิชาชีววิทยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 พบว่า  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 2. ทักษะทางสังคม ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊ก
ซอว์ ได้ผลภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 ทักษะทางสังคมของนักเรียน ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว ์
 

จากภาพที่ 1 คะแนนทักษะทางสังคมของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับ
เทคนิคจิ๊กซอว์ใน 4 ด้าน คือ ด้านการสื่อสาร ด้านการเป็นผู้น า ด้านการรู้จักตนเอง และด้านการท างานร่วมกับผู้อื่น หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน เพิ่มขึ้นจาก 12.74, 11.9, 11.69 และ 12.21 เป็น 19.65, 16.71, 16.21 และ 19.12 ตามล าดับ (คะแนนเต็ม 
25 คะแนน) ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ เป็นการจัดการเรียนรู้แบบจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
นักเรียนจะถูกมอบหมายให้หาประสบการณ์นอกกลุม่แลว้กลับมากลุ่มเดิมเพื่อถ่ายทอดประสบการณ ์โดยทุกคนจะมีสว่นร่วมใน
การเรียนรู้จนถึงความส าเร็จของกลุ่ม นักเรียนจะมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เด็กเก่งจะช่วยเหลือเด็กที่
อ่อน ท าให้เด็กอ่อนมีความความสุขเพราะเพื่อนให้ความช่วยเหลือ ส่วนเด็กเก่งจะเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการกลุ่ม รวมทั้งครูได้สร้างแรงจูงใจโดยการเสริมแรงด้วยการชมเชย หรือให้รางวัลกลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด ท าให้นักเรียน
เกิดความตั้งใจในการเรียนสามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจ สร้างความเช่ือมั่นความเป็นผู้น าให้กับนักเรียนและมีความพยายามใน
กระบวนการท างานกลุ่มให้เกิดความส าเร็จ 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจรญิเติบโต หลังการจดัการเรียนรูโ้ดย

ใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรยีนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ทักษะทางสังคมของนักเรียน หลังไดร้ับการจดัการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่อง
การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ภาพที่ 1 ทักษะทางสังคมของนักเรียน ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว ์
 

จากภาพที่ 1 คะแนนทักษะทางสังคมของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับ
เทคนิคจิ๊กซอว์ใน 4 ด้าน คือ ด้านการสื่อสาร ด้านการเป็นผู้น า ด้านการรู้จักตนเอง และด้านการท างานร่วมกับผู้อื่น หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน เพิ่มขึ้นจาก 12.74, 11.9, 11.69 และ 12.21 เป็น 19.65, 16.71, 16.21 และ 19.12 ตามล าดับ (คะแนนเต็ม 
25 คะแนน) ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ เป็นการจัดการเรียนรู้แบบจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
นักเรียนจะถูกมอบหมายให้หาประสบการณ์นอกกลุม่แลว้กลับมากลุ่มเดิมเพื่อถ่ายทอดประสบการณ ์โดยทุกคนจะมีสว่นร่วมใน
การเรียนรู้จนถึงความส าเร็จของกลุ่ม นักเรียนจะมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เด็กเก่งจะช่วยเหลือเด็กที่
อ่อน ท าให้เด็กอ่อนมีความความสุขเพราะเพื่อนให้ความช่วยเหลือ ส่วนเด็กเก่งจะเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการกลุ่ม รวมทั้งครูได้สร้างแรงจูงใจโดยการเสริมแรงด้วยการชมเชย หรือให้รางวัลกลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด ท าให้นักเรียน
เกิดความตั้งใจในการเรียนสามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจ สร้างความเช่ือมั่นความเป็นผู้น าให้กับนักเรียนและมีความพยายามใน
กระบวนการท างานกลุ่มให้เกิดความส าเร็จ 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจรญิเติบโต หลังการจดัการเรียนรูโ้ดย

ใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรยีนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ทักษะทางสังคมของนักเรียน หลังไดร้ับการจดัการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่อง
การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 
เอกสารอ้างอิง 
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กำรพัฒนำทักษะกำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เรื่องสนุกกับโครงงำน

สะเต็มศึกษำ โดยใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรออกแบบเชิงวิศวกรรมตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ

สุพรรณวดี ประสงค์1* พลากร ประสงค์1 และกรรณิกา คุ้มไพรี2

บทคัดย่อ

ควำมเป็นมำโดยย่อ : ปัจจบุนัเยาวชนไทยยงัขาดการฝึกฝนทกัษะทางด้านการคิดและแก้ปัญหา ดงันัน้การจดัการเรยีนรูร้ปูแบบหนึง่

ทีจ่ะช่วยส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนเกดิทกัษะในการคดิสร้างสรรค์และพฒันาเป็นนวตักรรมได้ คอื การจดัการเรยีนรูใ้ห้กบัผูเ้รยีนตามแนวทาง

สะเต็มศึกษา โดยจะด�าเนินการตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมท่ีเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ และ

การลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการอย่างเป็นระบบ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา ท่ีมีต่อการ

พัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องสนุกกับโครงงานสะเต็มศึกษา 

วิธีกำรศึกษำ : การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนจ�านวน 24 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่

เน้นการเรยีนวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลย ีในโรงเรยีนแห่งหนึง่ในจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีโดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง เครือ่ง

มือในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ ใบกิจกรรม แบบวัดทักษะฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ได้แก่ การ

วิเคราะห์ด้านเนื้อหาและการหาร้อยละ

ผลกำรศึกษำ : พบว่า การพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องสนุกกับโครงงาน

สะเต็มศึกษา โดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษาเมื่อครบการวิจัยในวงจร

ปฏิบัติการที่ 3 สามารถพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมในองค์ประกอบของความคิดละเอียดลออและความคิดยืดหยุ่นได้

สูงสุด รองลงมาคือ ความคิดคล่องแคล่วและความคิดริเริ่มตามล�าดับ 

สรปุ : การจดัการเรียนรูผ่้านกระบวนการออกแบบเชิงวศิวกรรมตามแนวสะเตม็ศกึษาช่วยพัฒนาทกัษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้

ค�ำส�ำคัญ : สะเต็มศึกษา การออกแบบเชิงวิศวกรรม ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม

1 ครูช�านาญการ., กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ สุราษฎร์ธานี 84000
2 ครูช�านาญการ., กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ สุราษฎร์ธานี 84000
1 Professional Level Teacher., Department of Science , Suratpittaya2 School, Suratthani 84000, Thailand
2 Professional Level Teacher., Department of Mathematics , Suratpittaya2 School, Suratthani 84000, Thailand
* Corresponding author: Tel.: 077-200198 . E-mail address: suphanwadee.p@srp2.ac.th
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Developing 9th Grade Students’Creativity and innovation skill in the Topic of Enjoy with 

STEM Education Project Using STEM Approach Based on Engineering Design Process Following 

STEM Education In Learning

Suphanwadee prasong1* Palakorn Prasong1 and Kannika Kumpriree2

Abstract

Background : At present, Thai youths still lack training in thinking and problem solving skills. Therefore, one 

type of learning management that will help encourage learners to develop creative and innovative skills is to 

manage learning for students according to the full study guidelines. By going through the engineering design 

process that focuses on learning through creativity And practice to solve problems or meet needs systematically

Objective : The purpose of this action research was developing 9th grade students’ creativity and innovation 

skill in the Topic of Enjoy with STEM Education Project Using STEM Approach Based on Engineering Design Process 

Following STEM Education In Learning

Methods : This research utilizes a classroom action research. The participants in this research were 24 students 

with special ability in science math and technology of a school in Suratthani. Research instruments consist of 

the lesson plans of Engineering design process based on STEM Education, work sheets and creative and 

innovation skills measurement form. Qualitative and quantitative data analysis were used in this study includ-

ing content analysis and percentage. 

Results : The results showed that using stem approach based on engineering design process in accordance with 

the full study guidelines, when the research is complete in the 3rd operational cycle. The most creativity and 

innovation skills was elaboration and flexibility. Next, the third most creativity and innovation skill was 

originality and fluency.

Conclusion : Learning management through the engineering design process according to the full study helps 

develop creative and innovative skills.

Keywords : STEM Education, Engineering Design, Creativity and Innovation Skills



1952

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3 

 

บทนํา 
 สะเต็มศึกษา (STEM Education) เปนการจดัการเรียนรูที่บูรณาการ 4 สาขาวิชา ไดแก วิทยาศาสตร เทคโนโลย ี

วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร เขาดวยกัน (ชลาธิป สมาหิโต. 2557 : 2) ซึ่งเปนแนวทางการจัดการเรยีนรูที่เริ่มใชใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศแรก เนื่องจากเยาวชนไมสนใจการเรยีนรูดานวิทยาศาสตร คณติศาสตร และเทคโนโลย ี    

จึงไดพัฒนาหลักสูตรการศึกษาวิทยาศาสตรแหงชาติที่มีการแทรกเนือ้หาหรือแนวคิดดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยสีู

หลักสตูรวิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาอยางเปนรปูธรรม กลายเปนที่มาของสะเต็มศึกษา (STEM Education) (สิรินภา  

กิจเกื้อกูล. 2558 : 3) สําหรับในประเทศไทย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเริ่มนําแนวคดิ 

สะเต็มศึกษามาปรับหลักสตูรการศึกษา (มนตรี จุฬาวัฒนทล. 2556 : 3) ซึ่งคุณลักษณะของสะเต็มศกึษา คือ การใชทักษะการ

คิดขั้นสูงและความคดิสรางสรรค ถือวาเปนความคิดขั้นสูงและยงัชวยใหผูเรียนสรางความเชื่อมโยงระหวางวิชาท้ัง 4 คือ 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณติศาสตรเขากับชีวิตประจําวัน ที่เนนการพัฒนาทกัษะที่จําเปนในศตวรรษที ่
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 ทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรมเปนหนึ่งในทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ที่หลาย ๆ ประเทศใหความสําคัญเปนอยาง

มาก เนื่องจากความคิดสรางสรรคเปนความสามารถทีม่ีคุณภาพมากกวาความสามารถดานอื่น ๆ เปนปจจัยที่จําเปนอยางยิ่งใน

การสงเสริมความเจริญกาวหนาของประเทศชาติ ประเทศใดก็ตามที่แสวงหา พัฒนา และนําเอาศกัยภาพเชิงสรางสรรคของ

ประเทศออกมาใชใหเกิดประโยชนมากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสพัฒนาและเจริญกาวหนามากยิ่งขึ้น (อารี พันธมณี. 2557 : 49) แต

สําหรับการพัฒนาความคดิสรางสรรคของนักเรียนไทยนั้นยังไมเปนไปตามกรอบเปาหมายของแผนการปฏิรูปการศึกษา ทั้งนี้

อาจมีสาเหตุมาจากการจดัการเรียนรูในปจจุบันยังไมสงเสริมใหนักเรยีนไดนําความรูมาประยุกตใชอยางสรางสรรคหรือทํา

กิจกรรมในสถานการณแปลกใหมที่สอดคลองกับชีวิตจริงเทาที่ควรจงึทําใหการประเมินผลการเรียนรูตาง ๆ ของผูเรียนใน

ประเทศไทยยังคงมีคาเฉลี่ยที่ต่าํกวาหลายประเทศทั่วโลก  

 การจัดการเรยีนรูในปจจุบันจึงจําเปนตองสงเสริมใหนักเรียนไดใชความรูหลากหลายสาขาวิชาในเชิงบูรณาการ และ

สงเสริมผูเรียนใหทําการสืบเสาะ แกปญหา และใชความคดิขั้นสูงเพื่อใหผูเรียนเกดิการเรียนรูอยางมปีระสิทธิภาพ อีกท้ังควร

สงเสริมใหนักเรียนรูจักการทํางานและแกปญหาอยางหลากหลายวิธีหรือพัฒนานวัตกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมตอการพัฒนา

ทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรมของนักเรียน ซึ่งแนวทางการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในศตวรรษท่ี 21 ที่กําลังเปนท่ี

สนใจนั่นคือ สะเตม็ศึกษา ซึ่งเปนการสอนท่ีบูรณาการ 4 สาขาวิชา โดยมีการออกแบบเชิงวิศวกรรมเปน “หัวใจหลักของการ

เรียนรู” ซึ่งนกัเรยีนจะไดเรียนรูและประยุกตใชความรูและทักษะทางวิทยาศาสตรและคณติศาสตร เพื่อสรางนวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยีที่แกปญหาหรือตอบสนองความตองการของมนุษย (Kelly & Knowles. 2016 : 2)  

 งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดนํากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางของสถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มาประยุกตใชในการจัดการเรียนรู เนื่องจากการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนั้นจะชวย

พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการคิด และมีความรู ความเขาใจเนื้อหาหรือมโนทัศนดาน

วิทยาศาสตร คณติศาสตร และเทคโนโลยไีดดยีิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถประยุกตใชความรูในการแกปญหา ดังนั้นการนํา

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาประยุกตใชในการจดัการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา จึงมีความสอดคลองตอการพัฒนา

ทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรมของนักเรียน 

วิธีดําเนินการ 
 งานวิจัยนี้ใชรูปแบบการวิจัยปฏิบตัิการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ตามแนวคิดของ Kemmis & 

McTaggart. 2000 : 595) ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก 1. วางแผน (Plan) 2. ปฏิบัติการ (Act) 3. สังเกตการณ (Observe) 

และ 4. สะทอนผลการปฏิบัติ (Reflect) 
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 กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 1 หองเรียน ซึ่งเปนหองเรียนที่เนนการเรียนวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 24 คน 

  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ตัวแปรตน ไดแก การจดัการเรียนรูผานกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทาง 

สะเต็มศึกษา และตัวแปรตาม ไดแก ทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรม 

  เครื่องมือวิจัย 

 1. แผนการจัดการเรียนรูผานกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษาท่ีสงเสรมิทกัษะการ

สรางสรรคและนวตักรรม เรื่องสนกุกับโครงงานสะเต็มศึกษา ไดแก แผนที่ 1 รูทันการเปลีย่นแปลงในศตวรรษท่ี 21 แผนที่ 2 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม 4.0 แผนที่ 3 การประยุกตใชเทคโนโลยี IOT กับนวัตกรรม 4.0 แผนที่ 4 นวัตกรรม 

สะเต็มของฉัน โดยผูวิจัยไดทําการออกแบบและสรางแผนการจัดการเรียนรูและปรึกษาผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความ

เหมาะสมของกิจกรรมเรียนรู ความสอดคลองของเนื้อหาและขั้นตอนการจัดการเรยีนรู และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข 

แลวนํามาใชกับผูเขารวมวิจัย  

 2. ใบงานของนักเรียน เปนใบงานที่ใหนักเรียนเขียนบันทึกทุกครั้งทีม่ีการจัดกจิกรรมการเรียนรู โดยใบงานของ

นักเรียนจะเปนสวนหนึ่งของแผนการจัดการเรยีนรู รวมถึงวิดีโอการนําเสนอช้ินงาน และอนุทินสะทอนผลการเรยีนรู 

  3. แบบวัดทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรม 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจยัไดพัฒนาแผนการจดัการเรียนรูโดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวคิดสะเตม็

ศึกษา (NRC. 2012 : 5) ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นระบุปญหา นักเรียนตองทําความเขาใจปญหา วิเคราะหเงื่อนไข

หรือขอจํากัดของสถานการณปญหาซึ่งนําไปสูการสรางช้ินงานหรือวิธีการแกปญหา 2) รวบรวมขอมูลและแนวคิดที่เกี่ยวของ

กับปญหา นักเรียนตองรวบรวมขอมูลและแนวคิดทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ประเมินความเปนไปได ขอดี

และขอจํากัด 3) ออกแบบวิธีการแกปญหา นักเรียนสามารถประยุกตใชขอมูลและแนวคิดที่เกี่ยวของเพื่อการออกแบบช้ินงาน

หรือวิธีการในการแกปญหา โดยคํานึงทรัพยากร ขอจํากัด 4) วางแผนและดําเนินการแกปญหาในขั้นนี้นักเรียนตองสามารถ

กําหนดลําดับขั้นตอนการสรางช้ินงานหรือวิธีการแลวลงมือสรางช้ินงานหรือพัฒนาวิธีการเพือ่ใชในการแกปญหา 5) ทดสอบ 

ประเมินผลและปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหาหรือชิ้นงาน นักเรียนสามารถทดสอบและประเมินการใชงานหรือวิธีการโดยผลที่

ไดอาจนํามาปรับปรุงและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม และ 6) นําเสนอวิธีการแกปญหาหรือ

ชิ้นงาน นักเรียนสามารถนําเสนอแนวคิดและขั้นตอนการแกปญหาของการสรางช้ินงานหรือวิธีการใหผูอื่นเขาใจและได 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตอไป 

 การเก็บรวบรวมขอมลูและวเิคราะหขอมูล  

 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวจิัยไดดําเนินการตามรูปแบบวิจัยปฏิบัติการตามวงจร PAOR ดังรายละเอียดตอไปนี้ ขั้นท่ี 1 

วางแผน ผูวิจัยสมัภาษณนักเรียนเกี่ยวกับความคดิสรางสรรคและนวัตกรรมจากสิ่งประดิษฐที่นักเรียนไมเคยเห็นมากอน และ

รวมกับเพื่อนครตูางโรงเรียนในโครงการสนุกวิทย พลังคิด เพื่ออนาคต ใชกระบวนการ PLC ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู

เริ่มตนและสรางเปนแผนการจัดการเรยีนรูเรื่องสนุกกับโครงงานสะเต็มศึกษา จํานวน 4 แผนการจดัการเรียนรู ขั้นท่ี 2 ขั้น

ปฏิบัติการ ผูวิจัยดาํเนินการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูเรื่องสนุกกับโครงงานสะเต็มศึกษาที่ไดออกแบบไว ขั้นท่ี 3 

สังเกตการณ ผูวิจยัดําเนินการเกบ็ขอมูลโดยใช ใบกิจกรรม วิดีโอการนําเสนองาน และอนุทินสะทอนการเรียนรู ขั้นท่ี 4 

สะทอนผลการปฏิบัติ ผูวิจยันําขอมูลที่ไดจากใบกิจกรรม วิดีโอการนําเสนองาน และอนุทินสะทอนการเรยีนรูมาเทียบกับเกณฑ

ของแบบวัดทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรมโดยดัดแปลงมาจากแบบวัดความคิดสรางสรรคของลอรลา กรีนสไตน (Laura 

Greenstein. 2012 : 83) หลังจากนั้นเปรียบเทียบระดับทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรมทีไ่ดกําหนดในเกณฑการวัดทักษะ

ความคิดสรางสรรคและนวตักรรมจากใบกิจกรรมที่ 1, 2 , 3 และ 4 หลังจากนั้นผูวิจัยเขียนสรุปผลและรายงานผลในลักษณะ

การเขียนบรรยายแตละดานของความคิดสรางสรรค โดยเกณฑการประเมินแบงเปน 4 ระดับ ดังน้ี 
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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บทนํา 
 สะเต็มศึกษา (STEM Education) เปนการจดัการเรียนรูที่บูรณาการ 4 สาขาวิชา ไดแก วิทยาศาสตร เทคโนโลย ี

วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร เขาดวยกัน (ชลาธิป สมาหิโต. 2557 : 2) ซึ่งเปนแนวทางการจัดการเรยีนรูที่เริ่มใชใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศแรก เนื่องจากเยาวชนไมสนใจการเรยีนรูดานวิทยาศาสตร คณติศาสตร และเทคโนโลย ี    

จึงไดพัฒนาหลักสูตรการศึกษาวิทยาศาสตรแหงชาติที่มีการแทรกเนือ้หาหรือแนวคิดดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยสีู

หลักสตูรวิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาอยางเปนรปูธรรม กลายเปนที่มาของสะเต็มศึกษา (STEM Education) (สิรินภา  

กิจเกื้อกูล. 2558 : 3) สําหรับในประเทศไทย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเริ่มนําแนวคดิ 

สะเต็มศึกษามาปรับหลักสตูรการศึกษา (มนตรี จุฬาวัฒนทล. 2556 : 3) ซึ่งคุณลักษณะของสะเต็มศกึษา คือ การใชทักษะการ

คิดขั้นสูงและความคดิสรางสรรค ถือวาเปนความคิดขั้นสูงและยงัชวยใหผูเรียนสรางความเชื่อมโยงระหวางวิชาท้ัง 4 คือ 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณติศาสตรเขากับชีวิตประจําวัน ที่เนนการพัฒนาทกัษะที่จําเปนในศตวรรษที ่
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 ทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรมเปนหนึ่งในทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ที่หลาย ๆ ประเทศใหความสําคัญเปนอยาง

มาก เนื่องจากความคิดสรางสรรคเปนความสามารถทีม่ีคุณภาพมากกวาความสามารถดานอื่น ๆ เปนปจจัยที่จําเปนอยางยิ่งใน

การสงเสริมความเจริญกาวหนาของประเทศชาติ ประเทศใดก็ตามที่แสวงหา พัฒนา และนําเอาศกัยภาพเชิงสรางสรรคของ

ประเทศออกมาใชใหเกิดประโยชนมากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาสพัฒนาและเจริญกาวหนามากยิ่งขึ้น (อารี พันธมณี. 2557 : 49) แต

สําหรับการพัฒนาความคดิสรางสรรคของนักเรียนไทยนั้นยังไมเปนไปตามกรอบเปาหมายของแผนการปฏิรูปการศึกษา ทั้งนี้

อาจมีสาเหตุมาจากการจดัการเรียนรูในปจจุบันยังไมสงเสริมใหนักเรยีนไดนําความรูมาประยุกตใชอยางสรางสรรคหรือทํา

กิจกรรมในสถานการณแปลกใหมที่สอดคลองกับชีวิตจริงเทาที่ควรจงึทําใหการประเมินผลการเรียนรูตาง ๆ ของผูเรียนใน

ประเทศไทยยังคงมีคาเฉลี่ยที่ต่าํกวาหลายประเทศทั่วโลก  

 การจัดการเรยีนรูในปจจุบันจึงจําเปนตองสงเสริมใหนักเรียนไดใชความรูหลากหลายสาขาวิชาในเชิงบูรณาการ และ

สงเสริมผูเรียนใหทําการสืบเสาะ แกปญหา และใชความคดิขั้นสูงเพื่อใหผูเรียนเกดิการเรียนรูอยางมปีระสิทธิภาพ อีกท้ังควร

สงเสริมใหนักเรียนรูจักการทํางานและแกปญหาอยางหลากหลายวิธีหรือพัฒนานวัตกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมตอการพัฒนา

ทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรมของนักเรียน ซึ่งแนวทางการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในศตวรรษท่ี 21 ที่กําลังเปนท่ี

สนใจนั่นคือ สะเตม็ศึกษา ซึ่งเปนการสอนท่ีบูรณาการ 4 สาขาวิชา โดยมีการออกแบบเชิงวิศวกรรมเปน “หัวใจหลักของการ

เรียนรู” ซึ่งนกัเรยีนจะไดเรียนรูและประยุกตใชความรูและทักษะทางวิทยาศาสตรและคณติศาสตร เพื่อสรางนวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยีที่แกปญหาหรือตอบสนองความตองการของมนุษย (Kelly & Knowles. 2016 : 2)  

 งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดนํากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางของสถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มาประยุกตใชในการจัดการเรียนรู เนื่องจากการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนั้นจะชวย

พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการคิด และมีความรู ความเขาใจเนื้อหาหรือมโนทัศนดาน

วิทยาศาสตร คณติศาสตร และเทคโนโลยไีดดยีิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถประยุกตใชความรูในการแกปญหา ดังนั้นการนํา

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาประยุกตใชในการจดัการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา จึงมีความสอดคลองตอการพัฒนา

ทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรมของนักเรียน 

วิธีดําเนินการ 
 งานวิจัยนี้ใชรูปแบบการวิจัยปฏิบตัิการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ตามแนวคิดของ Kemmis & 

McTaggart. 2000 : 595) ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก 1. วางแผน (Plan) 2. ปฏิบัติการ (Act) 3. สังเกตการณ (Observe) 

และ 4. สะทอนผลการปฏิบัติ (Reflect) 

4 

 

 กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 1 หองเรียน ซึ่งเปนหองเรียนที่เนนการเรียนวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 24 คน 

  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ตัวแปรตน ไดแก การจดัการเรียนรูผานกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทาง 

สะเต็มศึกษา และตัวแปรตาม ไดแก ทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรม 

  เครื่องมือวิจัย 

 1. แผนการจัดการเรียนรูผานกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษาท่ีสงเสรมิทกัษะการ

สรางสรรคและนวตักรรม เรื่องสนกุกับโครงงานสะเต็มศึกษา ไดแก แผนที่ 1 รูทันการเปลีย่นแปลงในศตวรรษท่ี 21 แผนที่ 2 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม 4.0 แผนที่ 3 การประยุกตใชเทคโนโลยี IOT กับนวัตกรรม 4.0 แผนที่ 4 นวัตกรรม 

สะเต็มของฉัน โดยผูวิจัยไดทําการออกแบบและสรางแผนการจัดการเรียนรูและปรึกษาผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความ

เหมาะสมของกิจกรรมเรียนรู ความสอดคลองของเนื้อหาและขั้นตอนการจัดการเรยีนรู และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข 

แลวนํามาใชกับผูเขารวมวิจัย  

 2. ใบงานของนักเรียน เปนใบงานที่ใหนักเรียนเขียนบันทึกทุกครั้งทีม่ีการจัดกจิกรรมการเรียนรู โดยใบงานของ

นักเรียนจะเปนสวนหนึ่งของแผนการจัดการเรยีนรู รวมถึงวิดีโอการนําเสนอช้ินงาน และอนุทินสะทอนผลการเรยีนรู 

  3. แบบวัดทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรม 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจยัไดพัฒนาแผนการจดัการเรียนรูโดยใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวคิดสะเตม็

ศึกษา (NRC. 2012 : 5) ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นระบุปญหา นักเรียนตองทําความเขาใจปญหา วิเคราะหเงื่อนไข

หรือขอจํากัดของสถานการณปญหาซึ่งนําไปสูการสรางช้ินงานหรือวิธีการแกปญหา 2) รวบรวมขอมูลและแนวคิดที่เกี่ยวของ

กับปญหา นักเรียนตองรวบรวมขอมูลและแนวคิดทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ประเมินความเปนไปได ขอดี

และขอจํากัด 3) ออกแบบวิธีการแกปญหา นักเรียนสามารถประยุกตใชขอมูลและแนวคิดที่เกี่ยวของเพื่อการออกแบบช้ินงาน

หรือวิธีการในการแกปญหา โดยคํานึงทรัพยากร ขอจํากัด 4) วางแผนและดําเนินการแกปญหาในขั้นนี้นักเรียนตองสามารถ

กําหนดลําดับขั้นตอนการสรางช้ินงานหรือวิธีการแลวลงมือสรางช้ินงานหรือพัฒนาวิธีการเพือ่ใชในการแกปญหา 5) ทดสอบ 

ประเมินผลและปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหาหรือชิ้นงาน นักเรียนสามารถทดสอบและประเมินการใชงานหรือวิธีการโดยผลที่

ไดอาจนํามาปรับปรุงและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม และ 6) นําเสนอวิธีการแกปญหาหรือ

ชิ้นงาน นักเรียนสามารถนําเสนอแนวคิดและขั้นตอนการแกปญหาของการสรางช้ินงานหรือวิธีการใหผูอื่นเขาใจและได 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตอไป 

 การเก็บรวบรวมขอมลูและวเิคราะหขอมูล  

 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวจิัยไดดําเนินการตามรูปแบบวิจัยปฏิบัติการตามวงจร PAOR ดังรายละเอียดตอไปนี้ ขั้นท่ี 1 

วางแผน ผูวิจัยสมัภาษณนักเรียนเกี่ยวกับความคดิสรางสรรคและนวัตกรรมจากสิ่งประดิษฐที่นักเรียนไมเคยเห็นมากอน และ

รวมกับเพื่อนครตูางโรงเรียนในโครงการสนุกวิทย พลังคิด เพื่ออนาคต ใชกระบวนการ PLC ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู

เริ่มตนและสรางเปนแผนการจัดการเรยีนรูเรื่องสนุกกับโครงงานสะเต็มศึกษา จํานวน 4 แผนการจดัการเรียนรู ขั้นท่ี 2 ขั้น

ปฏิบัติการ ผูวิจัยดาํเนินการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูเรื่องสนุกกับโครงงานสะเต็มศึกษาที่ไดออกแบบไว ขั้นท่ี 3 

สังเกตการณ ผูวิจยัดําเนินการเกบ็ขอมูลโดยใช ใบกิจกรรม วิดีโอการนําเสนองาน และอนุทินสะทอนการเรียนรู ขั้นท่ี 4 

สะทอนผลการปฏิบัติ ผูวิจยันําขอมูลที่ไดจากใบกิจกรรม วิดีโอการนําเสนองาน และอนุทินสะทอนการเรยีนรูมาเทียบกับเกณฑ

ของแบบวัดทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรมโดยดัดแปลงมาจากแบบวัดความคิดสรางสรรคของลอรลา กรีนสไตน (Laura 

Greenstein. 2012 : 83) หลังจากนั้นเปรียบเทียบระดับทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรมทีไ่ดกําหนดในเกณฑการวัดทักษะ

ความคิดสรางสรรคและนวตักรรมจากใบกิจกรรมที่ 1, 2 , 3 และ 4 หลังจากนั้นผูวิจัยเขียนสรุปผลและรายงานผลในลักษณะ

การเขียนบรรยายแตละดานของความคิดสรางสรรค โดยเกณฑการประเมินแบงเปน 4 ระดับ ดังน้ี 



1954

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ตาราง 1 แสดงตัวอยางเกณฑการประเมินองคประกอบของความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 

                   เกณฑ 4 3 2 1 

ดานการประเมิน 

ความคิดคลองแคลว คิดขอดี-ขอจาํกัดของ

อาชีพเกษตรกรรมใน 

ชุมชมได 5 รายการขึ้นไป 

คิดขอดี-ขอจาํกัดของ

อาชีพเกษตรกรรมใน 

ชุมชมไดเทากับหรือนอย

กวา 4 รายการ 

คิดขอดี-ขอจาํกัดของ

อาชีพเกษตรกรรมใน 

ชุมชมไดเทากับหรือนอย

กวา 3 รายการ 

คิดขอดี-ขอจาํกัดของ

อาชีพเกษตรกรรมใน 

ชุมชมไดเทากับหรือนอย

กวา 2 รายการ 

ความคิดยืดหยุน คิดไดจากเดิม 3 ชนิด ขึ้น

ไป 

คิดไดจากเดิม 2 ชนิด คิดไดจากเดิม 1 ชนิด  คิดแบบเดิม 

ความคิดริเริ่ม คิดไดแปลกใหม 3 อยาง

ขึ้นไป 

คิดไดแปลกใหม 2 อยาง คิดไดแปลกใหม 1 อยาง คิดไดไมแปลกใหม 

ความคิดละเอียดลออ ระบุขนาดและวัสดุอธบิาย

วิธีการสรางไดครบถวน 

ระบุขนาดและวัสดุอธบิาย

วิธีการสรางไดไมครบถวน 

ระบุขนาดหรือวัสดุอธิบาย

วิธีการสรางไดไมครบถวน 

ไมระบุขนาดและวัสด ุไม

อธิบายวธิีการสราง 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการพฒันาทักษะการสรางสรรคและนวตักรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เรื่อง

สนุกกับโครงงานสะเต็มศึกษา โดยใชการจัดการเรียนรูผานกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา ผูวิจัย

ไดทําการจัดการเรียนรูทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ ซึ่งผูวิจัยจะนําเสนอผลการพัฒนาความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมของนักเรยีน 

ซึ่งแบงออกเปน 4 ดาน โดยมีรายละเอียด ดังตาราง ตอไปนี ้

ตาราง 2 แสดงผลการประเมินองคประกอบของความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมทั้ง 4 ดาน ใน 3 วงจรปฏิบัติการ 

องคประกอบความคดิ

สรางสรรค 

กลุมที่ 

ความคิดคลองแคลว ความคิดยืดหยุน ความคิดริเริ่ม ความคิดละเอียดลออ 

วงจรปฏิบัติการที ่ วงจรปฏิบัติการที ่ วงจรปฏิบัติการที ่ วงจรปฏิบัติการที ่

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 

4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

6 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 
รอยละ 100.00 91.67 83.33 87.50 91.67 91.67 100.00 100.00 83.33 100.00 83.33 91.67 

 จากตารางท่ี 2 เปนการแสดงผลการประเมินกลุมนักเรียนตามระดับความคิดสรางสรรคและนวตักรรมของแตละดาน 

จากการเก็บขอมลูจากใบกิจกรรมและแบบวัดทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรม หลังจากการจัดการเรียนรูโดยใช

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวคดิสะเตม็ศึกษาในแตละวงจรปฏิบัติการ มรีายละเอียด ดงัตอไปนี ้

 ดานความคิดคลองแคลว ในดานความคิดคลองแคลวนี้เมื่อนักเรียนผานการจดัการเรียนรูดวยแผนการจัดการเรยีนรู 

เรื่องรูทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 นักเรียนจะตองสามารถบอกขอดี-ขอจํากัดของอาชีพเกษตรกรรมในชุมชนใหไดมาก

ที่สุด ภายในเวลา 10 นาที ซึ่งในวงจรปฏิบัติการที่ 1 เปนการเรยีนรูของนักเรียนเกีย่วกับสภาพปญหาในปจจุบันของประเทศ

ไทย ความเปนมาของเศรษฐกิจของประเทศไทยทีต่ิดกับดักรายไดปานกลาง (Middle Income Trap) และนักเรียนตอง

สามารถบอกขอดี-ขอจํากัดของอาชีพเกษตรกรรมในชุมชนของนักเรียนวาเปนอยางไร และเลือกสถานการณปญหาที่คิดวา

เรงดวนหรือจาํเปนที่ตองแกไขที่สดุมาคิดหาทางชวยโดยการใชนวัตกรรม พบวา นักเรียนทุกกลุมมคีวามคิดคลองแคลวอยูใน

เกณฑระดับ 4 คือ นักเรียน จํานวน 3  กลุมแรก อธิบายขอดี-ขอจํากัด ของอาชีพเกษตรกรรมในชุมชนได 5 รายการ อีก 2 
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กลุม อธิบายขอด-ีขอจํากัด ได 6 รายการ และมี 1 กลุม อธิบายขอด-ีขอจํากัดของอาชีพเกษตรกรรมไดมากทีสุ่ด ถึง 8 รายการ 

สําหรับวงจรปฏิบัติการที่ 2 เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนนําปญหาเหลานั้นมาสรางเปนแผนผังกางปลา และเลือกปญหาที่นักเรียน

สนใจจะนํามาแกไขดวยนวัตกรรม แลวรวมกันระดมความคิดสรางภาพรางนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐที่นักเรียนสนใจในเวลาที่

กําหนด พบวา นักเรียนจํานวน 2 ใน 6 กลุม มีความคิดคลองแคลวอยูในเกณฑระดับ 4 คือ วาดภาพรางสิ่งประดิษฐ บอก

องคประกอบไดครบถวนสมบูรณ แตนักเรียนจํานวน 4 กลุมที่เหลือมีความคิดคลองแคลวอยูในเกณฑระดับ 3 คือ วาดภาพราง

สิ่งประดิษฐไดแตบอกองคประกอบไดไมครบถวน วงจรปฏิบตัิการที่ 3 เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนสรางแบบจําลองของ

สิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมที่นักเรยีนรวมกันคิดขึ้นมาจากวงจรปฏิบตัิการที่ 2 แลวอธิบายแบบจําลองไดสอดคลองกับการ

แกปญหา ตรงประเด็น 5 รายการขึ้นไป พบวา นักเรยีน 2 กลุม มีความคิดคลองแคลวอยูในเกณฑระดับ 4 แตนักเรยีนจํานวน 

4 กลุมที่เหลือมีความคดิคลองแคลวอยูในเกณฑระดับ 3 คือ อธิบายแบบจําลองไดสอดคลองกับการแกปญหา ตรงประเด็น 4 

รายการเทานั้น  

 จากผลการวิเคราะหทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ โดยภาพรวมของนักเรียนแตละกลุม พบวา ผลการพัฒนาความคิด

คลองแคลวลดลงเรื่อย ๆ ตามลาํดับ เนื่องจากกิจกรรมในวงจรปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนบอกเพียงขอดี-ขอจํากัดของอาชีพ

เกษตรกรรม ไมมีความซับซอน จงึทําใหนักเรียนคิดไดรวดเร็ว และวงจรปฏิบัติการที่ 2 นักเรียนเพียงวาดภาพสิ่งประดิษฐหรือ

นวัตกรรมซึ่งมีความยากมากกวาวงจรแรกทําใหมีความคิดคลองแคลวลดลง และในวงจรปฏิบัติการที ่ 3 นักเรียนตองสราง

แบบจําลองและอธิบายแบบจําลองท่ีสอดคลองกับการแกปญหาที่นกัเรียนเลือกมาซึ่งมรีายละเอียดมาก และนักเรียนขาดความ

เชื่อมโยงกับสิ่งที่ทําเริม่ตน จึงทําใหนักเรียนมคีวามคดิคลองแคลวสวนใหญอยูในระดับ 3  

 ดานความคิดยืดหยุน นักเรียนจะไดรับการจัดการเรยีนรูดวยแผนการจัดการเรยีนรูที่ 2 เรื่อง การขับเคลื่อน

เศรษฐกิจดวยนวตักรรม 4.0 โดยในข้ันนี้นักเรียนจะไดรับความรูเก่ียวกับนโยบายประเทศไทย 4.0 แลวไดความรูวาเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยจะถูกขับเคลื่อนไดดวยนวัตกรรม และครูกําหนดสถานการณปญหาเกี่ยวกับการขนสงที่ตองการใหรถขนสง

สินคาไปยังปลายทางใหเร็วที่สุด โดยในวงจรปฏิบตัิการที่ 1 ครูใหนกัเรียนบอกชนิดของวัสดุที่ใชทํารถยนตจากเศษวสัดุเหลือใช

หรือจากขยะในโรงเรียน ใหแตกตางจากแบบที่ครูใหนักเรยีนสังเกต พบวา นักเรียน 2 กลุม สามารถบอกวัสดุในการสรางรถ

ขนสงสินคาไดตางไปจากเดิม 3 ชนิด และนักเรียน 1 กลุม บอกวัสดุที่ใชในการสรางรถขนสงสินคาไดตางไปจากเดิม 4 ชนิด 

และในวงจรปฏิบตัิการที่ 2 นักเรยีนวาดภาพรางของรถยนตขนสงสนิคา พบวา นักเรียน 1 กลุม วาดภาพรางรถยนตขนสง

สินคาไดตางไปจากเดิม 4 จุด และ นักเรียน 3 กลุม วาดภาพรางฯ ตางไปจากแบบเดิม 3 จดุ อีก 2 กลุม วาดภาพรางฯ ตางไป

จากเดิมเพียง 2 จุด เทานั้น ในวงจรปฏิบตัิการที่ 3 เมื่อแตละกลุมวาดภาพรางแลวนักเรยีนจะตองนําวัสดุที่นักเรยีนคิดในวงจร

ที่ 1 มาประดิษฐตามภาพรางในวงจรที ่2 โดยตองประดิษฐใหรถยนตขนสงสินคาเปนไปตามเงื่อนไขและแปลกไปจากตัวอยางท่ี

ครูใหตามเกณฑที่กําหนด พบวา นักเรียน 4 กลุม สามารถสรางรถยนตขนสงสินคาไดตามเงื่อนไขที่กําหนด และอีก 2 กลุม 

สามารถสรางรถยนตไดตามเงื่อนไขท่ีกําหนดแตแตกตางจากแบบเดมิแค 2  จุดเทานั้น 

 จากผลการวิเคราะหทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ โดยภาพรวมของนักเรยีนแตละกลุม พบวา ผลการพัฒนาความคิดยดืหยุน

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามลําดับ เนื่องจากกิจกรรมในวงจรปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนไดใชความคิดแบบอิสระ ตามประสบการณในการ

เลือกวัสดุมาใชอยางหลากหลาย ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 นักเรยีนไดรวมกันระดมความคิด มีความคดิที่ยืดหยุนมากขึ้น โดยการ

วาดภาพรางสิ่งประดิษฐ ที่แตกตางไปจากแบบเดิม และในวงจรปฏิบัติการที่ 3 นักเรียนไดสรางรถขนสงสินคาจากภาพรางใน

วงจรปฏิบัติการที่ 2 ซึ่งรถขนสงสินคาของนักเรียนแตละกลุมมีลักษณะที่แตกตางกันทั้งวัสดุของลอ ตัวรถ และรูปแบบของรถ 

ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความคดิยืดหยุน 

   ดานความคิดริเริ่ม นักเรียนจะไดรับการจดัการเรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่องการประยกุตใชเทคโนโลย ี

IOT กับนวัตกรรม 4.0 โดยนกัเรียนจะไดเรียนรูการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานของอุปกรณไฟฟาอยางงาย ดวยการ

จําลองการทํางานผานโปรแกรม Tinkercad กอน แลวหลงัจากน้ันจึงมาเรียนรูการประกอบอุปกรณไฟฟาอยางงายหรือ
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เซ็นเซอรตาง ๆ กับบอรดสมองกลฝงตัว (microcontroller) และเมื่อนักเรียนไดเรียนรูความสามารถของ IOT นักเรียนตองนํา

ความรูที่ไดมาออกแบบสรางเปนนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 โดยในวงจรปฏิบัติการที ่ 1 ครูใหนักเรียนสืบคน

โครงงานวิทยาศาสตร หรือ โครงงานสะเต็มศึกษาท่ีนักเรียนสนใจ แลวใหนักเรียนวิพากษโครงงานแตละเรื่องอธิบายถึงขอด-ี

ขอจํากัดของโครงงานนั้น ๆ แลว รวมกันระดมความคิดวา นักเรยีนจะนํา IOT มาประยุกตใชใหโครงงานนั้นมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้นไดอยางไร พบวา นักเรียนทุกกลุมสามารถอธิบายการนํา IOT มาประยุกตใชกับโครงงานที่ตนเองสนใจ ได 3 รายการขึ้นไป 

วงจรปฏิบัติการที่ 2 ครูใหนักเรียนวาดภาพนวัตกรรมเพื่อแกไขปญหาเกษตรกรรมในชุมชนท่ีนักเรยีนสนใจ พบวา นักเรียนทุก

กลุมสามารถนําความรูเรื่อง IOT ที่ไดเรียนรูมาประยุกตใชวาดเปนภาพรางนวัตกรรมเพื่อแกไขปญหาไดอยางหลากหลาย 

แตกตางจากท่ีครยูกตัวอยางและแตกตางกับภาพรางของนักเรียนกลุมอื่น ๆ วงจรปฏบิัติการที่ 3 ครูใหนักเรียนแตละกลุมให

ขอเสนอแนะแกเพื่อนๆ กลุมอื่นๆ โดยใหนักเรียนสังเคราะหการเรยีนรูในแผนการจดัการเรียนรูที่ 3 แลวนําความรูที่ไดเกี่ยวกับ 

IOT มาใหขอเสนอแนะแกเพื่อนกลุมอื่นๆ เชน นวัตกรรมกรรมของเพื่อนกลุมนี้ควรเพิม่ไทมเมอรเพื่อชวยในการตั้งเวลาปด-เปด 

แทนการปด-เปด ของมนุษย เปนตน (การใหขอเสนอแนะของนักเรยีนกลุมที่ 2 ตอการนําเสนอของนักเรียนกลุมที่ 3) ซึ่งพบวา 

มีนักเรียน 2 กลุม ที่สามารถใหขอเสนอแนะที่แตกตางและเปนประโยชนแกเพื่อนๆ ทั้ง 4 กลุม ได และมีนักเรียน 3 กลุม 

สามารถใหขอเสนอแนะแกเพื่อนไดเพียง 3 กลุม  

 จากผลการวิเคราะหทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ โดยภาพรวมของนักเรยีนแตละกลุม พบวา ผลการพัฒนาความคิดยดืหยุน

เพิ่มขึ้น ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 และ 2 แตในวงจรปฏิบัติการที่ 3 ยังมีนักเรียน 2 กลุม ที่ใหขอเสนอแนะท่ีแตกตางและเปน

ประโยชนใหแกเพื่อนไดเพียงระดบั 3 อาจเปนเพราะนักเรียนทั้งสองกลุมยังมีความคดิอยูในกรอบและมีประสบการณดาน

การเกษตรและ IOT ที่ยังไมถูกตองครบถวน แตนักเรยีนอีก 3 กลุม สามารถคิดไดแปลกใหมและใหคาํแนะนําแกเพื่อน ๆ กลุม

อื่นๆ ได ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความคดิริเริ่ม 

 ดานความคิดละเอียดลออ นักเรียนจะตองคิดและกําหนดรายละเอียดภาพรางเพื่อบอกถึงวิธีสรางและการนาํไปใช 

ซึ่งในวงจรปฏิบัติการที่ 1 ในดานความคิดละเอียดลออนี้นักเรียนจะตองทําการแกปญหาโดยการวาดภาพรางของสิ่งประดิษฐ

หรือนวัตกรรมเพื่อนําไปใชแกปญหาในชีวิตจริงโดยกําหนดรายละเอียด พรอมทั้งบอกถึงวิธีการสรางของช้ินงานโดยการ

นําเสนอ พบวา นักเรียนทุกกลุมมีความคิดละเอียดลอออยูในเกณฑ ระดับ 4 คือ นักเรียนวาดภาพรางสิ่งประดิษฐ ระบุขนาด

และวัสดุที่ใชอยางครบถวน พรอมทั้งอธิบายถึงวิธีการสรางไดครบทุกองคประกอบ ตัวอยางเชน “นักเรียนสรางเครื่องควบคุม

การทํางานของอุปกรณไฟฟาผานอุณหภูมหิอง นักเรียนวาดภาพรางและระบุขนาดกลองควบคมุขนาด 30 x 20 เซนติเมตร ใช

บอรดอาดุยโน เปนไมโครคอนโทรเลอรควบคุมอุปกรณไฟฟาผานรีเลยภายใตขอมูลที่ไดจากเซนเซอรตรวจจับอุณหภูมิ เพื่อ

นําไปควบคุมการเปด-ปด ของพัดลมระบายอากาศภายในหอง หรือ ตูทําน้ําดืม่ ภายในโรงเรียน ในการสรางนํารีเลยตอ

ขาสัญญาณกับบอรดอาดยุโน แลวนําเซ็นเซอรตรวจจับอณุหภูมิ เชื่อมตอสัญญาณกับบอรดอาดยุโน นําปลั๊กไฟบานเช่ือมตอ

ผานรีเลย เพื่อทําเตารับไปควบคมุอุปกรณที่ตองการ” (การนําเสนอของนักเรียนกลุมที่ 5 ในชวงการนําเสนอวิธีการสราง

สิ่งประดิษฐ) ในวงจรที่ 2 ครูไดใหนักเรียนทําการปรับปรุงภาพรางสิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมของนักเรียนอีกครั้งหลังจาก

นักเรียนไดเรียนรูดวยแผนการจัดการเรยีนรูที่ 4  เรื่องนวัตกรรมสะเต็มของฉัน วาแนวคิดที่นักเรยีนสนใจนั้นสามารถสรางเปน

สิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมไดจริงหรือไม มีขอจํากัดใด นักเรียนจะเปลี่ยนแปลงโดยใชอุปกรณใดแทนอุปกรณเดิมที่นักเรียนคิด

ไว โดยนักเรียนทุกกลุมตองนําเสนอแนวคิดที่ปรับปรุงอีกครั้ง พบวา นักเรียน 2 กลุมอยูในเกณฑระดับ 4 และมนีักเรยีน 4 

กลุม มีความคดิละเอียดลอออยูในเกณฑระดับ 3 คือ นักเรียนวาดภาพรางของสิ่งประดิษฐ มีการระบุขนาด วัสดุที่ใช ไดอยาง

ครบถวน และอธิบายวิธีการปรับปรุงสิ่งประดิษฐไดบางสวน ตัวอยางเชน “กลุมที่ 4 โครงงานพัดลมปรับอากาศ สรางพัดลม

จากวัสดุเหลือใชที่มีในบาน โดยใชมอเตอรจากพัดลมที่เสียแลว เชื่อมตอกับใบพัด และมีขวดกระจายความหอม โดยขวด

กระจายความหอมจะเชื่อมตอดวยสายยูเอสบีกับพัดลม เมื่อพัดลมทาํงาน ขวดกระจายความหอมจะทาํงานดวย และไดทําการ

ปรับเปลีย่นจากการควบคุมการเปด-ปดการทํางานดวยระบบสมองกลฝงตัวเปนการเปด-ปดดวยมือของผูใชงานแทน เพราะงาย
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และสะดวกตอการใชงานมากกวา” และ ในวงจรที่ 3 ครไูดใหนักเรียนสรางสิ่งประดิษฐจากภาพรางตามแนวคดิที่นักเรียน

ออกแบบไว สอดคลองตามจดุประสงคที่กําหนดไวหรือไม พรอมนําเสนอโครงงานและอธิบายองคความรูดานสะเต็มศึกษาท้ัง

ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี พบวา นักเรียนจํานวน 4 กลุม สรางสิ่งประดิษฐไดเปนไปตาม

ภาพรางแนวคิดที่นักเรียนออกแบบไว สอดคลองกับจุดประสงคท่ีกาํหนด และอธิบายองคความรูดานสะเต็มศึกษาไดครบถวน 

แตมีนักเรยีน 2 กลุม ที่ไมสามารถสรางสิ่งประดิษฐไดตรงตามแนวคิดที่ออกแบบไว แตสอดคลองกับจุดประสงคที่กําหนด และ

อธิบายองคความรูดานสะเต็มศึกษาไดถูกตองแตไมครบถวน   

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการพัฒนาทักษะการสรางสรรคและนวตักรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เรื่องสนุกกับโครงงาน 

สะเต็มศึกษา โดยใชการจดัการเรยีนรูผานกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเตม็ศึกษา เมื่อครบวงจร

ปฏิบัติการทั้ง 3 วงจรและประเมินทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรมครบทั้ง 4 ดาน พบวา นกัเรียนสวนหนึ่งมีพัฒนาการ

สรางสรรคและนวตักรรม สูงขึ้น โดยจะเห็นไดวา ความคิดละเอียดลออ และความคิดยดืหยุน มีคาสูงสุดคือ รอยละ 91.76 

รองลงมาคือ ความคิดริเริม่และความคิดคลองแคลว รอยละ 83.33 อาจเนื่องมาจากผูวิจัยไดนําสถานการณที่ใกลตัว เชน 

บริบทของอาชีพเกษตรกรรมในชุมชน ปญหาในโรงเรียน และชุมชมใกลเคียงของนักเรียนมาใหนักเรยีนไดคดิวิเคราะหถึงปญหา

ของสถานการณนั้น เนนใหนักเรียนไดระดมความคิด ทํางานเปนทีม สรางแบบจําลอง ปรับปรุงแกไขและพัฒนาเปนสิ่งประดิษฐ

จริง ครูไดจัดสื่อการเรียนรูทีเ่หมาะสมกับนักเรียนทั้งรูปภาพ วีดีทัศน และชุดกิจกรรมตาง ๆ อีกท้ังจัดเตรียมอุปกรณสําหรับ

สรางช้ินงานที่หลากหลาย เอื้อบรรยากาศในการเรียนรูและใหเวลากับนักเรียนอยางเต็มที่ เพื่อใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง 

ผลการวิจัยสะทอนวาการจดัการเรียนรูแบบสะเต็มที่นักเรียนไดออกแบบและสรางนวัตกรรมออกมา ชวยพัฒนาทักษะการ

สรางสรรคและนวตักรรมแหงศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนบางดานผานกระบวนการปฏิบัติจริง (บุญรตัน จันทร. 2559 : 233) 

และสอดคลองกับสริินภา กิจเกื้อกูล (2558 : 202) ที่กลาววา การจัดการเรยีนรูตามแนวสะเตม็ศึกษา เปนการจดัการเรียนรูที่

สงเสริมใหผูเรียนทุกคนสามารถสรางชิ้นงานและมีทักษะในการออกแบบ และคิดหาวิธีการแกปญหาไดตามสภาพจริง เนนให

ผูเรยีนลงมือปฏบิัติเอง ทํางานรวมกันเปนกลุม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เปดโอกาสใหนักเรยีนไดคิดในสิ่งที่แปลกใหมไม
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เซ็นเซอรตาง ๆ กับบอรดสมองกลฝงตัว (microcontroller) และเมื่อนักเรียนไดเรียนรูความสามารถของ IOT นักเรียนตองนํา

ความรูที่ไดมาออกแบบสรางเปนนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 โดยในวงจรปฏิบัติการที ่ 1 ครูใหนักเรียนสืบคน

โครงงานวิทยาศาสตร หรือ โครงงานสะเต็มศึกษาท่ีนักเรียนสนใจ แลวใหนักเรียนวิพากษโครงงานแตละเรื่องอธิบายถึงขอด-ี

ขอจํากัดของโครงงานนั้น ๆ แลว รวมกันระดมความคิดวา นักเรยีนจะนํา IOT มาประยุกตใชใหโครงงานนั้นมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้นไดอยางไร พบวา นักเรียนทุกกลุมสามารถอธิบายการนํา IOT มาประยุกตใชกับโครงงานที่ตนเองสนใจ ได 3 รายการขึ้นไป 

วงจรปฏิบัติการที่ 2 ครูใหนักเรียนวาดภาพนวัตกรรมเพื่อแกไขปญหาเกษตรกรรมในชุมชนท่ีนักเรยีนสนใจ พบวา นักเรียนทุก

กลุมสามารถนําความรูเรื่อง IOT ที่ไดเรียนรูมาประยุกตใชวาดเปนภาพรางนวัตกรรมเพื่อแกไขปญหาไดอยางหลากหลาย 

แตกตางจากท่ีครยูกตัวอยางและแตกตางกับภาพรางของนักเรียนกลุมอื่น ๆ วงจรปฏบิัติการที่ 3 ครูใหนักเรียนแตละกลุมให

ขอเสนอแนะแกเพื่อนๆ กลุมอื่นๆ โดยใหนักเรียนสังเคราะหการเรยีนรูในแผนการจดัการเรียนรูที่ 3 แลวนําความรูที่ไดเกี่ยวกับ 

IOT มาใหขอเสนอแนะแกเพื่อนกลุมอื่นๆ เชน นวัตกรรมกรรมของเพื่อนกลุมนี้ควรเพิม่ไทมเมอรเพื่อชวยในการตั้งเวลาปด-เปด 

แทนการปด-เปด ของมนุษย เปนตน (การใหขอเสนอแนะของนักเรยีนกลุมที่ 2 ตอการนําเสนอของนักเรียนกลุมที่ 3) ซึ่งพบวา 

มีนักเรียน 2 กลุม ที่สามารถใหขอเสนอแนะที่แตกตางและเปนประโยชนแกเพื่อนๆ ทั้ง 4 กลุม ได และมีนักเรียน 3 กลุม 

สามารถใหขอเสนอแนะแกเพื่อนไดเพียง 3 กลุม  

 จากผลการวิเคราะหทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ โดยภาพรวมของนักเรยีนแตละกลุม พบวา ผลการพัฒนาความคิดยดืหยุน

เพิ่มขึ้น ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 และ 2 แตในวงจรปฏิบัติการที่ 3 ยังมีนักเรียน 2 กลุม ที่ใหขอเสนอแนะท่ีแตกตางและเปน

ประโยชนใหแกเพื่อนไดเพียงระดบั 3 อาจเปนเพราะนักเรียนทั้งสองกลุมยังมีความคดิอยูในกรอบและมีประสบการณดาน

การเกษตรและ IOT ที่ยังไมถูกตองครบถวน แตนักเรยีนอีก 3 กลุม สามารถคิดไดแปลกใหมและใหคาํแนะนําแกเพื่อน ๆ กลุม

อื่นๆ ได ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความคดิริเริ่ม 

 ดานความคิดละเอียดลออ นักเรียนจะตองคิดและกําหนดรายละเอียดภาพรางเพื่อบอกถึงวิธีสรางและการนาํไปใช 

ซึ่งในวงจรปฏิบัติการที่ 1 ในดานความคิดละเอียดลออนี้นักเรียนจะตองทําการแกปญหาโดยการวาดภาพรางของสิ่งประดิษฐ

หรือนวัตกรรมเพื่อนําไปใชแกปญหาในชีวิตจริงโดยกําหนดรายละเอียด พรอมทั้งบอกถึงวิธีการสรางของช้ินงานโดยการ

นําเสนอ พบวา นักเรียนทุกกลุมมีความคิดละเอียดลอออยูในเกณฑ ระดับ 4 คือ นักเรียนวาดภาพรางสิ่งประดิษฐ ระบุขนาด

และวัสดุที่ใชอยางครบถวน พรอมทั้งอธิบายถึงวิธีการสรางไดครบทุกองคประกอบ ตัวอยางเชน “นักเรียนสรางเครื่องควบคุม

การทํางานของอุปกรณไฟฟาผานอุณหภูมหิอง นักเรียนวาดภาพรางและระบุขนาดกลองควบคมุขนาด 30 x 20 เซนติเมตร ใช

บอรดอาดุยโน เปนไมโครคอนโทรเลอรควบคุมอุปกรณไฟฟาผานรีเลยภายใตขอมูลที่ไดจากเซนเซอรตรวจจับอุณหภูมิ เพื่อ

นําไปควบคุมการเปด-ปด ของพัดลมระบายอากาศภายในหอง หรือ ตูทําน้ําดืม่ ภายในโรงเรียน ในการสรางนํารีเลยตอ

ขาสัญญาณกับบอรดอาดยุโน แลวนําเซ็นเซอรตรวจจับอณุหภูมิ เชื่อมตอสัญญาณกับบอรดอาดยุโน นําปลั๊กไฟบานเช่ือมตอ

ผานรีเลย เพื่อทําเตารับไปควบคมุอุปกรณที่ตองการ” (การนําเสนอของนักเรียนกลุมที่ 5 ในชวงการนําเสนอวิธีการสราง

สิ่งประดิษฐ) ในวงจรที่ 2 ครูไดใหนักเรียนทําการปรับปรุงภาพรางสิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมของนักเรียนอีกครั้งหลังจาก

นักเรียนไดเรียนรูดวยแผนการจัดการเรยีนรูที่ 4  เรื่องนวัตกรรมสะเต็มของฉัน วาแนวคิดที่นักเรยีนสนใจนั้นสามารถสรางเปน

สิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมไดจริงหรือไม มีขอจํากัดใด นักเรียนจะเปลี่ยนแปลงโดยใชอุปกรณใดแทนอุปกรณเดิมที่นักเรียนคิด

ไว โดยนักเรียนทุกกลุมตองนําเสนอแนวคิดที่ปรับปรุงอีกครั้ง พบวา นักเรียน 2 กลุมอยูในเกณฑระดับ 4 และมนีักเรยีน 4 

กลุม มีความคดิละเอียดลอออยูในเกณฑระดับ 3 คือ นักเรียนวาดภาพรางของสิ่งประดิษฐ มีการระบุขนาด วัสดุที่ใช ไดอยาง

ครบถวน และอธิบายวิธีการปรับปรุงสิ่งประดิษฐไดบางสวน ตัวอยางเชน “กลุมที่ 4 โครงงานพัดลมปรับอากาศ สรางพัดลม

จากวัสดุเหลือใชที่มีในบาน โดยใชมอเตอรจากพัดลมที่เสียแลว เชื่อมตอกับใบพัด และมีขวดกระจายความหอม โดยขวด

กระจายความหอมจะเชื่อมตอดวยสายยูเอสบีกับพัดลม เมื่อพัดลมทาํงาน ขวดกระจายความหอมจะทาํงานดวย และไดทําการ

ปรับเปลีย่นจากการควบคุมการเปด-ปดการทํางานดวยระบบสมองกลฝงตัวเปนการเปด-ปดดวยมือของผูใชงานแทน เพราะงาย
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และสะดวกตอการใชงานมากกวา” และ ในวงจรที่ 3 ครไูดใหนักเรียนสรางสิ่งประดิษฐจากภาพรางตามแนวคดิที่นักเรียน

ออกแบบไว สอดคลองตามจดุประสงคที่กําหนดไวหรือไม พรอมนําเสนอโครงงานและอธิบายองคความรูดานสะเต็มศึกษาท้ัง

ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี พบวา นักเรียนจํานวน 4 กลุม สรางสิ่งประดิษฐไดเปนไปตาม

ภาพรางแนวคิดที่นักเรียนออกแบบไว สอดคลองกับจุดประสงคท่ีกาํหนด และอธิบายองคความรูดานสะเต็มศึกษาไดครบถวน 

แตมีนักเรยีน 2 กลุม ที่ไมสามารถสรางสิ่งประดิษฐไดตรงตามแนวคิดที่ออกแบบไว แตสอดคลองกับจุดประสงคที่กําหนด และ

อธิบายองคความรูดานสะเต็มศึกษาไดถูกตองแตไมครบถวน   

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการพัฒนาทักษะการสรางสรรคและนวตักรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เรื่องสนุกกับโครงงาน 

สะเต็มศึกษา โดยใชการจดัการเรยีนรูผานกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเตม็ศึกษา เมื่อครบวงจร

ปฏิบัติการทั้ง 3 วงจรและประเมินทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรมครบทั้ง 4 ดาน พบวา นกัเรียนสวนหนึ่งมีพัฒนาการ

สรางสรรคและนวตักรรม สูงขึ้น โดยจะเห็นไดวา ความคิดละเอียดลออ และความคิดยดืหยุน มีคาสูงสุดคือ รอยละ 91.76 

รองลงมาคือ ความคิดริเริม่และความคิดคลองแคลว รอยละ 83.33 อาจเนื่องมาจากผูวิจัยไดนําสถานการณที่ใกลตัว เชน 

บริบทของอาชีพเกษตรกรรมในชุมชน ปญหาในโรงเรียน และชุมชมใกลเคียงของนักเรียนมาใหนักเรยีนไดคดิวิเคราะหถึงปญหา

ของสถานการณนั้น เนนใหนักเรียนไดระดมความคิด ทํางานเปนทีม สรางแบบจําลอง ปรับปรุงแกไขและพัฒนาเปนสิ่งประดิษฐ

จริง ครูไดจัดสื่อการเรียนรูทีเ่หมาะสมกับนักเรียนทั้งรูปภาพ วีดีทัศน และชุดกิจกรรมตาง ๆ อีกท้ังจัดเตรียมอุปกรณสําหรับ

สรางช้ินงานที่หลากหลาย เอื้อบรรยากาศในการเรียนรูและใหเวลากับนักเรียนอยางเต็มที่ เพื่อใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง 

ผลการวิจัยสะทอนวาการจดัการเรียนรูแบบสะเต็มที่นักเรียนไดออกแบบและสรางนวัตกรรมออกมา ชวยพัฒนาทักษะการ

สรางสรรคและนวตักรรมแหงศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนบางดานผานกระบวนการปฏิบัติจริง (บุญรตัน จันทร. 2559 : 233) 

และสอดคลองกับสริินภา กิจเกื้อกูล (2558 : 202) ที่กลาววา การจัดการเรยีนรูตามแนวสะเตม็ศึกษา เปนการจดัการเรียนรูที่

สงเสริมใหผูเรียนทุกคนสามารถสรางชิ้นงานและมีทักษะในการออกแบบ และคิดหาวิธีการแกปญหาไดตามสภาพจริง เนนให

ผูเรยีนลงมือปฏบิัติเอง ทํางานรวมกันเปนกลุม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เปดโอกาสใหนักเรยีนไดคิดในสิ่งที่แปลกใหมไม

ซ้ําใคร  
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กำรประเมินควำมต้องกำรจ�ำเป็นในกำรบริหำรโรงเรียนขนำดเล็ก

สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำจังหวัดสงขลำ

เสาวนีย์ คงยุนุ่ย1* สุนทรี วรรณไพเราะ2 และรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ

บทคัดย่อ

บทน�ำ : จ�านวนของโรงเรียนในประเทศไทยเกือบจะกึ่งหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจ�านวนนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ซึ่งโรงเรียน

ขนาดเลก็เหล่านีส่้วนใหญ่ประสบปัญหาขาดคณุภาพการจัดการศกึษา การประเมนิความต้องการจ�าเป็นในการบริหารโรงเรยีนขนาด

เล็กจะเป็นข้อมูลสารสนเทศที่จะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจวางแผนการบริหารงานได้เหมาะสมตรงตามบริบทของสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อเปรียบเทียบความต้องการจ�าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศกึษาจงัหวดัสงขลา 2) เพือ่ประเมนิความต้องการจ�าเป็นในการบรหิารโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาจังหวัดสงขลา และ3) เพื่อศึกษาแนวทางในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

จังหวัดสงขลา

วธิกีำรศกึษำ : วจิยันีเ้ป็นการศกึษาและประเมนิความต้องการจ�าเป็นในการบรหิารโรงเรยีนขนาดเล็ก กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ครโูรงเรยีน

ขนาดเล็ก สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 285 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบ

แบ่งชั้นตามส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก เครื่องมือเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t -test) การทดสอบ

ค่าเอฟ (F- test) ค่าดัชนีล�าดับความส�าคัญของความต้องการจ�าเป็น (Modified Priority Need Index : PNI 
Modified 

) และการ

วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลกำรศกึษำ : 1) ผลการเปรยีบเทยีบความต้องการจ�าเป็นในการบริหารโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศกึษาจงัหวดัสงขลาตามสภาพทีเ่ป็นอยู ่จ�าแนกตามตวัแปรส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาแตกต่างกนั อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 เมื่อจ�าแนกตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท�างาน ไม่แตกต่างกัน 3)ผลการเปรียบเทียบความต้องการ

จ�าเป็นในการบรหิารโรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจงัหวดัสงขลาตามสภาพทีค่วรจะเป็น จ�าแนก

ตามตัวแปรประสบการณ์ในการท�างาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจ�าแนกตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา 

และส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไม่แตกต่างกัน4) ด้านการบริหารวิชาการ มีค่าดัชนีความส�าคัญของความต้องการจ�าเป็นสูงที่สุด

เป็นล�าดับแรก และ4)แนวทางในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กกับมหาวิทยาลัย 

และใช้การจัดการเรียนการสอนผ่านดาวเทียม

วจิำรณ์และสรุป : จากการศกึษาพบว่า ด้านการบรหิารวชิาการ มค่ีาดชันคีวามส�าคัญของความต้องการจ�าเป็นสูงทีสุ่ดเป็นล�าดบัแรก 

และแนวทางในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กกับมหาวิทยาลัย และใช้การจัดการ

เรียนการสอนผ่านดาวเทียม

ค�ำส�ำคัญ : การประเมินความต้องการจ�าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก, แนวทางในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

1 นิสิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 90000

2 อ.ดร., สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000

3 ผศ.ดร., สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000

1 Master, Department of Education Administration, Thaksin University, Songkhla, 90000

2 Lecturer. Dr., Department of Education Administration, Faculty of Education, Thaksin University, Songkhla, 90000

3 Asst. Prof. Dr., Department of Education Administration, Faculty of Education, Thaksin University, Songkhla, 90000
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A Needs Assessment for Administration of Small Size School 

Under Songkla Primary Educational Service Area Office

Saowanee Khongyunuy1* , Suntaree Wannapairo2,and Rungchutchadaporn Vehachat3 

Abstract

Introduction : Nearly half of the schools in Thailand are small size schools having less than 120 students. Most 

of them are being faced the problem of the lacking educational quality. A needs assessment is the information 

that help the administrators to choose the suitable administration plan for their schools.

Objective : 1) to compare the different needs for administration of small size school under Songkhla Primary 

Educational Service Area as classified by gender, education background, working experience and Primary Edu-

cational Service Area, 2) to assess a needs for administration of small size school under Songkhla Primary Edu-

cational Service Area and, 3) to study the guideline for administration of small size school under Songkhla 

Primary Educational Service Area.

Method : This research is the studying and assessment a needs for administration of small size school The 

sample, drawn according to the stratified random sampling by Educational Service Area and the simple random 

sampling by drawing lots, consisted of 285 small size school teachers under Songkhla Primary Educational 

Service Area in the 2017 academic year. The instrument was a rating scale questionnaire. Statistics used for data 

analysis are percentage, mean ( x ), standard deviation (S.D.), t-test, F-test, Modified Priority Need Index (PNI 
Modified 

) and, 

Content Analysis.

Results : 1)The overall current state of a needs for administration of small size school were in high level and 

the expected state were in highest level. 2)The comparison of the current state of a needs for administration 

of small size school under Songkhla Primary Educational Service Area in terms of variable of Primary Education-

al Service Area, revealed statistical difference at the significant level of .05 whereas there were no significant in 

in terms of variable of gender, education background and working experience 3) The comparison of the expect-

ed state of a needs for administration of small size school under Songkhla Primary Educational Service Area in 

terms of variable of education background, revealed statistical difference at the significant level of .05 whereas 

there were no significant in terms of variable of gender, working experience and Primary Educational Service 

Area. 4) The academic aspect administration aspect ranked the first. 4)The guideline for administration of small 

size school were that : making MOU between the small size school and the university and using distance learn-

ing via satellite.

Conclusion : The research found that : 1)The academic aspect administration aspect ranked the first, and the 

guideline for administration of small size school were that : making MOU between the small size school and 

the university and using distance learning via satellite.

Keywords : A Needs Assessment for Administration of Small Size School, The Guideline for Administration of 

Small Size School
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บทน า 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษา
เป็นนิติบุคคล มีจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือที่จะท าให้สถานศึกษามีอิสระ มีความเข้มแข็งในการบริหาร ท้ังน้ีเพ่ือให้การบริหาร
เป็นไปอย่างคล่องตัว รวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ินและประเทศชาติ
โดยรวม (ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 2556 : 1) ดังน้ันสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลต้องมีความรับผิดชอบ
สูงข้ึน หากแต่การกระจายอ านาจในลักษณะน้ีเป็นการด าเนินการในสภาพที่โรงเรียนมีความพร้อมที่ แตกต่างกัน โรงเรียน
ขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมสูงสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว ในขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กจ านวน
หน่ึงซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรทางการศึกษา จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของหลักสูตรหรือ
ตอบสนองต่อหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ (อารีรัตน์ เป็งรักษา.  2554 : 1)  
 จากข้อมูลตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2558 – 2561 พบว่าในปีการศึกษา 2557 มี
โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีจ านวนนักเรียนน้อยกว่า 120 คน จ านวน 15 ,506 คิดเป็นร้อยละ 50.15 จากโรงเรียนทั้งหมด มี
อัตราเฉลี่ยครู 1 คนต่อนักเรียน  12 คน โดยประมาณ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่าต่อการ
จัดสรรอัตราก าลังครู งบบุคลากร และการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
พบว่านักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ต ่ากว่านักเรียนในโรงเรียนขนาดอื่น และมีสัดส่วนที่ต้อง
ปรับปรุงสูงกว่าในทุกช่วงช้ัน(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.  2558 : 3) แม้ว่าที่ผ่านมาส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะพยายามด าเนินการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กมาโดยตลอด หากแต่การด าเนินงานของ
โรงเรียนขนาดเล็กเหล่าน้ีส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาส าคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารและจัดการศึกษา ให้โรงเรียนขนาด
เล็กจ าเป็นต้องใช้ความพยายามในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจ ากัดที่หลากหลายและเง่ือนไขใน
การบริหารจัดการที่ต่างกับโรงเรียนขนาดอื่นๆ(กระทรวงศึกษาธิการ.  2550 : 12)  ดังน้ันจึงจ าเป็นที่ผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กต้องมีการวางแผนการบริหารงานท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้าน
บริหารงานทั่วไป   เป็นอย่างดี ทั้งน้ีเพ่ือให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด  
 หากแต่ประเด็นปัญหาที่มักพบบ่อยในการวางแผนการบริหารงานของโรงเรียนประการหน่ึงคือ การด าเนินการ
ตามกระบวนการของการจัดท าโครงการกิจกรรมต่างๆ มักขาดข้ันตอนหน่ึงที่มีความส าคัญอย่างมาก และเป็นข้ันตอนแรก
ในการวางแผน คือ การประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) ซึ่งเป็นกิจกรรมหน่ึงของการประเมินที่จะช่วย
ให้การวางแผนและการพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ผลที่ได้มาจากการประเมินความต้องการจ าเป็นจะสะท้อน
สภาพบริบทท่ีเกิดข้ึนของหน่วยงาน ข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่น าไปสู่การวางแผนการก าหนดแนวทางพัฒนา
หน่วยงานให้สอดคล้องกับสภาพท่ีเกิดข้ึน และ ช่วยก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับความ
ต้องการของหน่วยงานน้ันอย่างแท้จริง (สุวิมล ว่องวานิช.  2550 : 63)  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา มีการแบ่งพ้ืนที่ความรับผิดชอบทั้ งสิ้น 3 เขต ในปี
การศึกษา 2560 มีจ านวนโรงเรียนทั้งหมด 467 โรง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 209 โรง จากการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา เขต 1 พบว่าปัจจุบันแนวโน้มของจ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2560  มีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน จากเดิมในปี 
พ.ศ. 2557  มีโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 77โรง เพ่ิมข้ึนเป็น 83โรง (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา เขต 1. 2560 : 6)  
และจากการศึกษาผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต2ส่วน
ใหญ่ประสบปัญหาขาดแคลนทรัพยากร ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 5 โรงของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา 
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บทน า 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษา
เป็นนิติบุคคล มีจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือที่จะท าให้สถานศึกษามีอิสระ มีความเข้มแข็งในการบริหาร ท้ังน้ีเพ่ือให้การบริหาร
เป็นไปอย่างคล่องตัว รวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ินและประเทศชาติ
โดยรวม (ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 2556 : 1) ดังน้ันสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลต้องมีความรับผิดชอบ
สูงข้ึน หากแต่การกระจายอ านาจในลักษณะน้ีเป็นการด าเนินการในสภาพท่ีโรงเรียนมีความพร้อมท่ีแตกต่างกัน โรงเรียน
ขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมสูงสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว ในขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กจ านวน
หน่ึงซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรทางการศึกษา จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของหลักสูตรหรือ
ตอบสนองต่อหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ (อารีรัตน์ เป็งรักษา.  2554 : 1)  
 จากข้อมูลตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2558 – 2561 พบว่าในปีการศึกษา 2557 มี
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจ านวนนักเรียนน้อยกว่า 120 คน จ านวน 15 ,506 คิดเป็นร้อยละ 50.15 จากโรงเรียนทั้งหมด มี
อัตราเฉลี่ยครู 1 คนต่อนักเรียน  12 คน โดยประมาณ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรท่ีไม่คุ้มค่าต่อการ
จัดสรรอัตราก าลังครู งบบุคลากร และการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
พบว่านักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ต ่ากว่านักเรียนในโรงเรียนขนาดอื่น และมีสัดส่วนที่ต้อง
ปรับปรุงสูงกว่าในทุกช่วงช้ัน(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.  2558 : 3) แม้ว่าที่ผ่านมาส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะพยายามด าเนินการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กมาโดยตลอด หากแต่การด าเนินงานของ
โรงเรียนขนาดเล็กเหล่าน้ีส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาส าคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารและจัดการศึกษา ให้โรงเรียนขนาด
เล็กจ าเป็นต้องใช้ความพยายามในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจ ากัดท่ีหลากหลายและเง่ือนไขใน
การบริหารจัดการที่ต่างกับโรงเรียนขนาดอื่นๆ(กระทรวงศึกษาธิการ.  2550 : 12)  ดังน้ันจึงจ าเป็นที่ผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กต้องมีการวางแผนการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้าน
บริหารงานทั่วไป   เป็นอย่างดี ทั้งน้ีเพ่ือให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด  
 หากแต่ประเด็นปัญหาที่มักพบบ่อยในการวางแผนการบริหารงานของโรงเรียนประการหน่ึงคือ การด าเนินการ
ตามกระบวนการของการจัดท าโครงการกิจกรรมต่างๆ มักขาดข้ันตอนหน่ึงที่มีความส าคัญอย่างมาก และเป็นข้ันตอนแรก
ในการวางแผน คือ การประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) ซึ่งเป็นกิจกรรมหน่ึงของการประเมินที่จะช่วย
ให้การวางแผนและการพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ผลที่ได้มาจากการประเมินความต้องการจ าเป็นจะสะท้อน
สภาพบริบทที่เกิดข้ึนของหน่วยงาน ข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นพ้ืนฐานส าคัญท่ีน าไปสู่การวางแผนการก าหนดแนวทางพัฒนา
หน่วยงานให้สอดคล้องกับสภาพที่เกิดข้ึน และ ช่วยก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับความ
ต้องการของหน่วยงานน้ันอย่างแท้จริง (สุวิมล ว่องวานิช.  2550 : 63)  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา มีการแบ่งพ้ืนที่ความรับผิดชอบทั้ งสิ้น 3 เขต ในปี
การศึกษา 2560 มีจ านวนโรงเรียนทั้งหมด 467 โรง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 209 โรง จากการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา เขต 1 พบว่าปัจจุบันแนวโน้มของจ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2560  มีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน จากเดิมในปี 
พ.ศ. 2557  มีโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 77โรง เพ่ิมข้ึนเป็น 83โรง (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา เขต 1. 2560 : 6)  
และจากการศึกษาผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต2ส่วน
ใหญ่ประสบปัญหาขาดแคลนทรัพยากร ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 5 โรงของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา 

เขต 2 ก าลังประสบปัญหารอการยุบโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านกองอิฐ โรงเรียนบ้านทุ่งจัง โรงเรียนวัดท่าเมรุ โรงเรียนวัด
บางหยี และโรงเรียนบ้านแม่ทอม (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2.  2558 : 13-18) ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จากการศึกษาผลการวิเคราะห์ พบว่า  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักจะนิยมส่งบุตรหลานของตนเอง 
ไปศึกษายังโรงเรียนท่ีมีความพร้อมมากกว่าท่ีจะส่งเข้าโรงเรียนใกล้บ้าน ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 มีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนมากข้ึน อีกทั้งโรงเรียนขนาดเล็กเหล่าน้ีมีผลสัมฤทธ์ิค่อนข้างต่ า 
(ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3.  2558 : 30) 
 จากสภาพปัญหาและแนวโน้มของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
สงขลาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความต้องการจ าเป็นของการบริหารทั้ง 4 ด้านของโรงเรียนขนาดเล็ก  ท้ังน้ี
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้
วางแผนการด าเนินการและวางแผนการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถมีศักยภาพในการพัฒนา
ตนเองมากข้ึน 
 

วิธีการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยการประเมินความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา 2) เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นใน
การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา และ3) เพ่ือศึกษาแนวทางใน
การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ประชากร คือ ครูในโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2560 จ านวนทั้งสิ้น 1,042 คน กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ครูโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2560 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจากตารางส าเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 607-
610) จ านวน 285 คน  จากน้ันใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน  ( Stratified Random Sampling) จ าแนกตาม
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับสลาก  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท มีรายละเอียดดังน้ี 
 1.แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่ วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 4 ข้อ จ าแนกตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการจ าเป็นการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา จ านวน 70 ข้อ จ าแนกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารวิ ชาการ 2) การบริหาร
งบประมาณ 3) การบริหารบุคคล และ4) การบริหารทั่วไป ตรวจสอบค่าความเช่ือมั่นรวมทั้ง2 ฉบับเท่ากับ0.9813  
 2. แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบ
ความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็น โดยประเด็นข้อ
ค าถามในการสัมภาษณ์จะเป็นข้อค าถามท่ีเป็นความต้องการจ าเป็นที่วิเคราะห์ได้จากแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป มีข้ันตอนดังน้ี ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยค านวณหาค่าความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ตอนที่ 2 การ
วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดสงขลา โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังน้ี 1) วิเคราะห์ด้วยสถิติบรรยาย โดยการหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D) และ 2)วิเคราะห์หาค่าความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
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การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา โดยใช้ดัชนีความส าคัญของล าดับความต้องการจ าเป็น (Modified Priority Needs 
Index : PNI Modified ) ท่ีปรับปรุงโดยนงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช (สุวิมล ว่องวาณิช 2550 : 280) มีสูตรการ
ค านวณดังน้ี 
  PNI Modified = ( I – D ) / D 
เมื่อ  PNI หมายถึง ดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
  I หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเป็น 
  D หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็นอยู่ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย ประกอบด้วย 1)การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) ของแบบสอบถามด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) และ2)การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha – Coefficient 
 2.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 1)ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดย
การหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และ2)ข้อมูลความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่1 
การหาค่าระดับผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดสงขลา สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t - test) และ
การทดสอบค่าเอฟ (F - test) และส่วนที่ 2 การหาค่าดัชนีความส าคัญของล าดับความต้องการจ าเป็น (Modified Priority 
Needs Index : PNI Modified )  

3.การศึกษาแนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา 
โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 จากการวิจัยการประเมินความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดสงขลา มีผลการวิจัยและประเด็นที่น่าสนใจในการอภิปรายผลได้ดังน้ี 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 80.35 และเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 19.65  โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.14 และมีประสบการณ์ในการท างานต้ังแต่ 
11 ปีข้ึนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.37 ส่วนในด้านส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่าครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1เป็นผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  41.40   
 2.ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ผลการศึกษา พบว่า  
  2.1) ความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดสงขลาตามสภาพที่เป็นอยู่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.9841) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้าน
มีความต้องการจ าเป็นในระดับมาก ด้านท่ีท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริหารงบประมาณ  ( x 4.1559) รองลงมาคือ การ
บริหารบุคคล( x =4.0892) การบริหารทั่วไป( x =4.0133)  และการบริหารวิชาการ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด( x =3.8140) ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจากโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่มักจะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางในจ านวนน้อย ไม่เพียงพอต่อ
การบริหารจัดการของโรงเรียน ดังน้ันโรงเรียนขนาดเล็กจึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการก าหนดกิจกรรมหรือ
ข้ันตอนในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของสิทธิ
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การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา โดยใช้ดัชนีความส าคัญของล าดับความต้องการจ าเป็น (Modified Priority Needs 
Index : PNI Modified ) ที่ปรับปรุงโดยนงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช (สุวิมล ว่องวาณิช 2550 : 280) มีสูตรการ
ค านวณดังน้ี 
  PNI Modified = ( I – D ) / D 
เมื่อ  PNI หมายถึง ดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
  I หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเป็น 
  D หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็นอยู่ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย ประกอบด้วย 1)การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) ของแบบสอบถามด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) และ2)การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha – Coefficient 
 2.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 1)ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดย
การหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และ2)ข้อมูลความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่1 
การหาค่าระดับผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดสงขลา สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t - test) และ
การทดสอบค่าเอฟ (F - test) และส่วนที่ 2 การหาค่าดัชนีความส าคัญของล าดับความต้องการจ าเป็น (Modified Priority 
Needs Index : PNI Modified )  

3.การศึกษาแนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา 
โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 จากการวิจัยการประเมินความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดสงขลา มีผลการวิจัยและประเด็นที่น่าสนใจในการอภิปรายผลได้ดังน้ี 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 80.35 และเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 19.65  โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.14 และมีประสบการณ์ในการท างานต้ังแต่ 
11 ปีข้ึนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.37 ส่วนในด้านส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่าครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1เป็นผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  41.40   
 2.ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ผลการศึกษา พบว่า  
  2.1) ความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดสงขลาตามสภาพที่เป็นอยู่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.9841) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้าน
มีความต้องการจ าเป็นในระดับมาก ด้านที่ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริหารงบประมาณ  ( x 4.1559) รองลงมาคือ การ
บริหารบุคคล( x =4.0892) การบริหารทั่วไป( x =4.0133)  และการบริหารวิชาการ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด( x =3.8140) ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจากโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่มักจะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางในจ านวนน้อย ไม่เพียงพอต่อ
การบริหารจัดการของโรงเรียน ดังน้ันโรงเรียนขนาดเล็กจึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการก าหนดกิจกรรมหรือ
ข้ันตอนในการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของสิทธิ

พล อุ่นแก้ว (2551 : 57 – 63) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เลย เขต 3 พบว่า สภาพการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 3 โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องทัศพร ปูมสีดา (2559 : 205-223) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนขนาด
เล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา พบว่าอยู่ในระดับมาก    
  2.2) ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดสงขลาตามสภาพที่ควรจะเป็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x =4.6945)  และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ทุกด้านมีความต้องการจ าเป็นในระดับมากที่สุด ด้านที่ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริหารทั่วไป( x =4.7656)  
รองลงมาคือ การบริหารบุคคล( x =4.7624) การบริหารงบประมาณ( x =4.7574)  และการบริหารวิชาการ( x =4.5858)   
มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาการบริหารทั่วไปได้แก่ อาคารเรียนมี
สภาพช ารุดทรุดโทรม การขาดแคลนอาคารเรียนและอาคารประกอบเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน การขาดแคลน
พัสดุและครุภัณฑ์ที่จ าเป็น เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เป็นต้น ดังน้ันด้วยสภาพปัญหาและความส าคัญของ
การบริหารทั่วไปดังกล่าวข้างต้น จึงอาจจะท าให้ครูผู้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กมีความคาดหวังในด้านการบริหาร
ทั่วไปสูงกว่าการบริหารด้านอื่นๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของส าเร็จ มีคม (2552 : 82 – 92) ได้ศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่คาดหวังของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในยุคปฏิรูปการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1- 
4 พบว่า สภาพความคาดหวังของครูและผู้บริหารในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1- 4 มีความคาดหวังในการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับมากที่สุด นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของชิ
รินตรา เวียงวะลัย (2559 : 116 – 122)  ได้ศึกษาสภาพที่เป็นจริงและความคาดหวังของครูในการบริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1 พบว่า ครูมีสภาพความคาดหวังในการบริหารทั่วไปอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด 
 3. ผลการเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดสงขลา จ าแนกตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ผลการเปรียบเทียบ พบว่า 
 3.1) ผลการเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลาตามสภาพที่เป็นอยู่ จ าแนกตามตัวแปรเพศ พบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน มีระดับต้องการ
จ าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลาตามสภาพที่เป็นอยู่ 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนขนาดเล็กมี ข้อจ ากัดหลายประการ ครูทุกคนในโรงเรียนขนาด
เล็กจึงจ าเป็นที่จะต้องช่วยกันในการท างานต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนสามารถบรรลุผลตามมาตรฐานที่วางไว้ 
ด้วยเหตุน้ีจึงอาจจะท าให้ครูทั้งเพศชายและเพศหญิงต่างรับรู้ เข้าใจถึงบริบทและปัญหาต่างๆของโรงเรียนของตนเป็นอย่าง
ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ รจนา ทองธรรมชาติ (2557 : 75 – 84) ศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัจจุบันใน
การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติยา ปทุมราษฎร์และจิณณวัตร ปะโคทัง 
(2557 : 17 -25) ศึกษาสภาพการบริหารงานบุคลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัจจุบันในการบริหารงานบุคคลไม่
แตกต่าง  
  3.2) ผลการเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลาตามสภาพที่เป็นอยู่ จ าแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษา พบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษา
ต่างกัน มีระดับความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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จังหวัดสงขลาตามสภาพที่เป็นอยู่ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจะเป็นเพราะรัฐมีนโยบายในการยกระดับคุณภาพของ
ครูโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ดังน้ันแม้ว่าระดับวุฒิการศึกษาของครูแต่ละ
คนจะแตกต่างกัน แต่หากได้รับการพัฒนาตนเองอยู่เสมอย่อมที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ด้วยเหตุ
น้ีจึงอาจจะท าให้ครูมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความต้องการจ าเป็นในสภาพที่เป็นอยู่ไม่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าจะมีคุณวุฒิ
การศึกษาที่แตกต่างกันก็ตาม สอดคล้องกับงานวิจัยของจุไรรัตน์ กรงาม (2556 : 121-132) ศึกษาปัญหาและแนวทางการ
บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต4 พบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษาที่
แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการสภาพที่เป็นอยู่ในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอุษณีย์ ภารการ (2559 : 66-118) ได้ศึกษาการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของครูไม่ครบช้ัน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อสภาพการ
บริหารโรงเรียนขนาดเล็กครูไม่ครบช้ัน ไม่แตกต่างกัน  
 3.3) ผลการเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลาตามสภาพที่เป็นอยู่ จ าแนกตามตัวแปรประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ครูที่มี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีระดับความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลาตามสภาพที่เป็นอยู่ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าครูโรงเรียน
ขนาดเล็กส่วนใหญ่มักจะต้องเผชิญกับสภาวะการที่ท างานที่มีข้อจ ากัดในหลายด้านๆ การท างานในสภาพบริบทที่คล้ายกัน
น้ีก็อาจจะท าให้ระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพที่เป็นอยู่ของโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน แม้ว่าจะมี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกันก็ตาม สอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักด์ิ ไพค านาม (2558 : 300 -335) ศึกษาสภาพการ
บริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า บุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพที่เป็นอยู่ในการบริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยนฤมล สังข์ปั้น ( 2559 : 227 – 238) ศึกษาสภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อสภาพที่เป็นอยู่ในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติยา 
ปทุมราษฎร์และจิณณวัตร ปะโคทัง (2557 : 17 -25) ศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัจจุบันในการบริหารงานบุคคลไม่แตกต่างกัน  
 3.4) ผลการเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลาตามสภาพที่เป็นอยู่ จ าแนกตามตัวแปรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่า ครูที่
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างกัน มีระดับความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลาตามสภาพที่เป็นอยู่ โดยภาพรวมแตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพที่ต้ังของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา
ทั้ง 3เขต มีที่ต้ังและบริบทที่ต่างกัน กล่าวคือ โรงเรียนขนาดเล็กที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 
เขต 3 ส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด และห่างไกลจากที่ต้ังของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต3 
ท าให้ไม่สะดวกในการติดต่อ ประสานงานของศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งแตกต่างจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 และเขต2 ท่ีมีที่ต้ังของส านักงานเขตพ้ืนที่แบ่งเป็น 2 ส่วน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
วีณา กิ่งสอน (2555 : 103 -117) ได้ศึกษาปัญหาการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดชลบุรี พบว่า การเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดชลบุรี จ าแนกตามที่ต้ัง โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

จังหวัดสงขลาตามสภาพที่เป็นอยู่ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจะเป็นเพราะรัฐมีนโยบายในการยกระดับคุณภาพของ
ครูโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ดังน้ันแม้ว่าระดับวุฒิการศึกษาของครูแต่ละ
คนจะแตกต่างกัน แต่หากได้รับการพัฒนาตนเองอยู่เสมอย่อมที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ด้วยเหตุ
น้ีจึงอาจจะท าให้ครูมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความต้องการจ าเป็นในสภาพที่เป็นอยู่ไม่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าจะมีคุณวุฒิ
การศึกษาที่แตกต่างกันก็ตาม สอดคล้องกับงานวิจัยของจุไรรัตน์ กรงาม (2556 : 121-132) ศึกษาปัญหาและแนวทางการ
บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต4 พบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษาที่
แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการสภาพที่เป็นอยู่ในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอุษณีย์ ภารการ (2559 : 66-118) ได้ศึกษาการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของครูไม่ครบช้ัน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อสภาพการ
บริหารโรงเรียนขนาดเล็กครูไม่ครบช้ัน ไม่แตกต่างกัน  
 3.3) ผลการเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลาตามสภาพที่เป็นอยู่ จ าแนกตามตัวแปรประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ครูที่มี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีระดับความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลาตามสภาพที่เป็นอยู่ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าครูโรงเรียน
ขนาดเล็กส่วนใหญ่มักจะต้องเผชิญกับสภาวะการที่ท างานที่มีข้อจ ากัดในหลายด้านๆ การท างานในสภาพบริบทที่คล้ายกัน
น้ีก็อาจจะท าให้ระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพที่เป็นอยู่ของโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน แม้ว่าจะมี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกันก็ตาม สอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักด์ิ ไพค านาม (2558 : 300 -335) ศึกษาสภาพการ
บริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า บุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพที่เป็นอยู่ในการบริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยนฤมล สังข์ปั้น ( 2559 : 227 – 238) ศึกษาสภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อสภาพที่เป็นอยู่ในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติยา 
ปทุมราษฎร์และจิณณวัตร ปะโคทัง (2557 : 17 -25) ศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัจจุบันในการบริหารงานบุคคลไม่แตกต่างกัน  
 3.4) ผลการเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลาตามสภาพที่เป็นอยู่ จ าแนกตามตัวแปรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่า ครูที่
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างกัน มีระดับความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลาตามสภาพที่เป็นอยู่ โดยภาพรวมแตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพที่ต้ังของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา
ทั้ง 3เขต มีที่ต้ังและบริบทที่ต่างกัน กล่าวคือ โรงเรียนขนาดเล็กที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 
เขต 3 ส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด และห่างไกลจากที่ต้ังของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต3 
ท าให้ไม่สะดวกในการติดต่อ ประสานงานของศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งแตกต่างจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 และเขต2 ท่ีมีที่ต้ังของส านักงานเขตพ้ืนที่แบ่งเป็น 2 ส่วน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
วีณา กิ่งสอน (2555 : 103 -117) ได้ศึกษาปัญหาการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดชลบุรี พบว่า การเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดชลบุรี จ าแนกตามที่ต้ัง โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับนิลวรรณ วัฒนา (2556 : 103 -114 ) ศึกษาสภาพการบริหารวิชาการ โรงเรียนประถม
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี พบว่า การเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันในการ
บริหารวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี จ าแนกตามท่ีต้ังของโรงเรียน 
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3.5) ผลการเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลาตามสภาพที่ควรจะเป็น จ าแนกตามตัวแปรเพศ พบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน มีระดับ
ความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลาตาม
สภาพที่ควรจะเป็น โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะครูทั้งเพศหญิงและเพศชายของโรงเรียนขนาดเล็ก
ต่างตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ครูทุกคนก็ย่อมอยากเห็นโรงเรียนของ
ตัวเอง สามารถที่จะผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพป้อนคืนสู่สังคมด้วยกันทั้งสิ้น ดังน้ันด้วยเหตุน้ีจึงอาจจะท าให้ระดับความ
ต้องการจ าเป็นในสภาพที่ควรจะเป็นของครูทั้งเพศหญิงและเพศชายจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
จุรีรัตน์ ทุ่งปรือ (2560 : 80 -100) ได้ศึกษาสภาพความส าเร็จการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอหาด
ส าราญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1 พบว่า ผู้บริหารและครูที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
สภาพความส าเร็จการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา  

 3.6) ผลการเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลาตามสภาพที่ควรจะเป็น จ าแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษา พบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษา
ต่างกัน มีระดับความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดสงขลาตามสภาพที่ควรจะเป็น โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะว่าปัจจุบันนโยบายการจัด
การศึกษาของชาติให้ความส าคัญกับยกระดับคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กมากข้ึน โดยยุทธวิธีหน่ึงในยกระดับคุณภาพ
ของโรงเรียนขนาดเล็กคือ การพัฒนาครูโรงเรียนขนาดเล็กให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนมากย่ิงข้ึน ดังน้ัน
ถึงแม้ว่าครูในโรงเรียนขนาดเล็กจะมีระดับวุฒิการศึกษาที่ต่างกัน หากได้รับการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาก็อาจจะช่วย
เพ่ิมแรงกระตุ้นและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากย่ิงข้ึน ย่ิงเรามีแรงจูงใจในการท างานมากเพียงใดความปรารถนาใน
ผลลัพธ์ ก็ย่ิงมีมากข้ึนตามล าดับ ด้วยเหตุน้ีจึงอาจจะท าให้ครูที่มีระดับวุฒิการศึกษาต่างกันจึงมีระดับความต้องการจ าเป็น
ในสภาพที่ควรจะเป็นไม่แตกต่างกันได้ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของชิรินตรา เวียงวะลัย (2559 : 116 – 122)  ได้ศึกษา
สภาพที่คาดหวังของครูในการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1 พบว่า ครูที่
มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นในสภาพที่คาดหวังในการบริหารโรงเรียน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของพนมวัลย์ มีสกุลทิพยานนท์ (2560 : 98 – 115) ศึกษาสภาพที่ควรจะเป็นใน
การบริหารวิชาการในสถานศึกษาศูนย์ฝึกเครือข่ายหนองนาค า สังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษาของแก่น เขต 5 
พบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นในสภาพที่ควรจะเป็นในการบริหารวิชาการแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 3.7) ผลการเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลาสภาพท่ีควรจะเป็น จ าแนกตามตัวแปรประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ครูที่มี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีระดับความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลาตามสภาพที่ควรจะเป็น โดยภาพรวมแตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะครู ที่
ประสบการณ์ในการท างานน้อยเป็นครูที่เพ่ิงจะเร่ิมรับราชการ ซึ่งบุคคลที่เพ่ิงจะเร่ิมต้นชีวิตการท างานน้ัน ส่วนใหญ่มักจะมี
ความสนใจและแรงกระตุ้นในการท างานค่อนข้างสูง มีการวางแผนการปฏิบัติค่อนข้างดี ดังน้ันตราบใดก็ตามที่เรามีการวาง
แผนการปฏิบัติงานที่ดีแล้ว ย่อมที่จะมีความคาดหวังในผลการปฏิบัติงานที่สูงข้ึนด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุน้ีจึงอาจจะท าให้ครูที่
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มีประสบการณ์ในการท างานที่ต่างกัน มีระดับความต้องการในสภาพที่ควรจะเป็นแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุจิ
ตรา เมาลิชาติ ( 2556 : 49-57) ศึกษาความคาดหวังของครูผู้สอนเก่ียวกับการบริหารจัดการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีระดับความ
คาดหวังในสภาพที่ควรจะเป็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับชิรินตรา เวียงวะลัย 
(2559 : 116-122)  ได้ศึกษาสภาพที่เป็นจริงและความคาดหวังของครูในการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1 พบว่า ครูที่มีตามอายุราชการต่างกัน มีระดับความคาดหวังในสภาพที่ควรจะเป็น
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 4. ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดสงขลา พบว่า ด้านการบริหารวิชาการ มีค่าดัชนีความส าคัญของความต้องการจ าเป็นสูงสุด แสดงให้
เห็นว่า ครูในโรงเรียนขนาดเล็กเล็งเห็นว่าในการบริหารโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน ด้านการบริหารวิชาการมีปัญหามากที่สุดที่
สมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก ท้ังน้ีอาจจะเป็นเพราะว่า โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่
มักประสบปัญหาการขาดคุณภาพทางการศึกษา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิค่อนข้างต่ า ดังน้ันในการวางแผนการปฏิบั ติงานของ
โรงเรียนควรให้ความส าคัญกับการบริหารวิชาการเป็นล าดับแรก ท้ังน้ีเพราะคุณภาพของสถานศึกษาจะปรากฏเด่นชัดเมื่อ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาน้ันประสบผลส าเร็จ ส่วนงานอื่นๆ น้ันมีความส าคัญในลักษณะที่ถือเป็นงาน
สนับสนุน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุไรรัตน์ กรงาม (2556 : 121-132) ศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต4 พบว่าปัญหาการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต4 ด้านการบริหารวิชาการเป็นปัญหาที่สมควรได้รับการ
แก้ไขเป็นล าดับแรก และสอดคล้องกับงานวิจัยของไพศาล เสือพันธ์ุ (2551 : 123 -125) ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต3พบว่า สภาพการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต3 ด้านการบริหารวิชาการเป็นปัญหาอันดับแรกที่ควรได้รับการแก้ไข  

5. ผลการวิเคราะห์แนวทางในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดสงขลา  ได้แก่ สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยเพ่ือขอรับเป็นสถานฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู ใช้การจัดการเรียนการสอน
ผ่านดาวเทียม สนับสนุนให้ครูท่ีรับผิดชอบการเงินและพัสดุเข้ารับการอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติของราชการ และสร้างเครือข่ายกับชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล ในการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา  

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัย สรุปผลได้ดังน้ี 1) ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลาในภาพรวม ตามสภาพที่เป็นอยู่ อยู่ในระดับมาก และสภาพที่ควรจะเป็น อยู่ในระดับ
มากที่สุด 2)ผลการเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กตามสภาพที่เป็นอยู่ จ าแนกตามตัวแปร
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสภาพที่ควรจะเป็น จ าแนกตามตัวแปรประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 3)ด้านการบริหารวิชาการ มีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นสูงสุดเป็นล าดับแรก และ4)แนวทางในการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กกับมหาวิทยาลัย และใช้การจัดการเรียนการสอนผ่าน
ดาวเทียม  
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มีประสบการณ์ในการท างานที่ต่างกัน มีระดับความต้องการในสภาพที่ควรจะเป็นแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุจิ
ตรา เมาลิชาติ ( 2556 : 49-57) ศึกษาความคาดหวังของครูผู้สอนเก่ียวกับการบริหารจัดการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีระดับความ
คาดหวังในสภาพที่ควรจะเป็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับชิรินตรา เวียงวะลัย 
(2559 : 116-122)  ได้ศึกษาสภาพที่เป็นจริงและความคาดหวังของครูในการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1 พบว่า ครูที่มีตามอายุราชการต่างกัน มีระดับความคาดหวังในสภาพที่ควรจะเป็น
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 4. ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดสงขลา พบว่า ด้านการบริหารวิชาการ มีค่าดัชนีความส าคัญของความต้องการจ าเป็นสูงสุด แสดงให้
เห็นว่า ครูในโรงเรียนขนาดเล็กเล็งเห็นว่าในการบริหารโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน ด้านการบริหารวิชาการมีปัญหามากที่สุดที่
สมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก ท้ังน้ีอาจจะเป็นเพราะว่า โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่
มักประสบปัญหาการขาดคุณภาพทางการศึกษา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิค่อนข้างต่ า ดังน้ันในการวางแผนการปฏิบั ติงานของ
โรงเรียนควรให้ความส าคัญกับการบริหารวิชาการเป็นล าดับแรก ท้ังน้ีเพราะคุณภาพของสถานศึกษาจะปรากฏเด่นชัดเมื่อ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาน้ันประสบผลส าเร็จ ส่วนงานอื่นๆ น้ันมีความส าคัญในลักษณะที่ถือเป็นงาน
สนับสนุน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุไรรัตน์ กรงาม (2556 : 121-132) ศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต4 พบว่าปัญหาการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต4 ด้านการบริหารวิชาการเป็นปัญหาที่สมควรได้รับการ
แก้ไขเป็นล าดับแรก และสอดคล้องกับงานวิจัยของไพศาล เสือพันธ์ุ (2551 : 123 -125) ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต3พบว่า สภาพการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต3 ด้านการบริหารวิชาการเป็นปัญหาอันดับแรกที่ควรได้รับการแก้ไข  

5. ผลการวิเคราะห์แนวทางในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดสงขลา  ได้แก่ สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยเพ่ือขอรับเป็นสถานฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู ใช้การจัดการเรียนการสอน
ผ่านดาวเทียม สนับสนุนให้ครูที่รับผิดชอบการเงินและพัสดุเข้ารับการอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมายและแนวทางปฏิบัติของราชการ และสร้างเครือข่ายกับชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล ในการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา  

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัย สรุปผลได้ดังน้ี 1) ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลาในภาพรวม ตามสภาพที่เป็นอยู่ อยู่ในระดับมาก และสภาพที่ควรจะเป็น อยู่ในระดับ
มากที่สุด 2)ผลการเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กตามสภาพที่เป็นอยู่ จ าแนกตามตัวแปร
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสภาพที่ควรจะเป็น จ าแนกตามตัวแปรประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 3)ด้านการบริหารวิชาการ มีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นสูงสุดเป็นล าดับแรก และ4)แนวทางในการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กกับมหาวิทยาลัย และใช้การจัดการเรียนการสอนผ่าน
ดาวเทียม  
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บทคัดย่อ

บทน�ำ : การอ่านโน้ตสากลเป็นสิ่งส�าคัญในการเรียนดนตรีไม่ว่าจะเป็นแบบฝึกหัด บทเพลงต่าง เทศนิคการฝึกฝน ล้วนแล้วมาจาก

โน้ตสากลทั้งนั้น ซึ่งจ�าต้องอาศัยการอ่านโน้ตสากลเป็นสิ่งส�าคัญ เพื่อที่จะให้ผู้เรียนได้พัฒนาได้ต่อไป

วตัถปุระสงค์ : เพือ่ใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านโน้ตสากลในรายวชิา ทกัษะดนตร ี(Practicum) ของนสิติสาขาดรุยิางคศาสตร์ หลกัสตูร

ดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิธีกำรศึกษำ : การใช้แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากลก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อเป็นแนวทางนักศึกษาสามารถอ่าน

โน้ตสากลได้คล่องแคล้วและถูกต้อง กลุ่มเป้าหมายนักศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณจ�านวน 30 คน ที่ศึกษารายวิชา วิชาทักษะดนตรี

รปูแบบการทดลองในการเกบ็ข้อมลูการเรยีนปฏบิติัเครือ่งดนตรเีครือ่งมอืเอก มกีารทดสอบก่อนเรยีน และหลังเรยีน ท�าการวเิคราะห์

ข้อมูล

ผลกำรศึกษำ : ผลการวิจัยในชั้นเรียนการฝึกอ่านโน้ตสากล ก่อนเรียนหลังเรียนนักศึกษาในรายวิชาทักษะดนตรี 30 คน ผลการฝึก

อ่านโน้ตสากล ค่าเฉลี่ย 4.60, SDเท่ากับ.56ในระดับดีมาก ผลการฝึกอ่านโน้ตสากลได้ช้า ค่าเฉลี่ย 2.87, SD เท่ากับ .1.70 ในระดับ

ปานกลาง คะแนนแบบฝึกหดัการอ่านโน้ตสากล ของนกัศกึษาในรายวชิาทกัษะดนตร ีเท่ากบั132 มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.40, SD เท่ากบั 

.50 อยู่ในระดับดีมาก ผลการฝึกอ่านโน้ตสากลเพื่อพัฒนาทักษะดนตรีมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .01

วิจำรณ์และสรุป : พบว่าการใช้แบบฝึกพัฒนาการอ่านโน้ตสากลก่อนเรียนและหลังเรียนช่วยในการพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากล

ผลของการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .01

ค�ำส�ำคัญ : การใช้แบบฝึกในการพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากล
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Using the exercise to develop reading notation skills in the music skills course (PRACTICUM) 

of music department students Music Department, Faculty of Fine Arts, Thaksin University

Apinan Raknim1*

Abstract

Introduction : Reading universal notation is important in learning music, whether it be an exercises, songs, and 

training technique. All come from universal notation which requires reading is important.

Objective: To use the reading notation exercise in the music skill course (Practicum) of music department 

students, music department, Faculty of Fine Arts, Thaksin University.

Study Methods : Study various research textbooks as a guideline for creating exercises to measuring 30 persons 

target group of Thaksin University’s students that studying in music skills course (PRACTICUM).The experimental 

model is data collection, learning instrument practice and master instruments. Doing pre-test, post-test and 

analyze data.

Study results : This research is classroom research. There are 30 students study in music skills course. Use 

general questions in evaluation tools. The factors that result in good reading of universal notation is Item 7, 

average 4.60, SD = .56, at a very good level. Factors that result in universal notation reading slow is Item 2, 

average 2.87, SD = .170 at moderate level. The universal notation exercises for students in skills course score 

equal to 132, with an average of 4.40, SD = .50, at a very good level. The results of using the exercise to de-

velop reading notation skills were statistically significant at .01.

Criticism and summary : It was found that the use of the exercise to develop reading universal notation skills 

before and after learning helped to develop reading universal notation skills. The results of using this exercise 

were statistically significant at .01.

Keywords : Using the exercise to develop reading notation skills

บทน า 
ในการเรียนดนตรีผู้เรียนจะต้องใช้ทักษะที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการฟัง  (Listening 

skills) ทักษะการอ่านโน้ตสากล (reading skills) ทักษะการเล่น (Playing skills) ทักษะการเขียน (Writing skills) ซึ่งในทาง
ดนตรีการอ่านเป็นกระบวนการในการแปลความหมายจากโน้ตสากลออกมาเป็นเสียงดนตรี   ดังนั้นนักศึกษา จึงต้องฝึกฝนการ
อ่านโน้ตสากลเป็นขั้นแรกของการเริ่มเรียนดนตรซีึ่งไมว่่าจะเป็นแบบฝึกหดั บทเพลง เทคนิคการฝึกฝน ล้วนแล้วมาจากโน้ตสากล
ทั้งนั้น ซึ่งต้องอาศัยการอ่านเป็นสิ่งส าคัญ นักศึกษาหรือผู้เรียนดนตรีที่ประสบความส าเร็จในการเล่นดนตรีในแต่ล่ะบทเพลงที่
น าเสนอออกไป ต้องอาศัยทักษะการอ่านโน้ตสากล อย่างช านาญ คล่องแคล่ว เพื่อใช้ในการฝึกบรรเลงในบทเพลงได้อย่างถูกต้อง
และไพเราะ 

ซึ่งในการเรียนวิชาดนตรี การอ่านโน้ตสากล นั้นเกี่ยวข้อง ในหลายๆวิชา เช่น ด้านวิชาทักษะดนตรี ด้านวิชาทฤษฎี
ดนตรี ภาษาท่ีใช้บันทึกเสียงดนตรี ให้อยู่ในรูป ของสัญลักษณ์ต่างๆ ท าให้ผู้เรียนดนตรีได้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ที่อ่านโน้ตสากล
ได้ย่อมสามารถพัฒนา ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการอ่านโน้ตสากลจึงมีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาองค์ทางด้านดนตรีต่อไป  

ประกอบด้วย จังหวะ (Rhythm)  หมายถึง  การเคลื่อนไหวท่ีสม่ าเสมอ  อาจก าหนดไวเป็นความช้าเร็วต่างกัน  ในทาง
ดนตรีแล้วนั้น การก าหนดความสั้นยาวของเสียงที่มีส่วน สัมพันธ์ระยะเวลาในการเล่นดนตรี การร้องเพลง จะต้องมีจังหวะเป็น
เกณฑ์  การเล่นดนตรี การร้องเพลงไม่ตรงจังหวะ  ก็จะไม่มีความไพเราะเท่าที่ควร  ความหมายของ "จังหวะ" หมายถึง ช่วงเวลา
ที่ด าเนินอยู่ในขณะที่บรรเลงดนตรี จะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อจบบทเพลงนั้น ๆ แล้ว จังหวะมีหน้าที่คอยควบคุมการเคลื่อนที่ของ
ท านอง แนวประสานเสียง ให้มีความสัมพันธ์กัน การเดินของจังหวะจะด าเนินไปอย่าง สม่ าเสมอ จึงเปรียบเทียบจังหวะ
เหมือนกับเป็นเวลาหรือชีพจรของดนตรี  
(ส.สุรรัตน์. คู่มือสอบภาคทฤษฎีดนตรีสากล. 2529)  

ในปัจจุบันนี้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาทักษะดนตรี (Practicum) ไม่สามารถอ่านโน้ตสากลที่มีลักษณะเป็นโน้ตสากล
กระสวนจังหวะ(Rhythmic pattern) ได้อย่างถูกต้อง ใช้เวลานานในการอ่านโน้ตสากลกระสวนจังหวะนาน เมื่อนักศึกษาอ่านผิด 
มักจะหยุดแล้วเริ่มต้นใหม่ ท าให้เสียเวลาไปกับการเริ่มต้นใหม่ ส่วนมากนักศึกษาใช้ความจ าในการอ่านโน้ตสากล มากกว่าการ
อ่านมาจากความเข้าใจจริงๆ จึงเป็นสาเหตุให้นักศึกษาอ่านโน้ตสากลได้ไม่ค่อยคล่อง และไม่ต่อเนื่อง การอ่านโน้ตสากลในบท
เพลง นักศึกษาต้องเข้าใจ สัญลักษณ์เบื้องต้นที่ใช้แทนเสียง ได้อย่างถูกต้องด้วย เพื่อให้นักศึกษาเล่นได้อย่างถูกต้อง ถ่ายทอด
อารมณ์ออกมา ตามความหมายของบทเพลง และให้ผู้ฟังได้ฟังเพลงได้อย่างไพเราะ 

ทักษะการฝึกอ่านโน้ตสากลกระสวนจังหวะ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติอ่านโน้ตสากล ตั้งแต่จากโน้ตสากลที่มีกระสวน
จังหวะแบบง่ายๆ ไปจนถึงโน้ตสากลที่มีกระสวนจังหวะที่ยากขึ้นตามล าดับ เป็นการปฏิบัติในรูปแบบการท าซ้ าๆ จากช้าๆ ไป
ตามล าดับของความเร็ว โดยฝึกปฏิบัติไปพร้อมกับเครื่องก าหนดจังหวะ “เมโทรนอม” (Metronome) เมื่อนักศึกษาอ่านโน้ตสากล
ได้คล่องแคล้ว ได้อย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงได้จัดท าแบบฝึกหัดการอ่านโน้ตสากล มาประกอบเพื่อใช้กับนักศึกษา เพื่อช่วยพัฒนา
ทักษะการอ่านโน้ตสากล และวางแผนการจัดการรวมวงเมื่อนักศึกษาผ่านกระบวนการนี้ไปแล้วต่อไป 
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บทน า 
ในการเรียนดนตรีผู้เรียนจะต้องใช้ทักษะที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการฟัง  (Listening 

skills) ทักษะการอ่านโน้ตสากล (reading skills) ทักษะการเล่น (Playing skills) ทักษะการเขียน (Writing skills) ซึ่งในทาง
ดนตรีการอ่านเป็นกระบวนการในการแปลความหมายจากโน้ตสากลออกมาเป็นเสียงดนตรี   ดังนั้นนักศึกษา จึงต้องฝึกฝนการ
อ่านโน้ตสากลเป็นขั้นแรกของการเริ่มเรียนดนตรซีึ่งไมว่่าจะเป็นแบบฝึกหดั บทเพลง เทคนิคการฝึกฝน ล้วนแล้วมาจากโน้ตสากล
ทั้งนั้น ซึ่งต้องอาศัยการอ่านเป็นสิ่งส าคัญ นักศึกษาหรือผู้เรียนดนตรีที่ประสบความส าเร็จในการเล่นดนตรีในแต่ล่ะบทเพลงที่
น าเสนอออกไป ต้องอาศัยทักษะการอ่านโน้ตสากล อย่างช านาญ คล่องแคล่ว เพื่อใช้ในการฝึกบรรเลงในบทเพลงได้อย่างถูกต้อง
และไพเราะ 

ซึ่งในการเรียนวิชาดนตรี การอ่านโน้ตสากล นั้นเกี่ยวข้อง ในหลายๆวิชา เช่น ด้านวิชาทักษะดนตรี ด้านวิชาทฤษฎี
ดนตรี ภาษาท่ีใช้บันทึกเสียงดนตรี ให้อยู่ในรูป ของสัญลักษณ์ต่างๆ ท าให้ผู้เรียนดนตรีได้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ที่อ่านโน้ตสากล
ได้ย่อมสามารถพัฒนา ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการอ่านโน้ตสากลจึงมีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาองค์ทางด้านดนตรีต่อไป  

ประกอบด้วย จังหวะ (Rhythm)  หมายถึง  การเคลื่อนไหวท่ีสม่ าเสมอ  อาจก าหนดไวเป็นความช้าเร็วต่างกัน  ในทาง
ดนตรีแล้วนั้น การก าหนดความสั้นยาวของเสียงที่มีส่วน สัมพันธ์ระยะเวลาในการเล่นดนตรี การร้องเพลง จะต้องมีจังหวะเป็น
เกณฑ์  การเล่นดนตรี การร้องเพลงไม่ตรงจังหวะ  ก็จะไม่มีความไพเราะเท่าที่ควร  ความหมายของ "จังหวะ" หมายถึง ช่วงเวลา
ที่ด าเนินอยู่ในขณะที่บรรเลงดนตรี จะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อจบบทเพลงนั้น ๆ แล้ว จังหวะมีหน้าที่คอยควบคุมการเคลื่อนที่ของ
ท านอง แนวประสานเสียง ให้มีความสัมพันธ์กัน การเดินของจังหวะจะด าเนินไปอย่าง สม่ าเสมอ จึงเปรียบเทียบจังหวะ
เหมือนกับเป็นเวลาหรือชีพจรของดนตรี  
(ส.สุรรัตน์. คู่มือสอบภาคทฤษฎีดนตรีสากล. 2529)  

ในปัจจุบันนี้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาทักษะดนตรี (Practicum) ไม่สามารถอ่านโน้ตสากลที่มีลักษณะเป็นโน้ตสากล
กระสวนจังหวะ(Rhythmic pattern) ได้อย่างถูกต้อง ใช้เวลานานในการอ่านโน้ตสากลกระสวนจังหวะนาน เมื่อนักศึกษาอ่านผิด 
มักจะหยุดแล้วเริ่มต้นใหม่ ท าให้เสียเวลาไปกับการเริ่มต้นใหม่ ส่วนมากนักศึกษาใช้ความจ าในการอ่านโน้ตสากล มากกว่าการ
อ่านมาจากความเข้าใจจริงๆ จึงเป็นสาเหตุให้นักศึกษาอ่านโน้ตสากลได้ไม่ค่อยคล่อง และไม่ต่อเนื่อง การอ่านโน้ตสากลในบท
เพลง นักศึกษาต้องเข้าใจ สัญลักษณ์เบื้องต้นที่ใช้แทนเสียง ได้อย่างถูกต้องด้วย เพื่อให้นักศึกษาเล่นได้อย่างถูกต้อง ถ่ายทอด
อารมณ์ออกมา ตามความหมายของบทเพลง และให้ผู้ฟังได้ฟังเพลงได้อย่างไพเราะ 

ทักษะการฝึกอ่านโน้ตสากลกระสวนจังหวะ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติอ่านโน้ตสากล ตั้งแต่จากโน้ตสากลที่มีกระสวน
จังหวะแบบง่ายๆ ไปจนถึงโน้ตสากลที่มีกระสวนจังหวะที่ยากขึ้นตามล าดับ เป็นการปฏิบัติในรูปแบบการท าซ้ าๆ จากช้าๆ ไป
ตามล าดับของความเร็ว โดยฝึกปฏิบัติไปพร้อมกับเครื่องก าหนดจังหวะ “เมโทรนอม” (Metronome) เมื่อนักศึกษาอ่านโน้ตสากล
ได้คล่องแคล้ว ได้อย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงได้จัดท าแบบฝึกหัดการอ่านโน้ตสากล มาประกอบเพื่อใช้กับนักศึกษา เพื่อช่วยพัฒนา
ทักษะการอ่านโน้ตสากล และวางแผนการจัดการรวมวงเมื่อนักศึกษาผ่านกระบวนการนี้ไปแล้วต่อไป 
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วิธีด าเนินการ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา งานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกหัดเพื่อใช้ในการวัดผล สามารถ

น าไปใช้จริงได้โดยการวิจัยครั้งนี้จะใช้รูปแบบการทดลองในการเก็บข้อมูลกับ นิสิตที่เรียนในรายวิชาทักษะดนตรี เป็นการเรียน
ปฏิบัติเครื่องดนตรีเครื่องมือเอก มีการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน เพื่อดูพัฒนาการก่อนใช้แบบฝึกหัด และหลังใช้
แบบฝึกหัด ซึ่งผู้วิจัยได้มีล าดับขั้นตอนในการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

- เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 

- ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 

- การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- การวิเคราะห์ข้อมูล 

- โน้ตแบบทดสอบ 

 

ผลการวิจัยและอภิปลายผลการวิจัย 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย เรื่อง การอ่านโน้ต ของนิสิตหลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตในรายวิชา ทักษะดนตรี  (Practicum) ของนิสิต
สาขาดุริยางคศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

จากการวิจัยพบ คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของ การใช้แบบฝึกหัดพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตใน รายวิชาทักษะดนตรี 
(Practicum) ของนิสิต สาขาดุริยางคศาสตร์ คะแนนรวม เท่ากับ 132 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.40, SD เท่ากับ .50 อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนรวมสูงที่สุด ข้อท่ี 7. การจัดการเรียนการสอน มีวิธีการ เวลา ท่ีใช้นั้นอย่างเหมาะสม 
คะแนนรวม เท่ากับ 138 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.60, SD เท่ากับ .56อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

ตารางที่ 1.การใช้แบบฝึกหัดพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตใน รายวิชาทักษะดนตรี (Practicum)  
ของนิสิต สาขาดุริยางคศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

คะแนน 
Mean S.D. t df Sig 2 tailed 
4.40 .50 48.367 29 .00** 

 
** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตารางที่1. พบว่า ผลการใช้แบบฝึกหัดพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตใน รายวิชาทักษะดนตรี (Practicum) ของนิสิต 
สาขาดุริยางคศาสตร์ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .01 

 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. การใช้แบบฝึกหัดพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตใน รายวิชาทักษะดนตรี (Practicum) ของนิสิต สาขาดุริยางคศาสตร์ 

คะแนนรวม เท่ากับ 132 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.40, SD เท่ากับ .50 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนน
รวมสูงที่สุด ข้อท่ี 7. การจัดการเรียนการสอน มีวิธีการ เวลา ท่ีใช้นั้นอย่างเหมาะสม คะแนนรวม เท่ากับ 138 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.60, SD เท่ากับ .56อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

2. ผลการใช้แบบฝึกหัดพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตใน รายวิชาทักษะดนตรี (Practicum) ของนิสิต สาขาดุริยางคศาสตร์ 
หลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 

 
กิตติกรรมประกาศ 
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สรุปผลการวิจัย 
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รวมสูงที่สุด ข้อท่ี 7. การจัดการเรียนการสอน มีวิธีการ เวลา ท่ีใช้นั้นอย่างเหมาะสม คะแนนรวม เท่ากับ 138 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.60, SD เท่ากับ .56อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจทำงกำรศึกษำนิสิตหลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต (5 ปี) มหำวิทยำลัยทักษิณ 

อรวรรณ ธนูศร1* สมภพ ล�่าวัฒนพร2 และปัทมา ส�านักโหนด3

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ปัจจุบันการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีผู้เรียนสามารถเลือกสถาบันการศึกษาได้หลากหลาย ซึ่งแต่ละสถาบันมีความแตก

ต่างในเรือ่งหลักสตูร วธิกีารเรยีนการสอน รวมถึงช่ือเสยีงของสถาบันนัน้ ขึน้อยูกั่บเหตผุลและแรงจงูใจของแต่ละบคุคลและปัจจยัต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจทางการศึกษานิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิธีกำรศึกษำ : การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณณา ศึกษาปัจจัยด้านต่าง ๆ  ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจทางการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ 

นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) จ�านวน 10 หลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ�านวน 203 คน เก็บรวมรวมข้อมูล

จากแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

เพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน

ผลกำรศึกษำ : พบว่า ค่าเฉลี่ยปัจจัยด้านประวัติภูมิหลังของผู้เรียน แรงจูงใจของผู้เรียน คุณลักษณะของผู้สอน การบริหารหลักสูตร 

ภาระหน้าที่ของผู้เรียน และบริหารของสถาบัน ( x = 4.05, ±.0.5; x = 4.03, ±.03; x =4.02, ±.03; x =3.97, ±.04; x =3.97, 

±.04; x =3.49,±.05) ตามล�าดับ นอกจากนี้ปัจจัยทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวก (p< 0.01) ต่อแรงจูงใจทางการศึกษา ระดับปาน

กลาง ตวัแปรปัจจยัด้านบรหิารหลกัสตูร ประวตัภิมูหิลงัผูเ้รยีน และภาระหน้าทีข่องผูเ้รยีนสามารถร่วมพยากรณ์ปัจจยัทีส่่งผลต่อแรง

จูงใจทางการศึกษาได้ร้อยละ 53.50 (p< 0.01) สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน Z ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิต เท่ากับ .367** 

(Z ปัจจัยด้านบริหารหลักสูตร) +.276** (Z ปัจจัยด้านประวัติภูมิหลังผู้เรียน) +.226** (Z ปัจจัยด้านภาระหน้าที่ของผู้เรียน)

วจิำรณ์และสรปุ : จากการศกึษาครัง้นี ้พบว่าปัจจัยทีส่่งผลต่อแรงจงูใจและสามารถพยากรณ์ทางการศกึษาของนสิติ และ คอื ปัจจยั

ด้านบริหารหลักสูตร ปัจจัยด้านประวัติภูมิหลังผู้เรียน และปัจจัยด้านภาระหน้าที่ของผู้เรียน

ค�ำส�ำคัญ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจทางการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต นิสิต (5 ปี)

1 นักวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
2 อ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
3 เจ้าหน้าที่บริหารงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 90000
1 Academic Staff Faculty of Science, Thaksin University Songkhla 90000, Thailand
2 Lecturer, Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science, Thaksin University, Sogkhla 90000, Thailand
3 Academic Staff Faculty of Education, Thaksin University Songkhla 90000, Thailand
* Corresponding author : Tel .: 081-5988554. E-mail address: orawant2006@yahoo.com
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Factors Affecting Educational Motivation, Undergraduate Students in Education Program ( 

5 years), Thaksin University

Orawan Thanoosorn1* Sompop Lamwattanaporn2 and Pattama Samnaknhod3

Abstract

Introduction : At undergraduate level, students can currently choose various educational institutions. Each 

institution has different curriculum, teaching methods including institute’s reputation. It depended on the rea-

son and motivation of each person and various factors.

Obiective : To study factors affecting educational motivation for undergraduate students in education programs 

(5 years), Thaksin University.

Methods : Descriptive research was used to study relationship between various factors affecting educational 

motivation. Samples were 203 undergraduate students in education programs of 10 curricula in first semester 

academic year 2018. Data were collected from questionnaires. Data analysis was used to analyze frequency, 

percentage, mean, standard deviation, Pearson’s correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis.

Results : It was found that the average student background, student motivation, instructor characteristics, cur-

riculum management, student obligations and institute administrative factors were 4.05± .0.5; 4.03± .03; 4.02±.03; 

3.97±.04; 3.97±.04; 3.49±.05, respectively. In addition, all factors were positively correlated (p <0.01) with edu-

cational motivation at moderate level. Curriculum management, student history and background and student 

obligations could predict the factors affecting the educational motivation factors. at 53.50 percent (p <0.01). 

The equation in the form of Z standard score, student achievement, curriculum administrative, student back-

ground history and student obligations were .367**, .276 ** and .226 **, respectively.

Conclusion : Factors that affected motivation and predictability of students’ education were curriculum man-

agement, students’ history and background as well as obligations of students

Keywords : Factors affecting educational motivation, Education Program, Students (5 years)
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3 
 

บทน า 
 

การศึกษาไทยได้มีการพัฒนาหลายด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาในเรื่องโอกาสของการศึกษา การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในทุกพื้นที่ มีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง            
มีสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ ทุกประเภท กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ท่ัวถึงมีสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ ทุกประเภทในทุกพื้นที่
ทั่วประเทศ มีหน่วยงานการศึกษาระดับภูมิภาคและระดับจังหวัดในการก่ากับดูแลการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 
[1] (ดารุณี บุญครอง : 2560) การศึกษาทุกระดับต่างมีความส่าคัญเท่าเทียมกัน แต่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็น
การศึกษาขั้นสูง เป็นประตูส่าคัญของการเปิดไปสู่โลกของการท่างาน การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงต้องมีการปรับเปลี่ยน
ตนเอง เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้และในขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สามารถท่างานในองค์กรในสังคมยุดใหม่
ได้ จากบทบาทดังกล่าวสถาบันอุดศึกษาควรปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองให้ยึดหยุ่นกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่จะ
มีผลกระทบต่อสังคมและประเทศ ดังนั้นจึงได้มีการก่าหนดแนวพันธกิจและภารกิจของอุดมศึกษาในการปฏิรูปว่า [2] 
(ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2544:15) ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม ติดตาม วิเคราะห์ เตือนภัย แก้ปัญหาและชี้แนะทางเลือก
ให้กับสังคม ชุมชนและประเทศ การที่บุคคลจะศึกษาต่อนั้น ส่วนมากผู้สนใจศึกษาต่อจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ คือ ความพร้อม
ในการศึกษาต่อ เหตุผลที่ต้องการเรียนต่อ สถาบันการศึกษาที่จะเลือกเรียนและสาขาวิชาที่เลือก ประโยชน์ที่คิดจะเรียน การ
แข่งขัน ปริมาณงานและการใช้ชีวิต ค่าใช้จ่าย นอกจากปัจจัยดังกล่าวแล้ว ผู้เรียนสามารถเลือกสถาบันการศึกษาได้
หลากหลาย ซึ่งแต่ละสถาบันมีความแตกต่างในเรื่องหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน รวมถึงช่ือเสียงของสถาบันนั้น ขึ้นอยู่กับ
เหตุผลและแรงจูงใจของแต่ละบุคคลและปัจจัยต่าง ๆ 

ครูเป็นบุคลากรที่ส่าคัญของประเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆประเทศไทยได้ด่าเนินการปฏิรูปการศึกษาของประเทศทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง
โดยได้มุ่งเน้นไปที่ด้านการพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนและให้บริการ
ทางด้านการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ [3] (จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย : 2557) 

มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นสถาบันอุดมศึกษา ทีม่ีหน้าที่จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาก่าลังคนให้มีคุณภาพ
รองรับความตองการของประเทศ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตทางวิชาชีพครูและบุคลากรให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐานทางวิชาชีพ โดยผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่หลากหลายทางวิชาเอกตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 มีนิสิตเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จ่านวน 10 หลักสูตร  

ดังนั้น ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจทางการศึกษานิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงเป็นอีก
หนทางหนึ่งเพื่อที่จะช่วยให้สถาบันการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ นอกจากนี้ยังได้ทราบถึงความคาดหวังจากนิสิตที่จะเลือกเรียนใน
หลักสูตรและความนิยมที่มตี่อสถาบันการศึกษาท่ีเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
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การศึกษาไทยได้มีการพัฒนาหลายด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาในเรื่องโอกาสของการศึกษา การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในทุกพื้นที่ มีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง            
มีสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ ทุกประเภท กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ท่ัวถึงมีสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ ทุกประเภทในทุกพื้นที่
ทั่วประเทศ มีหน่วยงานการศึกษาระดับภูมิภาคและระดับจังหวัดในการก่ากับดูแลการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 
[1] (ดารุณี บุญครอง : 2560) การศึกษาทุกระดับต่างมีความส่าคัญเท่าเทียมกัน แต่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็น
การศึกษาขั้นสูง เป็นประตูส่าคัญของการเปิดไปสู่โลกของการท่างาน การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงต้องมีการปรับเปลี่ยน
ตนเอง เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้และในขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สามารถท่างานในองค์กรในสังคมยุดใหม่
ได้ จากบทบาทดังกล่าวสถาบันอุดศึกษาควรปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองให้ยึดหยุ่นกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่จะ
มีผลกระทบต่อสังคมและประเทศ ดังนั้นจึงได้มีการก่าหนดแนวพันธกิจและภารกิจของอุดมศึกษาในการปฏิรูปว่า [2] 
(ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2544:15) ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม ติดตาม วิเคราะห์ เตือนภัย แก้ปัญหาและชี้แนะทางเลือก
ให้กับสังคม ชุมชนและประเทศ การที่บุคคลจะศึกษาต่อนั้น ส่วนมากผู้สนใจศึกษาต่อจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ คือ ความพร้อม
ในการศึกษาต่อ เหตุผลที่ต้องการเรียนต่อ สถาบันการศึกษาที่จะเลือกเรียนและสาขาวิชาที่เลือก ประโยชน์ที่คิดจะเรียน การ
แข่งขัน ปริมาณงานและการใช้ชีวิต ค่าใช้จ่าย นอกจากปัจจัยดังกล่าวแล้ว ผู้เรียนสามารถเลือกสถาบันการศึกษาได้
หลากหลาย ซึ่งแต่ละสถาบันมีความแตกต่างในเรื่องหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน รวมถึงช่ือเสียงของสถาบันนั้น ข้ึนอยู่กับ
เหตุผลและแรงจูงใจของแต่ละบุคคลและปัจจัยต่าง ๆ 

ครูเป็นบุคลากรที่ส่าคัญของประเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆประเทศไทยได้ด่าเนินการปฏิรูปการศึกษาของประเทศทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง
โดยได้มุ่งเน้นไปที่ด้านการพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนและให้บริการ
ทางด้านการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ [3] (จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย : 2557) 

มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นสถาบันอุดมศึกษา ทีม่ีหน้าที่จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาก่าลังคนให้มีคุณภาพ
รองรับความตองการของประเทศ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตทางวิชาชีพครูและบุคลากรให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐานทางวิชาชีพ โดยผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่หลากหลายทางวิชาเอกตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 มีนิสิตเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จ่านวน 10 หลักสูตร  

ดังนั้น ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจทางการศึกษานิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงเป็นอีก
หนทางหนึ่งเพื่อที่จะช่วยให้สถาบันการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ นอกจากนี้ยังได้ทราบถึงความคาดหวังจากนิสิตที่จะเลือกเรียนใน
หลักสูตรและความนิยมที่มีต่อสถาบันการศึกษาท่ีเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
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วิธีด าเนินการ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากร ได้แก่ นิสิตระดับปรญิญาตรี หลักสตูรการศึกษาบณัฑิต (5 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ ช้ันปีท่ี 1  
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ่านวน 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชา
คณิตศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  สาขาวิชาพลศึกษา  สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาสังคม
ศึกษา และสาขาวิชาศิลปศึกษา จา่นวนประชากร 406 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นิสติระดับปรญิญาตรี หลักสูตรการศึกษาบณัฑติ (5 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ ช้ันปีท่ี 1 ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ่านวน 10 สาขาวิชา ผู้วิจัยค่านวณหาขนาดตัวอย่างจากสตูรของ R.V. Krejcie และ D.W. 
Morgan จากประชากรทั้งหมดโดยสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ใช้ในการศึกษา จ่านวน 191 คน แต่กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามสมบูรณ์และครบถ้วน จึงเก็บข้อมูลจากกลุม่ตัวอย่างท้ังหมด จ่านวน 203 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและคุณภาพของเคร่ืองมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามมีจ่านวน 2 ตอน ตอนที่ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลนิสิตระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) ได้แก่ เพศและสาขาวิชาที่เรียน ค่าถามตรวจสอบรายการ (Checklist) ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่การแจงความถี่ (Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage) ตอนที่ 2 เป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจทางการศึกษานิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
(5ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ  ปัจจัยรายด้าน จ่านวน 6 ด้าน รวมจ่านวน 34 ข้อเป็นค่าถามแบบปิด (Close-ended Question) 
ลักษณะแบบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้วิธีการวัดระดับความคิดเห็นแบบลิเคิร์ทสเกล 
(Likert Rating Scale) 5 ระดับ  

การตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถาม ด้านความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ค่านวณดชันีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค่าถามกับเนือ้ (IOC) ได้ค่า = 1.00 และน่าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับนิสิตทีไ่ม่ใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ่านวน 30 คน  

ก่าหนดการแปลผล  
เกณฑ์ในการแปลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของตัวแปรต่าง ๆ โดยการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้ 

  ช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น  = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่่าสุด 
        จ่านวนช้ัน 
    แทนค่าได ้ = 5 – 1 
         5 
      = 0.80 

ก่าหนดเกณฑ์การแปลผลปัจจยัทีส่่งผลต่อแรงจูงใจและการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ตัวแปรทางการศึกษานสิิตหลักสตูรการศึกษาบณัฑิต (5 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ (บุญธรรม กิจปรดีาบริสุทธ์, 2543) ดังนี้ 

ค่าคะแนนเฉลี่ย ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ค่าสัมประสิทธิ์ (r) ระดับความสัมพันธ ์
4.51 – 5.00 มีผลมากที่สดุ 1.0 มีความสมัพันธ์สูงสดุ 
3.51 – 4.50 มีผลมาก 0.71-0.99 มีความสมัพันธ์สูง 
2.51 – 3.50 มีผลปานกลาง 0.41-0.70   มีความสมัพันธ์ปานกลาง 
1.51 – 2.50 มผีลน้อย 0.21-0.40 มีความสมัพันธ์ค่อยข้างต่่า 
1.00 – 1.50 มผีลน้อยที่สุด 0.00-0.20 มีความสมัพันธ์ต่่า 

  



1978

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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สัญลักษณ์ทางสถิติและอักษรย่อท่ีใช้ในการวิจัย 
 n หมายถึง  จ่านวนกลุ่มตัวอยา่ง 
 x  หมายถึง   ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)  

S.D. แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 r หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 

p หมายถึง  ค่านัยส่าคญัทางสถิต ิ
 * หมายถึง  มีนัยส่าคญัทางสถิตริะดบั .05 
 ** หมายถึง  มีนัยส่าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

ศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ออกแบบสอบถามตามหลักเกณฑ์และวิธีการสร้างแบบสอบถาม
ภายในขอบเขตการวิจัย น่าข้อมูลที่ได้ศึกษา ประมวลเป็นแบบโครงสร้างของแบบสอบถามโดยขอค่าปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ่านวน 3 ท่าน เพื่อขอข้อเสนอแนะในการปรับเครื่องมือให้มีความสมบูรณ์และขอความเห็นชอบก่อนน่าไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับนิสิตหลักสูตรที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง นิสิตระดับ
ปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ่านวน 30 คน หาคุณภาพด้านความเที่ยง โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ      
ครอนบาค ได้ค่าความเที่ยงท้ังฉบับเท่ากับ 0.95 และ จัดพิมพ์เครื่องมือเพื่อไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ใช้เตรียมความพร้อมในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้จากการศึกษา 

ต่ารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ระเบียบวิธีการวิจัยด้านเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านเนื้อหาการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการก่าหนดแนวคิด ประเด็นและ
ตัวแปรที่จะศึกษาเป็นการรวบรวมขั้นแรกเพื่อน่ามาประกอบการวิจัยรวมทั้งการน่าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการ
วิจัยเชิงปริมาณกับกลุ่มตัวอย่าง จ่านวน 203 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครือ่งคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมส่าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยน่าข้อมูลจากแบบสอบถาม

ที่เก็บรวบรวมได้และมีความถูกต้องสมบูรณ์ มาเปลี่ยนรหัสตัวเลข (Code) แล้วบันทึกลงในโปรแกรมส่าเร็จรูป และใช้ค่าสั่ง
ของโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  
เพียร์สัน และการวิเคราะห์การทดถอยพหุแบบขั้นตอน  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
น าเสนอตามล าดับของการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสรุปออกเปน็ 3 ส่วน ดังนี้ 

วิเคราะห์ข้อมูลส่วนของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิเคราะห์ระดับตัวแปรในแต่ละ
ด้านที่มผีลต่อแรงจูงใจทางการศึกษานิสิต วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจทาง
การศึกษาของนิสิต และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนในการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจทางการศึกษา 
ส่วนที่ 1 สรุปผลวิเคราะหข์้อมูลส่วนบุคคลของนิสิต  
 สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี)  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 66.5  และเป็นเพศชาย ร้อยละ 33.5 กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตสาขาวิชา คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 10.3 สาขาวิชา
ชีววิทยา คิดเป็นร้อยละ 9.9 สาขาวิชาเคมี คิดเป็นร้อยละ 10.8 สาขาวิชาฟิสิกส์ คิดเป็นร้อยละ 12.3 สาขาวิชาปฐมวัย คิด
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สัญลักษณ์ทางสถิติและอักษรย่อท่ีใช้ในการวิจัย 
 n หมายถึง  จ่านวนกลุ่มตัวอยา่ง 
 x  หมายถึง   ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)  

S.D. แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 r หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 

p หมายถึง  ค่านัยส่าคญัทางสถิต ิ
 * หมายถึง  มีนัยส่าคญัทางสถิตริะดบั .05 
 ** หมายถึง  มีนัยส่าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

ศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ออกแบบสอบถามตามหลักเกณฑ์และวิธีการสร้างแบบสอบถาม
ภายในขอบเขตการวิจัย น่าข้อมูลที่ได้ศึกษา ประมวลเป็นแบบโครงสร้างของแบบสอบถามโดยขอค่าปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ่านวน 3 ท่าน เพื่อขอข้อเสนอแนะในการปรับเครื่องมือให้มีความสมบูรณ์และขอความเห็นชอบก่อนน่าไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับนิสิตหลักสูตรที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง นิสิตระดับ
ปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ่านวน 30 คน หาคุณภาพด้านความเที่ยง โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ      
ครอนบาค ได้ค่าความเที่ยงท้ังฉบับเท่ากับ 0.95 และ จัดพิมพ์เครื่องมือเพื่อไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ใช้เตรียมความพร้อมในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้จากการศึกษา 

ต่ารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ระเบียบวิธีการวิจัยด้านเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านเนื้อหาการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการก่าหนดแนวคิด ประเด็นและ
ตัวแปรที่จะศึกษาเป็นการรวบรวมขั้นแรกเพื่อน่ามาประกอบการวิจัยรวมทั้งการน่าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการ
วิจัยเชิงปริมาณกับกลุ่มตัวอย่าง จ่านวน 203 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครือ่งคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมส่าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยน่าข้อมูลจากแบบสอบถาม

ที่เก็บรวบรวมได้และมีความถูกต้องสมบูรณ์ มาเปลี่ยนรหัสตัวเลข (Code) แล้วบันทึกลงในโปรแกรมส่าเร็จรูป และใช้ค่าสั่ง
ของโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  
เพียร์สัน และการวิเคราะห์การทดถอยพหุแบบขั้นตอน  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
น าเสนอตามล าดับของการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสรุปออกเปน็ 3 ส่วน ดังนี้ 

วิเคราะห์ข้อมูลส่วนของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิเคราะห์ระดับตัวแปรในแต่ละ
ด้านที่มผีลต่อแรงจูงใจทางการศึกษานิสิต วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจทาง
การศึกษาของนิสิต และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนในการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจทางการศึกษา 
ส่วนที่ 1 สรุปผลวิเคราะหข์้อมูลส่วนบุคคลของนิสิต  
 สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี)  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 66.5  และเป็นเพศชาย ร้อยละ 33.5 กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตสาขาวิชา คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 10.3 สาขาวิชา
ชีววิทยา คิดเป็นร้อยละ 9.9 สาขาวิชาเคมี คิดเป็นร้อยละ 10.8 สาขาวิชาฟิสิกส์ คิดเป็นร้อยละ 12.3 สาขาวิชาปฐมวัย คิด
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เป็นร้อยละ 10.3 สาขาวิชาพลศึกษา คิดเป็นร้อยละ 13.9 สาขาวิชาภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 6.4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
คิดเป็นร้อยละ 11.8 สาขาวิชาสังคม คิดเป็นร้อยละ 8.9 และสาขาวิชาศิลปศึกษา คิดเป็นร้อยละ 5.4 
 
ส่วนที่ 2 สรุปผลวิเคราะห์ระดับตัวแปรในแต่ละด้านที่มีผลต่อแรงจูงใจทางการศึกษานิสิต 
ตารางที่ 1  แสดงผลวิเคราะห์ระดับตัวแปรในแต่ละด้านท่ีมีผลต่อแรงจูงใจทางการศึกษานิสิต 
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจทางการศึกษา โดยแสดงค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รายด้าน 

 
ตัวแปรด้าน 

 

ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. 
แปลผล 

 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
มาก 

1. ปัจจัยด้านประวัตภิูมิหลังของผู้เรียน 4.33 4.25 3.89 3.76 - 4.05 .5347 มาก 
2.  ปัจจัยด้านภาระหน้าท่ีของผู้เรยีน 4.01 3.82 3.77 3.73 3.73 3.79 .0419 มาก 
3.  ปัจจัยด้านแรงจูงใจของผู้เรยีน 4.26 4.07 4.05 3.93 3.81 4.03 .0354 มาก 
4.  ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้สอน 4.14 4.12 4.09 4.03 4.01 4.02 .0386 มาก 
5.  ปัจจัยด้านการบริหารหลักสูตร 4.04 3.98 3.96 3.92 - 3.97 .0427 มาก 
6.  ปัจจัยด้านบริหารของสถาบัน 3.61 3.57 3.56 3.51 3.22 3.49 .0547 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.89 .0418 มาก 
 

จากตารางที่ 1 วิเคราะห์ระดับตัวแปรในแต่ละด้านที่มีผลต่อแรงจูงใจทางการศึกษานิสิต ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ทางการศึกษา พบว่า มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจทางการศึกษานิสิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( x = 3.89, S.D. = 0.0418) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล่าดับจากค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดไปน้อย ดังนี ้ปัจจัยด้านประวัติภูมิหลังของผู้เรียน ( x = 4.05, S.D. = .5347) ปัจจัยด้านแรงจูงใจของผู้เรียน ( x = 4.03, 
S.D. = .0354) ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้สอน ( x =4.02, S.D. = .0386) ปัจจัยด้านการบริหารหลักสูตร ( x =3.97, S.D. 
= .0427) ปัจจัยด้านภาระหน้าที่ของผู้เรียน ( x =3.97, S.D. = .0419) และอยู่ในระดับปานกลาง คือ ปัจจัยด้านบริหารของ
สถาบัน ( x =3.49, S.D. = .0547) 

 
ตารางที่ 2  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนิสิต รายดา้น 
 
 

ตัวแปร ปัจจัยด้าน1 ปัจจัยด้าน2 ปัจจัยด้าน3 ปัจจัยด้าน4 ปัจจัยด้าน5 ปัจจัยด้าน6 
ปัจจัย
ด้าน1 

Pearson Correlation 1 .606** .619** .561** .565** .442** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 
N 203 203 202 203 203 203 

ปัจจัย
ด้าน 2 

Pearson Correlation .606** 1 .595** .471** .548** .490** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 
N 203 203 202 203 203 203 

ปัจจัย Pearson Correlation .619** .595** 1 .719** .646** .400** 
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ตัวแปร ปัจจัยด้าน1 ปัจจัยด้าน2 ปัจจัยด้าน3 ปัจจัยด้าน4 ปัจจัยด้าน5 ปัจจัยด้าน6 
ด้าน3 Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 

N 202 202 202 202 202 202 
ปัจจัย
ด้าน4 

Pearson Correlation .561** .471** .719** 1 .639** .426** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 
N 203 203 202 203 203 203 

ปัจจัย
ด้าน5 

Pearson Correlation .565** .548** .646** .639** 1 .603** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 
N 203 203 202 203 203 203 

ปัจจัย
ด้าน6 

Pearson Correlation .442** .490** .400** .426** .603** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 203 203 202 203 203 203 

** มีนัยสา่คัญทางสถติิที่ระดับ .01 

จากตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิต หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (5 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ รายด้าน พบว่า ปัจจัยทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิต 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อจ่าแนกเป็นรายด้านพบว่ามี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง จ่านวน 5 ด้าน และมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อยข้างต่่า คือ ปัจจัยด้าน
แรงจูงใจของผู้เรียน กับปัจจัยด้านบริการของสถาบัน  
 
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูแบบข้ันตอนในการพยากรณ์ปัจจัยทีส่่งผลต่อแรงจูงใจทางการศึกษานิสิต 
หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) มหาวิทยาลยัทักษิณ (n=203) 

ตัวท่านาย B SE Beta t Sig. 
ปัจจัยด้านบริหารหลักสูตร .304 .051 .367 5.997 .000 
ปัจจัยด้านประวัตภิูมิหลังผู้เรียน  .260 .061 .276 4.276 .000 
ปัจจัยด้านภาระหน้าที่ของผู้เรยีน .190 .054 .226 3.537 .001 
ค่าคงท่ี = 1.044      
R=.736, R2=.542, AdjustR2=.535, F=142.981* 
** ระดับนัยส่าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 จากตารางที ่ 3  พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจทางการศึกษานิสติ หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ (5 ปี) มหาวิทยาลยั
ทักษิณ คือ ปัจจัยด้านบริหารหลักสูตร ปัจจัยด้านประวัตภิูมิหลังผูเ้รยีน และปัจจยัด้านภาระหน้าท่ีของผู้เรียน สามารถ
พยากรณผ์ลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนิสิต หลักสตูรการศึกษาบณัฑติ (5 ปี) ได้ร้อยละ 54.20 โดยได้สมการ คือ 

1. สมการถดถอยท่ีค่านวณโดยใช้คะแนนดิบ คือ  
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา เท่ากับ 1.044 + .304** (ปัจจัยด้านบริหารหลักสูตร) +.260** (ปัจจัยดา้นประวัตภิูมิหลัง
ผู้เรยีน) +.190** (ปัจจัยด้านภาระหน้าที่ของผู้เรียน)  
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ตัวแปร ปัจจัยด้าน1 ปัจจัยด้าน2 ปัจจัยด้าน3 ปัจจัยด้าน4 ปัจจัยด้าน5 ปัจจัยด้าน6 
ด้าน3 Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 

N 202 202 202 202 202 202 
ปัจจัย
ด้าน4 

Pearson Correlation .561** .471** .719** 1 .639** .426** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 
N 203 203 202 203 203 203 

ปัจจัย
ด้าน5 

Pearson Correlation .565** .548** .646** .639** 1 .603** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 
N 203 203 202 203 203 203 

ปัจจัย
ด้าน6 

Pearson Correlation .442** .490** .400** .426** .603** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 203 203 202 203 203 203 

** มีนัยสา่คัญทางสถติิที่ระดับ .01 

จากตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิต หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (5 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ รายด้าน พบว่า ปัจจัยทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิต 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อจ่าแนกเป็นรายด้านพบว่ามี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง จ่านวน 5 ด้าน และมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อยข้างต่่า คือ ปัจจัยด้าน
แรงจูงใจของผู้เรียน กับปัจจัยด้านบริการของสถาบัน  
 
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูแบบข้ันตอนในการพยากรณ์ปัจจัยทีส่่งผลต่อแรงจูงใจทางการศึกษานิสิต 
หลักสตูรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) มหาวิทยาลยัทักษิณ (n=203) 

ตัวท่านาย B SE Beta t Sig. 
ปัจจัยด้านบริหารหลักสูตร .304 .051 .367 5.997 .000 
ปัจจัยด้านประวัตภิูมิหลังผู้เรียน  .260 .061 .276 4.276 .000 
ปัจจัยด้านภาระหน้าที่ของผู้เรยีน .190 .054 .226 3.537 .001 
ค่าคงท่ี = 1.044      
R=.736, R2=.542, AdjustR2=.535, F=142.981* 
** ระดับนัยส่าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 จากตารางที ่ 3  พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจทางการศึกษานิสติ หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ (5 ปี) มหาวิทยาลยั
ทักษิณ คือ ปัจจัยด้านบริหารหลักสูตร ปัจจัยด้านประวัตภิูมิหลังผูเ้รยีน และปัจจยัด้านภาระหน้าท่ีของผู้เรียน สามารถ
พยากรณผ์ลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนิสิต หลักสตูรการศึกษาบณัฑติ (5 ปี) ได้ร้อยละ 54.20 โดยได้สมการ คือ 

1. สมการถดถอยท่ีค่านวณโดยใช้คะแนนดิบ คือ  
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา เท่ากับ 1.044 + .304** (ปัจจัยด้านบริหารหลักสูตร) +.260** (ปัจจัยดา้นประวัตภิูมิหลัง
ผู้เรยีน) +.190** (ปัจจัยด้านภาระหน้าที่ของผู้เรียน)  
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2. สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน  
Z ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนิสิต เท่ากับ .367** (Z ปัจจัยดา้นบริหารหลักสตูร) +.276** (Z ปัจจัยด้านประวัติ
ภูมิหลังผู้เรยีน) +.226** (Z ปัจจัยด้านภาระหน้าท่ีของผูเ้รียน) 
อภิปรายผล 
ผลการศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อแรงจูงใจทางการศึกษานิสิตหลักสตูรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ    

พบว่าปัจจัยทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มีความสัมพันธ์ทางบวกท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจทางการศึกษา อย่างมีนัยส่าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 อยู่ในระดับปานกลาง และสามารถพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาต่ออยู่ในระดับมาก
เช่นกัน โดยปัจจัยด้านประวัติภูมิหลังของผู้เรียน จะมีความสัมพันธ์และเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ ผู้ปกครองให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนในหลักสูตร และผู้ปกครองมีการติดตามและเอาใจใส่ในการเรียน  จะเห็นได้ว่าแรงจูงใจใน
การศึกษาของนิสิตมีตัวแปรของผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก และมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพครูอยู่ในระดับมาก
ด้วย เนื่องจากผู้ปกครองเห็นว่าการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจะท่าให้บุตรหลานของตนเองมีความรู้ เก่ง ฉลาดและสามารถ
น่าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ มีความเป็นสุข สบาย บิดา มารดา เลี้ยงดูลูกมักมุ่งหวังให้ลูกเป็นเด็กฉลาดและ
เก่งเป็นอันดับหนึ่ง บิดา มารดามุ่งเน้นไปที่การพัฒนาด้านสติปัญญาให้กับลูก พยายามเสริมสร้าง ทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกฉลาด
และเก่ง ซึ่งสอดคล้องกับท่ี [4] ธัญชนก แสงส่ง (2559:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
การเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เขตกรุงเทพมหาวิทยาลัย พบว่า 
ความคาดหวังของผู้ปกครองมีสัมพันธ์กับแรงจูงในการเข้าการศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ [5] ภัทรวรรณ บุญโยประการ (2548:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงใจใน
การเข้าเรียนแพทย์ โดยวิธีสอบตรงของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ความ
คาดหวังของผู้ปกครองเป็นปัจจัยที่ส่าคัญในการจูงใจนักศึกษาให้เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพครู 

 สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจทางการศึกษานิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ   

พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ดังนี้  ปัจจัยด้านประวัติภูมิหลังของผู้เรียน ปัจจัยด้านแรงจูงใจของผู้เรียน ปัจจัยด้าน
คุณลักษณะของผู้สอน ปัจจัยด้านการบริหารหลักสูตร ปัจจัยด้านภาระหน้าที่ของผู้เรียน ตามล่าดับ ( x =4.05, x = 4.03, 
x =4.02, x =3.97, x =3.97) ส่วนด้านปัจจัยด้านบริหารของสถาบัน อยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.49) ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกที่ส่งผลต่อแรงจูงใจทางการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) มหาวิทยาลัยทักษิณ อย่างมี
นัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัจจัยด้านประวัติภูมิหลังของผู้เรียน ปัจจัยด้านคุณลักษณะของ
ผู้สอน ปัจจัยด้านการบริหารหลักสูตร ปัจจัยด้านภาระหน้าที่ของผู้เรียน ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อยข้าง
ต่่า คือ ปัจจัยด้านแรงจูงใจของผู้เรียน กับปัจจัยด้านบริการของสถาบัน  นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน พบว่า ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจทางการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) มี 3 ตัว
แปรคือ ปัจจัยด้านบริหารหลักสูตร ปัจจัยด้านประวัติภูมิหลังผู้เรียน และปัจจัยด้านภาระหน้าที่ของผู้เรียน โดยตัวแปรทั้งสาม
สามารถร่วมพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจทางการศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ปี) ได้  ร้อยละ 53.50 โดยปัจจัย
ด้านบริหารหลักสูตรเป็นตัวแปรพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจทางการศึกษา ได้สูงสุด ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัย
ด้านบริหารหลักสูตร ปัจจัยด้านประวัติภูมิหลังผู้เรียน และปัจจัยด้านภาระหน้าที่ของผู้เรียน เป็นตัวแปรที่ส่าคัญที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน Z ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิต เท่ากับ .367** (Z ปัจจัยด้าน
บริหารหลักสูตร) +.276** (Z ปัจจัยด้านประวัติภูมิหลังผู้เรียน) +.226** (Z ปัจจัยด้านภาระหน้าที่ของผู้เรียน) 
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ผลกำรใช้บทปฏิบัติกำรด้วยวิธีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง เรื่อง โครงสร้ำงและหน้ำที่ของพืชดอก ที่มีผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์และทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ขั้นบูรณำกำรของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนพิชัยรัตนำคำร จังหวัดระนอง

อัสมะ เจะดาฮิง1* ดวงเดือน สุวรรณจินดา2 และนวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์3 

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ผลการสอบ PISA, O-NET พบว่านักเรียนขาดความรู้ด้านวิชาการ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกระหว่างนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองกับนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ (2) 
เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการด้วย
วธิกีารสร้างองค์ความรูด้้วยตนเองกับนกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยวธิกีารสอนแบบปกต ิ(3) เปรยีบเทยีบความก้าวหน้าทางการเรยีนวทิยาศาสตร์ 
เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกและความก้าวหน้าทางทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการระหว่างนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีที ่5 ทีเ่รยีนรูด้้วยบทปฏบิตักิารด้วยวธิกีารสร้างองค์ความรูด้้วยตนเองกบันกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยวธิกีารสอนแบบปกติ และ 
(4) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบทปฏิบัติการด้วย
วิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน

วิธีกำรศึกษำ : เป็นการวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ�านวน 2 ห้องเรียน ๆ ละ 41 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม แล้วจับฉลากให้ห้องหนึ่งเป็นกลุ่มทดลอง
และอกีห้องเป็นกลุม่ควบคมุ เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจิยั ได้แก่ (1) บทปฏบิตักิารด้วยวธิกีารสร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง (2) แบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์ เรือ่ง โครงสร้างและหน้าทีข่องพชืดอก และ (3) แบบวดัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ขั้นบูรณาการ

ผลกำรศึกษำ : พบว่า (1) นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วทิยาศาสตร์ เรือ่ง โครงสร้างและหน้าทีข่องพชืดอกสงูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยวธิกีารสอนแบบปกตอิย่างมนียัส�าคัญทางสถติ ิทีร่ะดบั 
.05 (2) นกัเรยีนทีเ่รยีนรูด้้วยบทปฏบิตักิารด้วยวธิกีารสร้างองค์ความรูด้้วยตนเองมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขัน้บรูณาการ
สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการด้วยวิธี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมีความก้าวหน้าทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกและความก้าวหน้า
ทางทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และ (4) นกัเรยีนทีเ่รียนรูด้้วยบทปฏบิตักิารด้วยวธิกีารสร้างองค์ความรูด้้วยตนเองมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขัน้บรูณ
าการสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

วิจำรณ์และสรุป : นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมีผลสัมฤทธิ์และความก้าวหน้าทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการท่ีสูงขึ้น เนื่องด้วยผู้เรียนเกิดการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง

ค�ำส�ำคญั : บทปฏบัิตกิาร การสร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ขั้นบูรณาการ
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The Effects of Laboratory Instructions Using the Constructivist Learning Approach in the 
Topic of Structure and Function of Flower Plants on Science Learning Achievement and 

Integrated Science Process Skills of Mathayom Suksa V Students at 
Phichairattanakhan School in Ranong Province

Asama Jehdahing1* Duongdearn Suwanjinda2 and Nuanjid Chaowakeratipong3

Abstract

Introduction : The exam results of the PISA and O-NET findings were lack of knowledge, integrated science 
process skills.

Objectives : were to (1) compare Mathayom Suksa V students’ learning science achievement topic of Structure 
and Function of Flower Plants between using the Constructivist learning and the traditional teaching, (2) compare 
Mathayom Suksa V the students’ integrated science process skills between using the Constructivist learning and 
the traditional teaching, (3) compare Mathayom Suksa V students’ learning gains topic of Structure and Function 
of Flower Plants and students’ integrated science process skills gains between using the Constructivist learning 
and traditional teaching, and (4) compare pre and post Mathayom Suksa V students’ integrated science process 
skills using the Constructivist learning.

Methods : The design of this research was experimental design. The participants were 2 intact classrooms, each 
classroom had 41 students’ studying in Mathayom Suksa V in Phichairattanakhan School in Ranong Province in 
the first semester of academic year 2018. 41 students in experimental group taught by using the Constructivist 
learning and 41 students of control group taught by the traditional teaching. The tools used consisted of (1) 
laboratory instructions using the Constructivist, (2) science learning achievement test in the topic of Structure 
and Function of Flower Plants, and (3) integrated science process skill test. 

Results : The findings were concluded as follows (1) science learning achievement in the topic of Structure and 
Function of Flower Plants of the students taught by using the Constructivist learning was significantly higher 
than the students taught by using the traditional teaching at .05 level, (2) students’ integrated science process 
skill taught by using the Constructivist learning was significantly higher than the students taught by using the 
traditional teaching at .05 level, (3) students’ learning gains in the topic of Structure and Function of Flower 
Plants and students’ integrated science process skills gains were significantly higher than the students taught 
by using the traditional teaching at .05 level, and (4) students’ integrated science process skills after teaching 
by using the Constructivist learning was significantly higher than that of before at .05 level. 

Conclusion : Science learning achievement and gains of the students taught by using the Constructivist learning 
was significantly higher and students’ integrated science process skills gains were significantly higher because 
of student constructivist.
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บทน า 
 จากผลการประเมินโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติหรือ PISA ประจ าปี 2558 (PISA 2015) โดย
องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เน้นการประเมินความสามารถของนักเรียนในการใช้ความรู้และ
ทักษะเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง ซึ่งประกอบด้วยการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ผลการประเมินของ PISA 2015 พบว่า  
ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยในด้านวิทยาศาสตร์ 421 คะแนน โดยที่คะแนนค่าเฉลี่ยของกลุ่ม OECD อยู่ที่ 493 คะแนน          
ซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเฉลี่ย OECD และเมื่อเปรียบเทียบกับ PISA 2012  มีคะแนนลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2561) และจากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET)         
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคารในปีการศึกษา 2560 พบว่าในรายวิชาวิทยาศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ย 
32.38 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศท่ีมีค่าเฉลี่ย 29.37 เมื่อพิจารณาตามมาตรฐานการเรียนรู้พบว่า มาตรฐาน ว 2.1     
มีคะแนนเฉลี่ย 27.98 ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศที่มีค่าเฉลี่ย 28.72 อาจเน่ืองจากในกระบวนการจัดการเรียนรู้เน้นการ
บรรยายเป็นหลัก ขาดการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ขาดการลงมือปฏิบัติการทดลอง เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองท า
ให้นักเรียนไม่สามารถน าความรู้ที่ได้มาเช่ือมโยงกับความรู้ใหม่เพ่ือสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้  และจากประสบการณ์ของผู้วิจัย
ที่ได้มีโอกาสส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนทั้งระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาและระดับภาค พบว่า นักเรียนยังขาดความรู้ด้านวิชาการ       
ซึ่งได้แก่ รายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์ อีกท้ังยังขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเห็นได้จากนักเรียนไม่
สามารถระบุถึงปัญหา การต้ังสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง บันทึกผลการทดลอง ตลอดจนการสรุปและตีความหมาย
จากการทดลองในการแข่งขันมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  สอดคล้องกับผลการประเมินที่ท าให้ได้รับข้อมูล
ที่บ่งช้ีถึงสภาวะถดถอยของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเ รียน ปัจจัยบางส่วนมาจากการลดกิจกรรมภาคปฏิบัติการใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย การใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้การบรรยายแทนการทดลอง ท าให้ผลการประเมิน
ทักษะในการทดลองของนักเรียนซึ่งเป็นตัวช้ีวัดหน่ึงของหลักสูตรที่นักเรียนได้รับ พบว่า ความรู้และทักษะปฏิบัติ การของ
นักเรียนเพ่ิมข้ึนจากช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 และลดลงเมื่อนักเรียนอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555)  ดังน้ันในการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ผู้เรียนควร
ได้รับการพัฒนาท้ังทางด้านเน้ือหาวิชาการและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักวิชาการจึงได้เล็งเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีศักยภาพเพ่ิมข้ึนตามหลักการของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่พัฒนา
โดยสสวท. ท่ีมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีบทบาทในกระบวนการเรียนรู้โดยตรง นักเรียนต้องเป็นผู้ลงมือค้นคว้า 
ทดลอง ส ารวจตรวจสอบ เก็บข้อมูล หาหลักฐาน เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้และแนวคิดที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(ทิศนา  แขมมณี, 2560) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Bell (1993 อ้างถึงใน วรรณทิพา รอดแรงค้า, 2540) ได้กล่าวถึงการ
เรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาความคิดเดิมของผู้เรียน เปลี่ยนแปลงมโนมติซึ่งเป็นการสร้าง
และปรับเปลี่ยนยอมรับความคิดใหม่ ๆ ที่เป็นการขยายความรู้ทีละน้อย ๆ เป็นการผสมผสานจัดโครงสร้างของความคิดเดิมที่มี
อยู่กับความคิดใหม่ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ให้ความส าคัญและตระหนักถึงการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองโดยที่ผู้เรียนสร้างความคิดใหม่ ๆ จากประสบการณ์ กิจกรรมด้วยตนเอง ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของ
คอนสตรัคติวิสต์สามารถใช้บทปฏิบัติการเพ่ือให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติการทดลองด้วยตนเอง ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง จากการศึกษาของปัฐมาภรณ์ นทีศิริกุล (2558) ที่ได้พิจารณาถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยาใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ตลอดระยะเวลา 3 ปีย้อนหลังพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยาลดลง จึงได้ศึกษาผลการ
เรียนรู้เร่ืองโครงสร้างและหน้าท่ีของพืชดอกโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปที่ประกอบแนวคิดทฤษฎีแบบคอนสตรัคติวิสต์และการสอน
แบบสืบเสาะ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนและค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เรียนรู้โดยใช้
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บทเรียนส าเร็จรูปที่ประกอบแนวคิดทฤษฎีแบบคอนสตรัคติวิสต์และการสอนแบบสืบเสาะสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ต้ังไว้ที่ระดับ 
.05 และระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปที่ประกอบแนวคิดทฤษฎีแบบคอนสตรัคติ
วิสต์ และการสอนแบบสืบเสาะอยู่ในระดับมาก  เช่นเดียวกับการศึกษาของมาเรียม วัทนาด (2559) ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบรูณาการ เร่ืองระบบประสาท ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้แผนผังรูปตัววีและการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการ เร่ืองระบบประสาทของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับการใช้แผนผังรูปตัววีสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่สามารถส่งเสริมกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการสืบเสาะ ฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
เห็นได้ว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวของคอนสตรัคติวิสต์เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด 
กระบวนการปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเข้าใจ ผู้เรียนมีพัฒนาการท้ังทางด้านเน้ือหาวิชาการรายวิชาชี ววิทยาและ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการ โดยพ้ืนฐานของรายวิชาชีววิทยาซึ่งเป็นสาขาวิชาหน่ึงของวิทยาศาสตร์ที่
ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ในการศึกษาเก่ียวกับพืชในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
โครงสร้างภายในและหน้าที่ของพืชดอก (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555) ที่ต้องศึกษาถึงโครงสร้าง
ภายในของพืชต้ังแต่ระดับเซลล์จนถึงอวัยวะของพืช การศึกษาเซลล์และเน้ือเย่ือของพืชให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ต้องอาศัยการลง
มือปฏิบัติการทดลอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาถึงโครงสร้างภายในของพืชโดยผ่านการลงมือปฏิบัติการทดลอง  การส ารวจศึกษา
จากตัวอย่างจริงท่ีผู้เรียนพบเจอในชีวิตประจ าวัน ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยามุ่งเน้นให้ผู้เรียน ได้ค้นพบ
ความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองมากที่สุด เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงควรเน้นให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงจากการทดลองซึ่งเป็นอีกแนวทางหน่ึงที่เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้บทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง เร่ือง โครงสร้างและหน้าท่ีของพืชดอก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง  

วิธีด าเนินการ 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14          
มีนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั้งหมด 3 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 135 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนท่ีก าลังเรียนรายวิชาชีววิทยา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 
จังหวัดระนอง จ านวน 2 ห้องเรียน ๆ ละ 41 คน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่มแล้วจับฉลากให้ห้องหน่ึงเป็นกลุ่มทดลอง และอีกห้อง
เป็นกลุ่มควบคุม 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

2.1 บทปฏิบัติการ เร่ืองโครงสร้างและหน้าท่ีของพืชดอกด้วยวิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเองควบคู่บทปฏิบัติการ เร่ืองโครงสร้างและหน้าท่ีของพืชดอก 
2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ รายวิชา ชีววิทยา เร่ือง โครงสร้างและหน้าท่ีของพืช 
2.4 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการ 
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บทเรียนส าเร็จรูปที่ประกอบแนวคิดทฤษฎีแบบคอนสตรัคติวิสต์และการสอนแบบสืบเสาะสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ต้ังไว้ที่ระดับ 
.05 และระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปที่ประกอบแนวคิดทฤษฎีแบบคอนสตรัคติ
วิสต์ และการสอนแบบสืบเสาะอยู่ในระดับมาก  เช่นเดียวกับการศึกษาของมาเรียม วัทนาด (2559) ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบรูณาการ เร่ืองระบบประสาท ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้แผนผังรูปตัววีและการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการ เร่ืองระบบประสาทของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับการใช้แผนผังรูปตัววีสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่สามารถส่งเสริมกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการสืบเสาะ ฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
เห็นได้ว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวของคอนสตรัคติวิสต์เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด 
กระบวนการปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเข้าใจ ผู้เรียนมีพัฒนาการท้ังทางด้านเน้ือหาวิชาการรายวิชาชี ววิทยาและ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการ โดยพ้ืนฐานของรายวิชาชีววิทยาซึ่งเป็นสาขาวิชาหน่ึงของวิทยาศาสตร์ที่
ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ในการศึกษาเก่ียวกับพืชในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
โครงสร้างภายในและหน้าที่ของพืชดอก (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555) ที่ต้องศึกษาถึงโครงสร้าง
ภายในของพืชต้ังแต่ระดับเซลล์จนถึงอวัยวะของพืช การศึกษาเซลล์และเน้ือเย่ือของพืชให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ต้องอาศัยการลง
มือปฏิบัติการทดลอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาถึงโครงสร้างภายในของพืชโดยผ่านการลงมือปฏิบัติการทดลอง  การส ารวจศึกษา
จากตัวอย่างจริงที่ผู้เรียนพบเจอในชีวิตประจ าวัน ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยามุ่งเน้นให้ผู้เรียน ได้ค้นพบ
ความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองมากที่สุด เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงควรเน้นให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงจากการทดลองซึ่งเป็นอีกแนวทางหน่ึงที่เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้บทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง เร่ือง โครงสร้างและหน้าท่ีของพืชดอก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง  

วิธีด าเนินการ 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14          
มีนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั้งหมด 3 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 135 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนที่ก าลังเรียนรายวิชาชีววิทยา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 
จังหวัดระนอง จ านวน 2 ห้องเรียน ๆ ละ 41 คน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่มแล้วจับฉลากให้ห้องหน่ึงเป็นกลุ่มทดลอง และอีกห้อง
เป็นกลุ่มควบคุม 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

2.1 บทปฏิบัติการ เร่ืองโครงสร้างและหน้าท่ีของพืชดอกด้วยวิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสร้างความรู้ด้วยตนเองควบคู่บทปฏิบัติการ เร่ืองโครงสร้างและหน้าท่ีของพืชดอก 
2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ รายวิชา ชีววิทยา เร่ือง โครงสร้างและหน้าท่ีของพืช 
2.4 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการ 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 ผู้วิจัยแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
3.2 ผู้วิจัยน าแบบทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ จ านวน 45 ข้อ        

และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการ  จ านวน 5 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง         
แล้วเก็บคะแนนไว้เปรียบเทียบ   

3.3. ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เร่ือง โครงสร้างและหน้าที่
ของพืชดอก และการสอนแบบปกติ จ านวน 18 ช่ัวโมง  

3.4 ผู้วิจัยน าแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ จ านวน 45 ข้อ และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการ จ านวน 5 ข้อ 
ไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าไปเปรียบเทียบเพ่ือวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน 
4.1.1 น าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบผลต่างโดยใช้วิธีทางสถิติแบบ    

t-test for independent sample 
4.1.2 วิเคราะห์ความก้าวหน้าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้วิธี Average normalized gain โดยวิเคราะห์     

ดังน้ี 1) วิเคราะห์ผลรายห้อง (Class normalized gain) 2) วิเคราะห์ผลรายคน (Single student normalized gain) 
4.2 วิเคราะห์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการ โดยใช้วิธีทางสถิติแบบ t-test for dependent 

sample 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการใช้บทปฏิบัติการ เร่ือง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกควบคู่กับ
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  โดยศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  
จากการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง โครงสร้างและหน้าท่ีของพืชดอกระหว่างนักเรียนที่เรียนรู้
ด้วยบทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองกับนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ พบว่า ผู้เรียนที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมีคะแนนเฉลี่ ยทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่
เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 6.250, p < .05 ดังแสดงในตารางที่ 1.1 
ตารางที่ 1.1  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกระหว่างนักเรียนที่เรียนรู้ด้วย
บทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองกับนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 
การจัดการเรียนรู้ N Mean Std. Deviation (S.D.) t Sig. 
บทปฏิบัติการ 41 24.80 5.110 6.250* .000 

แบบปกติ 41 17.78 5.067   
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 
 
 



1988

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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2. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 
ผลการศึกษาเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการระหว่างนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ด้วย

บทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองกับนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ พบว่า ผู้เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการสูงกว่านักเรียนที่เรียน
ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 4.470, p < .05 ดังแสดงในตารางที่ 2..1 
ตารางที่ 2.1  การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการระหว่างนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้
ด้วยบทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองกับนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 
การจัดการเรียนรู้ N Mean Std. Deviation (S.D.) t Sig. 
บทปฏิบัติการ 41 7.27 1.260 4.470* .000 

แบบปกติ 41 5.37 2.416   
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3. ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียนวิทยาศาสตร์  

ผลการศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองกับนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 
พบว่า ผู้เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีความก้าวหน้า
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 7.307, p < .05 ดังแสดงในตารางที่ 3.1   
ตารางที่ 3.1 การเปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองกับนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 
การจัดการเรียนรู้ N Mean Std. Deviation (S.D.) t Sig. 
บทปฏิบัติการ 41 .4312 .131 7.307* .000 

แบบปกติ 41 .1827 .173   
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
4. ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 
 ผลการศึกษาความก้าวหน้าทางทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5    
ที่เรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองกับนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ พบว่า ผู้เรียนที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีความก้าวความก้าวหน้าทางทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยมีค่า t = 19.534, p < .05 ดังแสดงในตารางที่ 4.1   
ตารางที่ 4.1 การเปรียบเทียบความก้าวหน้าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ที่เรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองกับนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 
การจัดการเรียนรู้ N Mean Std. Deviation (S.D.) t Sig. 
บทปฏิบัติการ 41 .5968 .174 19.534* .000 
แบบปกติ 41 .0051 .085   

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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2. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 
ผลการศึกษาเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการระหว่างนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ด้วย

บทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองกับนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ พบว่า ผู้เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการสูงกว่านักเรียนที่เรียน
ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 4.470, p < .05 ดังแสดงในตารางที่ 2..1 
ตารางที่ 2.1  การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการระหว่างนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้
ด้วยบทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองกับนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 
การจัดการเรียนรู้ N Mean Std. Deviation (S.D.) t Sig. 
บทปฏิบัติการ 41 7.27 1.260 4.470* .000 

แบบปกติ 41 5.37 2.416   
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3. ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียนวิทยาศาสตร์  

ผลการศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองกับนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 
พบว่า ผู้เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีความก้าวหน้า
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 7.307, p < .05 ดังแสดงในตารางที่ 3.1   
ตารางที่ 3.1 การเปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองกับนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 
การจัดการเรียนรู้ N Mean Std. Deviation (S.D.) t Sig. 
บทปฏิบัติการ 41 .4312 .131 7.307* .000 

แบบปกติ 41 .1827 .173   
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
4. ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 
 ผลการศึกษาความก้าวหน้าทางทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5    
ที่เรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองกับนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ พบว่า ผู้เรียนที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีความก้าวความก้าวหน้าทางทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยมีค่า t = 19.534, p < .05 ดังแสดงในตารางที่ 4.1   
ตารางที่ 4.1 การเปรียบเทียบความก้าวหน้าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ที่เรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองกับนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ 
การจัดการเรียนรู้ N Mean Std. Deviation (S.D.) t Sig. 
บทปฏิบัติการ 41 .5968 .174 19.534* .000 
แบบปกติ 41 .0051 .085   

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากการศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง โครงสร้างและหน้าท่ีของพืชดอกและความก้าวหน้าทาง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองกับนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ พบว่า ผู้เรียนที่ได้รับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการด้วย
วิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีความก้าวหน้าทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกทั้งช้ันเรียน
เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  (Medium gain; <g>= 0.43)   โดยที่ผู้เรียนอยู่ในระดับสูง (High gain) จ านวน 3 คน คิดเป็น 7.32% อยู่ใน
ระดับปานกลาง (Medium gain) จ านวน 34 คน คิดเป็น 82.93% และอยู่ในระดับต่ า (Low gain) จ านวน 4 คน คิดเป็น 9.76%  ในขณะที่
ผู้เรียนที่ได้รับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติมีความก้าวหน้าทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง โครงสร้างและหน้าที่ของพืช
ดอกทั้งช้ันเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ า  (Low gain; <g>= 0.18)  โดยที่ผู้เรียนอยู่ในระดับสูง (High gain) จ านวน 0 คน คิดเป็น 0.00% อยู่ใน
ระดับปานกลาง (Medium gain) จ านวน 9 คน คิดเป็น 21.95%  อยู่ในระดับต่ า (Low gain) จ านวน 25 คน คิดเป็น 60.98% และอยู่ใน
ระดับต่ ากว่าเกณฑ์ 7 คน  คิดเป็น 17.07%  และจากการศึกษาความก้าวหน้าทางทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ท่ีเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองกับนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบ
ปกติ พบว่า ผู้เรียนที่ได้รับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีความก้าวหน้าทางทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองทั้งช้ันเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  (Medium gain; <g>= 0.60)   โดยที่ผู้เรียนอยู่ในระดับสูง (High gain)  จ านวน 11 คน       
คิดเป็น 26.83% อยู่ในระดับปานกลาง (Medium gain) จ านวน 27 คน คิดเป็น 65.85% และอยู่ในระดับต่ า (Low gain) จ านวน 3 คน     
คิดเป็น 7.32% ในขณะที่ผู้ เรียนที่ได้รับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติมีความก้าวหน้าทางทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการทั้งช้ันเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ า  (Low gain; <g>= 0.00) โดยที่ผู้เรียนที่อยู่ในระดับต่ า (Low gain) จ านวน 41 
คน คิดเป็น 100%  
5. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ด้วยบท
ปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
 ผลการศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ด้วยบท
ปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
บทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 12.822, p < .05 ดังแสดงในตารางที่ 5.1   
ตารางที่ 5.1 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ด้วย
บทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
การจัดการเรียนรู้ N Mean Std. Deviation (S.D.) t Sig. 
ก่อน - หลัง 41 4.3902 2.19235 12.822* .000 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี  
1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนที่เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.  นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนที่เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
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 3. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองท าให้นักเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก เพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง (Medium gain)  
ค่าความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 0.43 แสดงว่า การใช้บทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนทั้งช้ัน
เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก เฉลี่ยร้อยละ 43.00 และท าให้นักเรียน
มีความก้าวหน้าทางทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการ  เ พ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง (Medium gain)                
ค่าความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 0.60 แสดงว่า การใช้บทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนทั้งช้ัน
เรียนมีความก้าวหน้าทางทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการ เฉลี่ยร้อยละ 60.00 
 4. ผู้เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 12.822  
 

กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี เน่ืองจากได้รับความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน สุวรรณ
จินดา อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์  ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมซึ่งกรุณา
แนะน าแนวทางในการศึกษาหาความรู้ แนวคิด ค าปรึกษา ตลอดจนให้การช่วยเหลือ สละเวลาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง    
ต่าง ๆ ผู้วิจัยมีความซาบซ้ึงเป็นอย่างย่ิงและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ีขอกราบขอบพระคุณอาจารย์           
ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม ประธานการสอบที่ได้ให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์  

ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อ าเภอเมืองระนอง        
จังหวัดระนอง ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลและหาคุณภาพของเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย  

คุณค่าของงานวิจัยฉบับบน้ี ขอมอบเป็นเคร่ืองตอบแทนพระคุณบิดา มารดา คุณครู อาจารย์ทุกท่าน และผู้มีพระคุณ
ทุกท่านที่ได้อบรม สั่งสอน ช้ีแนวทาง สนับสนุน ให้ความรู้ความช่วยเหลือและปรารถนาดีต่อผู้วิจัยมาโดยตลอด  

บรรณานุกรม 

ปัฐมาภรณ์ นทีศิริกุล. (2558). ผลการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปประกอบแนวคิด
ทฤษฎีแบบคอนสตรัคติวิสต์และการสอนแบบสืบเสาะ  (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

มาเรียม วัทนาด. (2559). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการ เรื่อง
ระบบประสาทของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยกาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้แผงผัง
รูปตัววีและการจัดการเรียนรู้แบบปกติ (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ทิศนา แขมมณี. (2560). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  (พิมพ์คร้ังที่ 21). 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

วรรณทิพา รอดแรงค้า และพิมพันธ์ เดชะคุปต์ . (2540). การพัฒนาการคิดของครูด้วยกิจกรรมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.). 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท). (2555). การศึกษาวิทยาศาสตร์ไทย : การพัฒนาและภาวะ
ถดถอย. สมุทรปราการ: แอดวานส์ พร้ินต้ิง เซอร์วิซ จ ากัด.  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). ผลการประเมิน PISA 2015 วิทยาศาสตร์ 
การอ่านและคณติศาสตร์ ความเป็นเลิศและความเท่าเทียมทางการศึกษา. 
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 3. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองท าให้นักเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก เพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง (Medium gain)  
ค่าความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 0.43 แสดงว่า การใช้บทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนทั้งช้ัน
เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก เฉลี่ยร้อยละ 43.00 และท าให้นักเรียน
มีความก้าวหน้าทางทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการ  เ พ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง (Medium gain)                
ค่าความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 0.60 แสดงว่า การใช้บทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนทั้งช้ัน
เรียนมีความก้าวหน้าทางทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการ เฉลี่ยร้อยละ 60.00 
 4. ผู้เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 12.822  
 

กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี เน่ืองจากได้รับความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน สุวรรณ
จินดา อาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์  ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์  อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมซึ่งกรุณา
แนะน าแนวทางในการศึกษาหาความรู้ แนวคิด ค าปรึกษา ตลอดจนให้การช่วยเหลือ สละเวลาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง    
ต่าง ๆ ผู้วิจัยมีความซาบซึ้งเป็นอย่างย่ิงและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ีขอกราบขอบพระคุณอาจารย์           
ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม ประธานการสอบที่ได้ให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์  

ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อ าเภอเมืองระนอง        
จังหวัดระนอง ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลและหาคุณภาพของเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย  

คุณค่าของงานวิจัยฉบับบน้ี ขอมอบเป็นเคร่ืองตอบแทนพระคุณบิดา มารดา คุณครู อาจารย์ทุกท่าน และผู้มีพระคุณ
ทุกท่านที่ได้อบรม สั่งสอน ช้ีแนวทาง สนับสนุน ให้ความรู้ความช่วยเหลือและปรารถนาดีต่อผู้วิจัยมาโดยตลอด  

บรรณานุกรม 

ปัฐมาภรณ์ นทีศิริกุล. (2558). ผลการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปประกอบแนวคิด
ทฤษฎีแบบคอนสตรัคติวิสต์และการสอนแบบสืบเสาะ  (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). 
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มาเรียม วัทนาด. (2559). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการ เรื่อง
ระบบประสาทของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยกาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้แผงผัง
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ทิศนา แขมมณี. (2560). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  (พิมพ์คร้ังที่ 21). 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

วรรณทิพา รอดแรงค้า และพิมพันธ์ เดชะคุปต์ . (2540). การพัฒนาการคิดของครูด้วยกิจกรรมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.). 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท). (2555). การศึกษาวิทยาศาสตร์ไทย : การพัฒนาและภาวะ
ถดถอย. สมุทรปราการ: แอดวานส์ พร้ินต้ิง เซอร์วิซ จ ากัด.  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). ผลการประเมิน PISA 2015 วิทยาศาสตร์ 
การอ่านและคณติศาสตร์ ความเป็นเลิศและความเท่าเทียมทางการศึกษา. 
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ศึกษำวิธีกำรขับร้องและกำรถ่ำยทอดอำรมณ์เพลงของ เปำวลี พรพิมล 

ในบทเพลงประกอบภำพยนตร์ พุ่มพวง

นางสาวชุลีพร กองสวัสดิ์ 1 และสุรสิทธิ์ ศรีสมุทร 2 

บทคัดย่อ

บทความวจิยัเรือ่ง “ศกึษาวธิกีารขบัร้องและการถ่ายทอดอารมณ์เพลงของ เปาวล ีพรพมิล ในบทเพลงประกอบภาพยนตร์ พุม่พวง” 

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการขับร้องและการถ่ายทอดอารมณ์บทเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง พุ่มพวง ของ เปาวลี พรพิมล ผล

การศึกษาพบได้ดังนี้

เปาวลี พรพิมล มชีือ่และนามสกลุจริงว่า พรพิมล เฟ่ืองฟุ้ง เกดิวันที ่2 มกราคม พ.ศ. 2535 เร่ิมร้องเพลงตัง้แต่อาย ุ5 ขวบ อาย ุ9 ขวบ 

เริ่มประกวดร้องเพลง ส่วนมากใช้เพลงของ พุ่มพวง ดวงจันทร์ เปาวลี มีผลงานเพลงเป็นอัลบั้มเดี่ยว อัลบั้มพิเศษ และผลงานร่วมกบั

ศลิปินอืน่ มผีลงานร้องเพลงประกอบละครโทรทัศน์ ผลงานแสดงละครโทรทศัน์และภาพยนตร์ ผลงานเด่นคือภาพยนตร์เรือ่งพุม่พวง

วิธีการขับร้องของเปาวลี พรพิมล พบว่าทั้งสามบทเพลง คือเพลงนักร้องบ้านนอก เพลงโลกของผึ้ง เพลงแก้วรอพี่ ร้องอยู่ในอัตรา

จังหวะ 4/4 คือ อัตราความเร็วของเพลงนักร้องบ้านนอกและเพลงแก้วรอพี่อยู่ในความเร็วประมาณ 140 และเพลงโลกของผึ้งอยู่ใน

ความเร็วประมาณ 80 เพลงนักร้องบ้านนอกขับร้องในบันไดเสียง F เพลงโลกของผึ้งขับร้องในบันไดเสียง Bm และเพลงแก้วรอพี่ขับ

ร้องในบันไดเสียง C การแบ่งวรรคเพลงแบ่งตามเนื้อร้องในแต่ละประโยค ส่วนมากแบ่งวรรคหายใจยาว 2 ห้องเพลงถึง 3 ห้องเพลง 
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Study of Paowalee Pornpimon’s Singing methodology and Emotional Expression from 

PumPuang movie

Chureeporn Kongsawat1 and Surasit sreesamuth2

Abstact

The purpose of this research was to study of Paowalee Pornpimon’s singing methodology and emotional 

expression from PumPuang movie which following these contents To study of Paowalee Pornpimon’s singing 

methodology and emotional expression from PumPuang movie and the results are

Paowalee Pornpimon’s real name was Pornpimon Feurngfoong who was born on the 2nd of January 1992. 

Started to sing since she was 5 years old, when turned 9 she went to join in many competitions which sang a 

lot of PumPuang’s songs. She also had her solo album and more including TV’s soundtracks or collaborate 

with the other artists though. 

The methodology or technique when she sang these 3 songs 1) Nak Rong Ban Nork 2) Loak Khong Phueng and 

3) Keaw Ror Pee were in the tempo of 4/4. The speed tempo of Nak Rong Ban Nork and Keaw Ror Pee were 

average in 140 and Loak Khing Phueng was in 80 in order. Using in key F major, B minor and C major which 

include breathing technique about 2-3 bar through the songs. The most using technique was tremolo and the 

other technique were Staccato, Legato, Portamento And emotional expression in the song had 3 steps were 

1) Song Interpreting 2) Song Understanding 3) Song Expressing which using emotional expression technique.

Keyword : Singing, Expression, Paowalee, PumPuang
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minor and C major which include breathing technique about 2-3 bar through the songs. The most using 
technique was tremolo and the other technique were Staccato, Legato, Portamento And emotional 
expression in the song had 3 steps were 1) Song Interpreting 2) Song Understanding 3) Song Expressing 
which using emotional expression technique. 
 
Keyword: Singing, Expression, Paowalee, PumPuang 
 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 

การขับร้อง เป็นดนตรีชนิดแรกของมวลมนุษย์ เริ่มจากเสียงเพลงกล่อมเด็กที่แม่บรรจงหาวิธีที่นุ่มนวลเพื่อขับกล่อม
ให้ลูกหลับลงได้ การร้องเพลงจึงเป็นสัญลักษณ์ของความนุ่มนวลและความสละสลวย ( refine) น้ าเสียงและวิธีการขับร้องมี
ผลกระทบต่อจิตใจผู้ฟังให้มีอรรถรสต่างๆ นอกเหนือจากการพัฒนาเทคนิคการเปล่งเสียงแล้ว สิ่งที่ส าคัญไปมากกว่านั้นคือ 
คุณภาพของการแสดงอารมณ์ผ่านเสียงเพลง มนุษย์ผลิตเสียงดนตรีจากตัวเองนั้นค่อนข้างจ ากัด โดยธรรมชาติของมนุษย์ในแต่
ละคน มีการใช้ชีวิตและการใช้เสียงตั้งแต่เด็กจนโตที่ต่างกันออกไป เช่นเรื่องของช่วงกว้างของเสียง (range) ที่กว้างยาวไม่
เท่ากัน และโทนเสียง (tone) ที่แหลม หนา หรือบาง ท่ีต่างกันในมนุษย์แต่ละคน [1] 

เปาวลี พรพิมล เป็นนักร้องลูกทุ่งที่มีช่ือเสียงในประเทศไทยคนหนึ่ง และยังเป็นนักแสดงหญิงที่มีฝีมือในด้านการ
แสดง ภาพยนตร์เรื่องแรกที่ท าให้เปาวลี พรพิมล มีช่ือเสียงด้านการแสดงคือภาพยนตร์เรื่อง “พุ่มพวง” ซึ่งเปาวลี พรพิมล
ได้รับบทเป็น “พุ่มพวง ดวงจันทร์” ราชินีเพลงลูกทุ่ง คู่กับ “ณัฐวุฒิ สะกิดใจ” ที่เป็นพระเอกของเรื่อง 

เปาวลี พรพิมล เป็นนักร้องลูกทุ่งชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เริ่มร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กอายุ 5 ขวบ ได้ผ่านเวทีการ
ประกวดร้องเพลงมามากกว่า 800 เวที ท าให้เปาวลี พรพิมล ได้รับการยอมรับในอาชีพนักร้องเพลงลูกทุ่ง ได้รับความนิยมมาก
ขึ้นเรื่อยๆ และได้จากรางวัล G member Awards จากรายการ มือถึงมือ เป็นรายการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ฟัง โหวต
ให้กับศิลปินที่ช่ืนชอบ ซึ่งเปาวลี พรพิมล ก็ได้รับรางวัลสาขาสุดยอดศิลปินลูกทุ่งหญิงแห่งปี ถึง 3 ปีด้วยกันคือ ในปี 2011 , 
2013 และ 2014 [2] 

เทคนิคการร้องเพลงที่โดดเด่นของเปาวลี พรพิมล ท าให้ได้รับฉายาว่าเป็น “นักร้องสาวเงาเสียงพุ่มพวง” หรือ “สาว
สุพรรณเสียงดี” ซึ่งมาจากเอกลักษณ์ในการขับร้องเพลงลูกทุ่งของเปาวลี พรพิมล ที่มีส าเนียงท้องถิ่นผสมอยู่ ซึ่งมีความ
คล้ายคลึงกับนักร้องที่ได้รับฉายาว่าเป็นราชินีลูกทุ่งพุ่มพวง ดวงจันทร์ ไม่ใช่เพียงเอกลักษณ์การร้องของเปาวลี  ที่มีความ
คล้ายคลึงเพียงเท่านั้น การถ่ายทอดอารมณ์ ไม่ผิดแตกต่างไปจากราชินีลูกทุ่ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจ
และเห็นความส าคัญต่อการศึกษา ชีวประวัติ ผลงาน ตลอดจนวิธีการขับร้องและการถ่ายทอดอารมณ์บทเพลง  ในภาพยนตร์
เรื่อง พุ่มพวง ตามแบบฉบับของเปาวลี พรพิมล เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการศึกษาด้านคีตศิลป์ตามล าดับต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาวิธีการขับร้องและการถ่ายทอดอารมณ์บทเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวง ของ เปาวลี พรพิมล 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 ผู้วิจัยตั้งขอบเขตการวิจัย ด้านเนื้อหา โดยศึกษาวิธีการขับร้องและการถ่ายทอดอารมณ์ ของเปาวลี  ใน 3 บทเพลงที่
คัดเลือก ในอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ พุ่มพวง โดยวิธีการขับร้องศึกษาเนื้อหาด้าน จังหวะเพลง การแบ่งวรรคหายใจ การ
เปล่งเสียง การออกอักขระวิธี ส่วนการถ่ายทอดอารมณ์เพลง ศึกษาด้านความหมายเพลง ข้ันตอนท าความเข้าในในบทเพลง
ภาพยนตร์และการถ่ายทอดบทเพลง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การถ่ายท านองเพลงเป็นโน้ตและ
วิเคราะห์เทคนิคต่าง ๆ จากโน้ต 

2. การค้นควา้ข้อมูล ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังน้ี 
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minor and C major which include breathing technique about 2-3 bar through the songs. The most using 
technique was tremolo and the other technique were Staccato, Legato, Portamento And emotional 
expression in the song had 3 steps were 1) Song Interpreting 2) Song Understanding 3) Song Expressing 
which using emotional expression technique. 
 
Keyword: Singing, Expression, Paowalee, PumPuang 
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เปาวลี พรพิมล เป็นนักร้องลูกทุ่งที่มีช่ือเสียงในประเทศไทยคนหนึ่ง และยังเป็นนักแสดงหญิงที่มีฝีมือในด้านการ
แสดง ภาพยนตร์เรื่องแรกที่ท าให้เปาวลี พรพิมล มีช่ือเสียงด้านการแสดงคือภาพยนตร์เรื่อง “พุ่มพวง” ซึ่งเปาวลี พรพิมล
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เปาวลี พรพิมล เป็นนักร้องลูกทุ่งชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เริ่มร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กอายุ 5 ขวบ ได้ผ่านเวทีการ
ประกวดร้องเพลงมามากกว่า 800 เวที ท าให้เปาวลี พรพิมล ได้รับการยอมรับในอาชีพนักร้องเพลงลูกทุ่ง ได้รับความนิยมมาก
ขึ้นเรื่อยๆ และได้จากรางวัล G member Awards จากรายการ มือถึงมือ เป็นรายการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ฟัง โหวต
ให้กับศิลปินที่ช่ืนชอบ ซึ่งเปาวลี พรพิมล ก็ได้รับรางวัลสาขาสุดยอดศิลปินลูกทุ่งหญิงแห่งปี ถึง 3 ปีด้วยกันคือ ในปี 2011 , 
2013 และ 2014 [2] 

เทคนิคการร้องเพลงที่โดดเด่นของเปาวลี พรพิมล ท าให้ได้รับฉายาว่าเป็น “นักร้องสาวเงาเสียงพุ่มพวง” หรือ “สาว
สุพรรณเสียงดี” ซึ่งมาจากเอกลักษณ์ในการขับร้องเพลงลูกทุ่งของเปาวลี พรพิมล ที่มีส าเนียงท้องถิ่นผสมอยู่ ซึ่งมีความ
คล้ายคลึงกับนักร้องที่ได้รับฉายาว่าเป็นราชินีลูกทุ่งพุ่มพวง ดวงจันทร์ ไม่ใช่เพียงเอกลักษณ์การร้องของเปาวลี  ที่มีความ
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ขอบเขตของการวิจัย 

 ผู้วิจัยตั้งขอบเขตการวิจัย ด้านเนื้อหา โดยศึกษาวิธีการขับร้องและการถ่ายทอดอารมณ์ ของเปาวลี  ใน 3 บทเพลงที่
คัดเลือก ในอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ พุ่มพวง โดยวิธีการขับร้องศึกษาเนื้อหาด้าน จังหวะเพลง การแบ่งวรรคหายใจ การ
เปล่งเสียง การออกอักขระวิธี ส่วนการถ่ายทอดอารมณ์เพลง ศึกษาด้านความหมายเพลง ขั้นตอนท าความเข้าในในบทเพลง
ภาพยนตร์และการถ่ายทอดบทเพลง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การถ่ายท านองเพลงเป็นโน้ตและ
วิเคราะห์เทคนิคต่าง ๆ จากโน้ต 

2. การค้นควา้ข้อมูล ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังน้ี 

2.1. ค้นหาเทคนิคการขับร้อง การถ่ายทอดอารมณ์เพลงจากเอกสาร และแหล่งข้อมูลในหอสมุดมหาวิทยาลัย 
2.2. ค้นหางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จากหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และหอสมุดในมหาวิทยาลัยใน

สถาบันอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง 
2.3. บทเพลงที่น ามาใช้ในการศึกษา รูปภาพ และข้อมูลต่างๆ ท่ีต้องการค้นคว้าจากเว็บไซต์ 

3. การเลือกบทเพลงในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้ติดต่อกับ เปาวลี พรพิมล ซึ่งเป็นนักร้องและให้ผู้ขับร้องคัดเลือกบท
เพลงที่คิดวา่ถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้ดีที่สุด ในอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ พุ่มพวง โดยเปาวลี ได้คัดเลือกเพลงมา 3 บท
เพลงได้แก่ เพลงนักร้องบ้านนอก  เพลงโลกของผึ้ง และเพลงแก้วรอพี่  มาวิเคราะห์ศึกษา วิธีการขับร้องและวิธีการถ่าย
อารมณ์ 

4. การเก็บข้อมูล  
ผู้วิจัยใช้การเก็บข้อมูลเบื้องต้นด้าน ประวัติและผลงานเพลงของเปาวลี พรพิมล จากเว็บไซค์ น ามารวบรวม และเก็บ

ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผ่านทาง Instagram  ผ่านช่องทาง messenger ในเฟสบุ๊คส่วนตัว และการติดต่อสัมภาษณ์แบบ
เผชิญหน้า โดยมีขั้นตอนการติดต่อสัมภาษณ์ดังนี้ 

ติดต่อครั้งท่ี 1 ผ่านทาง Instagram ของเปาวลี พรพิมล เพื่อสอบถามช่องทางการติดต่อส่วนตัว   
ติดต่อครั้งที่ 2 ผ่านทางโทรศัพท์ โดยผู้จัดการของ เปาวลี พรพิมล เป็นผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้น เมื่อวันที่ 20 กันยายน 

พ.ศ. 2560  
ติดต่อครั้งท่ี 3 ผ่านทางโทรศัพท์ โดยสัมภาษณ์ เปาวลี พรพิมล เพื่อขอบทเพลงที่เปาวลี พรพิมล ถ่ายทอดได้ดีที่สุด 

3 บทเพลง และข้อมูลเบื้องต้น เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  
ติดต่อครั้งที่ 4 ผ่านทางโทรศัพท์ โดยผู้จัดการของ เปาวลี พรพิมล เพื่อนัดสัมภาษณ์  และเก็บข้อมูลด้วยการ

สัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า โดยสัมภาษณ์เมื่อวันที่  
4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหา ใช้แนวคิดทฤษฎีด้านการขับร้อง มาวิเคราะห์ น าบทสัมภาษณ์มาถอดเทป 

แล้ววิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นต่อไปนี้ 
4.1 วิธีการขับร้อง โดยศึกษาถึง จังหวะ การแบ่งวรรคหายใจ การเปล่งเสียง การออกอักขระวิธี 
4.2 การถ่ายทอดอารมณ์เพลง ความหมายของเพลง การท าความเข้าใจในบทเพลงและภาพยนตร์และการถ่ายทอด

บทเพลง 
5. น าเสนอข้อมูล สรุปผลวิธีการขับร้องและการถ่ายทอดอารมณ์เพลง ของเปาวลี พรพิมล ในภาพยนตร์เรื่อง พุ่มพวง 

โดยน าเสนอข้อมูลเป็นบทความวิจัย 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ประวัติและผลงานของเปาวลี พรพิมล 
 เปาวลี พรพิมล มีช่ือและนามสกุลจริงว่า นางสาวพรพิมล เฟื่องฟุ้ง ช่ือเล่นว่า เปาวลี เกิดวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 
2535 เปาวลี พรพิมล เป็นนักร้องในสังกัด จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ค่ายแกรมมี่โกลด์ ปัจจุบัน เป็นนักร้องและนักแสดง เริ่มร้องเพลง
มาตั้งแต่อายุ 5 ขวบ บทเพลงแรกท่ีเปาวลีได้ขับร้องคือ เพลง ส้มต า ของ พุ่มพวงดวงจันทร์ เป็นกระทั่งอายุ 9 ขวบ ก็ได้เริ่ม
ประกวดร้องเพลง โดยเพลงส่วนใหญ่ที่ใช้ในการประกวดก็เป็นเพลงของ พุ่มพวง ดวงจันทร์ มาโดยตลอด หลังจากนั้นก็ผ่าน
เวทีการประกวดต่าง ๆ มากมายเช่น ชิงช้าสวรรค์ ช่วงเสียงดีมีค่าเทอม ซึ่งได้รางวัลที่ 1  รางวัล แชมป์ ออฟ เดอะ เยียร์ จาก
รายการ คว้าไมค์คว้าแชมป์ ทางช่องเคเบิ้ล ทีวี เป็นต้น เวทีสุดท้ายท่ีท าให้เปาวลีได้เข้าสู่วงการคือเวทีในรายการ คว้าไมค์ คว้า
แชมป์ ทางช่องแฟนทีวี ได้รับรางวัล แชมป์ ออฟ เดอะ เยียร์ ปี 2553 ต่อมาได้ รับการคัดเลือกจากสหมงคลฟิล์ม ให้แสดง
ภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวง โดยรับบทน าเป็น พุ่มพวง ดวงจันทร์ ราชินีเพลงลูกทุ่ง คู่กับ ณัฐวุฒิ สะกิดใจ [2] 
 เปาวลีได้ออกอัลบั้มแรกคืออัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวง เพลงที่ได้รับความนิยม เช่น เพลงนักร้อง
บ้านนอก และ ผู้ชายในฝัน เป็นต้น และยังเคยร้องเพลงประกอบละครโทรทัศน์เรื่องต่างๆ มีผลงานแสดงละครโทรทัศน์และ
ภาพยนตร์หลายเรื่อง โดยผลงานเด่น คือ ภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวงซึ่งเปาวลี พรพิมล รับบทเป็น ผึ้ง  พุ่มพวง ดวงจันทร์ ราชินี
เพลงลูกทุ่ง และได้เป็นผู้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย เปาวลีได้มีผลงานอัลบั้มเดี่ยวทั้งหมด 3  ชุด มีละครหลาย
เรื่อง อาทิ เรื่องสายฟ้ากับสมหวัง วุ่นนักรักหรือหลอก ลิเก๊ลิเก เป็นต้น รวมทั้งคอนเสิร์ตมากมาย เช่น คอนเสิร์ต M-150 15 ป ี
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ลูกทุ่งซุปเปอร์โชว์ (2555) คอนเสิร์ต แทนความผูกพัน 20 ปี หัวแก้วหัวแหวน ของ ก๊อต จักรพันธ์ (2557) คอนเสิร์ต 25 ปี 
ดวงจันทร์ กลางดวงใจ พุ่มพวง ดวงจันทร์ (2560) [3]  

วิธีการขับร้องและการถ่ายทอดอารมณ์เพลง 
1. วิธีการขับร้อง 

1.1 จังหวะ พบว่าท้ังสามบท ใช้เครื่องหมายก าหนดจังหวะ 4/4 ในหนึ่งห้องเพลงมี 4 จังหวะ อัตราความเร็วของ
เพลงนักร้องบ้านนอกและเพลงแก้วรอพี่อยู่ในความเร็วประมาณ 140 ส่วนเพลงโลกของผึ้ง อยู่ในความเร็วประมาณ 80 การใช้
บันไดเสียงในเพลงท้ังสามบทเพลง เพลงนักร้องบ้านนอก ขับร้องในบันไดเสียง F (F Major) เพลงโลกของผึ้ง ขับร้องในบันได
เสียง Bm (B minor) และเพลงแก้วรอพี่ ขับร้องในบันไดเสียง C (C Major) 

1.2 การแบ่งวรรคหายใจ พบว่าเปาวลี พรพิมลมีวิธีแบ่งวรรคหายใจตามวรรคค าร้องที่ลากยาวในแต่ละประโยค
ของบทเพลงซึ่งน ามาเทียบกับจังหวะในด้านดนตรีพบได้ดังนี้ 

เพลงนักร้องบ้านนอก มีวิธีแบ่งวรรคหายใจตามวรรคค าร้องที่ลากยาวในแต่ละประโยคของบทเพลง พบว่า มี 4 
แบบคือ หนึ่งช่วงหายใจร้องได้ยาว  1 ห้องเพลงจ านวน 1 ครั้ง  หนึ่งช่วงหายใจร้องได้ยาว 2 ห้องเพลงจ านวน 10 ครั้ง  หนึ่ง
ช่วงหายใจร้องได้ยาว 3 ห้องเพลงจ านวน 10 ครั้ง   หนึ่งช่วงหายใจร้องได้ยาว 4 ห้องเพลงจ านวน 4 ครั้ง  การแบ่งวรรค
หายใจในบทเพลง หนึ่งช่วงหายใจสามารถขับร้องได้ 2 ถึง 3 ห้องเพลงเป็นส่วนใหญ่ 

เพลงโลกของผึ้ง  มีวิธีแบ่งวรรคหายใจตามวรรคค าร้องที่ลากยาวในแต่ละประโยคของบทเพลง พบว่า มี 2 แบบ
คือ หนึ่งช่วงหายใจร้องได้ยาว 1 ห้องเพลงจ านวน 5 ครั้งและหนึ่งช่วงหายใจร้องได้ยาว 2 ห้องเพลง จ านวน 12 ครั้ง  การแบ่ง
วรรคหายใจในเพลง หนึ่งช่วงหายใจสามารถขับร้องได้ 2 ห้องเพลงเป็นส่วนใหญ่ 

เพลงแก้วรอพี่ มีวิธีแบ่งวรรคหายใจตามวรรคค าร้องที่ลากยาวในแต่ละประโยคของบทเพลง พบว่า มี 3 แบบคือ 
หนึ่งช่วงหายใจร้องได้ยาว 1 ห้องเพลงมีจ านวน 5 ครั้ง หนึ่งช่วงหายใจร้องได้ยาว 2 ห้องเพลง จ านวน 12 ครั้ง หนึ่งช่วงหายใจ
ร้องได้ยาว 3 ห้องเพลงจ านวน 10 ครั้ง  การแบ่งวรรคหายใจในเพลง หนึ่งช่วงหายใจสามารถขับร้องได้ 2 ถึง 3 ห้องเพลงเป็น
ส่วนใหญ่ 

1.3 การเปล่งเสียง พบว่าเทคนิคท่ีใช้ในแต่ละเพลงมีดังต่อไปนี้  
เทคนิคลูกคอ คือการเอื้อนให้พลิ้วไหวนุ่มนวล ส่วนใหญ่จะใช้ปิดค าให้เกิดความนุ่มนวลสละสลวย  
เทคนิคการสะดุดเสียง คือการร้องให้กระทบกันเหมือนสะดุดเพียงเบาๆ ในระหว่างที่เสียงว่างๆ เล็กน้อย ส าหรับ

ใช้สอดแทรกหรือปรุงแต่งให้มีอรรถรสยิ่งข้ึน  
เทคนิคการกลิ้งเสียง คือ เสียงท่ีคล้ายกับการครั่นแต่จะนุ่มนวลกว่า มีการโหนเสียงเข้าผสมเล็กน้อย ใช้เสียงเข้า

ผสมเล็กน้อย จะใช้เสียงต่อเนื่องกันมีระดับเสียงมากกว่า 2 เสียงข้ึนไป  
เทคนิคการหลบเสียง คือ การบีบเสียงให้เสียงสูงข้ึนไปจะคล้ายกับเสียงผี  
เทคนิคการพลิ้วเสียง คือ เทคนิคการท าเสียงท่ีให้ถ้อยค าชัดเจนไพเราะขึ้น คล้ายสละบัดแต่เบาและนุ่มนวลกว่า  
เทคนิคการกระทบเสียง คือ เสียงท่ีมีทั้งในค าร้องและค าเอื้อน โดยการเปล่งเสียงเอื้อนอย่างน้อย 3 พยางค์ขึ้นไป

โดยที่พยางค์หลังต้องกระช้ันและกระชับหรอืการออกเสยีงต่างระดับ อาจเป็น 2 เสียงหรือ 3 เสียงเรียกว่ากระทบ 2 เสียง หรือ
กระทบ 3 เสียง การออกเสียงกระทบเป็นเพียงน าเสียง 2 เสียงหรือ 3 เสียงมาเฉียดกันเท่านั้น  

เทคนิคการควงเสียง คือ การร้องแบบช้อนเสียง โยนเสียง หรือ โหนเสียง  
เทคนิคการเน้นเสียง คือ การให้ความส าคัญกับเสียงเอื้อนหรือค าร้องโดยเพิ่มน้ าหนักเสียงหรือเน้นค ากระทง

ความ เสียงหนัก เสียงเบา  
เทคนิคการสะบัดเสียง คือ การท าเสียงตั้งแต่ 3 เสียงขึ้นไปในตอนท้ายบางช่วงของการเอื้อนเสียงให้ต่อเนื่องกัน

อย่างรวดเร็ว  
เทคนิคการผันเสียง คือ การใส่หางเสียงท่ีถ้อยค านั้นๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งข้ึน  
เทคนิคการโหนเสียง คือ การท าเสียงให้เลื่อนไหลจากระดับสูงเดิมให้สูงขึ้นไปอีก ส่วนใหญ่จะใช้กับเพลงท่ีมี

อารมณ์เศร้าประเภทเพลงทยอย  
เทคนิคการผ่านเสียง คือ การขับร้องที่ใช้เสียงเอื้อนจากเสียงหน่ึงอย่างต่อเนื่องไปยังอีกเสียงหน่ึง “เลื่อนไหลและ

ผ่านเสียง” มีความสัมพันธ์กับหน่วยเสียงท่ีล าดับกันหรือชิดกันไป การผ่านเสียงจะอาศัยการเลื่อนไหลบนเสียงต่างๆ โดยเสียง
ต่อเนื่องกันไม่ขาดเสียง  
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ลูกทุ่งซุปเปอร์โชว์ (2555) คอนเสิร์ต แทนความผูกพัน 20 ปี หัวแก้วหัวแหวน ของ ก๊อต จักรพันธ์ (2557) คอนเสิร์ต 25 ปี 
ดวงจันทร์ กลางดวงใจ พุ่มพวง ดวงจันทร์ (2560) [3]  

วิธีการขับร้องและการถ่ายทอดอารมณ์เพลง 
1. วิธีการขับร้อง 

1.1 จังหวะ พบว่าท้ังสามบท ใช้เครื่องหมายก าหนดจังหวะ 4/4 ในหนึ่งห้องเพลงมี 4 จังหวะ อัตราความเร็วของ
เพลงนักร้องบ้านนอกและเพลงแก้วรอพี่อยู่ในความเร็วประมาณ 140 ส่วนเพลงโลกของผึ้ง อยู่ในความเร็วประมาณ 80 การใช้
บันไดเสียงในเพลงท้ังสามบทเพลง เพลงนักร้องบ้านนอก ขับร้องในบันไดเสียง F (F Major) เพลงโลกของผึ้ง ขับร้องในบันได
เสียง Bm (B minor) และเพลงแก้วรอพี่ ขับร้องในบันไดเสียง C (C Major) 

1.2 การแบ่งวรรคหายใจ พบว่าเปาวลี พรพิมลมีวิธีแบ่งวรรคหายใจตามวรรคค าร้องที่ลากยาวในแต่ละประโยค
ของบทเพลงซึ่งน ามาเทียบกับจังหวะในด้านดนตรีพบได้ดังนี้ 

เพลงนักร้องบ้านนอก มีวิธีแบ่งวรรคหายใจตามวรรคค าร้องที่ลากยาวในแต่ละประโยคของบทเพลง พบว่า มี 4 
แบบคือ หนึ่งช่วงหายใจร้องได้ยาว  1 ห้องเพลงจ านวน 1 ครั้ง  หนึ่งช่วงหายใจร้องได้ยาว 2 ห้องเพลงจ านวน 10 ครั้ง  หนึ่ง
ช่วงหายใจร้องได้ยาว 3 ห้องเพลงจ านวน 10 ครั้ง   หนึ่งช่วงหายใจร้องได้ยาว 4 ห้องเพลงจ านวน 4 ครั้ง  การแบ่งวรรค
หายใจในบทเพลง หนึ่งช่วงหายใจสามารถขับร้องได้ 2 ถึง 3 ห้องเพลงเป็นส่วนใหญ่ 

เพลงโลกของผึ้ง  มีวิธีแบ่งวรรคหายใจตามวรรคค าร้องที่ลากยาวในแต่ละประโยคของบทเพลง พบว่า มี 2 แบบ
คือ หนึ่งช่วงหายใจร้องได้ยาว 1 ห้องเพลงจ านวน 5 ครั้งและหนึ่งช่วงหายใจร้องได้ยาว 2 ห้องเพลง จ านวน 12 ครั้ง  การแบ่ง
วรรคหายใจในเพลง หนึ่งช่วงหายใจสามารถขับร้องได้ 2 ห้องเพลงเป็นส่วนใหญ่ 

เพลงแก้วรอพี่ มีวิธีแบ่งวรรคหายใจตามวรรคค าร้องที่ลากยาวในแต่ละประโยคของบทเพลง พบว่า มี 3 แบบคือ 
หนึ่งช่วงหายใจร้องได้ยาว 1 ห้องเพลงมีจ านวน 5 ครั้ง หนึ่งช่วงหายใจร้องได้ยาว 2 ห้องเพลง จ านวน 12 ครั้ง หนึ่งช่วงหายใจ
ร้องได้ยาว 3 ห้องเพลงจ านวน 10 ครั้ง  การแบ่งวรรคหายใจในเพลง หนึ่งช่วงหายใจสามารถขับร้องได้ 2 ถึง 3 ห้องเพลงเป็น
ส่วนใหญ่ 

1.3 การเปล่งเสียง พบว่าเทคนิคท่ีใช้ในแต่ละเพลงมีดังต่อไปนี้  
เทคนิคลูกคอ คือการเอื้อนให้พลิ้วไหวนุ่มนวล ส่วนใหญ่จะใช้ปิดค าให้เกิดความนุ่มนวลสละสลวย  
เทคนิคการสะดุดเสียง คือการร้องให้กระทบกันเหมือนสะดุดเพียงเบาๆ ในระหว่างที่เสียงว่างๆ เล็กน้อย ส าหรับ

ใช้สอดแทรกหรือปรุงแต่งให้มีอรรถรสยิ่งข้ึน  
เทคนิคการกลิ้งเสียง คือ เสียงท่ีคล้ายกับการครั่นแต่จะนุ่มนวลกว่า มีการโหนเสียงเข้าผสมเล็กน้อย ใช้เสียงเข้า

ผสมเล็กน้อย จะใช้เสียงต่อเนื่องกันมีระดับเสียงมากกว่า 2 เสียงข้ึนไป  
เทคนิคการหลบเสียง คือ การบีบเสียงให้เสียงสูงข้ึนไปจะคล้ายกับเสียงผี  
เทคนิคการพลิ้วเสียง คือ เทคนิคการท าเสียงท่ีให้ถ้อยค าชัดเจนไพเราะขึ้น คล้ายสละบัดแต่เบาและนุ่มนวลกว่า  
เทคนิคการกระทบเสียง คือ เสียงท่ีมีทั้งในค าร้องและค าเอื้อน โดยการเปล่งเสียงเอื้อนอย่างน้อย 3 พยางค์ขึ้นไป

โดยที่พยางค์หลังต้องกระช้ันและกระชับหรอืการออกเสยีงต่างระดับ อาจเป็น 2 เสียงหรือ 3 เสียงเรียกว่ากระทบ 2 เสียง หรือ
กระทบ 3 เสียง การออกเสียงกระทบเป็นเพียงน าเสียง 2 เสียงหรือ 3 เสียงมาเฉียดกันเท่านั้น  

เทคนิคการควงเสียง คือ การร้องแบบช้อนเสียง โยนเสียง หรือ โหนเสียง  
เทคนิคการเน้นเสียง คือ การให้ความส าคัญกับเสียงเอื้อนหรือค าร้องโดยเพิ่มน้ าหนักเสียงหรือเน้นค ากระทง

ความ เสียงหนัก เสียงเบา  
เทคนิคการสะบัดเสียง คือ การท าเสียงตั้งแต่ 3 เสียงขึ้นไปในตอนท้ายบางช่วงของการเอื้อนเสียงให้ต่อเนื่องกัน

อย่างรวดเร็ว  
เทคนิคการผันเสียง คือ การใส่หางเสียงท่ีถ้อยค านั้นๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งข้ึน  
เทคนิคการโหนเสียง คือ การท าเสียงให้เลื่อนไหลจากระดับสูงเดิมให้สูงขึ้นไปอีก ส่วนใหญ่จะใช้กับเพลงที่มี

อารมณ์เศร้าประเภทเพลงทยอย  
เทคนิคการผ่านเสียง คือ การขับร้องที่ใช้เสียงเอื้อนจากเสียงหน่ึงอย่างต่อเนื่องไปยังอีกเสียงหน่ึง “เลื่อนไหลและ

ผ่านเสียง” มีความสัมพันธ์กับหน่วยเสียงท่ีล าดับกันหรือชิดกันไป การผ่านเสียงจะอาศัยการเลื่อนไหลบนเสียงต่างๆ โดยเสียง
ต่อเนื่องกันไม่ขาดเสียง  

เทคนิคการช้อนเสียง คือ ลีลาการร้องที่เน้นถ้อยค าโดยใช้เสียงต่ าไปหาเสียงสูง ซึ่งนับทั้งหมดในเพลงมีการใช้
เทคนิคนี้ 1 ครั้ง 

เทคนิคการปริบ คือ การปฏิบัติการเอื้อนเสียงหนึ่งไปอีกเสียงหนึ่ง เสียงที่ 1 จะเป็นเสียงหลัก เสียงที่ 2 จะเป็น
เสียงเบา  

เทคนิคการโปรยเสียง คือ ลีลาของการร้องที่เน้นถ้อยค า โดยการโรยเสียงจากสูงลงมาหาต่ า  
เทคนิคการครั่น คือ การท าเสียงร้องสะดุดสะเทือนเพื่อให้เกิดความไพเราะเสียงน้ีจะออกมาแค่อกคล้ายกระแอม  
เทคนิคการประคบประค าเสียง คือ การเปล่งเสียงให้นุ่มนวลไพเราะตรงกับอารมณ์เพลงความหมายของค าและ

อักขระวิธี โดยเสียงท่ีออกมานั้นจะต้องมีความพอดีไม่นานไม่น้อยเกินไป  
เทคนิคการร่อนผิดลง คือ เสียงท่ีใช้สอดแทรกในระหว่างเสียงท่ีว่างน้อยๆ เสียงเบากว่าครั่นแทรกอยู่ในเสียงปริบ

เป็นเสียงนิดๆ  
เทคนิคการโยนเสียง คือ การท าเสียงให้แกว่งไปมาจากเสียงหน่ึงไปอีกเสียงหน่ึงและกลับมาเสียงเดิมให้ลงจังหวะ 

โยนเสียงนี้มีไว้เพื่อเป็นที่พักของเพลงบางตอนและเปิดโอกาสให้ผู้ร้องหรือผู้แต่งเพลงได้ปะดิษฐ์ท านองดัดแปลงออกไปตาม
พอใจ จะสั้นจะยาวเท่าใดก็ได้เพียงแต่เมื่อสุดท้ายของการพลิกแพลงไปแล้วให้ตกอยู่ที่เสียงอันเป็นความประสงค์ของโยนเสียง
ตอนนั้นเท่านั้น [4] 

เพลงที่ 1 เพลงนักร้องบ้านนอก  ใช้เทคนิคลูกคอมากท่ีสุดจ านวน 12 ครั้ง รองลงมาคือเทคนิคการสะดุดเสียง 
การกลิ้งเสียง ใช้ทั้งหมด 6 ครั้ง นอกจากน้ันยังใช้เทคนิคการหลบเสียง การพลิ้วเสียง การกระทบเสียง การควงเสียง การเน้น
เสียง การสะบัดเสียง การผันเสียง การโหนเสียง  

เพลงที่ 2 เพลงโลกของผึ้ง ใช้เทคนิคลูกคอ มากที่สุดจ านวน 17 ครั้ง รองลงมาคือ เทคนิคการสะบัดเสียงใช้ 7 
ครั้ง นอกจากน้ันยังใช้เทคนิคการพลิ้วเสียง การควงเสียง การสะดุดเสียง การหลบเสียง การผ่านเสียง การช้อนเสียง การปริบ 
การโปรยเสียง  

เพลงที่ 3 เพลงแก้วรอพี่  ใช้เทคนิคการสะบัดเสียงมากที่สุดจ านวน 15 ครั้ง รองลงมาคือเทคนิคลูกคอใช้ 10 
ครั้ง นอกจากนั้นมีการใช้เทคนิคการพลิ้วเสียง การกระทบเสียง การครั่น การประคบประค าเสียง การสะดุดเสียง การกลิ้ง
เสียง การโปรยเสียง การเน้นเสียง การร่อนผิดลง การโยนเสียง การปริบ  

2. การถ่ายทอดอารมณ์ มี 3 ขั้นตอนได้แก่  
2.1 การตีความหมายของเพลง ใช้การอ่านเนื้อหาของเพลงและสรุปความคิดรวบยอดหลักของเพลง 
2.2 การท าความเข้าใจในบทเพลง 1) โดยการท าความเข้าใจเนื้อหาเพลง  2) ตีความและจินตนาการตามความ

เข้าใจของตนเอง 3) ฝึกซ้อมร้องและเก็บลายละเอียดด้วยตนเอง  
การถ่ายทอดอารมณ์บทเพลงในภาพยนตร์มีขั้นตอนคือ 1) อ่านนิยายเรื่อง เสียงจากดวงจันทร์ ซึ่งเป็นเรื่องราว

เกี่ยวกับชีวิตของพุ่มพวงอย่างละเอียด 2) ท าความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของพุ่มพวงได้ลึกซึ้งยิ่งข้ึน เพื่อถ่ายทอดบทเพลงของพุ่ม
พวงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 3) ตีความและจินตนาการตามความเข้าใจของตนเอง 4) ฝึกซ้อมร้องและใช้เทคนิคการร้อง
เพื่อสื่ออารมณ ์

2.3 การถ่ายทอดอารมณ์บทเพลง ใช้เทคนิคการขับร้องเพื่อสื่ออารมณ์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของบทเพลง  
ส่วนการถ่ายทอดอารมณ์บทเพลงในภาพยนตร์ พบว่าเปาวลี พรพิมล ใช้วิธีการอ่านนิยายเพื่อท าความเข้าใจชีวิตพุ่มพวงและ
สร้างจินตนาการตามความเข้าใจ ใช้เทคนิคการขับร้องเพื่อสื่ออารมณ ์

อภิปรายผล  
 จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า เปาวลี พรพิมลเป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่งและการแสดงและ
ท าให้ได้รับการยอมรับสู่สังคม ผู้วิจัยได้คัดเลือกบทเพลง 3 บทเพลงซึ่งเป็นบทเพลงที่เปาวลี พรพิมลได้ถ่ายทอดวิธีการร้องและ
สื่ออารมณ์เพลงได้ดีที่สุดภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวง คือ เพลงนักร้องบ้านนอก เพลงโลกของผึ้ง และเพลงแก้วรอพี่  มาศึกษา ซึ่ง
เปาวลี พรพิมล ได้มีเทคนิควิธีการขับร้องที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน คือการใช้วิธีการบังคับควบคุมลมหายใจได้ดี เช่นการแบ่ง
วรรคการหายใจในแต่ละห้องเพลงให้พอของวรรคเพลงในแต่ละประโยค การเอื้อนเสียงในแต่ละค าแต่ละประโยค เช่น การ
พลิ้วเสียงเพื่อท าให้ถ้อยค าชัดเจนไพรเราะขึ้น การสะดุดเสียงในแต่ละค า การเน้นเสียง การสะบัดเสียง การกลิ้งเสียง เป็นต้น 
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ซึ่งสอดคล้องกับ “เทคนิคการขับร้องเพลงไทย” ของ กาญจนา อินทรสุนานนท์ [5] การออกอักขระที่ชัดเจนทุกค า ใช้วิธีวาง
รูปปากตรงตามเสียงแต่ละตัวได้ดีและการขยับขากรรไกรที่ถูกต้องเพื่อค าที่ชัดเจน และสอดคล้องกับ “การออกเสียงภาษา” 
ของ ชญานิศ โนมะยา [6]  ซึ่งเป็นเอกลักษณะเฉพาะของเปาวลี พรพิมล ในการสื่ออารมณ์เพลงของ เปาวลี พรพิมล ได้มี
วิธีการสร้างความเข้าใจให้กับตนเอง การหาข้อมูลเพื่อสร้างจินตนาการในการสื่อสารให้ผู้ดูเข้าใจในสิ่งท่ีก าลังถ่ายทอด 
 
ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 

1. การศึกษาข้อมูลของบทเพลงเปน็สิ่งส าคญัเพราะจะท าใหผู้้ขับร้องเข้าใจบทเพลงนั้นมากข้ึนและถ่ายทอดบทเพลง
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รูปแบบกำรบริหำรกำรพัฒนำและกำรเปิดหลักสูตรระยะสั้นแก่ผู้สูงอำยุ เพื่อกำรพึ่งพำตนเอง

จิราพร หาญกลับ1* และรัชนีวรรณ แดงวิไลลักษณ์1 

บทคัดย่อ

รูปแบบการบริหารการพัฒนาและการเปิดหลักสูตรระยะสั้นแก่ผู้สูงอายุ เพื่อการพึ่งพาตนเอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการ

บริหารการพัฒนา และการอบรมหลักสูตรระยะสั้น แก่ผู้สูงอายุ และเพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยจะรับสมัครผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการทดลอง จ�านวน 50 คน โครงการทดลองการ

อบรมหลักสูตรระยะสั้น จ�านวน 4 หลักสูตร เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 และสามารถพึ่งพาตนเอง

ได้ หลังจากผ่านโครงการทดลองแล้ว จะด�าเนินการในขั้นตอนโครงการน�าร่อง โครงการสาธิต และโครงการเต็มรูปแบบ เพื่อให้ได้รูป

แบบการศึกษาและการเปิดหลักสูตรระยะสั้น แก่ผู้สูงอายุได้ตามความต้องการ และสามารถพึ่งตนเองได้ ผลการวิจัยพบว่า ผู้วิจัยได้

ด�าเนินโครงการทดลอง และโครงการน�าร่อง หลักสูตรระยะสั้นแก่ผู้สูงอายุ จ�านวน 4 หลักสูตร คือ การท�าอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 

การปลูกผักกระถาง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และการจัดสวนหินเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้สามารถลดรายจ่าย ได้เดือนละ 300-500 บาท

ต่อเดือน และมีรายได้จากการจ�าหน่ายดอกไม้ด้วย 

ค�ำส�ำคัญ : รูปแบบการบริหารการพัฒนา หลักสูตรระยะสั้น และผู้สูงอายุ

1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานแผนงาน สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร 86160
1 Plan and Policy Analyst., KMITL PCC, 86160, Thailand

 Corresponding author : Tel.: 077-591446. E-mail : kchjirap@hotmail.com
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Model of Administration Development and Short Courses to Aging for self – reliance

Jiraporn Harnklap1* and Ratchaneewan Dangwilailux1 

Abstract

Model of Administration Development and Short Courses to Aging for self – reliance. The objective was to study 

model of administration development and short courses to aging. And aging a feedback policy. The welfare of 

the aging this research was conducted. The recruitment of seniors participating in the trial of 50 experimental 

project training program of four short courses for the aging can put that knowledge to good use and 80 % 

self-reliant. After the trial the pilot project will be implemented in the demonstration project and full project. 

To get the education model and the introduction of short courses. Aging needs and self-reliant. The research 

found that the researcher conducted the experiment project. And pilot projects 4 short courses for aging, healthy 

snacks, Planting potted vegetables, Awakening the flowers and rock gardening for health. Which can be reduced 

to 300-500 baht per month and monthly income from selling flowers. 

Keywords : model of administration development, short courses and aging
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บทน า 
ประเทศไทยมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว ในปี 2557 จ านวนผู้สูงอายุ 

10,014,705 คน ส่งผลให้โครงสร้างของประชากรไทยเข้าสู่ภาวะประชากรสูงอายุ (Population Aging) เช่นเดียวกับที่เคย
เกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้ว  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้มีผลต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจ การจ้างงาน รวมทั้งการจัดสรร
ทรัพยากรทางสุขภาพ และสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่องระยะยาว ดังนั้นถ้ารัฐไม่ได้เตรียมแผนและงบประมาณไว้ให้ดี ก็จะ
มีผลกระทบอย่างมาก ผู้สูงอายุท่ัวโลก โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนาถูกกีดกันด้านสิทธิมนุษยชน ถูกละเลยจากสังคมรอบ
ข้าง อยู่ในสภาพล าบากเพราะไม่มีรายได้ และยังมีแนวโน้มว่าผู้สูงอายุจ านวนมากยังคงต้องหาเลี้ยงครอบครัวต่อไป ในขณะที่
ตลาดแรงงานการจ้างงานผู้สูงอายุมีจ ากัด ประเทศก าลังพัฒนาส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมทั้งด้านสวัสดิการสังคม สาธารณูปโภค
พื้นฐาน บริการผู้สูงอายุ และการจัดการสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมให้ผู้สูงอายุ        

ในการนี้วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์เป็นสถาบันการศึกษาในจังหวัดชุมพร  ซึ่งสามารถเป็นที่พึ่งแก่ชุมชน  และ
จังหวัดชุมพร  จึงมีแนวคิดในการศึกษารูปแบบการบริหารการพัฒนาและการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่ผู้สูงอายุ เพื่อการ
พึ่งพาตนเอง  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีอาชีพ มีรายได้เสริม ได้มาเจอเพื่อน พบปะเพื่อนระหว่างการอบรม ท าให้ ผู้สูงอายุได้มี
สุขภาพจิตดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยเหลือรัฐสวัสดิการอีกทางหนึ่ง  ที่สถาบันการศึกษาได้ช่วยเหลือ
ทางการศึกษา ให้ผู้สูงอายุมีงานท า พึ่งพาตนเองได้  ถือว่าเป็นนโยบายเชิงรุก เพื่อสนับสนุนนโยบายเชิงรับ คือ การรับเงิน
ช่วยเหลือผู้สูงอายุและที่ส าคัญที่สุดผู้วิจัยอยากจะเห็นภาพของ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อยู่ในใจของประชาชน
จังหวัดชุมพร  ที่เขาได้เอ่ยนามว่า “เขาโชคดีที่มี สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร” เป็นสถาบันที่
สร้างอาชีพ สร้างเพื่อน สร้างมิตรไมตรี สมกับค าว่า “ I LOVE KMITL” 

จึงท าให้ผู้วิจัย  มีแนวคิดในการช่วยเหลือผู้สูงอายุโดยให้ความรู้  ซึ่งเป็นความรู้ที่เรามีอยู่ในองค์การอยู่แล้วให้เกิด
ประโยชน์เพื่อผู้สูงอายุได้พึ่งพาตนเองได้  จึงท าวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารการพัฒนาและการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่
ผู้สูงอายุเพื่อการพึ่งพาตนเอง 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้  ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของ Honadal เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา ซึ่ง
เป็นแนวคิดการออกแบบโครงการเชิงทดลอง โครงการน าร่อง  โครงการสาธิต  และโครงการปฏิบัติจริง หรือโครงการเต็ม
รูปแบบ 
หน่วยการวิเคราะห์ 

รับสมัครผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการทดลองอบรมหลักสูตรระยะสั้น จ านวน 50 คน หรือผู้วิจัยรับสมัครอาสาสมัคร 
มาเข้าร่วมโครงการทดลอง     
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ  
 คือ การได้มาซึ่งความรู้ส าหรับการแก้ไขปัญหาของการพัฒนาเพื่อค้นพบความต้องการของสังคม หรือของผู้สูงอายุ 
โดยเฉพาะการแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมในการก าหนดหลักสูตรการอบรมระยะสั้นที่ผู้สูงอายุต้องการ  และสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ด้วย 
วิธีด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  มีแนวทางการวิจัยดังนี ้  

โครงการทดลอง  มีแนวทางการวิจัย 5 แนวทาง ดังนี้  
1. เพื่อนิยามปัญหา คือ ก าหนดปัญหา ผู้สูงอายุไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ (รายได้ไม่เพียงพอ) รัฐบาลจัดสวัสดิการ

ไม่เพียงพอ  
   2. วิเคราะห์ในสิ่งท่ียังไม่ทราบ เพื่อลดความไม่แน่นอน และเพิ่มความรู้เกี่ยวกับปัญหา ท้ังในด้านสาเหตุและแนวโน้ม
ที่อาจเกิดขึ้นได้                      
   3. ก าหนดวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มรายได้แก่ผู้สูงอายุ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ จากหลักสูตรการอบรมระยะสั้น  

   4. เพื่อเอาชนะความขาดแคลน และท าลายจุดที่เป็นคอขวด (Bottle – Necks)หรือท าจุดที่ท าให้การพัฒนาเป็น
อย่างล่าช้า เช่น การขาดแคลนความรู้ ซึ่ง สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้  ขาดโอกาส  
ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่ สจล. เป็นต้น 
 โครงการทดลองนั้นมีลักษณะเป็นการพัฒนาโดยการอาศัยการลองผิดลองถูก ท่ีเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างข้อมูลเพิ่มประสบการณ์ การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
เพราะบทบาทของผู้มีส่วนร่วม จะเป็นจุดแข็งของโครงการทดลองนี้  
 โครงการน าร่อง  เป็นการน าหลักสูตรอบรมระยะสั้น  ทดสอบการอบรมกับผู้สูงอายุ จ านวน 50 คน ซึ่งในขั้นตอนนี้
การด าเนินโครงการน าร่อง (ขั้นที่ 2 ของโครงการเชิงการทดลอง)เป็นการทดสอบผลที่ได้จากโครงการทดลองภายใต้
สภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Under Realistic Conditions) และประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ  ในลักษณะของโครงการต้นแบบ 
ก่อนที่จะไปด าเนินการในขนาดที่ใหญ่ขึ้นต่อไป ซึ่งตัวแปรต่างๆ จะเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดต้นทุนของโครงการที่สูงมาก ผู้วิจัย
ต้องพิจารณาตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้สูงอายใุนท้องถิ่น ท้ังในเรื่อง ชีวิตความเป็นอยู่ ความต้องการ 
 2. ความหลากหลายทางค่านิยมทางวัฒนธรรมและปทัสถานของผูส้งูอายุหรือชุมชนในท้องที่ ความยินยอมที่จะ
เปลี่ยนแปลง (Amenability to Change) 
 3. ลักษณะทางวัฒนธรรมที่หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและทัศนคตทิี่มีต่อผู้สูงอายุ          
 4. ลักษณะความสัมพันธ์ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการของผู้สงูอายุชุมชน 

5. ช่องทางของการร่วมมือ การมสี่วนร่วม การปฏิสมัพันธ์ และการสื่อสารของผู้สูงอายุ     
6. ทัศนคติที่มีต่อความเสี่ยง มาตรฐานความส าเร็จ ปัจจัยกระตุ้นและปัจจัยจูงใจต่าง ๆ ดังนั้น การฝึกอบรมให้กับ

ผู้สูงอายุ ก็จะเป็นหลักประกันความส าเร็จได้ในระดับหนึ่ง และหากโครงการน าร่องนั้นสามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ปทัสถานทางสังคมได้ หรือกระจายรายได้  และความรู้ที่มีประโยชน์แก่ผู้สูงอายไุด้ หรือเพิ่มระดับการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุได้ 
ผลกระทบที่ประเมินค่าไม่ได้เหล่านี้ ก็อาจจะคุ้มค่า แม้จะเป็นการลงทุนที่สูงแค่ไหนก็ตาม   
 โครงการสาธิต  ผู้วิจัยน าเสนอผลการประเมินผูเ้ข้ารบัการอบรมหลกัสูตรระยะสั้น  ซึ่งผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพอตนเอง
ได้  สามารถยกระดับรายได้ของตนเอง   และน าเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ความส าคัญและก าหนดแผนพัฒนาและงบประมาณในการจัดท าหลักสูตรการอบรม
ระยะสั้นแก่ผู้สูงอายุ       

โครงการเต็มรูปแบบ ผู้วิจัยน าผลการทดลองที่ได้ไปใช้เป็นการทั่วไปเพื่อขยายผลศักยภาพของการ เปิดอบรม
หลักสูตรระยะสั้น แก่ผู้สูงอายุ เพื่อการพึ่งพาตนเองได้                       
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา วิเคราะห์เนื้อหา  
ระยะเวลาการวิจัย 

ระยะเวลาโครงการ 2 ปี 
วันท่ีเริ่มต้น 1 ตุลาคม 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562 (ท้ังนี้ได้รับการสนับสนุนเฉพาะงบประมาณปี พ.ศ. 2560 

เท่านั้น) จึงสิ้นสุดการวิจัยเพียงแค่โครงการทดลอง และโครงการน าร่องเท่านั้น 
พ้ืนที่ด าเนินการ : จังหวัดชุมพร  
 การเลือกกลุ่มตัวอยา่ง ผู้วิจัยได้ปรกึษากับเจ้าหน้าที่ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร ให้
ค าแนะน าพ้ืนท่ีที่มีโรงเรียนผู้สูงอายุ  และชุมชนที่เพ่ิงเริ่มก่อตัวชมรมผู้สูงอายเุพื่อให้กลุ่มดังกล่าวมีความมั่นคง สามารถ
พึ่งตนเองได้ ซึ่งมีกลุม่ผูสู้งอายุ 2 กลุ่มดังนี ้
  1. โรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจวิถไีทย ต.ถ้ าสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร 
  2. ชมรมผูสู้งอายุบ้านบางจาก  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางจาก ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
 



2007

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

   4. เพื่อเอาชนะความขาดแคลน และท าลายจุดท่ีเป็นคอขวด (Bottle – Necks)หรือท าจุดที่ท าให้การพัฒนาเป็น
อย่างล่าช้า เช่น การขาดแคลนความรู้ ซึ่ง สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้  ขาดโอกาส  
ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่ สจล. เป็นต้น 
 โครงการทดลองนั้นมีลักษณะเป็นการพัฒนาโดยการอาศัยการลองผิดลองถูก ท่ีเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างข้อมูลเพิ่มประสบการณ์ การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
เพราะบทบาทของผู้มีส่วนร่วม จะเป็นจุดแข็งของโครงการทดลองนี้  
 โครงการน าร่อง  เป็นการน าหลักสูตรอบรมระยะสั้น  ทดสอบการอบรมกับผู้สูงอายุ จ านวน 50 คน ซึ่งในขั้นตอนนี้
การด าเนินโครงการน าร่อง (ขั้นที่ 2 ของโครงการเชิงการทดลอง)เป็นการทดสอบผลที่ได้จากโครงการทดลองภายใต้
สภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Under Realistic Conditions) และประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ  ในลักษณะของโครงการต้นแบบ 
ก่อนที่จะไปด าเนินการในขนาดที่ใหญ่ขึ้นต่อไป ซึ่งตัวแปรต่างๆ จะเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดต้นทุนของโครงการที่สูงมาก ผู้วิจัย
ต้องพิจารณาตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้สูงอายใุนท้องถิ่น ท้ังในเรื่อง ชีวิตความเป็นอยู่ ความต้องการ 
 2. ความหลากหลายทางค่านิยมทางวัฒนธรรมและปทัสถานของผูส้งูอายุหรือชุมชนในท้องที่ ความยินยอมที่จะ
เปลี่ยนแปลง (Amenability to Change) 
 3. ลักษณะทางวัฒนธรรมที่หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและทัศนคตทิี่มีต่อผู้สูงอายุ          
 4. ลักษณะความสัมพันธ์ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการของผู้สงูอายุชุมชน 

5. ช่องทางของการร่วมมือ การมสี่วนร่วม การปฏิสมัพันธ์ และการสื่อสารของผู้สูงอายุ     
6. ทัศนคติที่มีต่อความเสี่ยง มาตรฐานความส าเร็จ ปัจจัยกระตุ้นและปัจจัยจูงใจต่าง ๆ ดังนั้น การฝึกอบรมให้กับ

ผู้สูงอายุ ก็จะเป็นหลักประกันความส าเร็จได้ในระดับหนึ่ง และหากโครงการน าร่องนั้นสามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ปทัสถานทางสังคมได้ หรือกระจายรายได้  และความรู้ที่มีประโยชน์แก่ผู้สูงอายไุด้ หรือเพิ่มระดับการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุได้ 
ผลกระทบที่ประเมินค่าไม่ได้เหล่านี้ ก็อาจจะคุ้มค่า แม้จะเป็นการลงทุนที่สูงแค่ไหนก็ตาม   
 โครงการสาธิต  ผู้วิจัยน าเสนอผลการประเมินผูเ้ข้ารบัการอบรมหลกัสูตรระยะสั้น  ซึ่งผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพอตนเอง
ได้  สามารถยกระดับรายได้ของตนเอง   และน าเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ความส าคัญและก าหนดแผนพัฒนาและงบประมาณในการจัดท าหลักสูตรการอบรม
ระยะสั้นแก่ผู้สูงอายุ       

โครงการเต็มรูปแบบ ผู้วิจัยน าผลการทดลองที่ได้ไปใช้เป็นการทั่วไปเพื่อขยายผลศักยภาพของการ เปิดอบรม
หลักสูตรระยะสั้น แก่ผู้สูงอายุ เพื่อการพึ่งพาตนเองได้                       
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา วิเคราะห์เนื้อหา  
ระยะเวลาการวิจัย 

ระยะเวลาโครงการ 2 ปี 
วันท่ีเริ่มต้น 1 ตุลาคม 2560 วันท่ีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562 (ท้ังนี้ได้รับการสนับสนุนเฉพาะงบประมาณปี พ.ศ. 2560 

เท่านั้น) จึงสิ้นสุดการวิจัยเพียงแค่โครงการทดลอง และโครงการน าร่องเท่านั้น 
พ้ืนที่ด าเนินการ : จังหวัดชุมพร  
 การเลือกกลุ่มตัวอยา่ง ผู้วิจัยได้ปรกึษากับเจ้าหน้าที่ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร ให้
ค าแนะน าพ้ืนท่ีที่มีโรงเรียนผู้สูงอายุ  และชุมชนที่เพ่ิงเริ่มก่อตัวชมรมผู้สูงอายเุพื่อให้กลุ่มดังกล่าวมีความมั่นคง สามารถ
พึ่งตนเองได้ ซึ่งมีกลุม่ผูสู้งอายุ 2 กลุ่มดังนี ้
  1. โรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจวิถไีทย ต.ถ้ าสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร 
  2. ชมรมผูสู้งอายุบ้านบางจาก  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางจาก ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
 



2008

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กรอบแนวคิดและทฤษฎ ี
ในการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารการพัฒนาและการเปิดหลักสูตรระยะสั้นแก่ผู้สูงอายุ เพื่อการพึ่งพาตนเอง 

มีกรอบแนวคิดทฤษฎี ดังนี้ 
 1. การบริหารการพัฒนา 
 2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารโครงการ 

3. มาตรฐานและกระบวนการออกแบบโครงการ 
4. ปัญหาของการออกแบบโครงการและการน าไปปฏิบตัิที่มักเกิดขึน้ 

 5. การจัดการโครงการในมุมมองของการประสานร่วมกันระหว่างการออกแบบและการน าไปปฏิบัติ 
6. การพัฒนาการปฏิบัติโครงการด้วยกรอบแนวคิดการออกแบบโครงการเชิงการทดลอง 

จากหัวข้อข้างต้น เราสามารถก าหนดขั้นตอนของโครงการได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นตอนการทดลองโครงการ ( Experimental Project) [1] 
 โดยทั่วไปแล้วโครงการทดลองจะมีขนาดเล็ก เน้นการส ารวจตรวจค้นและกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูง แต่ไม่สามารถ
คาดหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจโดยตรงได้ ซึ่งผลประโยชน์ท่ีจะได้รับคือการได้มาซึ่งความรู้ส าหรับการแก้ปัญหาของการ
พัฒนาหรือเพื่อค้นพบความต้องการของสังคม โดยเฉาะในเรื่องของการก าหนดปัญหาและการแสวงหาทางเลือกที่เป็นไปได้ใน
การแก้ปัญหานั้น และจะเหมาะสมอย่างมากกับสถานการณ์ที่ยังไม่ได้มีการก าหนดปัญหาที่ชัดเจน หรือแนวทางการแก้ปัญหา
ยังไม่ได้มีการทดสอบอย่างกว้างขวาง และยังไม่สามารถพยากรณ์ผลจากการด าเนินโครงการได้โดยง่าย 
 โครงการทดลองมีแนวทางที่ใช้อยู่ 5 แนวทาง ดังนี้ (1) ใช้เพื่อนิยามปัญหา (2) ใช้เพื่อวิเคราะห์สิ่งที่ยังไม่ทราบ 
(3) ใช้เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ที่มีประสิทธิผลสูงสุด (4) ใช้เพื่อเอาชนะความขาดแคลนต่างๆ (5) บางกิจกรรมก็จ าเป็นต้องใช้
การทดลองทางธรรมชาติ  

โครงการทดลองนั้นมีลักษณะเป็นการพัฒนาโดยอาศัยการลองผิดลองถูก (trials and errors) ที่เป็นการรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้มากที่สุดเท่าท่ีจะมากได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างข้อมูลจากการเพิ่มพูนประสบการณ์การมี
ส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ เพราะบทบาทของการมีส่วนร่วมนั้นเป็นมิติที่เป็นจุดแข็งที่สุดของการแนวคิดเชิงการ
ทดลองนี้ 

 
โครงการน าร่อง( Pilot Projects) 

โครงการน าร่องจะถูกด าเนินการในสองรูปแบบหลักๆ ด้วยกัน คือ (1) เป็นการทดสอบการใช้งานของกระบวนการ
ใหม่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับโครงการทดลองก่อนหน้านั้น และ (2) เป็นการทดสอบความเหมาะสมของ
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและการปรับปรุงโครงการที่ก าหนดไว้ให้เข้ากับท้องถิ่นนั้น 
 การด าเนินโครงการน าร่อง (ขั้นที่ 2 ของโครงการเชิงการทดลอง) จะต้องด าเนินการโดยอาศัยผลจากโครงการ
ทดลองอย่างระมัดระวัง กล่าวคือ ในบางครั้งอาจจะเป็นลักษณะขององค์การที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน (unreplicable) หรือ
เครื่องมือที่ถูกใช้เพื่อบรรลุความส าเร็จทางการทดลองน้ัน จะต้องมีการควบคุมให้การด าเนินการนั้นแยกต่างหากจาก
สภาพแวดล้อมปกติ โดยปราศจากอิทธิพลที่อาจบิดเบือนหรือแทรกแซงให้การทดลองนั้นไม่สามารถควบคุมได้ ที่ปรากฏอยู่ใน
โลกแห่งความเป็นจริง (real world) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องป้องกันไม่ให้โครงการน าร่องนั้นได้รับอิทธิพลจากการเมืองและ
การบริหารทั่วไปของรัฐ 
 โครงการน าร่องจะถูกด าเนินการโดยพิจารณาถึงตัวแปรดังนี้ [2] 
 1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประชาชนในท้องถิ่น ทั้งในเรื่อง ชีวิตความเป็นอยู่ ความต้องการ และกระบวนการที่
เหมาะสมและเป็นไปได้ที่จะน าไปใช้ 
 2. ลักษณะทางนิเวศวิทยา (ecology) เฉพาะของพื้นที่ เพื่อการพิจารณาทางเลือกที่จะน าเสนอ 

 3. ความหลากหลายทางค่านิยมทางวัฒนธรรมและปทัสถานของคนหรือชุมชนในท้องที่ ความยินยอมที่จะ
เปลี่ยนแปลง (amenability to change) และระดับของการควบคุมที่คนในพื้นที่มีต่อปัจจัยต่างๆที่จะไปก าหนด หรือรักษา 
หรือปรับเปลี่ยนค่านิยมนั้นๆ  
 4. ลักษณะทางวัฒนธรรมที่หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและทัศนคติที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจเจกชน 
 5. ลักษณะความสัมพันธ์ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการของชุมชน ที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะถูก
น าเสนอให ้
 6. รูปแบบของภาวะผู้น า และ ช่องทางของการร่วมมือ การมีส่วนร่วม การปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสารภายในชุมชน 
 7. ทัศนคติที่มีต่อความเสี่ยง มาตรฐานความส าเร็จ และปัจจัยกระตุ้นและปัจจัยจูงใจต่างๆ  
 ตัวแปรเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์การนั้นมีการปรับตัวเพื่อให้เกิดความราบรื่นของการสื่อสารสองทาง 
(two-way communications flow) ระหว่างคนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ ในทางที่จะน าไปสู่การจัดหาช่องทางของการมีส่วน
ร่วม การรักษาไว้ซึ่งการสื่อสารที่เป็นระเบียบ สนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อ านวยความสะดวกใน
การส่งมอบบริการ และช่วยในการระดมทรัพยากรที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนโครงการ 
โครงการสาธิต (Demonstration Projects) [3] 
 เป้าหมายของโครงการสาธิตคือ เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิธีการใหม่ ( innovation) ที่ดีกว่าวิธีการแบบเดิมๆ กล่าวคือ 
ดีกว่าในมิติ ความมีผลิตภาพ มีต้นทุนระหว่างผลิตที่ต่ ากว่า ยกระดับรายได้ หรือ ส่งมอบบริการสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่า ซึ่งโครงการสาธิตจะสามารถใช้ในฐานะที่เป็นจุดเปลีย่นผา่น (transition) ระหว่างการทดลองและการน าไปปฏิบัติ ซึ่ง
จ าเป็นต้องพึง่พาผลผลิตจากโครงการทดลองและโครงการน าร่อง ที่มีฐานะเป็นเสมือนนวัตกรรม และจ าเป็นต้องถูกปรับปรุง
อย่างปราณีตเพื่อให้เป็นเครื่องมือท่ีสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังในทางสังคมและเศรษฐกิจได้จริง ทั้งนี้ ขั้นตอนนี้ก็ยัง
ถือว่ามีระดับความเสี่ยงที่สูงอยู่ และถึงแม้ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่ต้องแบกรับร่วมกันทั้งสองฝ่าย ระหว่างผู้สนับสนุนโครงการ
และผู้รับประโยชน์ แต่หากโครงการล้มเหลว ผู้ที่ได้รับผลจากความเสี่ยงนั้นอย่างรุนแรงก็จะเป็นชาวบ้านผู้รับประโยชน์จาก
โครงการมากกว่า 
 โครงการสาธิตยังเป็นเสมือนวิธีการในการกระจายองค์ความรู้ของนวัตกรรมไปยังพื้นที่ต่างๆ ซึ่งจ าเป็นต้องมี
คุณลักษณะเฉพาะดังนี้  

(1) สร้างผลก าไรให้กับกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการใช้องค์ความรู้ของนวัตกรรมนั้นๆ และรวมถึงวิธีการที่ก าหนดขึ้นเพื่อ
สนับสนุนนวัตกรรมนั้นด้วย  

(2) กระบวนการและโครงการต้องเป็นที่ยอมรับและดึงดูดใจต่อกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้วย  
(3) ผลผลิตและการด าเนินงานต้องสอดรับ (compatible) กับวัฒนธรรมดั้งเดิม และเรียบง่ายเพียงพอต่อการปฏิบัติ

ได้ของชาวบ้าน  
(4) ต้องอาศัยองค์ความรู้ วัตถุดิบ และทรัพยากรที่สามารถแสวงหาได้ง่าย  
(5) องค์ประกอบอื่นๆ เช่น การประกันผลผลิต การสนับสนุนจากรัฐ สิ่งกระตุ้นต่างๆ รวมถึงความช่วยเหลือทั้ง

ทางด้านเงินทุนและทรัพยากร ต้องเป็นไปเพื่อลดระดับความเสี่ยงและความหวาดกลัวต่อการเริ่มต้นโครงก ารของ
กลุ่มเป้าหมายจนกว่าโครงการสาธิตจะส าเร็จ และ  

(6) ในบางกรณี โครงการสาธิตควรเป็นโครงการที่มีการใช้จ่ายในระยะสั้น แต่เน้นการส่งมอบให้เกิดเป็นโครงการ
ระยะยาวของบุคคลหรือกลุ่มต่างๆ ที่สนใจจะน าไปปฏิบัติเป็นการทั่วไปต่อไป 
โครงการเต็มรูปแบบ (Replication and Full-Scale Production Projects) 

การน าผลการทดลองที่ได้ไปใช้เป็นการทั่วไปนั้นคือขั้นตอนสุดท้ายของล าดับการพัฒนาการการทดลองนี้ โดยมี
เป้าหมายหลักคือ เพื่อขยายผลศักยภาพของการผลิตและการบริหาร หรือคือการส่งมอบกระบวนการหรือระบบการ
ด าเนินงานไปสู่หน่วยงานหลักเพื่อปรับให้เป็นการบริหารงานประจ าต่อไป (routine administration) 
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 3. ความหลากหลายทางค่านิยมทางวัฒนธรรมและปทัสถานของคนหรือชุมชนในท้องที่ ความยินยอมที่จะ
เปลี่ยนแปลง (amenability to change) และระดับของการควบคุมที่คนในพื้นที่มีต่อปัจจัยต่างๆที่จะไปก าหนด หรือรักษา 
หรือปรับเปลี่ยนค่านิยมนั้นๆ  
 4. ลักษณะทางวัฒนธรรมที่หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและทัศนคติที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจเจกชน 
 5. ลักษณะความสัมพันธ์ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการของชุมชน ที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะถูก
น าเสนอให ้
 6. รูปแบบของภาวะผู้น า และ ช่องทางของการร่วมมือ การมีส่วนร่วม การปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสารภายในชุมชน 
 7. ทัศนคติที่มีต่อความเสี่ยง มาตรฐานความส าเร็จ และปัจจัยกระตุ้นและปัจจัยจูงใจต่างๆ  
 ตัวแปรเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์การนั้นมีการปรับตัวเพื่อให้เกิดความราบรื่นของการสื่อสารสองทาง 
(two-way communications flow) ระหว่างคนในพื้นท่ีและเจ้าหน้าท่ี ในทางท่ีจะน าไปสู่การจัดหาช่องทางของการมีส่วน
ร่วม การรักษาไว้ซึ่งการสื่อสารที่เป็นระเบียบ สนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อ านวยความสะดวกใน
การส่งมอบบริการ และช่วยในการระดมทรัพยากรที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนโครงการ 
โครงการสาธิต (Demonstration Projects) [3] 
 เป้าหมายของโครงการสาธิตคือ เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิธีการใหม่ ( innovation) ที่ดีกว่าวิธีการแบบเดิมๆ กล่าวคือ 
ดีกว่าในมิติ ความมีผลิตภาพ มีต้นทุนระหว่างผลิตที่ต่ ากว่า ยกระดับรายได้ หรือ ส่งมอบบริการสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่า ซึ่งโครงการสาธิตจะสามารถใช้ในฐานะที่เป็นจุดเปลีย่นผา่น (transition) ระหว่างการทดลองและการน าไปปฏิบัติ ซึ่ง
จ าเป็นต้องพึง่พาผลผลิตจากโครงการทดลองและโครงการน าร่อง ที่มีฐานะเป็นเสมือนนวัตกรรม และจ าเป็นต้องถูกปรับปรุง
อย่างปราณีตเพื่อให้เป็นเครื่องมือท่ีสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังในทางสังคมและเศรษฐกิจได้จริง ทั้งนี้ ขั้นตอนนี้ก็ยัง
ถือว่ามีระดับความเสี่ยงที่สูงอยู่ และถึงแม้ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่ต้องแบกรับร่วมกันทั้งสองฝ่าย ระหว่างผู้สนับสนุนโครงการ
และผู้รับประโยชน์ แต่หากโครงการล้มเหลว ผู้ที่ได้รับผลจากความเสี่ยงนั้นอย่างรุนแรงก็จะเป็นชาวบ้านผู้รับประโยชน์จาก
โครงการมากกว่า 
 โครงการสาธิตยังเป็นเสมือนวิธีการในการกระจายองค์ความรู้ของนวัตกรรมไปยังพื้นที่ต่างๆ ซึ่งจ าเป็นต้องมี
คุณลักษณะเฉพาะดังนี้  

(1) สร้างผลก าไรให้กับกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการใช้องค์ความรู้ของนวัตกรรมนั้นๆ และรวมถึงวิธีการที่ก าหนดขึ้นเพื่อ
สนับสนุนนวัตกรรมนั้นด้วย  

(2) กระบวนการและโครงการต้องเป็นที่ยอมรับและดึงดูดใจต่อกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้วย  
(3) ผลผลิตและการด าเนินงานต้องสอดรับ (compatible) กับวัฒนธรรมดั้งเดิม และเรียบง่ายเพียงพอต่อการปฏิบัติ

ได้ของชาวบ้าน  
(4) ต้องอาศัยองค์ความรู้ วัตถุดิบ และทรัพยากรที่สามารถแสวงหาได้ง่าย  
(5) องค์ประกอบอื่นๆ เช่น การประกันผลผลิต การสนับสนุนจากรัฐ สิ่งกระตุ้นต่างๆ รวมถึงความช่วยเหลือทั้ง

ทางด้านเงินทุนและทรัพยากร ต้องเป็นไปเพื่อลดระดับความเสี่ยงและความหวาดกลัวต่อการเริ่มต้นโครงก ารของ
กลุ่มเป้าหมายจนกว่าโครงการสาธิตจะส าเร็จ และ  

(6) ในบางกรณี โครงการสาธิตควรเป็นโครงการที่มีการใช้จ่ายในระยะสั้น แต่เน้นการส่งมอบให้เกิดเป็นโครงการ
ระยะยาวของบุคคลหรือกลุ่มต่างๆ ที่สนใจจะน าไปปฏิบัติเป็นการทั่วไปต่อไป 
โครงการเต็มรูปแบบ (Replication and Full-Scale Production Projects) 

การน าผลการทดลองที่ได้ไปใช้เป็นการทั่วไปนั้นคือขั้นตอนสุดท้ายของล าดับการพัฒนาการการทดลองนี้ โดยมี
เป้าหมายหลักคือ เพื่อขยายผลศักยภาพของการผลิตและการบริหาร หรือคือการส่งมอบกระบวนการหรือระบบการ
ด าเนินงานไปสู่หน่วยงานหลักเพื่อปรับให้เป็นการบริหารงานประจ าต่อไป (routine administration) 
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ปัญหาที่ส าคัญของการด าเนินการในขั้นตอนนี้คือ สมมติฐานที่ก าหนดว่า ฝ่ายประจ านั้นจะสามารถน าผลผลิตที่ได้
จากกระบวนการเชิงการทดลองไปปฏิบัติในลักษณะงานประจ าต่อไปได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วพบว่า มักจะพบกับความ
ยากล าบากท่ีมิได้มุ่งหวังอยู่เสมอ (unanticipated difficulties)  

ปัญหาเกี่ยวกับองค์การและการจัดการนั้น (organizational and operational problems) ได้กลายเป็นปัญหาที่
ส าคัญที่สุดของการออกแบบโครงการ หลายๆ โครงการต้องประสบกับความล้มเหลวเนื่องจากไม่มีความสามารถในการสรรหา
บุคลากร และไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าท่ีได้ หรือไม่สามารถจัดหาแรงสนับสนุนทางการบริหารให้เจ้าหน้าท่ีได้ 
นอกจากนี้ ระบบ Bureaucracy ก็เป็นปัญหาเช่นกัน ทั้งในเรื่องระเบียบและการควบคุม หรือปัญหาจากงานเอกสารจ านวน
มาก หรือปัญหาจากความห่างไกลของส านักงานใหญ่กับพื้นที่ด าเนินการ หรือปัญหาวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่มีความพร้อม ปัญหา
ความไม่สมัครใจท างานในถิ่นทุรกันดารของเจ้าหน้าที่ อันเนื่องจากมาจากพื้นฐานของเขา (background) ซึ่งเป็นปัญหาที่
ส าคัญมาก 

ปัญหาเกี่ยวกับองค์การมักจะเป็นความล้มเหลวในการออกแบบโครงการให้มีความเหมาะสมกับความสามารถของ
หน่วยงานในพ้ืนท่ี ซึ่งจากการศึกษาแล้วพบว่า ไม่มีรูปแบบองค์การแบบใดแบบหนึ่งที่มีประสทิธิภาพหรือประสทิธิผลสงูสุด แต่
ละแบบก็จะมีจุดแข็งและข้อจ ากัดเป็นของตัวเอง และจะเหมาะสมกับรูปแบบทางการเมือง การบริหาร และวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน โดยสามารถจ าแนกรูปแบบท่ีมักปรากฏได้ดังนี้ 

1. รูปแบบของแผนกหรือกระทรวงที่มีอยู่เดิม (existing department or ministry) ในกรณีที่โครงการนั้นสามารถ
ด าเนินการในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานท่ีมีอยู่เดิม (ongoing program) โดยไม่ต้องสร้างหน่วยงานเฉพาะขึ้นใหม่ 

2. หน่วยงานทางการจัดการโครงการที่จัดต้ังข้ึนเป็นการเฉพาะ (distinct project management unit) แต่ยังอยู่
ภายใต้กระทรวงที่มีอยู่เดิม โดยที่ทรัพยากรทั้งหมดที่จ าเป็นในการจัดการโครงการหรือการสนับสนุนต่างๆ  จะได้รับมาจาก
หน่วยจัดตั้งพิเศษที่มีโครงสร้างในลักษณะ Matrix (กลุ่มงานเฉพาะกิจท่ีอาศัยทรัพยากรและผู้เช่ียวชาญจากแผนกต่างๆ ใน
องค์การเดิม) 

3. กลุ่มงานอิสระนอกโครงสร้างปกติของรัฐบาล (autonomous unit) ท่ีมีการมอบหมายอ านาจและทรัพยากรให้
อย่างเพียงพอในการด าเนินการ ทั้งในด้านการสรรหาบุคลากร การจ้างงานและการฝึกอบรม การจ่ายเงินเดือนและการอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ที่สูงกว่าเจ้าหน้าที่ปกติ รวมถึงอ านาจในการติดต่อกับหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนทางด้าน
เทคนิคและการเงินจากต่างประเทศ 

4. กลุ่มปฏิบัติงานประจ าท้องที่ในลักษณะของการกระจายอ านาจ (decentralized field unit) ที่ต้องรายงานผล
การด าเนินงานให้กับส่วนกลาง ซึ่งมักจะจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการโครงการที่มลีักษณะเฉพาะหรือโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ส่วนกลาง
ไม่สามารถด าเนินการโดยตรงได้ 

5. คณะกรรมการประสานการท างานเฉพาะกิจ (interagency coordinating committee) โดยจะเป็นการบูรณา
การปัจจัยน าเข้า (inputs) จากหลากหลายหน่วยงาน อาทิเช่น หน่วยงานผู้ให้ความช่วยเหลือ ภาครัฐ หรือภาคเอกชน โดย
เจ้าหน้าท่ีอาจจะมาจากหน่วยงานเดียวหรือหลายๆ หน่วยงานก็ได้ 

6. การรับเหมางานจากภาคธุรกิจ (private contractor) ที่จะเข้ามาจัดการทางด้านโครงสร้างและการด าเนินงาน
ของโครงการเองทั้งหมด โดนมีรัฐคอยก ากับควบคุมการท างาน หรือเป็นไปในลักษณะ Turnkey Project ที่ภาคเอกชนจะเข้า
มาก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุนด้วยตนเอง และส่งมอบการด าเนินการให้กับรัฐเมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว (สร้างก่อนจ่ายที
หลัง) 

7. หน่วยงานของรัฐในระดับรัฐ จังหวัด หรือท้องถิ่น (lower level of government) ที่อาจจะด าเนินการโดยมีรัฐ
เป็นผู้ติดตามและควบคุมหรือไม่ก็ได้ 

8. การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (joint venture) ที่เป็นการร่วมกันรับผิดชอบทั้งในเรื่อง โครงสร้าง 
กระบวนการ การส่งมอบสินค้าหรือบริการ และการบ ารุงรักษา โดยจะมีการก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
แต่ละฝ่ายไว้อย่างชัดเจน 

รูปแบบที่เหมาะสมขององค์การนั้นจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของโครงการ ลักษณะของโครงสร้างการบริหาร ลักษณะของ
ภาวะผู้น า ความพร้อมของบุคลากร เทคโนโลยี พ้ืนท่ีที่ด าเนินการ และรูปแบบการบริการ 

ในกรณีของรูปแบบการบริหารที่มักถูกน ามาใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง มีดังต่อไปนี้  
1. ต้องให้ความส าคัญต่อการท าความเข้าใจในเรื่องข้อตกลงหรือเง่ือนไขของการกู้ยืม ก่อนที่จะมีการอนุมัติเงินทุน 

เพราะถ้ารัฐบาลไม่ประสงค์จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงแล้ว ก็จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ 
2. การใช้จ่ายเงินควรจะกระท าในลักษณะที่เป็นการสนับสนุนต่อการบรรลุความส าเร็จ และต้องเป็นความส าเร็จ

หรือความก้าวหน้าที่สามารถวัดได้โดยง่าย เช่น การให้รางวัลหรือการลงโทษในกรณีที่เกิดหรือไม่เกิดพฤติกรรมที่ปรารถนา 
ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับขนาดของการใช้จ่ายในภาพรวมด้วย 

3. หน่วยงานผู้รับความช่วยเหลือทางการเงินควรจะต้องอุดหนุนเงินให้กับท้องถิ่นด้วย เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว รัฐบาลก็
จะได้รับแรงกระตุ้นเนื่องจากต้องร่วมรับผิดชอบทางด้านเงินทุนหากด าเนินงานล้มเหลวด้วย หรืออาจก าหนดให้รัฐบาลต้องคืน
เงินโดยทันทีหากรัฐบาลไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้ หรืออาจ
ก าหนดให้ไม่จ าเป็นต้องช าระหนี้บางส่วนหากสามารถสร้างผลงานได้อย่างเป็นท่ีพอใจ 

4. หน่วยงานผู้ให้ความช่วยเหลือต้องกล้าที่จะยุติโครงการหากโครงการนั้นมีผลงานท่ีไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย หรือ
มิได้บรรลุตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ 

นอกจากนี้ อิทธิพลจากทางการเมืองหรือภาวะผู้น าของผู้มีอ านาจก็จะมีผลอย่างมากต่อโครงการ ยกตัวอย่างเช่น 
Lee Kuan Yew นายกรัฐมนตรีของ Singapore หรือ Tun Abdul Razak นายกรัฐมนตรีของ Malaysia ที่มีส่วนช่วยอย่าง
มากต่อความส าเร็จของโครงการพัฒนาในประเทศของเขา ในทางกลับกัน หากความกระตือรือร้นทางการเมืองหรือของผู้มี
อ านาจได้ลดลงไป กระบวนการต่างๆ ก็จะกลับมาหยุดนิ่งเหมือนเดิม กล่าวคือ หากปราศจากแนวทางการสนับสนุนทางการ
บริหาร และความมุ่งมั่นทางการเมืองแล้ว ท้ังในเรื่อง งบประมาณ ความก้าวหน้าของงาน และเทคนิคต่างๆ ก็จะไม่เพียงพอใน
การที่จะประกันความส าเร็จของการส่งมอบโครงการไปสู่การบริหารงานท่ัวไปได้ 

เมื่อโครงการได้ด าเนินการเต็มรูปแบบได้อย่างพึงพอใจ และการด าเนินการและการส่งมอบกลไกต่างๆ ได้ถูกทดสอบ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หน่วยงานการพัฒนาก็เข้าสู่การเริ่มต้นกระบวนการสลายตัว หรือมีการเตรียมการเพื่อเข้าสู่โครงการต่อไป 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยพบว่า ประชุมกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่ผู้สูงอายุ จังหวัดชุมพร จ านวน 2 กลุ่ม 
คือ (1) กลุ่มผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจวิถีไทย ต.ถ้ าสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร ช้ีแจงการด าเนินโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 
และให้ผู้สูงอายุ ได้เลือกกิจกรรมหลักสูตรระสั้น ตามความต้องการของผู้สูงอายุ  ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าสิงห์, รองนายก อบต.,  สมาชิก อบต., ผู้สูงอายุ และ ปราชญ์ชุมชน เป็นต้น ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ท า
แบบส ารวจความต้องการการจัดกิจกรรมเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่ผู้สูงอายุได้เลื อกตามความต้องการ และผลความ
ต้องการเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ดังนี้ 
 1. การท าอาหารว่างเพื่อสุขภาพ และส าหรับทุกคนในครอบครัว ได้แก่ การท าไอศครีมเชอร์เบท 
 2. การปลูกผักยอด ผักกระถาง และการคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุ 
 3. กิจกรรมสันทนาการ เช่น ร้องเพลง ลีลาศ เต้นร า ร าวง  
 4. การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 
(2) กลุ่มชมรมผู้สูงอายุบ้านบางจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางจาก ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร ผู้สูงอายุได้เลือก
กิจกรรมเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ตามความต้องการของผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งน้ี ได้แก่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 
บ้านบางจาก, พยาบาลประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางจาก และผู้สูงอายุ ซึ่งคณะผู้วิจัย ได้ท าแบบส ารวจความ
ต้องการการจัดกิจกรรมเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่ผู้สูงอายุได้เลือกตามความต้องการ และผลความต้องการกิจกรรมการ
เรียนการสอน ดังนี้ 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

รูปแบบที่เหมาะสมขององค์การนั้นจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของโครงการ ลักษณะของโครงสร้างการบริหาร ลักษณะของ
ภาวะผู้น า ความพร้อมของบุคลากร เทคโนโลยี พ้ืนท่ีที่ด าเนินการ และรูปแบบการบริการ 

ในกรณีของรูปแบบการบริหารที่มักถูกน ามาใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง มีดังต่อไปนี้  
1. ต้องให้ความส าคัญต่อการท าความเข้าใจในเรื่องข้อตกลงหรือเง่ือนไขของการกู้ยืม ก่อนที่จะมีการอนุมัติเงินทุน 

เพราะถ้ารัฐบาลไม่ประสงค์จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงแล้ว ก็จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ 
2. การใช้จ่ายเงินควรจะกระท าในลักษณะท่ีเป็นการสนับสนุนต่อการบรรลุความส าเร็จ และต้องเป็นความส าเร็จ

หรือความก้าวหน้าที่สามารถวัดได้โดยง่าย เช่น การให้รางวัลหรือการลงโทษในกรณีที่เกิดหรือไม่เกิดพฤติกรรมที่ปรารถนา 
ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับขนาดของการใช้จ่ายในภาพรวมด้วย 

3. หน่วยงานผู้รับความช่วยเหลือทางการเงินควรจะต้องอุดหนุนเงินให้กับท้องถิ่นด้วย เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว รัฐบาลก็
จะได้รับแรงกระตุ้นเนื่องจากต้องร่วมรับผิดชอบทางด้านเงินทุนหากด าเนินงานล้มเหลวด้วย หรืออาจก าหนดให้รัฐบาลต้องคืน
เงินโดยทันทีหากรัฐบาลไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้ หรืออาจ
ก าหนดให้ไม่จ าเป็นต้องช าระหนี้บางส่วนหากสามารถสร้างผลงานได้อย่างเป็นท่ีพอใจ 

4. หน่วยงานผู้ให้ความช่วยเหลือต้องกล้าที่จะยุติโครงการหากโครงการนั้นมีผลงานท่ีไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย หรือ
มิได้บรรลุตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ 

นอกจากนี้ อิทธิพลจากทางการเมืองหรือภาวะผู้น าของผู้มีอ านาจก็จะมีผลอย่างมากต่อโครงการ ยกตัวอย่างเช่น 
Lee Kuan Yew นายกรัฐมนตรีของ Singapore หรือ Tun Abdul Razak นายกรัฐมนตรีของ Malaysia ที่มีส่วนช่วยอย่าง
มากต่อความส าเร็จของโครงการพัฒนาในประเทศของเขา ในทางกลับกัน หากความกระตือรือร้นทางการเมืองหรือของผู้มี
อ านาจได้ลดลงไป กระบวนการต่างๆ ก็จะกลับมาหยุดนิ่งเหมือนเดิม กล่าวคือ หากปราศจากแนวทางการสนับสนุนทางการ
บริหาร และความมุ่งมั่นทางการเมืองแล้ว ท้ังในเรื่อง งบประมาณ ความก้าวหน้าของงาน และเทคนิคต่างๆ ก็จะไม่เพียงพอใน
การที่จะประกันความส าเร็จของการส่งมอบโครงการไปสู่การบริหารงานท่ัวไปได้ 

เมื่อโครงการได้ด าเนินการเต็มรูปแบบได้อย่างพึงพอใจ และการด าเนินการและการส่งมอบกลไกต่างๆ ได้ถูกทดสอบ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หน่วยงานการพัฒนาก็เข้าสู่การเริ่มต้นกระบวนการสลายตัว หรือมีการเตรียมการเพื่อเข้าสู่โครงการต่อไป 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยพบว่า ประชุมกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่ผู้สูงอายุ จังหวัดชุมพร จ านวน 2 กลุ่ม 
คือ (1) กลุ่มผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงวัยใส่ใจวิถีไทย ต.ถ้ าสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร ช้ีแจงการด าเนินโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 
และให้ผู้สูงอายุ ได้เลือกกิจกรรมหลักสูตรระสั้น ตามความต้องการของผู้สูงอายุ  ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าสิงห์, รองนายก อบต.,  สมาชิก อบต., ผู้สูงอายุ และ ปราชญ์ชุมชน เป็นต้น ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ท า
แบบส ารวจความต้องการการจัดกิจกรรมเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่ผู้สูงอายุได้เลื อกตามความต้องการ และผลความ
ต้องการเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ดังนี้ 
 1. การท าอาหารว่างเพื่อสุขภาพ และส าหรับทุกคนในครอบครัว ได้แก่ การท าไอศครีมเชอร์เบท 
 2. การปลูกผักยอด ผักกระถาง และการคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุ 
 3. กิจกรรมสันทนาการ เช่น ร้องเพลง ลีลาศ เต้นร า ร าวง  
 4. การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 
(2) กลุ่มชมรมผู้สูงอายุบ้านบางจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางจาก ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร ผู้สูงอายุได้เลือก
กิจกรรมเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ตามความต้องการของผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งน้ี ได้แก่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 
บ้านบางจาก, พยาบาลประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางจาก และผู้สูงอายุ ซึ่งคณะผู้วิจัย ได้ท าแบบส ารวจความ
ต้องการการจัดกิจกรรมเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่ผู้สูงอายุได้เลือกตามความต้องการ และผลความต้องการกิจกรรมการ
เรียนการสอน ดังนี้ 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 1. การท าอาหารว่างเพื่อสุขภาพ และส าหรับทุกคนในครอบครัว ได้แก่ การท าไอศครีมเชอร์เบท 
 2. กิจกรรมสันทนาการ เช่น ร้องเพลง ลีลาศ เต้นร า ร าวง  
 3. การจัดสวนหินเพื่อสุขภาพ 

หลังจากนั้นผู้วิจัย และคณะวิจัยได้ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของผู้สูงอายุ ทั้ง 2 กลุ่ม 
โดยจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น จ านวน 4 หลักสูตร คือ การท าอาหารว่างเพื่อสุขภาพ และส าหรับทุกคนในครอบครัว  การ
ปลูกผักยอด ผักกระถาง และการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และการจัดสวนหินเพื่อสุขภาพ  ซึ่งผู้วิจัยได้
จัดอบรมทุกกิจกรรมตามความต้องการของผู้สูงอายุ หลังจากฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในแต่ละครั้ง ผู้วิจัยจะจัดกิจกรรม
สันทนาการแก่ผู้สูงอายุทุกครั้ง (ก่อนแยกย้ายกลับบ้าน) ได้แก่ กิจกรรมร้องเพลง ร าวง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลาย มีความสุข 
สุขภาพจิตใจท่ีดี ซึ่งการจัดกิจกรรมสันทนาการในครั้งนี้ เป็นการร้องเพลงพระราชนิพนธ์  และร าวง และที่ส าคัญก่อนจะปิด
กิจกรรมได้มีการเก็บข้อมูลด้านกุศโลบาย ให้ผู้สูงอายุแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกุศโลบาย ส าหรับการสอนเด็กและเยาวชน ใน
การใช้ชีวิตประจ าวัน โดยน าค าสอนที่พ่อ แม่ คนโบราณได้สอนเอาไว้ ซึ่งผู้วิจัยได้บันทึกกุศโลบายท้องถิ่นของชาวบ้าน ชาว
จังหวัดชุมพรเพื่อเป็นค าเตือนไว้สอนลูกหลานสืบไป  
 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

วิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารการพัฒนาและการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่ผู้สูงอายุ เพื่อการพึ่งพาตนเอง  ได้ด าเนิน
โครงการทดลอง และโครงการน าร่อง โดยมีหลักสูตรอบรมระยะสั้น จ านวน 4 หลักสูตร คือ การท าอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 
และส าหรับทุกคนในครอบครัว  การปลูกผักยอด ผักกระถาง และการคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุ  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และการ
จัดสวนหินเพื่อสุขภาพ  และสิ้นสุดโครงการเพียงแค่โครงการการทดลอง โครงการน าร่อง ส่วนโครงการสาธิต และโครงการ
เต็มรูปแบบ ไม่ได้ด าเนินการท าวิจัยต่อ เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปีที่ 2 ทั้งนี้ โครงการทดลอง และ
โครงการน าร่อง ที่ผู้วิจัยได้เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลังจากผู้สูงอายุปลูกผัก, ท าไอศครีมไว้รับประทานเอง และปลูก
ดอกไม้ (ดอกดาวเรือง) สามารถลดรายจ่าย ได้เดือนละ 300-500 บาทต่อเดือน และมีรายได้จากการจ าหน่ายดอกไม้ในวัน
พระ และผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดีขึ้น  เพราะหลังจากการอบรมปฏิบัติการแต่ละหัวข้อ ก่อนจะกลับบ้านทุกครั้งมีกิจกรรม
สันทนาการ แทรกการอบรม คือ การร าวง การร้องเพลงเป็นต้น  การจัดสวนหินเพื่อสุขภาพ ท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายที่ดี 
เพราะได้มาออกก าลังกาย และเดินนวดฝ่าเท้า ท าให้เกิดการผ่อนคลาย และผู้วิจัยได้รวบรวมกุศโลบายท้องถิ่นของชาวบ้าน 
ชาวจังหวัดชุมพรเพื่อเป็นค าเตือนไว้สอนลูกหลานต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

รูปแบบการบริหารการพัฒนาและการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่ผู้สูงอายุ เพื่อการพึ่งพาตนเอง ดังนี้   
 1.  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ สายตาไมค่อ่ยดี ไมส่ามารถเขียน หรือท าเครือ่งหมายเพื่อเลือกความต้องการจดักิจกรรมตาม
ความต้องการได้ การแกไ้ขปัญหา คณะผู้วิจัยได้เปลี่ยนจากการให้ผูส้งูอายุอ่าน และเลือกความต้องการ  เป็นการให้หัวหน้า
โครงการ อ่าน อธิบาย  และยกมือเลือกกิจกรรมตามความต้องการ 
 2.  สามารถต่อยอดรูปแบบการบริหารการพัฒนาและการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่ผู้สูงอายุ เพื่อการพึ่งพาตนเอง 
ในการจัดโครงการสาธิต และโครงการเต็มรูปแบบได้ และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้น าเสนอแก่ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพรได้ 
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กำรรับรู้คุณภำพบริกำรนวดไทยเพื่อสุขภำพ คลินิกนวดแผนไทยประยุกต์  

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

ณัฐนันท์ ศรีรักษ์1*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพบริการของผู้รับบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพที่คลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการ ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังบริการกับการรับรู้ และ

ปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการ 

วิธีกำรศึกษำ : เก็บข้อมูลจากการส�ารวจโดยใช้แบบสอบถามกับผู้มารับบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ จ�านวน 270 คน ช่วง ส.ค.-ต.ค. 

2559 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ T-test และ One-way ANOVA

ผลกำรศึกษำ : พบว่า ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก มี

เพยีงด้านความเป็นรปูธรรมของการให้บรกิารมกีารรบัรูค้ณุภาพบรกิารอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ความแตกต่างระหว่างการคาดหวงัและ

การรับรู้คุณภาพบริการท้ังโดยรวมและรายด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 ตัวแปรที่มีนัยส�าคัญต่อการคาด

หวังคุณภาพบริการในภาพรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ จ�านวนครั้งที่มารับบริการ เพศของผู้ให้บริการ ความ

สามารถของผู้ให้บริการ ความคุ้นเคยกับผู้ให้บริการ สถานะทางสุขภาพแข็งแรง ตัวแปรที่มีนัยส�าคัญต่อการรับรู้คุณภาพบริการใน

ด้านความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ ด้านความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ ด้านการให้ความมั่นใจ และด้านการดูแลเอาใจใส่ 

ได้แก่ จ�านวนครั้งที่มารับบริการ กลุ่มผู้มีภาวะความเครียด 

วิจำรณ์และสรุป : จากผลการศึกษา สามารถน�าไปเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ ให้สอดคล้อง

กับความต้องการและความคาดหวังท�าให้เกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างดีที่สุด 

ค�ำส�ำคัญ : นวดไทยเพื่อสุขภาพ การรับรู้คุณภาพบริการ
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Perception of quality of Thai Massage for health at the Applied Thai Traditional 

Medicine clinic, Faculty of Public Health, Mahidol University

Nattanan Sriruk1*

Abstract

Introduction : This study was to investigate the perception of quality of Thai massage for health at the Applied 

Thai traditional medicine clinic.

Objective : The aim of the study were to investigate the service expectation, the service perception, the dif-

ferences between the service expectation and the service perception including the factors affecting the service 

expectation and perception of the recipients for the service quality of the Thai massage for health. Methods : 

The study was conducted from August-October 2016. Two hundred seventy samples were the recipients for 

the service quality of the Thai massage for health, The data were analyzed using T-test and One-way ANOVA.

Results : The expectation and the perception of the quality of Thai massage for health were at a high level. 

However the service tangibility was at the highest level. There was a statistical significant difference between 

the expectation and the perception of the recipients at 0.05 level. The perception of the service quality in all 

aspects earned the average scores higher than the service expectation. The significant variables and the service 

expectation which were sex, age, occupation, frequency of service visits, sex, capacity, service providers, and 

strong health condition. The variables significant to the perception of the service quality which were the age, 

occupation, frequency of visits, the stressful recipient group.

Conclusion : This study could be recommended for developing the quality of the Thai massage for cohesive 

healthcare and to meet the expectation of the recipients by giving from satisfactory service.

Key words : Thai massage for health, Perception of the service quality
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บทน า 

 ในปัจจุบันงานบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ ได้รับความนิยมและความสนใจอย่างมาก เป็นผลมาจากกระแส
ความสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่แพร่หลายไปทั่วโลก จึงท าให้เห็นสถานบริการนวดไทยแทบทุกถนนที่เป็นย่าน
ธุรกิจการค้า ตามแหล่งชุมชน แหล่งท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า สนามบิน หรือแม้แต่สถานบริการสุขภาพของภาครัฐเอง  ซึ่ง
สถานบริการนวดแผนไทยที่เกิดขึ้นจ านวนมาก ส่งผลให้ประสบปัญหาการแข่งขันทางธุรกิจสูง ผู้ประกอบการจ านวนมาก
ด าเนินธุรกิจโดยไม่มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ก่อให้เกิดปัญหากับมาตรฐานคุณภาพบริการของการนวดไทย ในขณะที่
คุณภาพของการบริการ เป็นสิ่งที่ผู้รับบริการ พึงประสงค์ที่จะได้รับบริการที่ดีท่ีสุด (อภิชาติ แสงวิเชียร 2551)  

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบริการ พบว่า แนวคิดของพาราสุรามานและคณะ เป็น
แนวคิดที่ได้รับความนิยมและเป็นพื้นฐานแนวคิดที่ใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน โดยพาราสุรามานและคณะ ได้ท าการศึกษาคุณภาพการ
บริการโดยการวิจัยทางการตลาดและได้สร้างรูปแบบของคุณภาพการบริการ (Service Quality Model) และมิติที่ใช้ในการ
ประเมินคุณภาพการบริการ โดยใช้เครื่องมือประเมินคุณภาพบริการที่มีช่ือว่า SERVQUAL และมีการด าเนินการปรับปรุงมา
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการน ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย มีทั้งผู้น ามาใช้โดยตรงหรือดัดแปลง หรือน าแนวคิดดังกล่าว มาสร้างเป็น
เคร่ืองมือและใช้ประเมินคุณภาพบริการสุขภาพที่หลากหลาย ทั้งในภาครัฐ และเอกชน ซึ่งงานบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพมี
ความสอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว 

 คลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่บนถนนราชวิถี เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการประชาชนทั่วไป เป็นเวลากว่า 20 ปี เดิมอยู่บริเวณอาคาร 2 ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
และในปัจจุบันได้ปรับปรุงย้ายมาที่อาคาร 5 ตั้งแต่วันท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา โดยมีพื้นท่ีการให้บริการทั้งหมด 3 
ช้ัน  ซึ่งถือได้ว่าคลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ เป็นสถานประกอบการนวดไทยเพื่อสุขภาพของภาครัฐ ที่มีการให้บริการมา
ยาวนานและเริ่มมีการขยายงานบริการที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานและคุณภาพของบริการ และจากการเริ่ม
ด าเนินงานท่ีผ่านมายังไม่มีการประเมินคุณภาพบริการ ดังนั้นเพื่อให้ทราบว่าปัจจุบันผู้รับบริการมีการรับรู้คุณภาพบริการนวด
ไทยเพื่อสุขภาพได้ครอบคลุมเพียงใด 

 ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาคุณภาพบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแนวคิดของ พาราสุรามาน
และคณะ โดยผู้วิจัยต้องการศึกษาถึงความคาดหวังต่อคุณภาพบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ การรับรู้คุณภาพบริการตามที่ได้จริง 
และเปรียบเปรียบความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวัง
และการรับรู้คุณภาพบริการข้อมูลที่ได้สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรงุคุณภาพบริการให้สอดคล้องกับความคาดหวัง 
สร้างความเข้าใจและลดช่องว่างของความสัมพันธ์และความขัดแย้งระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการเพื่อให้เป็นที่พอใจสูงสุด
กับผู้มารับบริการและสามารถวางแผนงานและปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนางานบริการการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพต่อไป  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังและ
การรับรู้คุณภาพบริการ ศึกษาความแตกต่างระหว่างความคาดหวังคุณภาพบริการกับการรับรู้คุณภาพบริการของผู้มารับ
บริการการนวดไทยเพื่อสุขภาพ และปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการของผู้มารับบริการการนวดไทย
เพื่อสุขภาพ ที่คลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 ประชากรในการวิจัยคือ ผู้ที่เข้ารับการบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุระหว่าง 18- 
60 ปี มีความเข้าใจในภาษาไทยและสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยได้ เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ด้านการรับรู้ ซึ่งเข้ารับ
บริการ ท่ีคลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  จ านวน 270 คน ค านวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีค านวณจากสูตรของ Yamane (Yamane, 1973) ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
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บทน า 

 ในปัจจุบันงานบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ ได้รับความนิยมและความสนใจอย่างมาก เป็นผลมาจากกระแส
ความสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่แพร่หลายไปทั่วโลก จึงท าให้เห็นสถานบริการนวดไทยแทบทุกถนนท่ีเป็นย่าน
ธุรกิจการค้า ตามแหล่งชุมชน แหล่งท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า สนามบิน หรือแม้แต่สถานบริการสุขภาพของภาครัฐเอง  ซึ่ง
สถานบริการนวดแผนไทยที่เกิดขึ้นจ านวนมาก ส่งผลให้ประสบปัญหาการแข่งขันทางธุรกิจสูง ผู้ประกอบการจ านวนมาก
ด าเนินธุรกิจโดยไม่มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ก่อให้เกิดปัญหากับมาตรฐานคุณภาพบริการของการนวดไทย ในขณะที่
คุณภาพของการบริการ เป็นสิ่งที่ผู้รับบริการ พึงประสงค์ที่จะได้รับบริการที่ดีท่ีสุด (อภิชาติ แสงวิเชียร 2551)  

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบริการ พบว่า แนวคิดของพาราสุรามานและคณะ เป็น
แนวคิดที่ได้รับความนิยมและเป็นพื้นฐานแนวคิดที่ใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน โดยพาราสุรามานและคณะ ได้ท าการศึกษาคุณภาพการ
บริการโดยการวิจัยทางการตลาดและได้สร้างรูปแบบของคุณภาพการบริการ (Service Quality Model) และมิติที่ใช้ในการ
ประเมินคุณภาพการบริการ โดยใช้เครื่องมือประเมินคุณภาพบริการที่มีช่ือว่า SERVQUAL และมีการด าเนินการปรับปรุงมา
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการน ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย มีทั้งผู้น ามาใช้โดยตรงหรือดัดแปลง หรือน าแนวคิดดังกล่าว มาสร้างเป็น
เครื่องมือและใช้ประเมินคุณภาพบริการสุขภาพที่หลากหลาย ทั้งในภาครัฐ และเอกชน ซึ่งงานบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพมี
ความสอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว 

 คลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่บนถนนราชวิถี เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการประชาชนทั่วไป เป็นเวลากว่า 20 ปี เดิมอยู่บริเวณอาคาร 2 ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
และในปัจจุบันได้ปรับปรุงย้ายมาที่อาคาร 5 ตั้งแต่วันท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา โดยมีพื้นท่ีการให้บริการทั้งหมด 3 
ช้ัน  ซึ่งถือได้ว่าคลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ เป็นสถานประกอบการนวดไทยเพื่อสุขภาพของภาครัฐ ที่มีการให้บริการมา
ยาวนานและเริ่มมีการขยายงานบริการที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานและคุณภาพของบริการ และจากการเร่ิม
ด าเนินงานท่ีผ่านมายังไม่มีการประเมินคุณภาพบริการ ดังนั้นเพื่อให้ทราบว่าปัจจุบันผู้รับบริการมีการรับรู้คุณภาพบริการนวด
ไทยเพื่อสุขภาพได้ครอบคลุมเพียงใด 

 ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาคุณภาพบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพตามแนวคิดของ พาราสุรามาน
และคณะ โดยผู้วิจัยต้องการศึกษาถึงความคาดหวังต่อคุณภาพบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ การรับรู้คุณภาพบริการตามที่ได้จริง 
และเปรียบเปรียบความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวัง
และการรับรู้คุณภาพบริการข้อมูลที่ได้สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรงุคุณภาพบริการให้สอดคล้องกับความคาดหวัง 
สร้างความเข้าใจและลดช่องว่างของความสัมพันธ์และความขัดแย้งระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการเพื่อให้เป็นที่พอใจสูงสุด
กับผู้มารับบริการและสามารถวางแผนงานและปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนางานบริการการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพต่อไป  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังและ
การรับรู้คุณภาพบริการ ศึกษาความแตกต่างระหว่างความคาดหวังคุณภาพบริการกับการรับรู้คุณภาพบริการของผู้มารับ
บริการการนวดไทยเพื่อสุขภาพ และปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการของผู้มารับบริการการนวดไทย
เพื่อสุขภาพ ที่คลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 ประชากรในการวิจัยคือ ผู้ที่เข้ารับการบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุระหว่าง 18- 
60 ปี มีความเข้าใจในภาษาไทยและสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยได้ เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ด้านการรับรู้ ซึ่งเข้ารับ
บริการ ท่ีคลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  จ านวน 270 คน ค านวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีค านวณจากสูตรของ Yamane (Yamane, 1973) ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 

(Convenience Sampling) ซึ่งผู้วิจัยเก็บข้อมูลในผู้รับบริการที่มีความสะดวกและให้ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์ ในช่วง
ระยะเวลาตั้งแต่เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2559 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบไปด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลคุณลักษณะทาง
เศรษฐกิจและประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเคยเข้ารับบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 
จ านวนครั้งท่ีรับบริการ ปัจจัยการเลือกใช้บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ และสถานะทางสุขภาพ และส่วนที่ 3 แบบสอบถามเพื่อ
ต้องการทราบถึงความคาดหวังและการรับรู้ในคุณภาพบริการของผู้รับบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ คลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลักษณะของค าถามจะแบ่งแยกตามคุณภาพบริการประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความเป็นรูปธรรม ด้านความไว้วางใจและความน่าเช่ือถือ ด้านความรวดเร็วในการตอบสนองต่อผู้รับบริการด้านการให้
ความมั่นใจ และด้านการดูแลเอาใจใส่ โดยมีผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าตามวิธีของครอนบาค ( Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบการแจงแจกแบบทีชนิดเป็นอิสระต่อกัน ( independent sample t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

ผลการวิจัย 
1. ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการของผู้รับบริการนวดไทยเพ่ือสุขภาพ  
ความคาดหวังคุณภาพบริการของผู้รับบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ ที่คลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.93, SD=0.56) โดยความคาดหวังต่อคุณภาพ
บริการในด้านการให้ความมั่นใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06) รองลงมาได้แก่ ด้านความไว้วางใจและความน่าเช่ือถือ 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00) ด้านความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93) ด้านความรวดเร็วในการตอบสนองต่อ
ผู้บริการและด้านการดูแลเอาใจใส่ (มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.82)  

การรับรู้คุณภาพบริการของผู้รับบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ ที่คลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีระดับการรับรู้ต่อคุณภาพบริการในแต่ละด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านความเป็น
รูปธรรมของการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด และพบว่ากลุ่มตัวอย่างรับรู้ต่อคุณภาพบริการที่ได้รับจริง ในด้านความเป็น
รูปธรรมของการให้บริการมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51) รองลงมาได้แก่ ด้านการให้ความมั่นใจ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37) ด้าน
ความไว้วางใจและความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33) ด้านการดูแลเอาใจใส่ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20) และด้านความรวดเร็ว
ในการตอบสนองต่อผู้บริการ(มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.15)  

2. ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังกับการรับรู้คุณภาพบริการของผู้มารับบริการนวดไทยเพ่ือสุขภาพ 
ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังต่อคุณภาพบริการและการรับรู้คุณภาพบริการของผู้มารับบริการทั้ง

โดยรวมและรายด้าน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าการรับรู้
คุณภาพบริการ (PS) ทุกด้านมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าความคาดหวังต่อคุณภาพบริการ (ES) โดยมีคะแนนความแตกต่างดังนี้ ด้าน
ความเป็นรูปธรรมของการให้บริการมีคะแนนความแตกต่าง -0.58 ด้านความไว้วางใจและความน่าเช่ือถือมีคะแนนความ
แตกต่าง -0.33 ด้านความรวดเร็วในการตอบสนองต่อผู้รับบริการมีคะแนนความแตกต่าง -0.33 ด้านการให้ความมั่นใจมี
คะแนนความแตกต่าง -0.32 และด้านการดูแลเอาใจใส่มีคะแนนความแตกต่าง      -0.38 หมายความว่า ผู้รับบริการ
ประทับใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ      ของคลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลในทุกด้าน โดยด้านท่ีผู้รับบริการประทับใจเกี่ยวกับคุณภาพบริการมากท่ีสุดคือ ด้านความเป็นรูปธรรมของ
การให้บริการ ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ ด้านความรวดเร็วในการตอบสนองต่อผู้รับบริการ 
และด้านความมั่นใจตามล าดับ 

3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการนวดไทยเพ่ือสุขภาพ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

คุณลักษณะทางเศรษฐกิจประชากรที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพบริการของผู้รับบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ ที่
คลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้แก่ เพศ โดยพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความคาดหวัง
คุณภาพบริการของเพศหญิงกับเพศชายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลุ่มเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยความ
คาดหวังคุณภาพบริการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99) สูงกว่ากลุ่มเพศชาย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76) และพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้
คุณภาพบริการโดยรวมระหว่างกลุ่มเพศชายกับกลุ่มเพศหญิง มีค่าเฉลี่ยการรับรู้คุณภาพบริการที่ใกล้เคียงกัน (เพศหญิง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 เพศชาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30) แต่พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้คุณภาพบริการของเพศหญิงกับเพศ
ชาย ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ คุณลักษณะของอายุที่ต่างกัน พบว่า อายุของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน มีความคาดหวัง
คุณภาพบริการโดยรวม และรายด้านคือ ด้านความรวดเร็วในการตอบสนองต่อผู้รับบริการและด้านการดูแลเอาใจใส่ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ส่วนความคาดหวังคุณภาพบริการด้านความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ ด้าน
ความไว้วางใจและความน่าเช่ือถือ และด้านการให้ความมั่นใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีความคาดหวังคุณภาพบริการทั้งในภาพรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน มากกว่ากลุ่มอื่น พบว่า
อายุของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันมีความคาดหวังคุณภาพบริการโดยรวม และรายด้านคือ ด้านความรวดเร็วในการตอบสนอง
ต่อผู้รับบริการและด้านการดูแลเอาใจใส่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ส่วนความคาดหวังคุณภาพ
บริการด้านความเป็นรูปธรรมของการให้บรกิาร ด้านความไว้วางใจและความน่าเช่ือถือ และด้านการให้ความมั่นใจ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย และการรับรู้คุณภาพบริการพบว่า กลุ่มที่มีอายุที่แตกต่างกันรับรู้คุณภาพบริการใน
ด้านความรวดเร็วในการตอบสนองต่อผู้รับบริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันมีความคาดหวังคุณภาพบริการในด้านความไว้วางใจและความน่าเช่ือถือ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แต่มีการรับรู้คุณภาพบริการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ รายได้ที่แตกต่างกันน ามาซึ่งความคาดหวังคุณภาพ
บริการด้านความเป็นรูปธรรมของการให้บริการและด้านความรวดเร็วในการตอบสนองต่อผู้รับบริการ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านการดูแลเอาใจใส่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แต่มีการรับรู้
คุณภาพบริการไม่แตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญ อาชีพท่ีแตกต่างกันมีความคาดหวังคุณภาพบริการในภาพรวมและรายด้านท้ัง 5 
ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และพบว่า กลุ่มที่มีอาชีพที่แตกต่างกันรับรู้คุณภาพบริการในด้าน
ความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ปัจจัยการเข้ารับบริการและสถานะทางสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพบริการของผู้รับบริการนวดไทยเพื่อ
สุขภาพ ได้แก่ การเข้ารับบริการที่อื่นมาก่อน พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความคาดหวังคุณภาพบริการในด้านความเป็นรูปธรรม
ของการให้บริการของกลุ่มที่เคยรับบริการที่อื่น     มาก่อนและกลุ่มที่ไม่เคยรับบริการที่อื่นมาก่อน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยกลุ่มที่ไม่เคยรับบริการที่อื่นมาก่อน (มีค่าเฉลี่ย 4.06) มีระดับคะแนนความคาดหวัง
คุณภาพบริการมากกว่ากลุ่มที่เคยรับบริการที่อ่ืนมาก่อน (มีค่าเฉลี่ย 3.86) และพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้คุณภาพบริการ
ในด้านความไว้วางใจและความน่าเช่ือถือ ของกลุ่มที่เคยรับบริการที่อื่นมาก่อนและกลุ่มที่ไม่เคยรับบริการที่อื่นมาก่อน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จ านวนครั้งที่มารับบริการพบว่า จ านวนครั้งที่มารับบริการที่แตกต่างกัน มี
ความคาดหวังคุณภาพบริการในภาพรวมและรายด้านท้ัง 5 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และมี
การรับรู้คุณภาพบริการโดยรวมและรายด้านคือ ด้านความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ ด้านความไว้วางใจและความ
น่าเชื่อถือ ระหว่างกลุ่มตัวอย่างท่ีมีจ านวนครั้งมารับบริการแตกต่างกันแล้ว พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.001 ในด้านการให้ความมั่นใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และในด้านการดูแลเอาใจใส่ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ราคาเหมาะสม พบว่า มีการรับรู้คุณภาพบริการโดยรวมระหว่างกลุ่มตัวอย่าง ที่
ค านึงถึงราคาที่เหมาะสมในการเลือกรับบริการและกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ค านึงถึงราคาที่เหมาะสมในการเลือกรับบริการ พบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 แต่มีความคาดหวังคุณภาพบริการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ช่ือเสียงของสถาน
บริการ พบว่า มีความคาดหวังคุณภาพบริการโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนความคาดหวัง
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

คุณลักษณะทางเศรษฐกิจประชากรที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพบริการของผู้รับบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ ที่
คลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้แก่ เพศ โดยพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความคาดหวัง
คุณภาพบริการของเพศหญิงกับเพศชายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลุ่มเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยความ
คาดหวังคุณภาพบริการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99) สูงกว่ากลุ่มเพศชาย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76) และพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้
คุณภาพบริการโดยรวมระหว่างกลุ่มเพศชายกับกลุ่มเพศหญิง มีค่าเฉลี่ยการรับรู้คุณภาพบริการที่ใกล้เคียงกัน (เพศหญิง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 เพศชาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30) แต่พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้คุณภาพบริการของเพศหญิงกับเพศ
ชาย ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ คุณลักษณะของอายุที่ต่างกัน พบว่า อายุของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน มีความคาดหวัง
คุณภาพบริการโดยรวม และรายด้านคือ ด้านความรวดเร็วในการตอบสนองต่อผู้รับบริการและด้านการดูแลเอาใจใส่ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ส่วนความคาดหวังคุณภาพบริการด้านความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ ด้าน
ความไว้วางใจและความน่าเช่ือถือ และด้านการให้ความมั่นใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีความคาดหวังคุณภาพบริการทั้งในภาพรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน มากกว่ากลุ่มอื่น พบว่า
อายุของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันมีความคาดหวังคุณภาพบริการโดยรวม และรายด้านคือ ด้านความรวดเร็วในการตอบสนอง
ต่อผู้รับบริการและด้านการดูแลเอาใจใส่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ส่วนความคาดหวังคุณภาพ
บริการด้านความเป็นรูปธรรมของการให้บรกิาร ด้านความไว้วางใจและความน่าเช่ือถือ และด้านการให้ความมั่นใจ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย และการรับรู้คุณภาพบริการพบว่า กลุ่มที่มีอายุที่แตกต่างกันรับรู้คุณภาพบริการใน
ด้านความรวดเร็วในการตอบสนองต่อผู้รับบริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันมีความคาดหวังคุณภาพบริการในด้านความไว้วางใจและความน่าเช่ือถือ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แต่มีการรับรู้คุณภาพบริการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ รายได้ที่แตกต่างกันน ามาซึ่งความคาดหวังคุณภาพ
บริการด้านความเป็นรูปธรรมของการให้บริการและด้านความรวดเร็วในการตอบสนองต่อผู้รับบริการ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านการดูแลเอาใจใส่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แต่มีการรับรู้
คุณภาพบริการไม่แตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญ อาชีพท่ีแตกต่างกันมีความคาดหวังคุณภาพบริการในภาพรวมและรายด้านท้ัง 5 
ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และพบว่า กลุ่มที่มีอาชีพที่แตกต่างกันรับรู้คุณภาพบริการในด้าน
ความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ปัจจัยการเข้ารับบริการและสถานะทางสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพบริการของผู้รับบริการนวดไทยเพื่อ
สุขภาพ ได้แก่ การเข้ารับบริการที่อื่นมาก่อน พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความคาดหวังคุณภาพบริการในด้านความเป็นรูปธรรม
ของการให้บริการของกลุ่มที่เคยรับบริการที่อื่น     มาก่อนและกลุ่มที่ไม่เคยรับบริการที่อื่นมาก่อน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยกลุ่มที่ไม่เคยรับบริการที่อื่นมาก่อน (มีค่าเฉลี่ย 4.06) มีระดับคะแนนความคาดหวัง
คุณภาพบริการมากกว่ากลุ่มที่เคยรับบริการที่อ่ืนมาก่อน (มีค่าเฉลี่ย 3.86) และพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้คุณภาพบริการ
ในด้านความไว้วางใจและความน่าเช่ือถือ ของกลุ่มที่เคยรับบริการที่อื่นมาก่อนและกลุ่มที่ไม่เคยรับบริการที่อื่นมาก่อน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จ านวนครั้งที่มารับบริการพบว่า จ านวนครั้งที่มารับบริการที่แตกต่างกัน มี
ความคาดหวังคุณภาพบริการในภาพรวมและรายด้านท้ัง 5 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และมี
การรับรู้คุณภาพบริการโดยรวมและรายด้านคือ ด้านความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ ด้านความไว้วางใจและความ
น่าเชื่อถือ ระหว่างกลุ่มตัวอย่างท่ีมีจ านวนครั้งมารับบริการแตกต่างกันแล้ว พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.001 ในด้านการให้ความมั่นใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และในด้านการดูแลเอาใจใส่ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ราคาเหมาะสม พบว่า มีการรับรู้คุณภาพบริการโดยรวมระหว่างกลุ่มตัวอย่าง ที่
ค านึงถึงราคาที่เหมาะสมในการเลือกรับบริการและกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ค านึงถึงราคาที่เหมาะสมในการเลือกรับบริการ พบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 แต่มีความคาดหวังคุณภาพบริการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ช่ือเสียงของสถาน
บริการ พบว่า มีความคาดหวังคุณภาพบริการโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนความคาดหวัง

คุณภาพบริการรายด้าน พบว่า ในด้านความรวดเร็วในการตอบสนองต่อผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคาดหวังคุณภาพ
บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ และด้านการดูแลเอาใจใส่ 
พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความคาดหวังคุณภาพบริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบว่าการรับรู้
คุณภาพบริการด้านความเป็นรูปธรรมของการให้บรกิาร มีค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้คุณภาพบริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เพศของผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยคะแนนความคาดหวังคุณภาพบริการแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 แต่มีการรับรู้คุณภาพบริการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ความสามารถของผู้ให้บริการ พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนน
ความคาดหวังคุณภาพบริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แต่มีการรับรู้คุณภาพบริการไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ มีความคุ้นเคยกับผู้ให้บริการ พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความคาดหวังคุณภาพบริการแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แต่มีการรับรู้คุณภาพบริการโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ และพบว่าระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีสุขภาพแข็งแรงกับกลุ่มตัวอย่างที่มีอาการเจ็บป่วยของร่างกาย พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความคาดหวังคุณภาพบริการ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาการเจ็บป่วยของร่างกาย (มีค่าเฉลี่ย 4.19) มีระดับ
คะแนนความคาดหวังคุณภาพบริการโดยรวมสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีสุขภาพแข็งแรง (มีค่าเฉลี่ย 3.74) แต่มีการรับรู้คุณภาพ
บริการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

อภิปรายผลการวิจัย 
 คุณภาพบริการนวดไทยเพ่ือสุขภาพ 

 การศึกษาคุณภาพบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพของคลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพอยู่ในระดับมาก โดยผู้มารับ
บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ มีระดับการรับรู้คุณภาพบริการที่ได้รับจริงสูงกว่าระดับความคาดหวังต่อคุณภาพบริการทั้งใน
ภาพรวมและรายด้านท้ัง 5 ด้านและแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า ผู้มารับบริการมีความประทับใจ
ต่อการให้บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ มีการจัดการบริการที่สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามคุณภาพบริการได้
เป็นอย่างดี โดยผู้รับบริการสามารถรับรู้ผลของการให้บริการอย่างมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Parasuraman 
Zeithaml & Berry,1991 ที่กล่าวเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ (Service Quality)  ว่าเป็นการมุ่งประเด็นไปที่ความพึงพอใจ
ของผู้ที่มารับบริการ โดยท าการเปรียบเทียบระหว่างการบริการที่คาดหวังกับการบริการที่รับรู้จริงจากผู้ให้บริการ หากผู้
ให้บริการสามารถให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ หรือสร้างการบริการที่มีระดับสูงกว่าที่ผู้รับคาดหวัง 
จะส่งผลให้การบริการดังกล่าวเกิดคุณภาพการบริการ ซึ่งจะท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจและมีความประทับใจจาก
บริการที่ได้รับเป็นอย่างมาก และเมื่อพิจารณาเรื่องความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการต่อบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ
รายด้านท้ัง 5 ด้าน สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

 ด้านการให้ความมั่นใจ มีระดับความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการอยู่ในระดับมาก มีคะแนนความ
คาดหวังคุณภาพเฉลี่ยสูงที่สุด 4.06  โดยประเด็นเรื่องมีความมั่นใจว่าจะมีความปลอดภัยในการรับบริการการนวดไทยเพื่อ
สุขภาพมีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังและการรบัรู้คุณภาพสูงสุด (ความคาดหวัง Mean = 4.13, SD = 0.55, การรับรู้ Mean = 
4.49, SD = 0.60) อธิบายได้ว่าผู้รับบริการให้ความส าคัญในเรื่องความปลอดภัยและความมั่นใจในการให้บริการนวดไทยเพื่อ
สุขภาพที่จะได้รับ โดยไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ดังนั้นผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพต้องเป็นผู้มีความรู้ความช านาญและมี
ความสามารถท าให้ผู้รับบริการรู้สึกมั่นใจและปลอดภัย โดยผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพจะต้องได้รับการอบรมหรือ
ถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรจากหน่วยงานราชการสถาบัน หรือสถานศึกษาตามที่คณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐาน
สถานประกอบการกลางรับรอง หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การท างานในกิจการนวดไทยเพื่อสุขภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
และผ่านการทดสอบความรูแ้ละประสบการณ์โดยคณะกรรมการตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการกลาง (สถาบัน
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

การแพทย์แผนไทยและคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ , 
2553)  
 ด้านความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ มีระดับความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการอยู่ในระดับมาก 
โดยประเด็นเรื่องคลินิกที่ท่านใช้บริการมีช่ือเสียงภาพลักษณ์ที่ดี มีความน่าเช่ือถือและเป็นที่ยอมรับ มีคะแนนเฉลี่ยความ
คาดหวังและการรับรู้คุณภาพสูงสุด (ความคาดหวัง Mean = 4.09, SD = 0.57, การรับรู้ Mean = 4.49, SD = 0.60) ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ พรชัย ดีไพศาลสกุล (2556) ที่ศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการต่อคุณภาพบริการ
โรงพยาบาล พบว่า ผู้รับบริการ ให้ความส าคัญกับการคัดเลือกโรงพยาบาลที่จะรับบริการผ่านช่ือเสียงที่ได้รั บข้อมูลมา 
ผู้รับบริการส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับเรื่องช่ือเสียงและมาตรฐานรับรองสากลเนื่องจาก มีความเช่ือมั่นว่าโรงพยาบาลท่ีมี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และมีช่ือเสียงที่ดีจะมีวิธีการบริหารจัดการงานโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี  ความมีคุณภาพบริการที่มี
ช่ือเสียงของโรงพยาบาลเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นในบริการที่จะได้รับ รวมถึงการที่โรงพยาบาลต้องระมัดระวังในการรักษา
ระดับมาตรฐานสากลที่มีมูลค่าสูง ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่า คลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล 
เป็นคลินิกนวดแผนไทยที่จัดตั้งขึ้น ภายใต้องค์กรและหน่วยงานที่มีความน่าเช่ือถือ เพื่อให้บริการแก่สังคม ทั้งในระดับบุคคล 
หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ และอยู่ภายใต้การดูแลผู้เช่ียวชาญ ซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และมี
แพทย์แผนไทยปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด การให้บริการเป็นที่ยอมรับและมีคุณภาพสม่ าเสมอ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
ของสถานพยาบาลและให้บริการตรงตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ (ส านักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะ
สาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561: ออนไลน์) 

 ด้านความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ มีระดับความคาดหวังคุณภาพบริการอยู่ในระดบัมาก ระดับการรับรู้
คุณภาพบริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด และมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้คุณภาพบริการสูงสุด 4.52 โดยประเด็นสถานที่ต้ังของคลินิก
หาง่ายและสะดวกในการเดินทาง มีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู้สูงสุด (ความคาดหวัง Mean = 3.99, SD = 0.71, 
การรับรู้ Mean = 4.13, SD = 0.55) เนื่องจากคลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล             มี
สถานท่ีตั้งอยู่ในเขตใจกลางเมือง มีการคมนาคมที่ดี สะดวกต่อการเดินทางเข้ามารับบริการ โดยตัวอาคารมีป้ายบอกสถานท่ีตั้ง
ของหน่วยงานให้เห็นอย่างชัดเจน คลินิกมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีเก้าอี้นั่งรอที่เป็นสัดส่วน มีทางลาดและ
ลิฟต์อ านวยความสะดวกให้แก่สูงอายุและผู้มารับบริการที่ต้องนั่งรถเข็น รวมไปถึงผู้ให้บริกา รแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มี
อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใสและเต็มใจให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Parasuraman Zeithaml & Berry, 1991 ที่กล่าว
ไว้ว่า  ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็นถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ อันได้แก่ สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารและสัญลักษณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ท าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าได้รับการดูแล ห่วงใย และ
ความตั้งใจจากผู้ให้บริการ บริการที่ถูกน าเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะท าให้ผู้รับบริการรับรู้ถึงการให้บริการนั้นๆ ได้ชัดเจน  

 ด้านความรวดเร็วในการตอบสนองต่อผู้รับบริการ  มีระดับความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการอยู่ใน
ระดับมาก โดยประเด็นระยะเวลาในการให้บริการและขั้นตอนในการให้บริการมีเหมาะสมและรวดเร็ว  มีคะแนนเฉลี่ยความ
คาดหวังและการรับรู้สูงสุด (ความคาดหวัง Mean = 3.84, SD = 0.73, การรับรู้ Mean = 4.18, SD = 0.49) สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ ศราวุธ นิลศร (2555) ที่ศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ในคุณภาพบริการของผู้ใช้บริการจากสถานบริการ
การแพทย์แผนไทย กรณีศึกษา: สถานบริการสาธารณสุขของรัฐภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า ผู้ใช้บริการสถาน
บริการการแพทย์แผนไทยมีความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการด้านความรวดเร็วในการตอบสนองต่อผู้รับบริการ อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสามารถอภิปรายไดว้่า ผู้มารับบริการมีความคาดหวังต่อการได้รับบริการที่รวดเร็ว และขั้นตอนในการให้บริการที่
ไม่ยุ่งยาก  โดยคลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถตอบสนองต่อความคาดหวัง 
ท าให้ผู้มารับบริการมีการรับรู้ต่อขั้นตอนการให้บริการที่เหมาะสมและรวดเร็ว เนื่องด้วยมีระบบการนัดหมายที่ชัดเจน 
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

การแพทย์แผนไทยและคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ , 
2553)  
 ด้านความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ มีระดับความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการอยู่ในระดับมาก 
โดยประเด็นเรื่องคลินิกที่ท่านใช้บริการมีช่ือเสียงภาพลักษณ์ที่ดี มีความน่าเช่ือถือและเป็นที่ยอมรับ มีคะแนนเฉลี่ยความ
คาดหวังและการรับรู้คุณภาพสูงสุด (ความคาดหวัง Mean = 4.09, SD = 0.57, การรับรู้ Mean = 4.49, SD = 0.60) ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ พรชัย ดีไพศาลสกุล (2556) ที่ศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการต่อคุณภาพบริการ
โรงพยาบาล พบว่า ผู้รับบริการ ให้ความส าคัญกับการคัดเลือกโรงพยาบาลที่จะรับบริการผ่านช่ือเสียงที่ได้รั บข้อมูลมา 
ผู้รับบริการส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับเรื่องช่ือเสียงและมาตรฐานรับรองสากลเนื่องจาก มีความเช่ือมั่นว่าโรงพยาบาลที่มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และมีช่ือเสียงที่ดีจะมีวิธีการบริหารจัดการงานโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี  ความมีคุณภาพบริการที่มี
ช่ือเสียงของโรงพยาบาลเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นในบริการที่จะได้รับ รวมถึงการที่โรงพยาบาลต้องระมัดระวังในการรักษา
ระดับมาตรฐานสากลที่มีมูลค่าสูง ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่า คลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล 
เป็นคลินิกนวดแผนไทยที่จัดตั้งขึ้น ภายใต้องค์กรและหน่วยงานที่มีความน่าเช่ือถือ เพื่อให้บริการแก่สังคม ทั้งในระดับบุคคล 
หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ และอยู่ภายใต้การดูแลผู้เช่ียวชาญ ซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และมี
แพทย์แผนไทยปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด การให้บริการเป็นที่ยอมรับและมีคุณภาพสม่ าเสมอ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
ของสถานพยาบาลและให้บริการตรงตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ (ส านักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะ
สาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561: ออนไลน์) 

 ด้านความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ มีระดับความคาดหวังคุณภาพบริการอยู่ในระดบัมาก ระดับการรับรู้
คุณภาพบริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด และมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้คุณภาพบริการสูงสุด 4.52 โดยประเด็นสถานที่ตั้งของคลินิก
หาง่ายและสะดวกในการเดินทาง มีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู้สูงสุด (ความคาดหวัง Mean = 3.99, SD = 0.71, 
การรับรู้ Mean = 4.13, SD = 0.55) เนื่องจากคลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล             มี
สถานท่ีตั้งอยู่ในเขตใจกลางเมือง มีการคมนาคมที่ดี สะดวกต่อการเดินทางเข้ามารับบริการ โดยตัวอาคารมีป้ายบอกสถานท่ีตั้ง
ของหน่วยงานให้เห็นอย่างชัดเจน คลินิกมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีเก้าอี้นั่งรอที่เป็นสัดส่วน มีทางลาดและ
ลิฟต์อ านวยความสะดวกให้แก่สูงอายุและผู้มารับบริการที่ต้องนั่งรถเข็น รวมไปถึงผู้ให้บริกา รแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มี
อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใสและเต็มใจให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Parasuraman Zeithaml & Berry, 1991 ที่กล่าว
ไว้ว่า  ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็นถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ อันได้แก่ สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารและสัญลักษณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ท าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าได้รับการดูแล ห่วงใย และ
ความตั้งใจจากผู้ให้บริการ บริการที่ถูกน าเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะท าให้ผู้รับบริการรับรู้ถึงการให้บริการนั้นๆ ได้ชัดเจน  

 ด้านความรวดเร็วในการตอบสนองต่อผู้รับบริการ  มีระดับความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการอยู่ใน
ระดับมาก โดยประเด็นระยะเวลาในการให้บริการและขั้นตอนในการให้บริการมีเหมาะสมและรวดเร็ว  มีคะแนนเฉลี่ยความ
คาดหวังและการรับรู้สูงสุด (ความคาดหวัง Mean = 3.84, SD = 0.73, การรับรู้ Mean = 4.18, SD = 0.49) สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ ศราวุธ นิลศร (2555) ที่ศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ในคุณภาพบริการของผู้ใช้บริการจากสถานบริการ
การแพทย์แผนไทย กรณีศึกษา: สถานบริการสาธารณสุขของรัฐภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า ผู้ใช้บริการสถาน
บริการการแพทย์แผนไทยมีความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการด้านความรวดเร็วในการตอบสนองต่อผู้รับบริการ อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสามารถอภิปรายไดว้่า ผู้มารับบริการมีความคาดหวังต่อการได้รับบริการที่รวดเร็ว และขั้นตอนในการให้บริการที่
ไม่ยุ่งยาก  โดยคลินิกนวดแผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถตอบสนองต่อความคาดหวัง 
ท าให้ผู้มารับบริการมีการรับรู้ต่อขั้นตอนการให้บริการที่เหมาะสมและรวดเร็ว เนื่องด้วยมีระบบการนัดหมายที่ชัดเจน 

ให้บริการตามระยะเวลาที่ก าหนด มีผู้ให้บริการที่เพียงพอต่อผู้มารับบริการ จึงท าให้ การบริการรวดเร็ว และสร้างความ
ประทับใจให้กับผู้มารับบริการ 
 ด้านการดูแลเอาใจใส่ มีระดับความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการอยู่ในระดับมากโดยประเด็นผู้
ให้บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพให้ บริการแก่ท่านด้วยความสุภาพอ่อนน้อม และเป็นกันเอง  มีคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังและ
การรับรู้สูงสุด (ความคาดหวัง Mean = 3.92, SD = 0.71, การรับรู้ Mean = 4.43, SD = 0.58)  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ผ ล
การศึกษาของ พรชัย ดีไพศาลกุล (2556) ที่ศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการต่อคุณภาพบริการโรงพยาบาล 
พบว่า การให ้บริการทีป่ระทับใจเกิดจากการที่ผู้ให้บริการมีอัธยาศัยที่เป็นมิตร การกล่าวค าทักทาย พูดจาที่สุภาพ แสดงความ
เคารพ นบน้อม การแสดงถึงการให้เกียรติอย่างเต็มใจท่ีจะให้บริการอ านวยความสะดวกอย่างเต็มที่  การให้ความช่วยเหลือโดย
ที่ผู้รับบริการไม่ต้องร้องขอ  รับรู้ถึงความต้องการความจ าเป็นของผู้รับบริการอย่างเข้าใจ การแสดงความห่วงใย ปลอบโยน
ด้วยความสุภาพใส่ใจ ให้ความเป็นกันเองด้วยความเคารพ  รับฟังข้อคิดเห็น ร่วมหาทางออกของปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ร่วมกันภายใต้มาตรฐานที่ก าหนดขึ้นตามนโยบายการให้บริการของ
โรงพยาบาล เพื่อเป็นประโยชน์สุขของผู้ป่วย และผู้รับบริการ  

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ผู้รับบริการมีความคาดหวังคุณภาพบริการในด้านการให้ความมั่นใจมากที่สุด ซึ่งผู้มารับบริการให้
ความส าคัญกับผู้ให้บริการมีทักษะ ความรู้ความสามารถในการบริการ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยความ
สุภาพ และมารยาทที่ดีในการให้บริการ สามารถที่จะท าให้ผู้รับบริการเกิดความไว้วางใจ และเกิดความมั่นใจว่าจะได้รับการ
บริการที่ดีท่ีสุด ดังนั้นหน่วยงานจึงควรมีการกระตุ้นและส่งเสริมทักษะของผู้ให้บริการโดยการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพสามารถให้บริการที่ปลอดภัยและเป็นที่ประทับใจต่อผู้มารับบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 
 2. ผู้รับบริการมีการรับรู้คุณภาพบริการในด้านความรวดเร็วในการตอบสนองต่อผู้บริการน้อยกว่าด้านอื่นๆ 
ดังนั้นหน่วยงานควรมีการจัดการการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้ตรงตามเวลาที่ก าหนด และมีการประเมินอัตราก าลังของ
บุคลากรกับภาระงานในทุกจุดบริการ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการให้บริการ ท าให้ผู้รับบริการได้รับความช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็ว เจ้าหน้าท่ีมีความพร้อมที่จะดูแลผู้รับบริการอย่างเต็มที่ ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการได้รับบริการ   
 3. ควรท าการศึกษาความคาดหวังและการรบัรู้คุณภาพบริการการนวดไทยเพื่อสุขภาพของผู้รับบริการในสถาน
บริการของธุรกิจเอกชนเพิ่มเติม 
 4. ควรท าศึกษาในสถานบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพหลายแห่ง เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่มีจ านวนมากและข้อมู ลที่
สามารถอ้างอิงถึงคุณภาพบริการนวดไทยเพื่อสุขภาพได้อย่างแท้จริง  
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บริการนวดไทยเพื่อสุขภาพเชิงลึก ในมุมมองผู้มารับบริการเป็นอย่างไร ทั้งนี้เพราะผู้รับบริการแต่ละคนมีความคาดหวังและกา
รับรู้ต่อคุณภาพบริการที่หลากหลาย 
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บทน�ำ : ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขในการซื้อสินค้าผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ 

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดจากการซื้อสินค้าออนไลน์ 2.เพื่อศึกษามาตรการการป้องกันและในการคุ้มครองผู้บริโภคใน

การซื้อสินค้าออนไลน์

วิธีกำรศึกษำ : งานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) ค้นคว้า
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ผลจำกกำรศึกษำ : 1.ปัญหาที่เกิดจากการซื้อสินค้าออนไลน์

 จากการศึกษาพบว่าปัญหาที่เกิดจากการซื้อสินค้าออนไลน์มีดังนี้ 

 1.1 ปัญหาการโอนเงินช�าระราคาค่าสินค้าแล้วไม่ได้รับสินค้า
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Preventive and remedial measures in purchasing products via electronic media 
Kaettisak Kamdongdee1, Jirarut Kaekul1,Thanarut Krakong1, Suwanna Sengnon1

Areerut Tipsongkram1 and Thanakorn Komonwanit2

Abstract

Introduction : The research aimed to study the preventive and remedial measures in purchasing productets 

via electronic media.

Objective : 1. To study problems caused by online purchase. 2. To study protection measures and the protec-

tion of consumer in online purchase.

Methods: The research is a qualitative research by documents study and interview Key informant 19 people. 

Data analysis from the study using content analysis method

Results : 1. Problems caused by online purchases

 The study, it was found that the problems caused by the purchase of online products are as follows:

 1.1 The problem of money transfer, payment of product price and not receiving the product.

 1.2 Problems with the product. Problems found about the products that are traded online include 

damaged products. Product is not quality Advertising beyond reality 

 1.3 When there is a problem with online purchases, then the seller cannot track .Because they don’t 

know who the seller is. 

  2. Guidelines for solving problems caused by online purchases.

 The study, it was found that the solutions to the problems caused by online purchases are as follows:  

 2.1 Should there be a government agency to supervise and inspect the registration of commerce? And 

checking product quality.

 2.2 should increase the penalty for non-registered entrepreneurs. The problem of penalty imposed 

under the Commercial Registration Act, BE 2499, at present, the penalty law is not more than 2000 baht. If not 

registered under this era, and punishable by a daily fine of not more than 100 baht, the penalty is also Is a low 

penalty Causing the offender to not fear the law

 2.3 should have a deposit account used for online trading Which should have a certain amount of 

money in the account to guarantee the liability arising from online trading

Keywords : Perchase products through electronic media

มาตรการป้องกันและแก้ไขในการซ้ือสินค้าผ่านทางส่ืออเิลคทรอนิกส์ 

Preventive and corrective measures in purchasing products via electronic media 

กนัติยา ดีนและ1 เกียรติศกัด์ิ ค าดวงดี2 จิรารัตน์ เก้ือกลู3 ธนารัตน์ กลา้คง4 สุวรรณา เสง้นนท5์ อารีรัตน์ ทิพยส์งคราม6  

และธนากร โกมลวานิช7 

บทน า 

ในสังคมยุคปัจจุบนั มีความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีมากข้ึน โดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารระหวา่งอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ซ่ึงไดเ้ขา้มามีอิทธิพลและมีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของ
คนในปัจจุบนัมากข้ึน ท าให้การติดต่อส่ือสารของคนในสังคมมีความสะดวกสบาย และส่ือสารกนัอยา่งได้
ง่ายข้ึน จึงเป็นท่ีมาให้เกิดธุรกิจแบบใหม่ข้ึนโดยใชส่ื้อออนไลน์ในการขบัเคล่ือนธุรกิจ ไม่วา่จะเป็นดา้นการ
ส่ือสาร รวมไปถึงเป็นช่องทางในการจดัจ าหน่ายสินคา้ดา้นธุรกิจในรูปแบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

  ทั้งน้ีแมก้ารประกอบธุรกิจร้านคา้ออนไลน์ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆนั้นจะมีขอ้ดีอยู่
หลายประการ แต่อย่างไรก็พบว่ามีปัญหาอยู่หลายประเด็นเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริโภคอาจไม่ไดรั้บความคุม้ครอง
เท่าท่ีควรเม่ือเกิดปัญหาในการซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆเหล่าน้ีข้ึน เช่น ผูบ้ริโภค
ถูกฉ้อโกงเงิน โดยช าระเงินไปแลว้แต่ไม่ไดรั้บสินคา้ตามท่ีตกลงกนัไว ้ สินคา้ท่ีรับไม่มีคุณสมบติัตรงตามท่ี
ผูข้ายไดโ้ฆษณาไว ้ระยะเวลาการจดัส่งมีความล่าชา้กวา่ปกติ และปัญหาทางดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย เป็น
ตน้ ด้วยลกัษณะดงักล่าวน้ีจึงอาจท าให้ผูบ้ริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบได้ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นผูซ้ื้อได ้จึงมีความเส่ียงต่อการไม่รู้ถึงขอ้มูลในการซ้ือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต ไม่รู้ถึงลกัษณะ
ของสินคา้ท่ีจะซ้ือ รวมถึงในหลายกรณีผูข้ายไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบการกบัหน่วยงานของรัฐตามท่ี
กฎหมายก าหนด ท าให้เม่ือมีการผิดสัญญา ผูซ้ื้อไม่สามารถเรียกให้ผูข้ายหรือผูป้ระกอบการรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายได ้เพราะเหตุน้ีท าให้รัฐไม่สามารถควบคุมดูแลและคุม้ครองผูบ้ริโภคไดเ้ท่าท่ีควร และตอนจากน้ี
ยงัมีกรณีท่ีมีการหลอกลวงเกิดข้ึนอีกมากมายในการสั่งซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางดงักล่าว 
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หลายประการ แต่อย่างไรก็พบว่ามีปัญหาอยู่หลายประเด็นเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริโภคอาจไม่ไดรั้บความคุม้ครอง
เท่าท่ีควรเม่ือเกิดปัญหาในการซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆเหล่าน้ีข้ึน เช่น ผูบ้ริโภค
ถูกฉ้อโกงเงิน โดยช าระเงินไปแลว้แต่ไม่ไดรั้บสินคา้ตามท่ีตกลงกนัไว ้ สินคา้ท่ีรับไม่มีคุณสมบติัตรงตามท่ี
ผูข้ายไดโ้ฆษณาไว ้ระยะเวลาการจดัส่งมีความล่าชา้กวา่ปกติ และปัญหาทางดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย เป็น
ตน้ ด้วยลกัษณะดงักล่าวน้ีจึงอาจท าให้ผูบ้ริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบได้ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นผูซ้ื้อได ้จึงมีความเส่ียงต่อการไม่รู้ถึงขอ้มูลในการซ้ือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต ไม่รู้ถึงลกัษณะ
ของสินคา้ท่ีจะซ้ือ รวมถึงในหลายกรณีผูข้ายไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบการกบัหน่วยงานของรัฐตามท่ี
กฎหมายก าหนด ท าให้เม่ือมีการผิดสัญญา ผูซ้ื้อไม่สามารถเรียกให้ผูข้ายหรือผูป้ระกอบการรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายได ้เพราะเหตุน้ีท าให้รัฐไม่สามารถควบคุมดูแลและคุม้ครองผูบ้ริโภคไดเ้ท่าท่ีควร และตอนจากน้ี
ยงัมีกรณีท่ีมีการหลอกลวงเกิดข้ึนอีกมากมายในการสั่งซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางดงักล่าว 

 
                                                           
1 คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
2 คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
3 คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
4 คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
5 คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
6 คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
7 คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาปัญหาท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้ออนไลน์ 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้ออนไลน์ 

 

 

วธีิการวจัิย 

งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยเก็บขอ้มูลจากการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) 
คน้ควา้จากต ารา บทความ ตวับทกฎหมาย งานวิจยั วิทยานิพนธ์ และขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และด้วย
วธีิการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีใชเ้ป็นฐานในการศึกษาวจิยั ไดแ้ก่ 
2. การสัมภาษณ์ โดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) โดยจะท าการสัมภาษณ์

ขอ้มูลหลกั (key informant) จ  านวน 6 กลุ่ม ดงัน้ี 
2.1 เจา้หนา้ท่ีส านกังานคุม้ครองผูบ้ริโภค จ านวน 1 คน 
2.2 เจา้หนา้ท่ีส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัพทัลุง จ านวน 1 คน 
2.3 พนกังานอยัการ จ านวน 5 คน 
2.4 ทนายความ จ านวน 5 คน 
2.5 เจา้พนกังานต ารวจ จ านวน 4 คน 
2.6 นกัวชิาการ จ านวน 3 คน 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการศึกษาเอกสาร ซ่ึงคณะผูว้ิจยัจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตวัเอง 

โดยการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั โดยใชเ้วลาเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม 2 เดือน 
4. การวเิคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา การสัมภาษณ์ ใชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหา 

ผลการวจัิยและอภิปรายผลการวจัิย        
 1.ปัญหาท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้ออนไลน์       
 จากการศึกษาพบวา่ปัญหาท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้ออนไลน์มี ดงัน้ี    
 1.1 ปัญหาการโอนเงินช าระราคาค่าสินคา้แลว้ไม่ไดรั้บสินคา้    
 1.2 ปัญหาเก่ียวกบัตวัสินคา้ ปัญหาท่ีพบเก่ียวกบัตวัสินคา้ท่ีซ้ือขายออนไลน์ ไดแ้ก่ สินคา้ช ารุด
เสียหาย สินคา้ไม่ไดคุ้ณภาพ โฆษณาเกินจริง       
 1.3  เม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ออนไลน์แลว้ไม่สามารถติดตามตวัผูข้ายได ้เพราะไม่รู้วา่



2029

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาปัญหาท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้ออนไลน์ 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้ออนไลน์ 

 

 

วธีิการวจัิย 

งานวิจยัฉบบัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยเก็บขอ้มูลจากการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) 
คน้ควา้จากต ารา บทความ ตวับทกฎหมาย งานวิจยั วิทยานิพนธ์ และขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และด้วย
วธีิการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีใชเ้ป็นฐานในการศึกษาวจิยั ไดแ้ก่ 
2. การสัมภาษณ์ โดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) โดยจะท าการสัมภาษณ์

ขอ้มูลหลกั (key informant) จ  านวน 6 กลุ่ม ดงัน้ี 
2.1 เจา้หนา้ท่ีส านกังานคุม้ครองผูบ้ริโภค จ านวน 1 คน 
2.2 เจา้หนา้ท่ีส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัพทัลุง จ านวน 1 คน 
2.3 พนกังานอยัการ จ านวน 5 คน 
2.4 ทนายความ จ านวน 5 คน 
2.5 เจา้พนกังานต ารวจ จ านวน 4 คน 
2.6 นกัวชิาการ จ านวน 3 คน 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการศึกษาเอกสาร ซ่ึงคณะผูว้ิจยัจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตวัเอง 

โดยการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั โดยใชเ้วลาเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม 2 เดือน 
4. การวเิคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา การสัมภาษณ์ ใชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหา 

ผลการวจัิยและอภิปรายผลการวจัิย        
 1.ปัญหาท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้ออนไลน์       
 จากการศึกษาพบวา่ปัญหาท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้ออนไลน์มี ดงัน้ี    
 1.1 ปัญหาการโอนเงินช าระราคาค่าสินคา้แลว้ไม่ไดรั้บสินคา้    
 1.2 ปัญหาเก่ียวกบัตวัสินคา้ ปัญหาท่ีพบเก่ียวกบัตวัสินคา้ท่ีซ้ือขายออนไลน์ ไดแ้ก่ สินคา้ช ารุด
เสียหาย สินคา้ไม่ไดคุ้ณภาพ โฆษณาเกินจริง       
 1.3  เม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ออนไลน์แลว้ไม่สามารถติดตามตวัผูข้ายได ้เพราะไม่รู้วา่

ผูข้ายเป็นใคร สอดคลอ้งกบัจากการศึกษาของ ศลิษา ทองโชติ (2557) ท่ีไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคในการซ้ือขายสินคา้และบริการทางส่ือเล็กทรอนิกส์ พบวา่ไม่เกิดปัญหาเก่ียวกบัการซ้ือขาย
ออนไลน์ผูซ้ื้อไม่สามารถติดตามตวัผูข้ายได ้เน่ืองจากไม่มีการจดทะเบียนการคา้   
 2.แนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้ออนไลน์     
 จากการศึกษาพบวา่แนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้ออนไลน์มีดงัน้ี   
 1.ควรมีหน่วยงานภาครัฐเขา้มาก ากบัดูแลและตรวจสอบวา่มีการจดทะเบียนพาณิชยห์รือไม่ และ
สินคา้มีคุณภาพหรือไม่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ศลิษา ทองโชติ (2557) ท่ีไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคในการซ้ือขายสินคา้และบริการทางส่ือเล็กทรอนิกส์ พบวา่ควรใหผู้ป้ระกอบการคา้
ออนไลน์จดทะเบียนพาณิชยก่์อนเร่ิมประกอบกิจการคา้ขายออนไลน์     
 2.ควรเพิ่มโทษกรณีผูป้ระกอบการไม่จดทะเบียน ปัญหาการก าหนดโทษตามพระราชบญัญติั
ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ.2499  ในปัจจุบนักฎหมายระวางโทษปรับไวไ้ม่เกิน 2000 บาท หากไม่จดทะเบียนตาม 
พ.รบ.ฉบบัน้ี และโทษปรับรายวนั วนัละไม่เกิน 100 บาท ซ่ึงโทษดงักล่าวยงัเป็นโทษท่ีต ่า ท าใหผู้ก้ระท า
ความผดิไม่เกรงกลวักฎหมาย         
 3.ควรมีบญัชีเงินฝากท่ีใชส้ าหรับการคา้ออนไลน์ ซ่ึงควรมีเงินอยูใ่นบญัชีจ านวนหน่ึงเพื่อเป็น
หลกัประกนัความรับผิดท่ีเกิดจากการซ้ือขายออนไลน์ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ศลิษา ทองโชติ (2557) ท่ี
ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคในการซ้ือขายสินคา้และบริการทางส่ือเล็กทรอนิกส์ พบวา่ควร
ใหผู้ป้ระกอบการคา้ขายออนไลน์วางหลกัประกนั เพื่อประกนัความรับผดิท่ีอาจเกิดข้ึน 

สรุปผลการวจัิย 

1.ปัญหาท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้ออนไลน์       
 จากการศึกษาพบวา่ปัญหาท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้ออนไลน์มีดงัน้ี     
 1.1 ปัญหาการโอนเงินช าระราคาค่าสินคา้แลว้ไม่ไดรั้บสินคา้    
 1.2 ปัญหาเก่ียวกับตวัสินค้า ปัญหาท่ีพบเก่ียวกบัตวัสินคา้ท่ีซ้ือขายออนไลน์ ได้แก่ สินคา้ช ารุด
เสียหาย สินคา้ไม่ไดคุ้ณภาพ โฆษณาเกินจริง       
 1.3 เม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ออนไลน์แลว้ไม่สามารถติดตามตวัผูข้ายได้ เพราะไม่รู้ว่า
ผูข้ายเป็นใคร           
 2.แนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้ออนไลน์     
 จากการศึกษาพบวา่แนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้ออนไลน์มีดงัน้ี   
 2.1 ควรมีหน่วยงานภาครัฐเขา้มาก ากบัดูแลและตรวจสอบเร่ืองการจดทะเบียนพาณิชยห์รือไม่ และ
ตรวจสอบเร่ืองคุณภาพสินคา้         
 2.2 ควรเพิ่มโทษกรณีผูป้ระกอบการไม่จดทะเบียน ปัญหาการก าหนดโทษตามพระราชบญัญัติ
ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ.2499  ในปัจจุบนักฎหมายระวางโทษปรับไวไ้ม่เกิน 2000 บาท หากไม่จดทะเบียนตาม 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

พ.รบ.ฉบบัน้ี และโทษปรับรายวนั วนัละไม่เกิน 100 บาท ซ่ึงโทษดังกล่าวยงัเป็นโทษท่ีต ่า ท าให้ผูก้ระท า
ความผดิไม่เกรงกลวักฎหมาย         
 2.3 ควรมีบญัชีเงินฝากท่ีใช้ส าหรับการคา้ออนไลน์ ซ่ึงควรมีเงินอยู่ในบญัชีจ านวนหน่ึงเพื่อเป็น
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แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมกำรด�ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของ 

ประชำชนบ้ำนไม้ฝำด อ�ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง

ผ่องศรี พัฒนมณี1*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : สถานการณ์เศรษฐกิจในสังคมไทยปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกระดับส่วนใหญ่ในประเทศ ปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียงเป็นรากฐานของชีวิต กระตุ้นสร้างจิตสานึกให้ประชาชนน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการส่งเสริมการด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทดลองใช้แนวทางการ

ส่งเสริมการด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบ้านไม้ฝาด อ�าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

วธิกีำรศกึษำ : กลุม่ตวัอย่างประชาชนบ้านไม้ฝาด จ�านวน 20 ครวัเรอืน ทีย่นิดเีข้าร่วมในการวจัิย เครือ่งมอืทีใ่ช้ใน ได้แก่ แบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหาตามลาดับ 

ผลกำรศึกษำ : พบว่า ควรส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ทุกครัวเรือน อบรมให้ความรู้ในด้านการจัดท�าบัญชีครัวเรือน การ

ส่งเสรมิการท�าผลติภณัฑ์ใช้ในครวัเรอืน และสนบัสนนุให้ประชาชนจดัตัง้กลุม่อาชพีหลงัการส่งเสรมิการด�าเนนิชวีติตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงพบว่า ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.76 ครัวเรือนมีรายจ่ายลดลงร้อยละ 25.74 ครัวเรือนปลูกพืชเพื่อการ

ยังชีพเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.85 ครัวเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่อการยังชีพเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.67 ครัวเรือนซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้าลด

ลงร้อยละ 10.84 และครัวเรือนมีรวมกลุ่มท�าผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบสารพัดรสจ�านวน 6 ครัวเรือน และสามารถจดทะเบียนวิสาหกิจ

ชุมชนราชมงคลไม้ฝาด

วิจำรณ์และสรุป : ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีอาชีพเสริม ให้ปลูกพืชผักสวนครัว ให้กับครัวเรือน ให้มีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ที่

หลากหลาย ให้มีท�าบัญชีครัวเรือนและการส่งเสริมการท�าผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ในครัวเรือน 

ค�ำส�ำคัญ : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไม้ฝาด

1* อ. สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 92150
1* General education department. Faculty of science and fisheries technology Rajamangala University of technology 

 Srivijaya Trang campus. 92150, Thailand
* Corresponding author: Tel: 081-3689638 E-mail address: sri9638@hotmail.com 
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Development Guidelines for Living promotion by Philosophy of Sufficient Economy of 

People peoples Ban Maifad, Sikao District, Trang Province

Pongsri Pattanamanee1*

Abstract

Introduction : The current economic situation in Thai society has affected most people at all levels in the 

country. Sufficiency economy philosophy is the foundation of life. To encourage the awareness of the people 

to apply the sufficiency economy philosophy to solve such problems.

Objective : To study the guidelines for the development of living according to the sufficiency economy philos-

ophy and to experiment with the way of promoting life according to the sufficiency economy philosophy of 

Ban Mai Fad people, Sikao district, Trang province.

Method : 20 samples of Ban Mai Fad people were willing to participate in the research. Tools used in the sur-

vey were questionnaires and data were analyzed using percentage, mean, standard deviation and content 

analysis respectively.

Results : It was found that vegetables and garden plants should be promoted in every fence. The results of 

the training provided knowledge in household accounting and promotion of household products and encour-

aged people to set up a career group after promoting the living according to the sufficiency economy philoso-

phy. As a result, household income has increased by 7.76 percent. Households have reduced expenditure by 

25.74 percent. Households for subsistence crops increase 40.85 percent. Households for raising animals are 

66.67 percent. Households buy consumer products from stores. Decreased by 10.84 percent and there are 6 

households in the group together to make various kinds of flavored banana products and can register Rajaman-

gala community enterprises standard.

Criticism and summary: Should support and encourage the occupation, to grow vegetables, garden for the 

household, to have a variety of crops and animal husbandry, to make household accounting and to promote 

household products.

Keywords : Sufficiency Economy Philosophy, Ban Maifad
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บทน า 
สถานการณ์เศรษฐกิจในสังคมไทยช่วงก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ปีพ.ศ. 2540 จากสังคมเกษตรกรรมมาสูส่ังคม 

อุตสาหกรรม ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตจากท ามาหากิน มาท างานหาเงิน และเปลี่ยนจากการพึ่งพาปัจจัย
สี่จากธรรมชาติ มาเป็นการพึ่งตลาด ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศเกือบทุกระดับ โดยเฉพาะผู้ที่มี
รายได้น้อยจะได้รับผลกระทบมากที่สุดทั้งทางตรงและทางอ้อม  พื้นฐานของปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจาก
การขาดความพอประมาณ ขาดความมีเหตุผล หรือเกิดจากการไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดี ท าให้ประชาชนต้องประสบปัญหา 
ต่าง ๆ เช่น การตกงาน การมีหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืม และการไม่สามารถช าระหนี้ได้ ก่อให้เกิดความยากล าบาก 
ความสับสนในการด าเนินชีวิต  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานของชีวิต กระตุ้นสร้างจิตสานึกให้ประชาชนน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพระราชด ารัสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเพื่อให้คนไทยสามารถด าเนิน
ชีวิตให้มีความสุขได้ในสังคมปัจจุบัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นประกอบด้วย 3 ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ ความ
มีเหตุมีผล การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี และ 2 เง่ือนไขได้แก่ ความรอบรู้ คุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียงมิได้จ ากัดเฉพาะแต่ในส่วน
ของเกษตรกรเพียงเท่านั้นแต่เป็นเศรษฐกิจของทุกคนทุกอาชีพ โดยขั้นที่ 1 ยึดแนวพระราชด าริในการพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามขั้นตอนทฤษฎีใหม่ ข้ันท่ี 2 สร้างพลังทางสังคมโดยการประสานพลังสร้างสรรค์ของทุกฝ่ายในลักษณะ 
พหุภาคี ขั้นที่ 3 ยึดพื้นที่เป็นหลักและใช้ องค์กรชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ส่วนภาคีอื่นๆ ท าหน้าที่ช่วยกระตุ้น
อ านวยความสะดวก ส่งเสริมและสนับสนุน ข้ันที่ 4 ใช้กิจกรรมของชุมชนเป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้และการจัดการ
ร่วมกันพร้อมทั้งพัฒนาอาชีพท่ีหลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกของคนในชุมชน ขั้นที่ 5 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้าง
เครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างรอบด้าน  6 วิจัยและพัฒนาธุรกิจ
ชุมชนครบวงจร โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและฐานทรัพยากรของท้องถิ่น ขั้นที่ 7 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่มี
ศักยภาพสูงของแต่ละเครือข่ายให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจชุมชนท่ีมีข้อมูลข่าวสารธุรกิจนั้นๆ อย่างครบวงจร [1] และ
จะเห็นได้ว่ารัฐบาลได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้ในการขับเคลื่อนและได้กระตุ้นสร้างจิตส านึก
เริ่มต้นด้วยแนวทางส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 6 ด้านได้แก่ 1. ด้านการลดรายจ่าย 2. ด้านการเพิ่มรายได้  
3. ด้านการประหยัด 4. ด้านการเรียนรู้ 5. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 6. ด้าน
การเอื้ออารี [2] จะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เกิด
ขึ้นกับทุกระดับได้เป็นอย่างดี ในการแก้ปัญหานั้นจะเกิดขึ้นและส าเร็จได้ด้วยดีจากความร่วมมือ ความสามัคคี และ
ความเข้าใจในศักยภาพของชุมชนในการรวมตัวกันท ากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือค้ าจุนซึ่งกันและกันระหว่างกันระหว่างกลุ่ม
และระหว่างชุมชนอันจะท าให้การเอารัดเปรียบกันหรือความเหลื่อมล้ าในสังคมหมดไปได้ และก่อให้เกิดความพอเพียง
อันเป็นเกราะที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับครอบครัวชุมชนและประเทศได้ หากสามารถน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นหลักคิดและวิถีปฏิบัติด้วยความเข้าใจตระหนักถึงความส าคัญตลอดจนประยุกต์ใช้ให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรมทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงของประเทศให้ยั่งยืนตลอดไป 

ชุมชนบ้านไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นชุมชนที่เกิดความเปลี่ยนแปลงและได้รับการพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็วทั้งทางด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ เพราะมีแหล่งท่องเที่ยว และตั้งอยู่ติดกับทะเล มีลักษณะของภูมิประเทศ
โดยทั่วไปพื้นที่เป็นที่ราบและที่ดอนค่อนข้างสูงและเป็นชายทะเล ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่มี
การผลิตพืชแบบเชิงเดี่ยว ได้แก่ การท าสวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน เป็นต้น และประกอบอาชีพท าการประมง อาจ
ท าให้อยู่ในภาวะเสี่ยงหากเกิดความผันแปรด้านการตลาดและความไม่แน่นอนของผลผลิต ดังนั้นหากสนับสนุนให้
ประชาชนจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อท าเป็นอาชีพเสริมควบคู่ไปกับการประกอบอาชีหลัก และยึดการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็สามารถช่วยให้เกษตรกรสามารถด ารงชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

บทน า 
สถานการณ์เศรษฐกิจในสังคมไทยช่วงก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ปีพ.ศ. 2540 จากสังคมเกษตรกรรมมาสูส่ังคม 

อุตสาหกรรม ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตจากท ามาหากิน มาท างานหาเงิน และเปลี่ยนจากการพึ่งพาปัจจัย
สี่จากธรรมชาติ มาเป็นการพึ่งตลาด ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศเกือบทุกระดับ โดยเฉพาะผู้ที่มี
รายได้น้อยจะได้รับผลกระทบมากที่สุดทั้งทางตรงและทางอ้อม  พื้นฐานของปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจาก
การขาดความพอประมาณ ขาดความมีเหตุผล หรือเกิดจากการไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดี ท าให้ประชาชนต้องประสบปัญหา 
ต่าง ๆ เช่น การตกงาน การมีหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืม และการไม่สามารถช าระหนี้ได้ ก่อให้เกิดความยากล าบาก 
ความสับสนในการด าเนินชีวิต  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานของชีวิต กระตุ้นสร้างจิตสานึกให้ประชาชนน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพระราชด ารัสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเพื่อให้คนไทยสามารถด าเนิน
ชีวิตให้มีความสุขได้ในสังคมปัจจุบัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นประกอบด้วย 3 ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ ความ
มีเหตุมีผล การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี และ 2 เง่ือนไขได้แก่ ความรอบรู้ คุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียงมิได้จ ากัดเฉพาะแต่ในส่วน
ของเกษตรกรเพียงเท่านั้นแต่เป็นเศรษฐกิจของทุกคนทุกอาชีพ โดยขั้นที่ 1 ยึดแนวพระราชด าริในการพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามขั้นตอนทฤษฎีใหม่ ข้ันท่ี 2 สร้างพลังทางสังคมโดยการประสานพลังสร้างสรรค์ของทุกฝ่ายในลักษณะ 
พหุภาคี ขั้นที่ 3 ยึดพื้นที่เป็นหลักและใช้ องค์กรชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ส่วนภาคีอื่นๆ ท าหน้าที่ช่วยกระตุ้น
อ านวยความสะดวก ส่งเสริมและสนับสนุน ข้ันที่ 4 ใช้กิจกรรมของชุมชนเป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้และการจัดการ
ร่วมกันพร้อมทั้งพัฒนาอาชีพท่ีหลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกของคนในชุมชน ขั้นที่ 5 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้าง
เครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างรอบด้าน  6 วิจัยและพัฒนาธุรกิจ
ชุมชนครบวงจร โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและฐานทรัพยากรของท้องถิ่น ขั้นที่ 7 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่มี
ศักยภาพสูงของแต่ละเครือข่ายให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจชุมชนท่ีมีข้อมูลข่าวสารธุรกิจนั้นๆ อย่างครบวงจร [1] และ
จะเห็นได้ว่ารัฐบาลได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้ในการขับเคลื่อนและได้กระตุ้นสร้างจิตส านึก
เริ่มต้นด้วยแนวทางส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 6 ด้านได้แก่ 1. ด้านการลดรายจ่าย 2. ด้านการเพิ่มรายได้  
3. ด้านการประหยัด 4. ด้านการเรียนรู้ 5. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 6. ด้าน
การเอื้ออารี [2] จะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เกิด
ขึ้นกับทุกระดับได้เป็นอย่างดี ในการแก้ปัญหานั้นจะเกิดขึ้นและส าเร็จได้ด้วยดีจากความร่วมมือ ความสามัคคี และ
ความเข้าใจในศักยภาพของชุมชนในการรวมตัวกันท ากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือค้ าจุนซึ่งกันและกันระหว่างกันระหว่างกลุ่ม
และระหว่างชุมชนอันจะท าให้การเอารัดเปรียบกันหรือความเหลื่อมล้ าในสังคมหมดไปได้ และก่อให้เกิดความพอเพียง
อันเป็นเกราะที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับครอบครัวชุมชนและประเทศได้ หากสามารถน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นหลักคิดและวิถีปฏิบัติด้วยความเข้าใจตระหนักถึงความส าคัญตลอดจนประยุกต์ใช้ให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรมทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงของประเทศให้ยั่งยืนตลอดไป 

ชุมชนบ้านไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นชุมชนที่เกิดความเปลี่ยนแปลงและได้รับการพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็วทั้งทางด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ เพราะมีแหล่งท่องเที่ยว และตั้งอยู่ติดกับทะเล มีลักษณะของภูมิประเทศ
โดยทั่วไปพื้นที่เป็นที่ราบและที่ดอนค่อนข้างสูงและเป็นชายทะเล ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่มี
การผลิตพืชแบบเชิงเดี่ยว ได้แก่ การท าสวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน เป็นต้น และประกอบอาชีพท าการประมง อาจ
ท าให้อยู่ในภาวะเสี่ยงหากเกิดความผันแปรด้านการตลาดและความไม่แน่นอนของผลผลิต ดังนั้นหากสนับสนุนให้
ประชาชนจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อท าเป็นอาชีพเสริมควบคู่ไปกับการประกอบอาชีหลัก และยึดการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็สามารถช่วยให้เกษตรกรสามารถด ารงชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

จากความส าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าว เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบ้านไม้ฝาด เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต  และท าให้สามารถ
พึ่งตนเองได้อย่างความมั่นคงและยั่งยืน 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทดลองใช้แนวทางการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบ้านไม้ฝาด อ าเภอสิเกา 
จังหวัดตรัง  

กลุ่มตัวอย่างประชาชนบ้านไม้ฝาด จ านวน 20 ครัวเรือน ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ 

เครื่องมือที่ใช้ใน ได้แก่ แบบสอบถามก่อนการทดลอง (Pre-Test) และหลังการทดลอง (Post-Test) เป็น
แบบสอบถามกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ จ านวน 5 ตัวแปร ได้แก่ รายได้ครัวเรือน รายจ่ายครัวเรือน   จ านวนพืชเพื่อการ
ยังชีพ  จ านวนสัตว์เพื่อการยังชีพ  จ านวนสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อซื้อจากร้านค้า  

ใช้วิธีการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) โดยมีแบบแผนการวิจัยแบบ One-Group 
Pretest-Posttest Design โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) ก่อนด าเนินโครงการ ผู้วิจัยเก็บรวมรวมข้อมูลก่อนการทดลอง 
ใน 5 ตัวแปร  2) ขณะด าเนินโครงการ ผู้วิจัยด าเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ที่สร้างขึ้นและสังเกตอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่างที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  3) หลังการด าเนิน
ทดลอง 4 เดือน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 5 ตัวแปร คือ ไว้เป็นข้อมูลหลังการทดลอง (Post-test) ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา และ 

เปรียบเทียบก่อนและหลังการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

แนวทางพัฒนาการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการด าเนินชีวิตตามหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบ้านไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง  พบว่า 1) รายได้ครัวเรือนควรสนับสนุนให้
ครัวเรือนจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับครัวเรือน  2) รายจ่ายครัวเรือน ลดรายจ่ายด้วยการส่งเสริม
การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ทุกครวัเรือน และอบรมให้ความรู้การท าบัญชีครัวเรือน 3) พืชเพื่อการยังชีพ ส่งเสริมให้
ครัวเรือนปลูกพืชที่หลากหลายชนิดมากข้ึน และการปลูกพืชหมุนเวียน 4) สัตว์เพื่อการยังชีพ ส่งเสริมให้ครัวเรือนเลี้ยง
สัตว์ไว้หลากหลายชนิด หรือออกทะเลไปหากุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึกไว้บริโภคหรือเหลือจากบริโภคสามารถน าไป
จ าหน่าย 5) สินค้าอุปโภคบริโภคทีซ่ื้อจากรา้นค้า ลดการซื้อสินค้าด้วยการสง่เสริมการท าผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ในครัวเรือน ซึ่ง
สอดคล้องกับ [3] ผลการศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ประชาชน ในอ าเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า แนวทางพัฒนา ได้แก่ ควรส่งเสริมการปลกูพืชผักสวนครัวรั้ว
กินได้ทุกหลังคาเรือน สนับสนุนให้ประชาชนจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมการสร้างวินัยการใช้เงิน อบรมให้ความรู้ในด้าน
การจัดท าบัญชีครัวเรือน    

ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบ้านไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง  

ดังนี ้
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตารางที่ 1 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบ้านไม้ฝาด  
 

รายการ ก่อน 
 

หลัง 
 

ร้อยละ 

1. รายได้ครัวเรือน (เฉลี่ยบาท/เดือน)  16,350 17,181 7.76    
    - ครัวเรือนมรีายได้หลัก (เฉลี่ยบาท/เดือน) 13,950 12,550  

    - ครัวเรือนมีรายได้เสริม (เฉลี่ยบาท/เดือน) 2,400 5,068  

2. ครัวเรือนมีรายจ่าย (เฉลี่ยบาท/เดือน) 10,100 7,500 25.74 

3. ครัวเรือนปลูกพืชเพื่อการยังชีพ (ค่าเฉลี่ย) 3.55 5 40.85    
4. ครัวเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่อการยังชีพ (ค่าเฉลี่ย) 0.1 0.3 66.67    
5. ครัวเรือนซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้า (ค่าเฉลี่ย) 4.15 3.7 10.84 

 
จากตารางท่ี 1 ผลจากการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบ้าน 

ไม้ฝาด พบว่า 1) ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย 17,181 บาท ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.76 จากการประกอบอาชีพ
เสริมการท ากล้วยฉาบหลากหลายรสชาด เช่น กล้วยฉาบรสพิซซ่า กล้วยฉาบรสบาบิคิว กล้วยฉาบรสแซ่บ  กล้วยฉาบ
รสปาปิก้า กล้วยฉาบรสสาหร่ายและกล้วยฉาบรสรวม  เป็นต้น   2) ครัวเรือนมีรายจ่ายเฉลี่ย 7,500 บาท ครัวเรือนมี
รายจ่ายลดลงร้อยละ 25.74 จากการท าบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน   3) ครัวเรือนปลูกพืชเพื่อการยังชีพเฉลี่ย 5 
ครัวเรือนปลูกพืชเพื่อการยังชีพเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.85 พืชที่ปลูกเพิ่มขึ้นได้แก่ ตะไคร้ ข่า มะกรูด มะนาว มะเขือ ถั่วพู 
พริก ผักหวาน มะละกอ ชะอม ขมิ้น และกล้วย เป็นต้น   4) ครัวเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่อการยังชีพเฉลี่ย 0.1 ครัวเรือนเลี้ยง
สัตว์เพื่อการยังชีพเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.67 สัตว์ที่เลี้ยงเพิ่มขึ้นได้แก่ ไก่   5) ครัวเรือนซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้า
เฉลี่ย 3.7 ครัวเรือนซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้าลดลงร้อยละ 10.84 สินค้าท่ีซื้อลดลงได้แก่ น้ ายาล้างจาน น้ ายา
ซักผ้า น้ ายาปรับผ้านุ่ม และครัวเรือนมีรวมกลุ่มท าผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบสารพัดรสจ านวน 6 ครัวเรือน และสามารถจด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชนราชมงคลไม้ฝาด ซึ่งสอดคล้องกับ [4] ผลการศึกษาเรื่องรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนด้านเศรษฐกิจโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนดู่  ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 
พบว่า ก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านเศรษฐกิจโดยยึดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มทดลองมีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น รายจ่ายครัวเรือนลดลง จ านวนพืชเพื่อการยังชีพเพิ่มขึ้น 
จ านวนสัตว์เพื่อการยังชีพเพิ่มขึ้น จ านวนเห็ดเพื่อการยังชีพเพิ่มขึ้น และจ านวนสินค้าอุปโภคบริโภคที่ซื้อจากร้านค้า
ลดลง 

สรุปผลการวิจัย 

แนวทางพัฒนาการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการด าเนินชีวิตตามหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบ้านไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง  ได้แก่ 1) ควรสนับสนุนให้ครัวเรือนจัดตั้งกลุ่ม
อาชีพ และส่งเสริมอาชีพเสรมิให้กับครวัเรือน  2) รายจ่ายครัวเรือน ลดรายจ่ายด้วยการสง่เสรมิการปลูกพืชผักสวนครวั
รั้วกินได้ทุกครัวเรือน และอบรมให้ความรู้การท าบัญชีครัวเรือน 3) พืชเพื่อการยังชีพ ส่งเสริมให้ครัวเรือนปลูกพืชที่
หลากหลายชนิดมากข้ึน และการปลูกพืชหมุนเวียน 4) สัตว์เพื่อการยังชีพ ส่งเสริมให้ครัวเรือนเลี้ยงสัตว์ไว้หลากหลาย
ชนิด หรือออกทะเลไปหากุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึกไว้บริโภคหรือเหลือจากบริโภคสามารถน าไปจ าหน่าย  5) สินค้า
อุปโภคบริโภคทีซ่ื้อจากร้านค้า ลดการซื้อสินค้าด้วยการส่งเสริมการท าผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ในครัวเรือน    
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตารางที่ 1 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบ้านไม้ฝาด  
 

รายการ ก่อน 
 

หลัง 
 

ร้อยละ 

1. รายได้ครัวเรือน (เฉลี่ยบาท/เดือน)  16,350 17,181 7.76    
    - ครัวเรือนมรีายได้หลัก (เฉลี่ยบาท/เดือน) 13,950 12,550  

    - ครัวเรือนมรีายได้เสริม (เฉลี่ยบาท/เดือน) 2,400 5,068  

2. ครัวเรือนมรีายจ่าย (เฉลี่ยบาท/เดือน) 10,100 7,500 25.74 

3. ครัวเรือนปลูกพืชเพื่อการยังชีพ (ค่าเฉลี่ย) 3.55 5 40.85    
4. ครัวเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่อการยังชีพ (ค่าเฉลี่ย) 0.1 0.3 66.67    
5. ครัวเรือนซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้า (ค่าเฉลี่ย) 4.15 3.7 10.84 

 
จากตารางท่ี 1 ผลจากการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบ้าน 

ไม้ฝาด พบว่า 1) ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย 17,181 บาท ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.76 จากการประกอบอาชีพ
เสริมการท ากล้วยฉาบหลากหลายรสชาด เช่น กล้วยฉาบรสพิซซ่า กล้วยฉาบรสบาบิคิว กล้วยฉาบรสแซ่บ  กล้วยฉาบ
รสปาปิก้า กล้วยฉาบรสสาหร่ายและกล้วยฉาบรสรวม  เป็นต้น   2) ครัวเรือนมีรายจ่ายเฉลี่ย 7,500 บาท ครัวเรือนมี
รายจ่ายลดลงร้อยละ 25.74 จากการท าบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน   3) ครัวเรือนปลูกพืชเพื่อการยังชีพเฉลี่ย 5 
ครัวเรือนปลูกพืชเพื่อการยังชีพเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.85 พืชที่ปลูกเพิ่มขึ้นได้แก่ ตะไคร้ ข่า มะกรูด มะนาว มะเขือ ถั่วพู 
พริก ผักหวาน มะละกอ ชะอม ขมิ้น และกล้วย เป็นต้น   4) ครัวเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่อการยังชีพเฉลี่ย 0.1 ครัวเรือนเลี้ยง
สัตว์เพื่อการยังชีพเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.67 สัตว์ที่เลี้ยงเพิ่มขึ้นได้แก่ ไก่   5) ครัวเรือนซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้า
เฉลี่ย 3.7 ครัวเรือนซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้าลดลงร้อยละ 10.84 สินค้าท่ีซื้อลดลงได้แก่ น้ ายาล้างจาน น้ ายา
ซักผ้า น้ ายาปรับผ้านุ่ม และครัวเรือนมีรวมกลุ่มท าผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบสารพัดรสจ านวน 6 ครัวเรือน และสามารถจด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชนราชมงคลไม้ฝาด ซึ่งสอดคล้องกับ [4] ผลการศึกษาเรื่องรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนด้านเศรษฐกิจโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนดู่  ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 
พบว่า ก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านเศรษฐกิจโดยยึดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มทดลองมีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น รายจ่ายครัวเรือนลดลง จ านวนพืชเพื่อการยังชีพเพิ่มขึ้น 
จ านวนสัตว์เพื่อการยังชีพเพิ่มขึ้น จ านวนเห็ดเพื่อการยังชีพเพิ่มขึ้น และจ านวนสินค้าอุปโภคบริโภคที่ซื้อจากร้านค้า
ลดลง 

สรุปผลการวิจัย 

แนวทางพัฒนาการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการด าเนินชีวิตตามหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบ้านไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง  ได้แก่ 1) ควรสนับสนุนให้ครัวเรือนจัดตั้งกลุ่ม
อาชีพ และส่งเสริมอาชีพเสรมิให้กับครวัเรือน  2) รายจ่ายครัวเรือน ลดรายจ่ายด้วยการสง่เสรมิการปลูกพืชผักสวนครวั
รั้วกินได้ทุกครัวเรือน และอบรมให้ความรู้การท าบัญชีครัวเรือน 3) พืชเพื่อการยังชีพ ส่งเสริมให้ครัวเรือนปลูกพืชที่
หลากหลายชนิดมากข้ึน และการปลูกพืชหมุนเวียน 4) สัตว์เพื่อการยังชีพ ส่งเสริมให้ครัวเรือนเลี้ยงสัตว์ไว้หลากหลาย
ชนิด หรือออกทะเลไปหากุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึกไว้บริโภคหรือเหลือจากบริโภคสามารถน าไปจ าหน่าย  5) สินค้า
อุปโภคบริโภคทีซ่ื้อจากร้านค้า ลดการซื้อสินค้าด้วยการส่งเสริมการท าผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ในครัวเรือน    

หลังการด าเนินการทดลองการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนบ้านไม้ฝาด ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น ครัวเรือนมีรายจ่ายลดลง ครัวเรือน
ปลูกพืชเพื่อการยังชีพเพิ่มขึ้น ครัวเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่อการยังชีพเพิ่มขึ้น ครัวเรือนซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้า
ลดลง และครัวเรือนมีรวมกลุ่มท าผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบหลากหลายรส จ านวน 6 ครัวเรือน และสามารถจดทะเบียนเป็น
วิสาหกิจชุมชนราชมงคลไม้ฝาด 

ข้อเสนอแนะ 
 
1. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้  

จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ควรให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การท าบัญชีครัวเรือน และส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพเสริมให้กับประชาชนตลอดจนให้ความช่วยเหลือกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง มีการถ่ายทอดองค์
ความรู้ ในเรื่องการท าผลิตภัณฑ์ การท าน้ ายาปรับผ้านุ่มและการท าน้ ายาฆ่าหญ้า การท าน้ ายาขัด การท าน้ ายาซักผ้า
และการเพาะเห็ด การท าสบู่ และการท าน้ ายาล้างจาน บริโภคในครัวเรือน ซึ่งผู้ด าเนินการวิจัยได้น าข้อมูลที่ได้รับมา
ด าเนินการให้ความรู้พร้อมกับได้ส่งเสริมให้ครัวเรือนท าผลิตภัณฑ์ไว้บริโภคในครัวเรือน พร้อมท้ังส่งเสริมการผลิตสินค้า
จ าหน่ายเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 

2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป  
 ควรมีการศึกษาและทดลองเพื่อใหไ้ด้นวัตกรรมทีเ่หมาะสมส าหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามความต้องการ
ของครัวเรือนจากการวิจยัในครั้งนี ้

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจ าปีการศึกษา 2561 ขอขอบคุณ คุณจิรารัตน์ ปรีชาหาญ 
นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ พัฒนาการชุมชนอ าเภอสิเกา ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ประชาชนบ้าน 
ไม้ฝาด ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ท่ีให้ความร่วมมือในการท าแบบสอบถามและผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ 
พัฒนมณี ท่ีช่วยให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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กำรทิ้งสุนัขในสังคมที่เปลี่ยนผ่ำน¹1

สุพจน์ เด่นดวง² นาถฤดี เด่นดวง³ และวรพิชชา ค�าทา4

บทคัดย่อ

บทน�ำ จ�านวนสนุขัทีไ่ม่มีเจ้าของเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ ได้สร้างปัญหาความร�าคาญให้กับประชาชนด้านมลภาวะความสกปรก ส่งเสยีงดัง 

ท�าลายทรัพย์สิน และปัญหาด้านสุขภาพของมนุษย์

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอัตราการทิ้งสุนัข และบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยตามแนวคิดของ Toffler ที่มีผลต่อการทอด

ทิ้งสุนัข

วิธีกำรศึกษำ การวิจัยเชิงปริมาณ พื้นที่ท�าการวิจัย แบบเจาะจง คือ พื้นที่คลื่นลูกที่หนึ่งหรือพื้นที่เกษตรกรรมในชนบท คือ อ�าเภอ

แม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ 400คน พืน้ทีค่ลืน่ลกูทีส่องหรอืพืน้ทีอ่ตุสาหกรรมตามชานเมอืงคอื เทศบาลนครอ้อมน้อยอ�าเภอกระทุม่แบน 

จังหวัดสมุทรสาคร 400คน และพื้นที่คลื่นลูกที่สามหรือพื้นที่อยู่อาศัยกลางเมือง คือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 400คน

ผลกำรศึกษำ 1)การท้ิงสุนัขเกิดขึ้นในสังคมคลื่นลูกที่สองมากที่สุดร้อยละ26.7 2)การทอดทิ้งสุนัขของผู้ที่ก�าลังเลี้ยงอยู่ในปัจจุบัน

และเคยเลี้ยงในระยะเวลาไม่เกิน 3ปีที่ผ่านมาร้อยละ 20.6 มีค่าเฉลี่ย 1.7 ตัว 3)การทอดทิ้งสุนัขที่สูงของสังคมคลื่นลูกที่สองเกี่ยว

กับปัญหาด้านต่างๆ เช่น ปัญหาสถานที่เลี้ยง การดูแลจัดการสวัสดิภาพสุนัข ค่าใช้จ่าย รวมไปถึงด้านที่กระทบกับความสัมพันธ์ของ

บุคคลในครอบครัว ผู้ที่อาศัยในพื้นที่คับแคบและผู้ชายมีอัตราการทิ้งสุนัขมากกว่าผู้หญิง 4) ผู้ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามกระแส

ระดับปานกลางทอดทิ้งสุนัขมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับโลกาภิวัตน์เชิงพื้นที่ 

วิจำรณ์และสรุป การทอดท้ิงสุนัขเกิดข้ึนในสังคมคล่ืนลูกที่สองมากที่สุด สัมพันธ์กับด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามกระแส

ระดับปานกลาง ด้านที่อยู่อาศัยที่คับแคบและผู้ชายมีอัตราการทิ้งสุนัขมากกว่าผู้หญิง

ค�ำส�ำคัญ การทอดทิ้งสุนัข/ สังคมคลื่นลูกที่สาม/ โลกาภิวัตน์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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Dog Abandonment in the transitional society1

Suphot Dendoung2 Nartrudee Dendoung3 and Worapitcha Kumtha4

Abstract

Introduction:The increased number of stray dogs. The abandoned dogs cause trouble for the people, for ex-

ample, causing an unhygienic environment, making loud noises, inflicting damage to their property, and causing 

some health problems in humans.

Objective:To explore the rate of dog abandonment and study the contexts of social transition of Thai society 

according to the theory of Toffler that affects dog abandonment.

Methods:Quantitative research. Each area selected for the research was a purposive site. The First Wave area, 

or agricultural area, MaeTaeng District, ChiangMai Province 400 people. The Second Wave area, or industrial 

area, OmNoi City Municipality, Krathum Baen District, SamutSakhon Province 400 people. The Third Wave area, 

or urban area, was BangkokNoi District, Bangkok400 people.

Results: 1)Dog abandonment was highest, 26.7%, in the Second Wave. 2)The rate of dog abandonment who 

were current dog owners and those who used to own a dog in the previous three years was 20.6% with the 

average of 1.7 dogs abandoned. 3)The high rate of dog abandonment of the Second Wave. For example, there 

were problems with inappropriate raising locations, dogs’ wellbeing management, increased expenses, and 

affected domestic relationships. The residents of a crowded area. Men also had higher rate in dog abandonment 

than women. 4)It was found that those who moderately use information technology had the highest rate in 

dog abandonment. These findings were consistent with the area of globalization that is in the Second Wave society

Conclusion: Dog abandonment was highest in the Second Wave society. An association between who moder-

ately use information technology, The residents of a crowded area and men also had higher rate in dog aban-

donment than women.

Keywords: Dog abandonment / Globalization /Third wave society/ Information Technology 
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บทน า 
 สุนัขที่ถูกทอดทิ้งมีแนวโน้มของจ านวนที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ณ สิ้นปี พ.ศ.2555 พบว่ามีสุนัขไมม่ีเจ้าของทั่ว

ประเทศ 597,570 ตัว (กรมปศุสัตว์ อ้างอิงใน ส านักข่าวอิศรา , 2556) ในปี พ.ศ.2557 มีจ านวนสุนัขไม่มีเจ้าของ 722,625 ตัว 
(ส่วนโรคสัตว์กระเพาะเดี่ยว ส านกัควบคุม ป้องกันและบ าบัดโรคสตัว์ กรมปศสุัตว์, 2558) ซึ่งจ านวนเพิ่มขึ้น ถึง 125,055ตัว 
สุนัขที่ถูกทอดทิ้งนั้นได้สร้างปัญหาความร าคาญให้กับประชาชนด้านมลภาวะความสกปรก กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อ
โรคต่างๆ มลภาวะทางสยีง ท าลายทรัพย์สิน เพิ่มความเสี่ยงให้ผู้ที่ขับขี่บนท้องถนน และปัญหาด้านสขุภาพของมนุษย์ เพราะ
สุนัขที่ถูกทอดทิ้งเป็นแหล่งรังโรค หรือเป็นพาหะน าโรคทีต่ิดต่อจากสัตว์สูค่น เช่น เช้ือโรค ปรสิต ไข่หรือหนอนพยาธิต่างๆที่
ออกมากับสิ่งขับถา่ยของสุนัข โรคฉี่หนู หรือโรคเลปโตสไปโรซสิ มีสนุัขเป็นแหล่งรังโรคที่ส าคญัรองลงมาจากหนู และส าคญั
ที่สุดคือโรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคทีไ่ม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผู้ทีไ่ด้รับเชื้อจะต้องเสียชีวิตอย่างทุกข์ทรมานทุกราย โรคพิษ
สุนัขยังคงตรวจพบต่อเนื่องในประเทศไทย ข้อมูลตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 พบสัตว์ที่
ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าใน 37 จังหวัด จ านวนตัวอย่างสัตว์ที่พบเชื้อ เป็นสุนัขร้อยละ91.67  ผลบวกของตัวอย่างเฉพาะสุนัขและแมว
พบว่าไม่มีเจ้าของและไม่ทราบประวัติร้อยละ 41.14 และเพียงแค ่3เดือนแรกของ ป2ี561 พบผู้เสยีชีวิตแล้วจ านวน6ราย (มติ
ชนออนไลน์ ,2561) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดคลื่นลูกทีส่ามของ อัลวิน ทอฟฟเลอร์ (Alvin Toffler) ที่แบ่งอารยธรรมทีม่คีวาม

แตกต่าง ดังนี้ อารยธรรมคลื่นลูกที่หน่ึงสังคมเกษตรกรรม อารยธรรมคลื่นลูกท่ีสอง สังคมอตุสาหกรรม และอารยธรรมคลื่นลูก
ที่สาม ยุคโลกาภิวตัน์  โดยแบ่งจากสภาพสังคมที่มีความแตกต่างกันที่ประมาณได้จากระดับของความเป็นเมือง ตั้งแต่ในส่วน
ของพื้นฐานทางด้านคุณลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของสมาชิกที่อยู่ในสังคม ทั้งเรื่องของระดับการศึกษา ลักษณะการประกอบ
อาชีพ รายได้ รูปแบบของ ลักษณะที่อยู่อาศัย ฯลฯ ซึ่งความความแตกต่างนี้จะมผีลต่อวิถีการด าเนินชีวิต บริบทต่างๆของ
สมาชิกในแต่ละสภาพสังคม กระทั่งในเรื่องของการเลี้ยงสุนัข ก็จะมีความต่างของการให้ความหมายต่อสุนัข หรือความรู้สึกท่ีมี
ต่อสุนัข รวมถึงประสบการณ์ในการเลีย้งสุนัข เหตผุลในการเลี้ยง วิธีการเลีย้ง ที่มักจะมีความต่างกันอย่างชัดเจนในสภาพของ
สังคมในยุคคลื่นลูกที่หนึ่ง สองและสาม เมื่อมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเลีย้งสุนัข แม้ว่าอาจจะเป็นปัญหาเรื่องคล้ายคลึงกันแต่
หากเกิดในสภาพสังคมทีต่่างกัน ผลกระทบที่เกดิจากปัญหาจึงมีความต่างออกไป ท้ังผลกระทบที่เกิดขึน้กับตัวเจ้าของสุนัขเอง 
และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับคนรอบข้างหรือคนในสังคมที่มักจะมาพรอ้มกับการถูกกดดัน และถูกตตีราต่างๆ จากปัญหาที่มาจาก
สุนัขที่เลี้ยงไว้  จึงมักจะเลือกวิธียตุิปัญหาที่เกดิขึ้น โดยการทอดทิ้งสุนัข โดยใช้แนวคิดคลื่นลูกทีส่ามของ อัลวิน ทอฟฟเลอร์ 
(Alvin Toffler) มาใช้ในการสร้างกรอบการวิจัย 

วิธีด าเนินการ 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพ่ือศึกษาลักษณะการทิ้ง
สุนัขและลักษณะของสังคมไทย  ในมิติทางสังคมวิทยาโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวม
ข้อมูล 
         พื้นที่ท าการวิจัย ท าการเลอืกพื้นที่แบบเจาะจง (Purposive site) คือ พื้นที่คลื่นลูกท่ีหนึ่งหรือพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมในชนบทที่ชาวบ้านสว่นใหญ่มีการผลติจากพื้นดินหรือเกษตรกรรม คือพื้นที่ อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่
คลื่นลูกทีส่องหรือพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมตามชานเมืองคือ พื้นที่ เทศบาลนครอ้อมน้อยอ าเภอกระทุ่มแบนจังหวัด สมุทรสาคร และ
พื้นที่คลื่นลูกท่ีสามหรือพ้ืนท่ีอยู่อาศัยตามกลางเมือง คือ พ้ืนท่ีในเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร 
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 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ที่เป็นสมาชิกในครอบครัวหรือครัวเรือนที่มีที่อยู่อาศัยในคลื่นทางสังคมใน 3 
พื้นที่ คือ พื้นที่ละ 400 คน รวมทั้งหมด 1,200 คน  
                    พื้นที่ของคลื่นลูกที่หนึ่ง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยจึงท าการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ โดยระบุ
ที่อยู่ แต่ไม่ระบุชื่อบุคคล และให้กลุ่มตัวอย่างน าแบบสอบถามที่ตอบเรียบร้อยแล้ว น าใสซ่องเปล่าที่แนบไว้ให้ ซึ่งไม่มีการระบุท่ี
อยู่และช่ือผู้ท าแบบสอบถามแตจ่ะระบเุป็นตัวเลขท่ีมุมแบบสอบถามในแต่ละฉบบัเท่านั้น  จากนั้นผูต้อบแบบสอบถามจะน าส่ง
ที่ผู้น าชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผู้วจิัยจะท าการติดต่อประสานงานไวล้่วงหน้าแล้ว จากน้ันจึงให้ผู้น าชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้าน
รวบรวมส่งแบบสอบถามกลับมาทางไปรษณยี์ให้ผู้วิจัย  ในคราวท่ีต้องเข้ามาประชุมในตัวอ าเภอท่ีอย่างน้อยจะต้องมีการ
ประชุมไม่ต่ ากว่าเดือนละ1ครั้ง  หลังจากท่ีผู้วิจัยไดร้ับแบบสอบถามที่ตอบกลับคืนมา ก็จะน าแบบสอบถามท่ีได้คืนมาตรวจสอบ
ความสมบรูณ์ แล้วด าเนินการวิเคราะห์ สรุปผล ตามขั้นตอน หากการตอบกลับจ านวนไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือจ านวนน้อย
กว่า 400 ฉบับ ผู้วิจัยก็จะท าการ ลงพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูลด้วยตัวเองโดยเลือกเก็บข้อมูลทีไ่ม่ซ้ ากับครัวเรือน ที่เคยส่ง
แบบสอบถามไปทางไปรษณีย์ครั้งก่อนหน้าแล้ว เพื่อให้ได้จ านวนตัวอย่างครบตามทีต่้องการ 

                     พื้นที่คลื่นลูกท่ีสองและคลื่นลูกท่ีสาม คือเทศบาลนครอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครตามล าดับ ผู้วิจัยท าการลงไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเอง ให้ได้เปา้หมายที่ตั้งไว้ หรือ
จ านวนพื้นที่ละ 400 ฉบับ ตรวจสอบความสมบรูณ์ แล้วด าเนินการวเิคราะห์ สรุปผล ตามขั้นตอน โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูประมาณ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560  

        การวิเคราะห์ข้อมลูเมื่อเก็บรวมรวมข้อมลูที่ได้หมดแล้ว ท าการตรวจสอบความสมบรูณ์ของข้อมลูค าตอบใน
แบบสอบถาม  จากนั้นจึงท าการลงรหัส และบันทึกข้อมูล เพื่อน าไปประมวลผล โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS ส าหรับการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยแบง่เนื้อหาการวิเคราะห์ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) พรรณนาข้อมูลทางเศรษฐกิจ
สังคม โดยใช้ค่าความถี(่Frequency ) ร้อยละ(Percentage ) และคา่เฉลี่ย (Mean)  และสถิติอนุมาน ( Inferential Statistic 
)  เป็นสถติิที่ใช้ทดสอบสมมติฐานในการวิจัย โดยใช้การทดสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ Chi-square หาค่า
สัมประสิทธ์ิของความสัมพันธ์ Contingency Coefficientc เพื่อหาความสัมพันธ์ในเรื่องประสบการณ์ในการเลี้ยงและทอดทิ้ง
สุนัข ของกลุ่มประชากรในพ้ืนท่ีคลื่นลูกที่หนึ่ง(ชนบท) ,ประชากรในพื้นที่คลื่นลูกท่ีสอง (ชานเมือง) และประชากรในพ้ืนท่ีคลื่น
ลูกท่ีสาม(กลางเมือง)  

ผลการศึกษาและอภิปรายผลการวิจัย 
พื้นที่ท้ังสามพื้นท่ีมีตัวอย่างท้ังสิ้น 1,026 ตัวอย่าง สังคมคลื่นลูกท่ีหนึ่งซึ่งเป็นเขตชนบทมีตัวอย่าง 310ตัวอย่างหรือ 

ร้อยละ 30.2 สังคมคลื่นลูกทีส่องซึ่งเป็นพ้ืนท่ีกึ่งเมืองมีตัวอย่าง 408 ตัวอย่างร้อยละ 39.8  และสังคมคลื่นลูกท่ีสามซึ่งเป็นพ้ืนท่ี
ในเมืองซึ่งมีตัวอย่าง 308ตัวอย่าง ร้อยละ 30.8  

 การเลี้ยงสุนัข 

 สังคมไทยมีการเลี้ยงสุนัขเป็นสตัว์เลี้ยง เป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาในสังคม เพราะจากร้อยละของผู้ที่ไม่เคยเลี้ยงสุนัขเลย
มีเพียงร้อยละ 41.2 ส่วนผู้ที่เคยเลีย้งสุนัขมีร้อยละ58.8  แบ่งออกเป็นปัจจุบันยังคงเลี้ยงอยู่ ร้อยละ 29.8 ใกล้เคียงกับผู้ที่เคย
เลี้ยงสุนัขแต่ปัจจุบันไมไ่ด้เลี้ยงแลว้ร้อยละ 29.0  
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 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ที่เป็นสมาชิกในครอบครัวหรือครัวเรือนที่มีที่อยู่อาศัยในคลื่นทางสังคมใน 3 
พื้นที่ คือ พื้นที่ละ 400 คน รวมทั้งหมด 1,200 คน  
                    พื้นที่ของคลื่นลูกที่หนึ่ง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยจึงท าการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ โดยระบุ
ที่อยู่ แต่ไม่ระบุชื่อบุคคล และให้กลุ่มตัวอย่างน าแบบสอบถามที่ตอบเรียบร้อยแล้ว น าใสซ่องเปล่าที่แนบไว้ให้ ซึ่งไม่มีการระบุท่ี
อยู่และช่ือผู้ท าแบบสอบถามแตจ่ะระบเุป็นตัวเลขท่ีมุมแบบสอบถามในแต่ละฉบบัเท่านั้น  จากนั้นผูต้อบแบบสอบถามจะน าส่ง
ที่ผู้น าชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผู้วจิัยจะท าการติดต่อประสานงานไวล้่วงหน้าแล้ว จากน้ันจึงให้ผู้น าชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้าน
รวบรวมส่งแบบสอบถามกลับมาทางไปรษณยี์ให้ผู้วิจัย  ในคราวท่ีต้องเข้ามาประชุมในตัวอ าเภอท่ีอย่างน้อยจะต้องมีการ
ประชุมไม่ต่ ากว่าเดือนละ1ครั้ง  หลังจากท่ีผู้วิจัยไดร้ับแบบสอบถามที่ตอบกลับคืนมา ก็จะน าแบบสอบถามท่ีได้คืนมาตรวจสอบ
ความสมบรูณ์ แล้วด าเนินการวิเคราะห์ สรุปผล ตามขั้นตอน หากการตอบกลับจ านวนไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือจ านวนน้อย
กว่า 400 ฉบับ ผู้วิจัยก็จะท าการ ลงพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูลด้วยตัวเองโดยเลือกเก็บข้อมูลทีไ่ม่ซ้ ากับครัวเรือน ที่เคยส่ง
แบบสอบถามไปทางไปรษณีย์ครั้งก่อนหน้าแล้ว เพื่อให้ได้จ านวนตัวอย่างครบตามทีต่้องการ 

                     พื้นที่คลื่นลูกท่ีสองและคลื่นลูกท่ีสาม คือเทศบาลนครอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครตามล าดับ ผู้วิจัยท าการลงไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเอง ให้ได้เปา้หมายที่ตั้งไว้ หรือ
จ านวนพื้นที่ละ 400 ฉบับ ตรวจสอบความสมบรูณ์ แล้วด าเนินการวเิคราะห์ สรุปผล ตามขั้นตอน โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูประมาณ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560  

        การวิเคราะห์ข้อมลูเมื่อเก็บรวมรวมข้อมลูที่ได้หมดแล้ว ท าการตรวจสอบความสมบรูณ์ของข้อมลูค าตอบใน
แบบสอบถาม  จากนั้นจึงท าการลงรหัส และบันทึกข้อมูล เพื่อน าไปประมวลผล โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS ส าหรับการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยแบง่เนื้อหาการวิเคราะห์ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) พรรณนาข้อมูลทางเศรษฐกิจ
สังคม โดยใช้ค่าความถี(่Frequency ) ร้อยละ(Percentage ) และคา่เฉลี่ย (Mean)  และสถิติอนุมาน ( Inferential Statistic 
)  เป็นสถติิที่ใช้ทดสอบสมมติฐานในการวิจัย โดยใช้การทดสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ Chi-square หาค่า
สัมประสิทธ์ิของความสัมพันธ์ Contingency Coefficientc เพื่อหาความสัมพันธ์ในเรื่องประสบการณ์ในการเลี้ยงและทอดทิ้ง
สุนัข ของกลุ่มประชากรในพ้ืนท่ีคลื่นลูกที่หนึ่ง(ชนบท) ,ประชากรในพื้นที่คลื่นลูกท่ีสอง (ชานเมือง) และประชากรในพ้ืนท่ีคลื่น
ลูกท่ีสาม(กลางเมือง)  

ผลการศึกษาและอภิปรายผลการวิจัย 
พื้นที่ท้ังสามพื้นท่ีมีตัวอย่างท้ังสิ้น 1,026 ตัวอย่าง สังคมคลื่นลูกท่ีหนึ่งซึ่งเป็นเขตชนบทมีตัวอย่าง 310ตัวอย่างหรือ 

ร้อยละ 30.2 สังคมคลื่นลูกทีส่องซึ่งเป็นพ้ืนท่ีกึ่งเมืองมีตัวอย่าง 408 ตัวอย่างร้อยละ 39.8  และสังคมคลื่นลูกท่ีสามซึ่งเป็นพ้ืนท่ี
ในเมืองซึ่งมีตัวอย่าง 308ตัวอย่าง ร้อยละ 30.8  

 การเลี้ยงสุนัข 

 สังคมไทยมีการเลี้ยงสุนัขเป็นสตัว์เลี้ยง เป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาในสังคม เพราะจากร้อยละของผู้ที่ไม่เคยเลี้ยงสุนัขเลย
มีเพียงร้อยละ 41.2 ส่วนผู้ที่เคยเลีย้งสุนัขมีร้อยละ58.8  แบ่งออกเป็นปัจจุบันยังคงเลี้ยงอยู่ ร้อยละ 29.8 ใกล้เคียงกับผู้ที่เคย
เลี้ยงสุนัขแต่ปัจจุบันไมไ่ด้เลี้ยงแลว้ร้อยละ 29.0  

 

 

การทอดทิ้งสุนัขของกลุ่มตัวอย่างท่ีเคยเลี้ยงสุนัข 
การทอดทิ้งสุนัขของผู้ที่เคยเลี้ยงสนุัขทั้งที่ก าลังเลี้ยงอยู่ในปัจจุบันและผู้ทีเ่คยเลี้ยงในระยะเวลาไม่เกิน 3ปีท่ีผ่านมา 

พบว่ามีการทอดทิ้งสุนัขในสดัส่วนที่มากถึง 1ใน 5 ของผู้ที่เคยเลี้ยง คือร้อยละ 20.6 มีค่าเฉลี่ยของการทอดทิ้งสุนัขอยู่ท่ีจ านวน 
1.7ตัว  
 การทอดทิ้งสุนัขของกลุ่มตัวอย่างผู้เลี้ยงสุนัขแยกตามที่อยู่อาศัย 

ผู้ที่อาศัยอยู่คอนโดมิเนียม, หอพัก, ห้องเช่า  ทอดทิ้งสุนัขมากที่สุด ร้อยละ36.4 รองลงมาอาศัยอยู่ทาวน์เฮาส,์ 
ตึกแถว ร้อยละ29.5 รองลงมาอาศัยอยู่ บ้านเดี่ยวในหมู่บ้านจัดสรร ร้อยละ 18.6 รองลงมาอาศัยอยูบ่้านเดี่ยว บรเิวณรอบบ้าน
มากกว้างขวางร้อยละ 16.2 รองลงมาอาศัยอยู่บ้านเดี่ยว บริเวณรอบบ้านน้อย ร้อยละ 14.7  ความสัมพันธ์ระหว่างที่อยู่อาศัย
กับการทิ้งสุนัขนั้นเป็นความสัมพันธ์ท่ีมีระดับต่ า (C=.224)  และเป็นความสัมพันธ์ที่มีนยัส าคญั (P<.05)   
 
ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของการทอดทิ้งสุนัขของกลุ่มตัวอย่างผู้เลี้ยงสุนัขแยกตามที่อยู่อาศัย 

ลักษณะท่ีอยู่อาศัย การทิ้งสุนัข รวม จ านวน 
ทิ้งสุนัข ไม่ทิ้งสุนัข 

บ้านเด่ียว บริเวณรอบบ้านน้อย  14.7 85.3 100.0 177 
บ้านเด่ียว บริเวณรอบบ้านมากกว้างขวาง 16.2 83.8 100.0 99 
บ้านเด่ียวในหมู่บ้านจัดสรร 18.6 81.4 100.0 43 
ทาวน์เฮาส,์ ตึกแถว 29.5 70.5 100.0 61 
คอนโดมิเนียม, หอพัก, ห้องเช่า,วัด,บ้านพักคนงานที่
นายจ้างจัดให ้

36.4 63.6 100.0 66 

Chi-Sq. = 49.408, df. =4, C=0.224, P-value= 0.001 
 

การทอดทิ้งสุนัขของผู้ที่เลี้ยงสนุขัตามโลกาภิวัตน์เชิงพ้ืนที่ 

ผู้เลีย้งสุนัขท่ีเคยทอดทิ้งสุนัขในแตล่ะพื้นท่ีพบว่า การทอดทิ้งสุนัขผันแปรไปตามกระแสของคลื่นในระดบัปานกลาง
ค่อนข้างน้อย ในลักษณะที่เพ่ิมสูงขึ้นและต่ าลง คือ เดิมสังคมคลื่นลกูท่ีหนึ่งทิ้งสุนัขร้อยละ 18.9  สังคมคลื่นลูกท่ีสองทิ้งสุนัข
เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.7 และลดเหลือร้อยละ 18.0 ในสังคมคลื่นลูกที่สาม  

ภาพรวมระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงการใช้ชีวิตตามกระแสคลืน่โลกาภิวัตนก์ับการทิ้งสนุัข      

ภาพรวมของระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงการใช้ชีวิต แบ่งระดับออกเป็น3 ระดับตามการใช้ การเข้าถึงโลกา
ภิวัตน์ ดังนี้ การใช้ชีวิตแบบตามกระแสโลกาภิวัตน์ระดับน้อย แบบตามกระแสโลกาภิวัตน์ระดับปานกลาง และแบบตาม
กระแสโลกาภิวัตน์ระดับมาก  ผู้ทีใ่ช้เทคโนโลยสีารสนเทศตามกระแสระดับปานกลางมีร้อยละการทอดทิ้งสุนัขมากที่สดุ ร้อยละ
23.6 รองลงมาคือผู้ทีต่ามกระแสระดับน้อยร้อยละ 20.6 และสุดท้ายคือผู้ที่ตามกระแสระดับมากทอดทิ้งสุนัขน้อยที่สุดร้อยละ 
18.2 
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สรุปผลการวิจัย 
ปัญหาจากการเลีย้งดูสุนัขด้านต่างๆ จากทั้งสามพื้นท่ีพบว่าในพ้ืนท่ีคลื่นลูกที่สองหรือพื้นที่สังคมอุตสาหกรรม มี

สัดส่วนปัญหาที่น าไปสู่การทอดทิง้มากที่สุด ด้วยมิติของความสมัพนัธ์ระหว่างเจ้าของและสุนัขที่มีแบบห่างเหิน เน้นหา
ประโยชน์ท่ีได้จากสุนัข ท่ีคล้ายกับพื้นที่คลื่นลูกท่ีหนึ่ง แต่ต่างจากพ้ืนที่คลื่นลูกท่ีสามที่ความสัมพันธ์แบบลึกซึ้ง และข้อจ ากัด
ด้านเวลา และลักษณะสถานท่ีอยูอ่าศัย ที่บีบคั้นท่ีแตกต่างและมากกว่าพื้นที่คลื่นลูกท่ีหนึ่ง ท าให้ปัญหาในคลื่นลูกทีส่องนั้นรอบ
ด้านและรุนแรง มากกว่าในทุกพ้ืน ท้ังสอดคล้องกับความสมัพันธ์ทั้งทางด้านพื้นท่ี และลักษณะที่อยู่อาศัยกับระดับการตาม
กระแสโลภาภิวัตน์ จึงท าให้ในพื้นที่คลื่นลูกท่ีสองนั้นมสีัดส่วนการทอดทิ้งสุนัข และเหตุผลที่เป็นปญัหาในการทอดทิ้งที่มากกว่า
พื้นที่อ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับระดับการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันท่ีมีเพิ่มขึ้นและมากท่ีสดุในสังคมคลืน่ลูกที่สาม ท าให้เกดิการ
รับส่งข่าวสาร เรื่องราว น าเสนอตวัตน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบด้านได้กว้าง และรวดเร็วยิ่งข้ึน ส่งผลใหสุ้นัขไดร้ับการดูแลทีด่ี
มากขึ้น ในด้านการจัดการสวัสดภิาพต่างๆ เกิดความรักความใส่ใจ สุนัขมีคณุค่าทางด้านจติใจมากขึ้น เปรียบดั่งสิ่งทดแทนด้าน
การปฏสิัมพันธ์ในรูปแบบของความเป็นเพื่อน เสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว ในยุคที่คนตดิต่อสื่อสารกันง่ายเพียงปลายนิ้ว
สัมผสั พบปะต่อหน้ากันลดลง โดยใช้ชีวิตส่วนมากอยู่แต่ภายในท่ีพักอาศัย จึงท าให้การทอดทิ้งสุนัขก็ลดลงตามด้วย แต่หน้าท่ี
หรือความหมายเหล่านี้ก็มีแนวโนม้ที่จะเกิดขึ้นช่ัวคราวส าหรับคนในคลื่นลูกทีส่ามที่หันไปให้เวลากับโลกาภิวัตนห์รือโลกดิจติอล
มากขึ้นและมีเวลาให้กับสุนัขน้อยลงและอาจน าไปสู่การทิ้งสุนัขของคนในสังคมคลื่นลูกท่ีสามได ้

ข้อเสนอแนะ 

 การแก้ไขปัญหาการทิ้งสุนัขต้องมีความต่างกันในสังคมทั้งสามรูปแบบคือ ในสังคมเกษตกรรม สุนัขยังมีหน้าที่
ตอบสนองความต้องการของเจ้าของชัดเจน การส่งเสริมให้มีการเลี้ยงการคัดบ ารุงพันธ์และการคุมก าเนิดสุนัขอาจเป็นสิ่งที่ควร
ส่งเสริม   ในสังคมอุตสาหกรรม การเลี้ยงสุนัขโดยไม่มีสถานที่เลี้ยงเหมาะสม หรือไม่มีความพร้อมในการเลี้ยง เช่น การเลี้ยง
สุนัขในห้องเช่าหรือทาวน์เฮาส์ควรต้องขออนุญาต และในสังคมคลื่นลูกที่สาม ความหมายใหม่ของการเลี้ยงสุนัขในสังคมโลกาภิ
วัตน์นั้นผู้ซื้อและผู้ขายจ าเป็นที่จะต้องขึ้นทะเบียนและเสียภาษีพิเศษ  

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณา ให้แนวทาง ข้อช้ีแนะ ค าแนะน าต่างๆ ตลอดจนก าลังใจอันมีค่า ที่คอยเติม
พลังความหวัง ความเชื่อมั่น เป็นแรงผลักดัน แรงสนับสนุนให้ผู้วิจัยข้ามผ่านอุปสรรค ปัญหาต่างๆมาได้อย่างอบอุ่นหัวใจเสมอ
มา  ทั้งด้านวิชาการ การท าวจิัย และด้านการด าเนินชีวิต จากรองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เด่นดวง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ
รองศาสตราจารย์นาถฤดี เด่นดวง ตลอดจนความเมตตาจากคณาจารย์ทุกท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แย้มนิล กรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งคณาจารย์ในสาขาสังคมศาสตร์และสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่าน ท่ีได้กรุณา
ให้ความรู้ ข้อแนะน า แนวทางข้อช้ีแนะต่างๆในการท าวิจัยและก าลังใจแก่ผู้วิจัย จึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง ไว้ ณ โอกาส
นี ้
 ขอขอบพระคุณประชากรกลุ่มตัวอย่าง ผู้ที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่เสียสละเวลาอันมีค่า
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาครั้งนี้  
 ขอขอบพระคุณความรักและก าลังใจจากครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนๆ ที่สนับสนุนและให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยเสมอมา 
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สัดส่วนปัญหาที่น าไปสู่การทอดทิง้มากที่สุด ด้วยมิติของความสมัพนัธ์ระหว่างเจ้าของและสุนัขที่มีแบบห่างเหิน เน้นหา
ประโยชน์ท่ีได้จากสุนัข ท่ีคล้ายกับพื้นที่คลื่นลูกท่ีหนึ่ง แต่ต่างจากพ้ืนที่คลื่นลูกท่ีสามที่ความสัมพันธ์แบบลึกซึ้ง และข้อจ ากัด
ด้านเวลา และลักษณะสถานท่ีอยูอ่าศัย ที่บีบคั้นท่ีแตกต่างและมากกว่าพื้นที่คลื่นลูกท่ีหนึ่ง ท าให้ปัญหาในคลื่นลูกทีส่องนั้นรอบ
ด้านและรุนแรง มากกว่าในทุกพ้ืน ท้ังสอดคล้องกับความสมัพันธ์ทั้งทางด้านพื้นท่ี และลักษณะที่อยู่อาศัยกับระดับการตาม
กระแสโลภาภิวัตน์ จึงท าให้ในพื้นที่คลื่นลูกท่ีสองนั้นมสีัดส่วนการทอดทิ้งสุนัข และเหตุผลที่เป็นปญัหาในการทอดทิ้งที่มากกว่า
พื้นที่อ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับระดับการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันท่ีมีเพิ่มขึ้นและมากท่ีสดุในสังคมคลืน่ลูกที่สาม ท าให้เกดิการ
รับส่งข่าวสาร เรื่องราว น าเสนอตวัตน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบด้านได้กว้าง และรวดเร็วยิ่งข้ึน ส่งผลใหสุ้นัขไดร้ับการดูแลทีด่ี
มากขึ้น ในด้านการจัดการสวัสดภิาพต่างๆ เกิดความรักความใส่ใจ สุนัขมีคณุค่าทางด้านจติใจมากขึ้น เปรียบดั่งสิ่งทดแทนด้าน
การปฏสิัมพันธ์ในรูปแบบของความเป็นเพื่อน เสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว ในยุคที่คนตดิต่อสื่อสารกันง่ายเพียงปลายนิ้ว
สัมผสั พบปะต่อหน้ากันลดลง โดยใช้ชีวิตส่วนมากอยู่แต่ภายในท่ีพักอาศัย จึงท าให้การทอดทิ้งสุนัขก็ลดลงตามด้วย แต่หน้าท่ี
หรือความหมายเหล่านี้ก็มีแนวโนม้ที่จะเกิดขึ้นช่ัวคราวส าหรับคนในคลื่นลูกทีส่ามที่หันไปให้เวลากับโลกาภิวัตนห์รือโลกดิจติอล
มากขึ้นและมีเวลาให้กับสุนัขน้อยลงและอาจน าไปสู่การทิ้งสุนัขของคนในสังคมคลื่นลูกท่ีสามได ้

ข้อเสนอแนะ 

 การแก้ไขปัญหาการทิ้งสุนัขต้องมีความต่างกันในสังคมทั้งสามรูปแบบคือ ในสังคมเกษตกรรม สุนัขยังมีหน้าที่
ตอบสนองความต้องการของเจ้าของชัดเจน การส่งเสริมให้มีการเลี้ยงการคัดบ ารุงพันธ์และการคุมก าเนิดสุนัขอาจเป็นสิ่งที่ควร
ส่งเสริม   ในสังคมอุตสาหกรรม การเลี้ยงสุนัขโดยไม่มีสถานที่เลี้ยงเหมาะสม หรือไม่มีความพร้อมในการเลี้ยง เช่น การเลี้ยง
สุนัขในห้องเช่าหรือทาวน์เฮาส์ควรต้องขออนุญาต และในสังคมคลื่นลูกที่สาม ความหมายใหม่ของการเลี้ยงสุนัขในสังคมโลกาภิ
วัตน์นั้นผู้ซื้อและผู้ขายจ าเป็นที่จะต้องขึ้นทะเบียนและเสียภาษีพิเศษ  

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณา ให้แนวทาง ข้อช้ีแนะ ค าแนะน าต่างๆ ตลอดจนก าลังใจอันมีค่า ที่คอยเติม
พลังความหวัง ความเชื่อมั่น เป็นแรงผลักดัน แรงสนับสนุนให้ผู้วิจัยข้ามผ่านอุปสรรค ปัญหาต่างๆมาได้อย่างอบอุ่นหัวใจเสมอ
มา  ทั้งด้านวิชาการ การท าวจิัย และด้านการด าเนินชีวิต จากรองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เด่นดวง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ
รองศาสตราจารย์นาถฤดี เด่นดวง ตลอดจนความเมตตาจากคณาจารย์ทุกท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แย้มนิล กรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งคณาจารย์ในสาขาสังคมศาสตร์และสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่าน ท่ีได้กรุณา
ให้ความรู้ ข้อแนะน า แนวทางข้อช้ีแนะต่างๆในการท าวิจัยและก าลังใจแก่ผู้วิจัย จึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง ไว้ ณ โอกาส
นี ้
 ขอขอบพระคุณประชากรกลุ่มตัวอย่าง ผู้ที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่เสียสละเวลาอันมีค่า
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาครั้งนี้  
 ขอขอบพระคุณความรักและก าลังใจจากครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนๆ ที่สนับสนุนและให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยเสมอมา 

 ขอขอบคุณความรักที่บริสุทธิ์ ความซื่อสัตย์ ภักดี ที่ผู้วิจัยรู้สึกสัมผัสรับรู้ได้ และรู้สึกได้รับตลอดเสมอมาจากสัตว์
เลี้ยงทั้งสุนัขและแมวทุกตัวของผู้วิจัย รวมถึงมิตรภาพท่ีสวยงาม จากสุนัขและแมวจรจัดตามสถานที่ต่างๆ ตลอดจนความทรมาน 
ความเจ็บปวดทั้งกายและใจของสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้ง ที่ผู้วิจัยรับรู้สัมผัสถึง ช่วยเป็นแรงขับให้งานวิจัยช้ินนี้ได้เกิดขึ้น 
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กำรสร้ำงชุมชนเข้มแข็งด้วยกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ ในกำรรวมกลุ่มผลิตเครื่องแกงของหมู่บ้ำนน�้ำจำน 

ต�ำบลอ่ำวลึกเหนือ อ�ำเภออ่ำวลึก จังหวัดกระบี่

พรรณวดี ข�าจริง1 ธีรารัตน์ ศรีวิรัตน์1 วัลลภา อินทรงค์1 และนิพนธ์ บริเวธานันธ์1

บทคัดย่อ

การศึกษาการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยกระบวนการจัดการความรู้ ในการรวมกลุ่มผลิตเครื่องแกง มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) 

เพื่อศึกษา กระบวนการจัดการความรู้ ในการรวมกลุ่มผลิตเครื่องแกงของหมู่บ้านน�้าจาน อ�าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 2) เพื่อศึกษา

ปัญหา อุปสรรคของการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยกระบวนการจัดการความรู้ ในการรวมกลุ่มผลิตเครื่องแกง หมู่บ้านน�้าจาน อ�าเภอ

อ่าวลกึ จงัหวดักระบี ่โดยประยกุต์ใช้แนวคดิการจดัการความรู ้ศกึษากระบวนการจดัการความรู้ทฤษฎกีาร์วนิ (GARVIN) และแนวคดิ

เกีย่วกบัชมุชนเข้ม แข็ง รวมถึงการรวมกลุม่ผลติเครือ่งแกง ระเบยีบวธิวีจิยัในการวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ ศกึษาจากเอกสาร 

แนวคดิทฤษฎ ีงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง และการสมัภาษณ์เชงิลึก ประกอบกบัการสังเกตแบบมส่ีวนร่วม ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครือ่ง

มือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ ประกอบด้วย ผู้น�าและสมาชิกในหมู่บ้านน�้าจาน ต�าบลอ่าวลึกเหนือ อ�าเภออ่าวลึก 

จังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และนักวิชาการ รวมทั้งสิ้น 17 คน ผลการวิจัย พบว่า 1. การแก้ปัญหาอย่างมีระบบ 2. 

การทดลองใช้วิธีการใหม่ ๆ 3. การเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนและเรื่องในอดีต 4. การเรียนรู้จากประสบการณ์และวิธีการที่ดี

ทีส่ดุของผูอ้ืน่ 5. การถ่ายทอดความรู้อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 2) ปัญหา อปุสรรคของการสร้างชมุชนเข้มแขง็ด้วยกระบวนการ

จัดการความรู้ในการรวมกลุ่มผลิตเครื่องแกง ของหมู่บ้านน�้าจาน ต�าบลอ่าวลึกเหนือ อ�าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย (1) 

การสื่อสารที่ไม่ชัดเจน (2) องค์ความรู้ใหม่บางส่วนไม่สอดคล้องกับสภาพบริบท ของพื้นที่ และแนวปฏิบัติบางประเด็นเป็นการเพิ่ม

ต้นทุนในการผลิต (3) ขาดการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ อย่างจริงจัง (4) ขาดรุ่นลูกรุ่น หลานที่จะสานต่ออาชีพการเกษตร รวม

ถึง (5) การจัดการความรู้ขาดความเป็นระบบ 

ค�ำส�ำคัญ : ชุมชนเข้มแข็ง, กระบวนการจัดการความรู้

1 อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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The Community Empowerment of through Knowledge Management of Ban Namchan Chili 

Paste Community, Tambon Aow Luk Noey, Aow Luk, Krabi

Panwadee Khumjing1 , Thirarat Srivirat1 , Wanlapa Intarong1 and Nipon Boriwatanan1

Abstract

The research objectives were to 1) investigate knowledge management process of Ban Namchan Chili Paste 

Community, Tambon Aow Luk Noey, Aow Luk, Krabi Province, 2) investigate their obstacles during the process 

through Garvin’s Theory, and community empowerment. The research methodology was Qualitative Research 

using literature, theories, relating research reviews, and In-depth Interview, and Participant Observation. The 

research instruments were In-depth Interview and Participant Observation. The total of 17 informants were 

community leaders and members in Ban Namchan Village, Tambon Aow Luk Noey, Aow Luk, Krabi, governant 

officers and academic experts. 

The research findings demonstrated that 1) two solutions were found, 2) innovative experimentations, 3) the 

most effective method was self-discovery and experiential learning through the past experiences, 4) learning 

from success of others, and 5) knowledge transfer. In fact, the obstacles found during their process through 

Garvin’s Theory, community empowerment of the community were identified as 1) unclear communication, 2) 

the new knowledge was not always applicable in local contexts and some solutions tended to increase its 

production cost, 3) the lack of stake holder support, 4) the lack of new generation engagement specifically on 

agriculture, and 5) the lack of systematical knowledge management.

Keywords : Community Empowerment, knowledge management process
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ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีบทบำทน ำ ในกำรขับเคลื่อนชุมชน เพื่อสร้ำงคุณภำพชีวิตของประชำชนที่ดีอย่ำงยั่งยืน 
เปิดพื นที่ท่ีให้เกื อหนุนกันทั ง พื นที่ทำงกำยภำพ สังคม และจิตวิญญำณ หรือปัญญำ (Kuntathian, 2017; Leknoi, 2017)  

แนวคิดทุนทำงสังคมจึงได้ถูกน ำไปเช่ือมโยงกับกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อน ำไปสู่กำรเรียนรู้ในกำรที่จะ  พัฒนำชุมชน 
องค์กร และประเทศให้ไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ซึ่งแนวคิดทุนทำงสังคมในบริบทไทยพบว่ำ ควำมสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชิด
ระหว่ำงคนกับธรรมชำติ คนกับคนในชุมชน และคนกับสิ่งเหนือธรรมชำติผ่ำน กระบวนกำรที่เกิดจำกกำรสืบทอด ถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ที่มีอยู่เดิมในชุมชนท้องถิ่นต่ำงๆ แล้วพัฒนำ เลือกสรร ปรับปรุงองค์ควำมรู้เหล่ำนั น จนเกิดทักษะและควำมช ำนำญที่
สำมำรถแก้ไขปัญหำ และพัฒนำชีวิตได้อย่ำง เหมำะสมกับยุคสมัย จนเกิดเป็นภูมิปัญญำ (องค์ควำมรู้ใหม่) ท่ีเหมำะสมและสืบ
ทอดพัฒนำต่อไปอย่ำงไม่สิ นสุด (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำแห่งชำติ, 2541) อันจะเป็นหลักประกันในกำรพัฒนำที่จะ
น ำไปสู่ควำมยั่งยืน อีกทั งแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้ส่งเสริมให้มีกำร
ขับเคลื่อนตำม หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีจุดเน้นในกำรแก้ปัญหำพื นฐำนของสังคมไทย ได้แก่ควำมเหลื่อมล้ำ
ของ คนในสังคม ท ำให้ประชำชนในภำคชนบทได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำ มีอำชีพที่ สร้ำงรำยได้อย่ำงเพียงพอ สำมำรถ
ด ำรงชีวิตอยู่ได้อย่ำงมีศักดิ์ศรี และคนท่ีด้อยโอกำสหรือคนที่ไม่ได้เป็นเจ้ำของทุนสำมำรถอยู่ได้ในสังคม อย่ำงพอใจในสิ่งที่มี มี
รำยได้เลี ยงตนเองโดยไม่ต้องมีหนี สิน มีควำมรู้และสุขภำพที่แข็งแรง โดยมุ่งกำรท ำงำน  ร่วมกัน 3 ฝ่ำย ทั งภำคประชำชน 
ภำคเอกชน และภำครัฐ  

ด้วยเหตุผลข้ำงต้นจึงน ำไปสู่กำรศึกษำวิจัยในครั งนี  ประเด็นเกี่ยวกับกำรสร้ำงชุมชนเข้มแข็งด้วยกระบวนกำรจัดกำร 
ควำมรู้ในกำรท ำเกษตรอินทรีย์ของพื นที่ชุมชนบ้ำนคลองโยง เพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำงกระบวนกำรสื่อสำร (communication 
approach) ในลักษณะเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้ ที่ไม่ใช่เป็น เพียงแค่กำรควบคุมเหนือกำรผลิต และใช้ควำมรู้ที่ปรำกฏ
เด่นชัด หรือที่ซ่อนเร้นไว้เท่ำนั น แต่มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องใน ระยะยำวที่แสดงให้เห็นถึงกำรเติบโตของควำมรู้ และกำร
สร้ำง ควำมรู้ใหม่ๆ ขึ นมำในอนำคต (Munchen, 2004, p. 23) อันจะก่อให้เกิดกำรพัฒนำภำคกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืนต่อไป  
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ชนิดของแกง เช่น แกงเผ็ดใส่ตะไคร้ ข่ำ พริกไทย เป็นต้น. 
วิธีการศึกษา 

วิธีกำรศึกษำวิจัย ใช้วิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (qualitative study) ใช้วิธีกำรวิจัยแบบชำติพันธุ์วรรณนำ 
(ethnographic approach) และแบบกรณีศึกษำ (case study approach) โดยศึกษำจำกเอกสำร (documentary study) 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แนวคิดทฤษฎี งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั งในรูปของหนังสือ และ เอกสำรต่ำงๆ รวมถึงสื่ออื่น เพื่อควำมครบถ้วน 
และควำม เป็นปัจจุบันของข้อมูล และกำรสัมภำษณ์เชิงลึก รวมถึงกำรสังเกตแบบมี ส่วนร่วม (participant observation)  

หน่วยในกำรวิเครำะห์เป็นระดบับุคคล ซึ่งเน้นตัวบุคคล ที่สำมำรถให้ข้อมูลส ำหรับใช้ตอบค ำถำมกำรวิจัยได้อย่ำงครบ 
ถ้วน ซึ่งได้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำเกษตรอินทรีย์ใน ชุมชน เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักวิชำกำร 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในประเด็นดังกล่ำวเป็นอย่ำงดี  โดยศึกษำจำกจ ำนวนคน 17 คน ส ำหรับกำรศึกษำข้อมูล 
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ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีบทบำทน ำ ในกำรขับเคลื่อนชุมชน เพื่อสร้ำงคุณภำพชีวิตของประชำชนที่ดีอย่ำงยั่งยืน 
เปิดพื นที่ท่ีให้เกื อหนุนกันทั ง พื นที่ทำงกำยภำพ สังคม และจิตวิญญำณ หรือปัญญำ (Kuntathian, 2017; Leknoi, 2017)  

แนวคิดทุนทำงสังคมจึงได้ถูกน ำไปเช่ือมโยงกับกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อน ำไปสู่กำรเรียนรู้ในกำรที่จะ  พัฒนำชุมชน 
องค์กร และประเทศให้ไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ซึ่งแนวคิดทุนทำงสังคมในบริบทไทยพบว่ำ ควำมสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชิด
ระหว่ำงคนกับธรรมชำติ คนกับคนในชุมชน และคนกับสิ่งเหนือธรรมชำติผ่ำน กระบวนกำรที่เกิดจำกกำรสืบทอด ถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ที่มีอยู่เดิมในชุมชนท้องถิ่นต่ำงๆ แล้วพัฒนำ เลือกสรร ปรับปรุงองค์ควำมรู้เหล่ำนั น จนเกิดทักษะและควำมช ำนำญที่
สำมำรถแก้ไขปัญหำ และพัฒนำชีวิตได้อย่ำง เหมำะสมกับยุคสมัย จนเกิดเป็นภูมิปัญญำ (องค์ควำมรู้ใหม่) ท่ีเหมำะสมและสืบ
ทอดพัฒนำต่อไปอย่ำงไม่สิ นสุด (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำแห่งชำติ, 2541) อันจะเป็นหลักประกันในกำรพัฒนำที่จะ
น ำไปสู่ควำมยั่งยืน อีกทั งแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้ส่งเสริมให้มีกำร
ขับเคลื่อนตำม หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีจุดเน้นในกำรแก้ปัญหำพื นฐำนของสังคมไทย ได้แก่ควำมเหลื่อมล้ำ
ของ คนในสังคม ท ำให้ประชำชนในภำคชนบทได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำ มีอำชีพที่ สร้ำงรำยได้อย่ำงเพียงพอ สำมำรถ
ด ำรงชีวิตอยู่ได้อย่ำงมีศักดิ์ศรี และคนท่ีด้อยโอกำสหรือคนที่ไม่ได้เป็นเจ้ำของทุนสำมำรถอยู่ได้ในสังคม อย่ำงพอใจในสิ่งที่มี มี
รำยได้เลี ยงตนเองโดยไม่ต้องมีหนี สิน มีควำมรู้และสุขภำพที่แข็งแรง โดยมุ่งกำรท ำงำน  ร่วมกัน 3 ฝ่ำย ทั งภำคประชำชน 
ภำคเอกชน และภำครัฐ  
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เชิงลึก กำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง (sampling) ไม่ใช้ทฤษฎีควำม น่ำจะเป็น (non-probability selection sampling) ใช้วิธีกำร 
เลือกแบบเจำะจง (purposive selection)  

กำรวิเครำะห์ข้อมูล เริ่มตั งแต่กำรจัดระเบียบข้อมูล (data processing) เมื่อคณะผู้วิจัยได้ท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
จัดหมวดหมู่ (classification) เนื่องจำกข้อมูลมีที่มำจำก หลำกหลำยแหล่ง ทั งกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ จัดแบ่งตำมควำม
เช่ือมโยงของเนื อหำ สำระ และวิเครำะห์ หำข้อสรุปว่ำข้อมูลที่มีอยู่นั น สำมำรถที่จะ  ตอบปัญหำกำรวิจัยในส่วนใดได้บ้ำง 
อย่ำงไร จำกนั นแสดงข้อมูล ในลักษณะของกำรอธิบำย บรรยำย อันจะท ำให้เห็นภำพรวมที่ ชัดเจนยิ่งขึ น ทั งนี  กำรแสดงข้อมูล
และกำรหำข้อสรุปคณะผู้วิจัย ท ำกำรวิเครำะห์หลังจำกเสร็จสิ นกำรเก็บข้อมูล และวิเครำะห์ ร่วมกับชุมชน และกลุ่มประชำกร
ตัวอย่ำง  

กำรตีควำมผลกำรวิจัยจำกข้อค้นพบ ส ำหรับกำรตีควำม ค ำตอบที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก และกำรสังเกตนั น 
ส่วนหนึ่งเน้นกำรพิจำรณำบริบท ทั งบริบททำงสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ด้วย เพื่อน ำไปสู่กำรเข้ำใจควำมหมำย
นั น อย่ำงสมบูรณ์ ทั งนี กำรตีควำมตั งอยู่บนฐำนของทฤษฎี หลักเหตุผล และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ น โดยมิได้ใช้วิธีกำร ทำงสถิติใน
กำรวิเครำะห์ข้อมูล และเก็บรวบรวม ข้อมูลต่ำงกัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน อำทิเช่น กำรน ำ เสนอผลกำรวิจัยเกี่ยวกับ
แนวทำงในกำรสร้ำงชุมชนเข้มแข็งด้วย  กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ ในกำรรวมกลุ่มผลิตเครื่องแกงของหมู่บ้ำนน  ำจำน 
คณะผู้วิจัย ได้อธิบำยถึงผลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกสนับสนุนด้วย แนวคิด ทฤษฎีของนักคิดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกำรยืนยัน
และ ท ำให้ข้อมูลมีน  ำหนักมำกขึ น นอกจำกนั น ยังได้แสดงข้อมูลจำก กำรสัมภำษณ์เชิงลึกสนับสนุนด้วยกำรศึกษำข้อมูลจำก
แหล่งอื่น ทั งจำกเว็บไซต์และกำรเข้ำร่วมประชุมเสวนำทำงวิชำกำร เป็นต้น ผลกำรวิจัย  

1. กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ ในกำรรวมกลุ่มผลิตเครื่องแกงของหมู่บ้ำนน  ำจำน ต ำบลอ่ำวลึกเหนือ  อ ำเภออ่ำวลึก 
จังหวัดกระบี่ พบว่ำ 1) กำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบเกิดจำกกำรบริหำรจัดกำรด้วยข้อเท็จจริง จำกกำรกำรได้ลงมือท ำ
เครื่องแกงในกำรหำสูตรเครื่องแกงที่มีสัดส่วนลงตัว “ไม่ได้ไปเอำสูตรของที่อื่นมำคะ  คิดท ำกันเอง ลองท ำกินกันเองในบ้ำน
แล้วเอำในเพื่อนบ้ำนชิมจำกนั นให้คนทั่วไปชิมเพื่อติชมรสชำติในกำรปรับหรือลดส่วนผสมให้ลงตัว ครั งแรกอำจมีกลิ่นฉุนของ
สมุนไพรมำเกิดไปก็มีกำรปรับลดลง  จำกนั นเริ่มได้สูตรที่คงที่”นำงถนอมศรี  นำนดิษฐ,์2560, ธันวำคม 15,สัมภำษณ์ 

2) กำรทดลองท ำสิ่งต่ำงๆ ด้วยวิธีกำรใหม่กิจกรรมนี เกี่ยวข้องกับกำรค้นหำและกำรทดสอบควำมรู้ใหม่ๆ อย่ำงเป็น
ระบบ ใช้ในกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ กำรทดลองที่ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และกำรทดลองใหม่ๆ โดยกำรทดลองอย่ำง
ต่อเนื่อง จะมีกำรทดลองย่อยๆ เพื่อให้เกิดควำมรู้ใหม่ทีละน้อย และปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมส ำเร็จได้ เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถ
ใหม่ขององค์กร จ ำเป็นต้องมีควำมสำมำรถและทักษะที่สูงของบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง  “เนื่องจำกกำรท ำเครื่องแกงทำงกลุ่มพบ
ปัญหำเรื่องของกำรเก็บรักษำเครื่องแกงให้มีอำยุนำนโดยที่ไม่อยำกใช้สำรกันบูดอยำกท ำด้วยวิธีกำรแบบธรรมชำติที่สุด แรกๆก็
เริ่มทดลองในกำรเก็บรักษำจำกอุณหภูมิควำมเย็น หันมำจัดกำรในเรื่องของควำมสะอำดของวัตถุดิบ แล้วเลือกวัตถุดิบ เผื่อที่
จะได้ดูว่ำสำมำรถที่จะท ำให้กำรยืดอำยุเครื่องแกงให้มำกขึ น  จำกนั นได้เริ่มมีกำรอำศัยอุปกรณ์ในกำรปิดผนึกถุงด้วยระบบ
สุญญำกำศเพื่อลดกำรเจริญเติบโตของเชื อโรค”นำงสุณี เพ็ชรทับไทร,2560, ธันวำคม 15,สัมภำษณ์ 

3) กำรเรียนรูจ้ำกประสบกำรณ์และเหตุกำรณ์ทีเ่กิดขึ นในอดีตมำมีกำรคิดทบทวนเกี่ยวกับควำมส ำเร็จและควำม
ล้มเหลวท่ีผ่ำนมำ โดยประเมินสิ่งเหล่ำนี อย่ำงเป็นระบบ เมื่อก่อนยืดอำชีพหลักท ำสวยยำงพำรำท ำสวนปำล์มกันอย่ำงเดียว  
รำยได้ก็ได้ทำงเดียวพอรำคำตกก็มรีำยจ่ำยเพิ่มมำกขึ น ปลูกผักกินเองค่ำใช้จ่ำยก็มีอยู่ดี พอมำประชุมหมูบ้ำนผู้ใหญบ่้ำนพำทำง
เกษตรอ ำเภอกับพัฒนำชุมชนเขำเข้ำมำให้เงินทุนสนับสนุนในกำรรวมกลุ่มท ำสินค้ำในชุมชน  ป้ำๆแกก่ันละท ำอะไรไม่ค่อยเป็น
ท ำเป็นแต่กับข้ำวกินกันเองเลยมำคุยกันท ำเป็นเครื่องแกงนี ละ”นำงสุพิศ สกุลแก้ว,2560, ธันวำคม 15,สัมภำษณ ์

4) กำรเรียนรูจ้ำกบุคคลอื่นกำรเรยีนรู้ไม่ไดม้ำจำกกำรคิดทบทวนและกำรวเิครำะห์ด้วยตัวเองทั งหมด ในบำงครั ง 
ควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีมีอิทธิพลอย่ำงยิ่งนั น อำจได้มำจำกกำรมองออกไปนอกสภำพแวดล้อมท่ีคุ้นเคย เพื่อให้ได้มุมมองที่แปลก
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ใหม่ “สรุปบทเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำง “พลังภูมิปัญญำ” โดยเริ่มจำกกำรประเมินตนเอง และประเมินผลงำน โดยผ่ำน
กระบวนกำรกลุ่มและเครือข่ำยกำรเรียนรู้”เสำวณี นำนดิษฐ์,2560, ธันวำคม 15,สัมภำษณ ์

5) กำรถ่ำยโอนควำมรู้ทั่วทั งองค์กรได้อยำ่งรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ  “จำกจ ำนวนองค์กรในชุมชนจะมีเท่ำใดกไ็ด้ 
คนๆ หนึ่งอำจเป็นสมำชิกหลำยองค์กร เช่น เป็นทั งสมำชิกกลุม่ออมทรัพย์ กลุ่มเกษตรปลอดสำรพิษ กลุ่มป่ำชุมชน ฯลฯ ถ้ำมี
จ ำนวนองค์กรในชุมชนมำก แสดงว่ำชุมชนนั นเข้มแข็ง เพรำะมีจ ำนวนผู้น ำมำก ท ำให้เกิดกลุ่มผู้น ำตดิตำมมำ ซึ่งเป็นทุนทำง
สังคมที่ส ำคญัที่สดุของชุมชน”นำงถนอมศรี  นำนดิษฐ,์2560, ธันวำคม 15,สัมภำษณ ์

2. ปัญหำ อุปสรรคของกำรสร้ำงชุมชนเข้มแข็งด้วย กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ ในกำรรวมกลุ่มผลิตเครื่องแกงของ
หมู่บ้ำนน  ำจำน ต ำบลอ่ำวลึกเหนือ  อ ำเภออ่ำวลึก จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย 1) ปัญหำกำร สื่อสำรที่ไม่ชัดเจน ควำมเข้ำใจ
ผิด หรือควำมเข้ำใจที่ไม่ตรงกัน 2) องค์ควำมรู้ใหม่บำงส่วนไม่สอดคล้องกับสภำพบริบทของ พื นที่ และแนวปฏิบัติบำงประเด็น
เป็นกำรเพิ่มต้นทุนในกำรผลิต 3) ขำดกำรสนับสนุนจำกภำคส่วนต่ำงๆ อย่ำงจริงจัง 4) ผู้น ำที่มีควำมเข็มแข็ง รวมถึง 5) กำร
จัดกำร ควำมรู้ขำดควำมเป็นระบบ จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ซึ่งเป็นนักวิชำกำร ได้กล่ำวไว้ว่ำ ...“กำรเช่ือมต่อองค์กร
ในชุมชนกับองค์กรภำยนอกเป็นกำรระดมทุนทำงสังคมจำกภำยนอกชุมชน ซึ่งมีควำมส ำคัญกว่ำกำรระดมเงินทุน เนื่องจำกแต่
ละองค์กรมีศักยภำพ (จุดแข็ง) ที่แตกต่ำงกัน ถ้ำองค์กรชุมชนใดสำมำรถเช่ือมต่อกับองค์กรภำยนอกได้ เช่น กลุ่มป่ำชุมชน-กลุ่ม
สมุนไพร- กลุ่มออมทรัพย์--กรมส่งเสริมกำรเกษตร หรือกลุ่มวัฒนธรรม-วัด-โรงเรียน-สวช-สถำบันรำชภัฎย่อมช่วยให้ทุกฝ่ำยมี
ควำมเข้มแข็งยิ่งขึ น เพรำะต่ำงฝ่ำยก็มีศักยภำพที่จะเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่กันและกัน” (นำยศรรำม เครือแบน , 2560, 
มกรำคม 29, สัมภำษณ์)  

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1. กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ ในกำรรวมกลุ่มผลิตเครื่องแกงของหมู่บ้ำนน  ำจำน ต ำบลอ่ำวลึกเหนือ  อ ำเภออ่ำวลึก 
จังหวัดกระบี่ 1) กำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบเกิดจำกกำรบริหำรจัดกำรด้วยข้อเท็จจริง จำกกำรกำรได้ลงมือท ำเครื่องแกงใน
กำรหำสูตรเครื่องแกงที่มีสัดส่วนลงตัว “ไม่ได้ไปเอำสูตรของที่อ่ืนมำคะ  คิดท ำกันเอง ลองท ำกินกันเองในบ้ำนแล้วเอำในเพื่อน
บ้ำนชิมจำกนั นให้คนท่ัวไปชิมเพื่อติชมรสชำติในกำรปรับหรือลดส่วนผสมให้ลงตัว ครั งแรกอำจมีกลิ่นฉุนของสมุนไพรมำเกิดไป
ก็มีกำรปรับลดลง  จำกนั นเริ่มได้สูตรที่คงที่”นำงถนอมศรี  นำนดิษฐ,์2560, ธันวำคม 15,สัมภำษณ์ 

2) กำรทดลองท ำสิ่งต่ำงๆ ด้วยวิธีกำรใหม่กิจกรรมนี เกี่ยวข้องกับกำรค้นหำและกำรทดสอบควำมรู้ใหม่ๆ อย่ำงเป็น
ระบบ ใช้ในกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ กำรทดลองที่ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และกำรทดลองใหม่ๆ โดยกำรทดลองอย่ำง
ต่อเนื่อง จะมีกำรทดลองย่อยๆ เพื่อให้เกิดควำมรู้ใหม่ทีละน้อย และปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมส ำเร็จได้ เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถ
ใหม่ขององค์กร จ ำเป็นต้องมีควำมสำมำรถและทักษะที่สูงของบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง  “เนื่องจำกกำรท ำเครื่องแกงทำงกลุ่มพบ
ปัญหำเรื่องของกำรเก็บรักษำเครื่องแกงให้มีอำยุนำนโดยที่ไม่อยำกใช้สำรกันบูดอยำกท ำด้วยวิธีกำรแบบธรรมชำติที่สุด แรกๆก็
เริ่มทดลองในกำรเก็บรักษำจำกอุณหภูมิควำมเย็น หันมำจัดกำรในเรื่องของควำมสะอำดของวัตถุดิบ แล้วเลือกวัตถุดิบ เผื่อที่
จะได้ดูว่ำสำมำรถที่จะท ำให้กำรยืดอำยุเครื่องแกงให้มำกขึ น  จำกนั นได้เริ่มมีกำรอำศัยอุปกรณ์ในกำรปิดผนึกถุงด้วยระบบ
สุญญำกำศเพื่อลดกำรเจริญเติบโตของเชื อโรค”นำงสุณี เพ็ชรทับไทร,2560, ธันวำคม 15,สัมภำษณ์ 

3) กำรเรียนรูจ้ำกประสบกำรณ์และเหตุกำรณ์ทีเ่กิดขึ นในอดีตมำมีกำรคิดทบทวนเกี่ยวกับควำมส ำเร็จและควำม
ล้มเหลวท่ีผ่ำนมำ โดยประเมินสิ่งเหล่ำนี อย่ำงเป็นระบบ เมื่อก่อนยืดอำชีพหลักท ำสวยยำงพำรำท ำสวนปำล์มกันอย่ำงเดียว  
รำยได้ก็ได้ทำงเดียวพอรำคำตกก็มรีำยจ่ำยเพิ่มมำกขึ น ปลูกผักกินเองค่ำใช้จ่ำยก็มีอยู่ดี พอมำประชุมหมูบ้ำนผู้ใหญบ่้ำนพำทำง
เกษตรอ ำเภอกับพัฒนำชุมชนเขำเข้ำมำให้เงินทุนสนับสนุนในกำรรวมกลุ่มท ำสินค้ำในชุมชน  ป้ำๆแกก่ันละท ำอะไรไม่ค่อยเป็น
ท ำเป็นแต่กับข้ำวกินกันเองเลยมำคุยกันท ำเป็นเครื่องแกงนี ละ”นำงสุพิศ สกุลแก้ว,2560, ธันวำคม 15,สัมภำษณ ์
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ใหม่ “สรุปบทเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำง “พลังภูมิปัญญำ” โดยเริ่มจำกกำรประเมินตนเอง และประเมินผลงำน โดยผ่ำน
กระบวนกำรกลุ่มและเครือข่ำยกำรเรียนรู้”เสำวณี นำนดิษฐ์,2560, ธันวำคม 15,สัมภำษณ ์

5) กำรถ่ำยโอนควำมรู้ทั่วทั งองค์กรได้อยำ่งรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ  “จำกจ ำนวนองค์กรในชุมชนจะมีเท่ำใดกไ็ด้ 
คนๆ หนึ่งอำจเป็นสมำชิกหลำยองค์กร เช่น เป็นทั งสมำชิกกลุม่ออมทรัพย์ กลุ่มเกษตรปลอดสำรพิษ กลุ่มป่ำชุมชน ฯลฯ ถ้ำมี
จ ำนวนองค์กรในชุมชนมำก แสดงว่ำชุมชนนั นเข้มแข็ง เพรำะมีจ ำนวนผู้น ำมำก ท ำให้เกิดกลุ่มผู้น ำตดิตำมมำ ซึ่งเป็นทุนทำง
สังคมที่ส ำคญัที่สดุของชุมชน”นำงถนอมศรี  นำนดิษฐ,์2560, ธันวำคม 15,สัมภำษณ ์

2. ปัญหำ อุปสรรคของกำรสร้ำงชุมชนเข้มแข็งด้วย กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ ในกำรรวมกลุ่มผลิตเครื่องแกงของ
หมู่บ้ำนน  ำจำน ต ำบลอ่ำวลึกเหนือ  อ ำเภออ่ำวลึก จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย 1) ปัญหำกำร สื่อสำรที่ไม่ชัดเจน ควำมเข้ำใจ
ผิด หรือควำมเข้ำใจที่ไม่ตรงกัน 2) องค์ควำมรู้ใหม่บำงส่วนไม่สอดคล้องกับสภำพบริบทของ พื นที่ และแนวปฏิบัติบำงประเด็น
เป็นกำรเพิ่มต้นทุนในกำรผลิต 3) ขำดกำรสนับสนุนจำกภำคส่วนต่ำงๆ อย่ำงจริงจัง 4) ผู้น ำที่มีควำมเข็มแข็ง รวมถึง 5) กำร
จัดกำร ควำมรู้ขำดควำมเป็นระบบ จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ซึ่งเป็นนักวิชำกำร ได้กล่ำวไว้ว่ำ ...“กำรเช่ือมต่อองค์กร
ในชุมชนกับองค์กรภำยนอกเป็นกำรระดมทุนทำงสังคมจำกภำยนอกชุมชน ซึ่งมีควำมส ำคัญกว่ำกำรระดมเงินทุน เนื่องจำกแต่
ละองค์กรมีศักยภำพ (จุดแข็ง) ที่แตกต่ำงกัน ถ้ำองค์กรชุมชนใดสำมำรถเช่ือมต่อกับองค์กรภำยนอกได้ เช่น กลุ่มป่ำชุมชน-กลุ่ม
สมุนไพร- กลุ่มออมทรัพย์--กรมส่งเสริมกำรเกษตร หรือกลุ่มวัฒนธรรม-วัด-โรงเรียน-สวช-สถำบันรำชภัฎย่อมช่วยให้ทุกฝ่ำยมี
ควำมเข้มแข็งยิ่งขึ น เพรำะต่ำงฝ่ำยก็มีศักยภำพที่จะเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่กันและกัน” (นำยศรรำม เครือแบน , 2560, 
มกรำคม 29, สัมภำษณ์)  

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1. กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ ในกำรรวมกลุ่มผลิตเครื่องแกงของหมู่บ้ำนน  ำจำน ต ำบลอ่ำวลึกเหนือ  อ ำเภออ่ำวลึก 
จังหวัดกระบี่ 1) กำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบเกิดจำกกำรบริหำรจัดกำรด้วยข้อเท็จจริง จำกกำรกำรได้ลงมือท ำเครื่องแกงใน
กำรหำสูตรเครื่องแกงที่มีสัดส่วนลงตัว “ไม่ได้ไปเอำสูตรของที่อ่ืนมำคะ  คิดท ำกันเอง ลองท ำกินกันเองในบ้ำนแล้วเอำในเพื่อน
บ้ำนชิมจำกนั นให้คนท่ัวไปชิมเพื่อติชมรสชำติในกำรปรับหรือลดส่วนผสมให้ลงตัว ครั งแรกอำจมีกลิ่นฉุนของสมุนไพรมำเกิดไป
ก็มีกำรปรับลดลง  จำกนั นเริ่มได้สูตรที่คงที่”นำงถนอมศรี  นำนดิษฐ,์2560, ธันวำคม 15,สัมภำษณ์ 

2) กำรทดลองท ำสิ่งต่ำงๆ ด้วยวิธีกำรใหม่กิจกรรมนี เกี่ยวข้องกับกำรค้นหำและกำรทดสอบควำมรู้ใหม่ๆ อย่ำงเป็น
ระบบ ใช้ในกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ กำรทดลองที่ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และกำรทดลองใหม่ๆ โดยกำรทดลองอย่ำง
ต่อเนื่อง จะมีกำรทดลองย่อยๆ เพื่อให้เกิดควำมรู้ใหม่ทีละน้อย และปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมส ำเร็จได้ เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถ
ใหม่ขององค์กร จ ำเป็นต้องมีควำมสำมำรถและทักษะที่สูงของบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง  “เนื่องจำกกำรท ำเครื่องแกงทำงกลุ่มพบ
ปัญหำเรื่องของกำรเก็บรักษำเครื่องแกงให้มีอำยุนำนโดยที่ไม่อยำกใช้สำรกันบูดอยำกท ำด้วยวิธีกำรแบบธรรมชำติที่สุด แรกๆก็
เริ่มทดลองในกำรเก็บรักษำจำกอุณหภูมิควำมเย็น หันมำจัดกำรในเรื่องของควำมสะอำดของวัตถุดิบ แล้วเลือกวัตถุดิบ เผื่อที่
จะได้ดูว่ำสำมำรถที่จะท ำให้กำรยืดอำยุเครื่องแกงให้มำกขึ น  จำกนั นได้เริ่มมีกำรอำศัยอุปกรณ์ในกำรปิดผนึกถุงด้วยระบบ
สุญญำกำศเพื่อลดกำรเจริญเติบโตของเชื อโรค”นำงสุณี เพ็ชรทับไทร,2560, ธันวำคม 15,สัมภำษณ์ 

3) กำรเรียนรูจ้ำกประสบกำรณ์และเหตุกำรณ์ทีเ่กิดขึ นในอดีตมำมีกำรคิดทบทวนเกี่ยวกับควำมส ำเร็จและควำม
ล้มเหลวท่ีผ่ำนมำ โดยประเมินสิ่งเหล่ำนี อย่ำงเป็นระบบ เมื่อก่อนยืดอำชีพหลักท ำสวยยำงพำรำท ำสวนปำล์มกันอย่ำงเดียว  
รำยได้ก็ได้ทำงเดียวพอรำคำตกก็มรีำยจ่ำยเพิ่มมำกขึ น ปลูกผักกินเองค่ำใช้จ่ำยก็มีอยู่ดี พอมำประชุมหมูบ้ำนผู้ใหญบ่้ำนพำทำง
เกษตรอ ำเภอกับพัฒนำชุมชนเขำเข้ำมำให้เงินทุนสนับสนุนในกำรรวมกลุ่มท ำสินค้ำในชุมชน  ป้ำๆแกก่ันละท ำอะไรไม่ค่อยเป็น
ท ำเป็นแต่กับข้ำวกินกันเองเลยมำคุยกันท ำเป็นเครื่องแกงนี ละ”นำงสุพิศ สกุลแก้ว,2560, ธันวำคม 15,สัมภำษณ ์

4) กำรเรียนรูจ้ำกบุคคลอื่นกำรเรยีนรู้ไม่ไดม้ำจำกกำรคิดทบทวนและกำรวเิครำะห์ด้วยตัวเองทั งหมด ในบำงครั ง 
ควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีมีอิทธิพลอย่ำงยิ่งนั น อำจได้มำจำกกำรมองออกไปนอกสภำพแวดล้อมท่ีคุ้นเคย เพื่อให้ได้มุมมองที่แปลก
ใหม่ “สรุปบทเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำง “พลังภูมิปัญญำ” โดยเริ่มจำกกำรประเมินตนเอง และประเมินผลงำน โดยผ่ำน
กระบวนกำรกลุ่มและเครือข่ำยกำรเรียนรู้”เสำวณี นำนดิษฐ์,2560, ธันวำคม 15,สัมภำษณ ์
5) กำรถ่ำยโอนควำมรู้ทั่วทั งองค์กรได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ  “จำกจ ำนวนองค์กรในชุมชนจะมีเท่ำใดก็ได้ คนๆ หนึ่ง
อำจเป็นสมำชิกหลำยองค์กร เช่น เป็นทั งสมำชิกกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเกษตรปลอดสำรพิษ กลุ่มป่ำชุมชน ฯลฯ ถ้ำมีจ ำนวน
องค์กรในชุมชนมำก แสดงว่ำชุมชนนั นเข้มแข็ง เพรำะมีจ ำนวนผู้น ำมำก ท ำให้เกิดกลุ่มผู้น ำติดตำมมำ ซึ่ งเป็นทุนทำงสังคมที่
ส ำคัญที่สุดของชุมชน”นำงถนอมศรี  นำนดิษฐ์,2560, ธันวำคม 15,สัมภำษณ์  สอดคล้องกับทฤษฏีกำร์วิน(Garvin, 1993) ได้
กำรพัฒนำองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ที่ต่อเนื่องเพื่อน ำองค์กำรฝ่ำฟันไปสู่ผลก ำไรและข้อได้เปรียบองค์กำรอื่น โดยพัฒนำองค์กำร
แห่งกำรเรียนรู้ 5 ด้ำน คือ ด้ำนกำรแก้ปัญหำอย่ำงมีระบบ ด้ำนกำรทดลองแนวทำงใหม่ๆ ด้ำนกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์
ของตนเองและอดีตด้ำนกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์และสิ่งที่ผู้อื่นท ำได้เป็นอย่ำงดี และด้ำนกำรถ่ำยทอดควำมรู้อย่ำงรวดเร็ว
และมีประสิทธิภำพ วิจำรณ์ พำนิช.(2548). กล่ำวถึงองค์กำรที่เอื อกำรเรียนรู้จะมีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamics) มีกำร
เปลี่ยนแปลงในลักษณะของพัฒนำกำรคล้ำยมีชีวิต มีผลงำนดีขึ นเรื่อยๆ ทั งในด้ำนคุณภำพ ประสิทธิภำพ และกำรสร้ำง
นวัตกรรม (Innovation) มีวัฒนธรรมองค์กำร (Corporate Culture) นอกจำกนี ยังมีผู้กล่ำวถึงองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ในหลำย
มุมมอง 

2. ปัญหำ อุปสรรคของกำรสร้ำงชุมชนเข้มแข็งด้วย กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ ในกำรรวมกลุ่มผลิตเครื่องแกงของ
หมู่บ้ำนน  ำจำน ต ำบลอ่ำวลึกเหนือ  อ ำเภออ่ำวลึก จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย 1) ปัญหำกำร สื่อสำรที่ไม่ชัดเจน ควำมเข้ำใจ
ผิด หรือควำมเข้ำใจท่ีไม่ตรงกัน 2) องค์ควำมรู้ใหม่บำงส่วนไม่สอดคล้องกับสภำพบริบทของ พื นที่ และแนวปฏิบัติบำงประเด็น
เป็นกำรเพิ่มต้นทุนในกำรผลิต 3) ขำดกำรสนับสนุนจำกภำคส่วนต่ำงๆ อย่ำงจริงจัง 4) ผู้น ำที่มีควำมเข็มแข็ง รวมถึง 5) กำร
จัดกำร ควำมรู้ขำดควำมเป็นระบบ จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ซึ่งเป็นนักวิชำกำร ได้กล่ำวไว้ว่ำ ...“กำรเช่ือมต่อองค์กร
ในชุมชนกับองค์กรภำยนอกเป็นกำรระดมทุนทำงสังคมจำกภำยนอกชุมชน ซึ่งมีควำมส ำคัญกว่ำกำรระดมเงินทุน เนื่องจำกแต่
ละองค์กรมีศักยภำพ (จุดแข็ง) ที่แตกต่ำงกัน ถ้ำองค์กรชุมชนใดสำมำรถเช่ือมต่อกับองค์กรภำยนอกได้ เช่น กลุ่มป่ำชุมชน-กลุ่ม
สมุนไพร- กลุ่มออมทรัพย์--กรมส่งเสริมกำรเกษตร หรือกลุ่มวัฒนธรรม-วัด-โรงเรียน-สวช-สถำบันรำชภัฎย่อมช่วยให้ทุกฝ่ำยมี
ควำมเข้มแข็งยิ่งขึ น เพรำะต่ำงฝ่ำยก็มีศักยภำพที่จะเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่กันและกัน”… (นำยศรรำม เครือแบน , 
2560, มกรำคม 29, สัมภำษณ์) ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของกฤตยำวดี  เกตุวงศำ.(2555)ท่ีพบว่ำ กำรปรับตัวควำมเข้มแข็ง
ของโรงเรียนชุมชนชำวนำท่ำมกลำงควำมเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ส่งผลให้ชุมชนที่เกี่ยวข้องเกิดควำมเข้มแข็งในมิติ
ต่ำงๆซึ่งสมบูรณ์ ธรรมลงกำ.(2556) สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ ในบริบททำงด้ำนสังคมของชุมชนที่เข้มแข็งในจังหวัด
เชียงรำย เป็นสังคมแบบเครือญำติมี โครงสร้ำงทำงสังคมเป็นทั งแนวรำบและแนวตั ง ทำงด้ำนกำรเมือง มีกำรกระจำยอ ำนำจ
แบ่งกำรปกครองชุมชนเป็น หมวดหรือคุ้มชุมชนต่ำงๆ ทำงด้ำนวัฒนธรรมชุมชน มีวัฒนธรรม ประเพณีควำมเชื่อและพิธีกรรมที่
สืบทอดมำจำก บรรพบุรุษ และทำงด้ำนเศรษฐกิจ มีทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์เป็นต้นทุนในกำรผลิต มีกำรรวมกลุ่มเพื่อ
กำร ผลิต กำรจ ำหน่ำยผลผลิตเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน กำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นเป็นฐำนในกำรเสริมสร้ำงควำม  
เข้มแข็งของชุมชน ในจังหวัดเชียงรำย มีอำทิเช่นภูมิปัญญำท้องถิ่น ด้ำนผู้น ำชุมชน กำรเรียนรู้และกำรถ่ำยทอดควำมรู้  กำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติกำรปรับตัวกับกำรเปลี่ยนแปลง ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อควำมเข้มแข็งของชุมชน มีปัจจัย  ส ำคัญคือ 
กระบวนกำรเรียนรู้ของชุมชน ระบบเครือข่ำย ระบบควำมสัมพันธ์ในชุมชน และภูมิปัญญำท้องถิ่น ในกำร พัฒนำรูปแบบกำร
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นเป็นฐำนได้ใช้ปัจจัยต่ำงๆเหล่ำนี มำก ำหนด  รูปแบบกำรเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของชุมชนและตัวชี วัดควำมเข้มแข็งของชุมชน ส่วนกลยุทธ์กำรน ำรูปแบบกำร เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
โดยใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นเป็นฐำน ได้แก่ กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรชุมชน กลยุทธ์กำร  มีส่วนร่วมของชุมชน กลยุทธ์กำรสร้ำง
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กระบวนกำรเรียนรู้กลยุทธ์กำรสร้ำงเครือข่ำย และกลยุทธ์สร้ำงจิตส ำนึกรักบ้ำน  เกิด ซึ่งเป็นไป ในทิศทำงเดียวกันกับ
ผลกำรวิจัยของ วชิรำภรณ์ สุรธนะสกุล และคณะ.(2559).พบว่ำ 1) สภำพปัจจุบันในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ตำมควำมคิดเห็น ของผู้เกี่ยวข้องโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุดทุกกลุ่ม ยกเว้นกลุ่มปรำชญ์ชำวบ้ำนและผู้น ำชุมชนที่มีอยู่ใน 
ระดับมำก และมีปัญหำอุปสรรคเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร บุคลำกร และเครือข่ำยควำมร่วมมือ รวมทั ง มีบทบำท 3 ลักษณะ 
ได้แก่ ตำมเป้ำหมำย ตำมพันธกิจ และตำมรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ 2) องค์ประกอบ กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
ได้แก่ กำรมีเป้ำหมำยร่วมกัน กำรเรียนรู้ของชุมชน กำรมีส่วนร่วม ของชุมชน เครือข่ำยควำมร่วมมือ ศักยภำพของชุมชน ทุน
ภูมิสังคม และกำรบริหำรจัดกำรชุมชน และ 3) รูปแบบกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนโดยวิทยำลัยชุมชน ประกอบไป
ด้วย หลักกำร วัตถุประสงค์ องค์ประกอบกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน บทบำทกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง  ของ
ชุมชน หลักกำรด ำเนินงำน และเงื่อนไขควำมส ำเร็จ 

จำกภำพรวมดังกล่ำว จุดส ำคัญที่ค้นพบจำกงำนวิจัย คือ มีกำรรวมตัวกันภำยในชุมชน อย่ำงเข้มแข็ง ทุกคนตื่นรู้
ตระหนักถึงปัญหำและควำมต้องกำร และมีกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ ในกำรท ำเกษตรอินทรีย์ที่หลำกหลำย แต่องค์ควำมรู้ที่
คัดเลือก นั น ล้วนสอดคล้องกับสภำพบริบทของพื นท่ี สมำชิกทุกคนมี ส่วนร่วมในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร แสดงควำมคิดเห็น มี
เวท ีแลกเปลี่ยนควำมรู้ มีโอกำสได้รับกำรอบรม เรียนรู้เพื่อพัฒนำ ทักษะและควำมสำมำรถ เมื่อมีปัญหำต่ำงๆ ในกลุ่มเกิดขึ นก็ 
พูดคุย ร่วมมือกันแก้ไขปัญหำ ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนิน กิจกรรมต่ำงๆ ของกลุ่มอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน จึงท ำให้ 
กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ในกำรท ำเกษตรอินทรีย์ที่เกิดขึ นถูก ผสมกลมกลืนจนกลำยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชุมชน และ
น ำไปสู่ควำมเข้มแข็งของชุมชน  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
1. ควรมีกำรศึกษำวิจัยในประเด็นกำรจัดกำรควำมรู ้และปจัจัยทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองที่เช่ือมโยงกับกำร 

จัดกำรควำมรู้ เป็นต้น  
2. ควรมีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับเครือข่ำยของกำรจัดกำรผลิตผลทำงกำรเกษตร เพื่อให้เห็นภำพควำมสมัพันธ์ระหว่ำง

รัฐ เอกชน และ ภำคประชำสังคมในกำรจัดกำรกับปญัหำของตนเอง  
เอกสารอ้างอิง 
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กระบวนกำรเรียนรู้กลยุทธ์กำรสร้ำงเครือข่ำย และกลยุทธ์สร้ำงจิตส ำนึกรักบ้ำน  เกิด ซึ่งเป็นไป ในทิศทำงเดียวกันกับ
ผลกำรวิจัยของ วชิรำภรณ์ สุรธนะสกุล และคณะ.(2559).พบว่ำ 1) สภำพปัจจุบันในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ตำมควำมคิดเห็น ของผู้เกี่ยวข้องโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุดทุกกลุ่ม ยกเว้นกลุ่มปรำชญ์ชำวบ้ำนและผู้น ำชุมชนที่มีอยู่ใน 
ระดับมำก และมีปัญหำอุปสรรคเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร บุคลำกร และเครือข่ำยควำมร่วมมือ รวมทั ง มีบทบำท 3 ลักษณะ 
ได้แก่ ตำมเป้ำหมำย ตำมพันธกิจ และตำมรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ 2) องค์ประกอบ กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
ได้แก่ กำรมีเป้ำหมำยร่วมกัน กำรเรียนรู้ของชุมชน กำรมีส่วนร่วม ของชุมชน เครือข่ำยควำมร่วมมือ ศักยภำพของชุมชน ทุน
ภูมิสังคม และกำรบริหำรจัดกำรชุมชน และ 3) รูปแบบกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนโดยวิทยำลัยชุมชน ประกอบไป
ด้วย หลักกำร วัตถุประสงค์ องค์ประกอบกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน บทบำทกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง  ของ
ชุมชน หลักกำรด ำเนินงำน และเงื่อนไขควำมส ำเร็จ 

จำกภำพรวมดังกล่ำว จุดส ำคัญที่ค้นพบจำกงำนวิจัย คือ มีกำรรวมตัวกันภำยในชุมชน อย่ำงเข้มแข็ง ทุกคนตื่นรู้
ตระหนักถึงปัญหำและควำมต้องกำร และมีกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ ในกำรท ำเกษตรอินทรีย์ที่หลำกหลำย แต่องค์ควำมรู้ที่
คัดเลือก นั น ล้วนสอดคล้องกับสภำพบริบทของพื นท่ี สมำชิกทุกคนมี ส่วนร่วมในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร แสดงควำมคิดเห็น มี
เวท ีแลกเปลี่ยนควำมรู้ มีโอกำสได้รับกำรอบรม เรียนรู้เพื่อพัฒนำ ทักษะและควำมสำมำรถ เมื่อมีปัญหำต่ำงๆ ในกลุ่มเกิดขึ นก็ 
พูดคุย ร่วมมือกันแก้ไขปัญหำ ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนิน กิจกรรมต่ำงๆ ของกลุ่มอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน จึงท ำให้ 
กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ในกำรท ำเกษตรอินทรีย์ที่เกิดขึ นถูก ผสมกลมกลืนจนกลำยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชุมชน และ
น ำไปสู่ควำมเข้มแข็งของชุมชน  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
1. ควรมีกำรศึกษำวิจัยในประเด็นกำรจัดกำรควำมรู ้และปจัจัยทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองที่เช่ือมโยงกับกำร 

จัดกำรควำมรู้ เป็นต้น  
2. ควรมีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับเครือข่ำยของกำรจัดกำรผลิตผลทำงกำรเกษตร เพื่อให้เห็นภำพควำมสมัพันธ์ระหว่ำง

รัฐ เอกชน และ ภำคประชำสังคมในกำรจัดกำรกับปญัหำของตนเอง  
เอกสารอ้างอิง 
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ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรเลือกซื้อไข่ไก่ของร้ำนค้ำปลีก ประเภทโชห่วย 

กรณีศึกษำ อ�ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช

กรกมล คชวรรณ์1* และเครือวัลย์ ชัชกุล2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การศกึษาพฤตกิรรมและปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจรบัซ้ือไข่ไก่ไปจ�าหน่ายต่อของร้านค้าปลกีประเภทโชห่วย เพือ่เป็นข้อมูล

เบื้องต้น ในการก�าหนดแผนกลยุทธ์การบริหารงาน ก�าหนดแผนการตลาด และเพื่อขยายตลาดและสามารถแข่งขันในธุรกิจไข่ไก่ได้

วตัถปุระสงค์ : เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ไข่ไก่ของร้านค้าปลกีประเภทโชห่วย และศกึษา ความสมัพนัธ์ระหว่าง

ปัจจัยส่วนบคุคล ปัจจยัสภาพแวดล้อม ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ไข่ไก่ ของร้านค้าปลกีประเภทโชห่วย

วิธีกำรศึกษำ : การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ แบบส�ารวจความคิดเห็นจากร้านค้าปลีกประเภทโชห่วยที่ขายไข่ไก่ ในเขต

อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�านวน 385 ร้าน โดยมีตัวแปรต้นคือ ข้อมูลทั่วไปของร้านค้า พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า 

(6W1H) ปัจจัยสภาพแวดล้อม และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ท�าการวิเคราะห์ด้วยสถิติ Pearson Product-Moment 

Correlation Coefficient

ผลกำรศึกษำ : ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการจ�าหน่ายไข่ไก่ จ�านวนลูกค้าประจ�า และจ�านวนร้านค้าที่จ�าหน่ายไข่ไก่ในเขตรัศมี 

1 กโิลเมตรจากทีต่ัง้ร้าน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม ด้านผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ�าหน่าย และการส่งเสรมิ

ทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือไข่ไก่ของร้านค้าปลีก ประเภทโชห่วย ในเขต อ�าเภอทุ่งสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

วิจำรณ์และสรุป : ผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญ กับการรักษาคุณภาพความสดใหม่ของไข่ไก่ รวมทั้งดูแลเรื่องความสะอาดของ

เปลอืกไข่ และควรด�าเนนิการขึน้ทะเบียนฟาร์มและปฏบิตัติามมาตรฐานของกรมปศสุตัว์ เพราะเป็นตวัวดัเรือ่งความปลอดภัยต่าง ๆ  ให้

กับผู้บริโภคและควรเปิดช่องทางการรับช�าระเงินให้มีความหลากหลายและเข้ากับยุคสมัย

ค�ำส�ำคัญ : พฤติกรรมการเลือกซื้อ ไข่ไก่ ร้านค้าปลีกประเภทโชห่ว

1 นักศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ภูเก็ต 83000
2 รศ. สาขาการโฆษณา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 83000
1 Master of Business Administration degree student Phuket Rajabhat University, Phuket 83000
1 Assoc. Prof. of Advertising, Faculty of Management Science, Phuket Rajabhat University, Phuket 83000
* Corresponding author : Tel. : 088-5060984 E-mail address: kornkamonmai842@gmail.com
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Factors That Affecting to Buying Behavior for Choosing Eggs : Case Study of Retail Shop 

in Thung Song District, Nakhon Si Thammarat Province

Kornkamon Kodchawan1* and Kruewan Chatchakul2

Abstract

Introduction : The study of Factors That Affecting to Buying Behavior for Choosing eggs of retail Shop for basic 

information In the formulation of strategic management, marketing plans to expand the market and completion 

in the egg business.

Objective : To study the factor that affecting to buying behaviors for choosing eggs and study factor ; personal 

factors,. environmental factors, marketing mix factors and buying behavior that have correlation coefficient with 

buying behaviors for choosing eggs of retail shop in Thung Song District, Nakhon Si Thammarat Province.

Methods : This study is a quantitative research, survey from Retail Shop that sell eggs in Thung Song district, 

Nakhon Si Thammarat Province, 385 stores. An initial variable is general information of the retail Shop, consum-

er behavior (6W1H), environmental factors and marketing mix factors. Test correlation by Pearson Product-Mo-

ment Correlation Coefficient test to the level of statistical significance .05.

Study results : The environmental factors found that external environmental factors influenced the decision 

to buy eggs of retailers. The study of marketing mix factors. It was in a high level. The personal factors, the 

environmental factors and the marketing mix factor was correlated with the retailer’s egg buying behavior of 

retail shop in Thung Song District, Nakhon Si Thammarat Province with statistical significance at the level of .01

Conclusion : Suggestions to improve egg wholesaler business should focus on keeping quality fresh eggs. Farms 

should be registered and comply with the standards of the Department of Livestock. Should open the channel 

to receive payment and consider credit or contract with the merchant on appropriate. Should focus on delivery 

on time and flexible ordering schedule. And should be a priority to promote a marketing promotion to encour-

age shops to order additional egg

Keywords : Buying Behavior, Eggs, Retail Shop.
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บทน า 
 การเลี้ยงไก่ไข่เป็นอาชีพท่ีได้รับความนิยมแพร่หลายในแทบทุกจังหวัดของประเทศ ส่วนผลผลิตไข่ไก่น้ันเป็นอาหารที่
ส าคัญในชีวิตประจ าวันของคนไทย เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูง จากข้อมูลจ านวนไก่ไข่ ณ วันที่ 1 มกราคม และปริมาณการ
ผลิตไข่ไก่ เป็นรายภาค และรายจังหวัด ในปี 2559 ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ มีแม่ไก่ไข่จ านวน 5,132,964 ตัว ให้ผลผลิต ไข่ไก่ประมาณ 
127 ล้านฟองต่อปี นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานคณะกรรมการโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง กล่าวว่า ไข่ไก่เป็นอาหาร
โปรตีนคุณภาพสูงที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของคนทุกวัย แต่คนไทยยังบริโภคไข่ไก่ในปริมาณที่ต่ าเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว 
คือ มีการบริโภคไข่ไก่ประมาณ 240 ฟอง/คน/ปี ในปี  ดังน้ัน ในปี 2559 คณะกรรมการจึงได้ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และ
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ เปิดตัว “โครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ของคนไทย 300 ฟอง” ตามแผนยุทธศาสตร์ไก่ไข่ พ.ศ.2557-2561 เพ่ือ
กระตุ้นคนไทยบริโภคไข่ไก่เพ่ิมเป็น 300 ฟอง/คน/ปี ในปี 2561 ในปี 2560 ที่มีผลผลิตประมาณ 45 ล้านฟองต่อวัน มีการบริโภค
ประมาณ 35 ล้านฟองต่อวัน ซึ่งเกินความต้องการอยู่ประมาณ 10 ล้านฟอง คนท าให้ราคาไข่หน้าฟาร์มตกต่ ามาอยู่ที่ 2.10 บาท/
ฟอง ต่างจากต้นทุนอยู่ 0.80 บาท/ฟอง หรือต้นทุนเกษตรกรผู้เลี้ยงอยู่ที่ 2.90 บาท/ฟอง ราคาไข่ไก่ในช่วงน้ีลดลงมาก เน่ืองจากมี
การขายตัดราคาระหว่างผู้เลี้ยงด้วยกัน (ข่าวสด, 2560 : ออนไลน์) 

ตลาดไข่ไก่แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 1). การขายปลีก ลักษณะการขายแบบน้ีมักเกิดจากฟาร์มไก่ไข่ที่อยู่ใกล้เมืองใหญ่ 
ใกล้แหล่งชุมชน หรืออยู่ใกล้ถนนใหญ่ เพราะว่าสามารถที่จะขายไข่ให้กับผู้บริโภคได้โดยการน าไข่ไปวางขายในตลาดสด ขายตาม
บ้าน หรืออาจมีบางฟาร์มที่ต้ังร้านขายไข่ไว้ริมถนนที่มีรถยนต์ว่ิงผ่านไปมา 2). การขายส่ง ลักษณะการขายแบบน้ีจะได้ราคาท่ีต่ ากว่า
การขายปลีก การขายส่งอาจท าได้โดยการน าไข่ไปขายให้กับตลาดกลางไข่ไก่ หรือส่งขายตามร้านค้าขายปลีกหรือร้านค้าขายส่งใน
ท้องถ่ิน ซึ่งอาจจะเป็นร้านขาย อาหารสัตว์หรือร้านรวบรวมไข่ในท้องถ่ิน ราคาท่ีขายได้จะข้ึนอยู่กับราคาท่ีล้งไข่ในกรุงเทพมหานคร
เป็นผู้ก าหนดราคา และ 3).การขายประกันราคา ผู้เลี้ยงไก่ไข่บางรายอาจขายไข่ในรูปของการท าสัญญากับบริษัทอาหารสัตว์ โดยที่
บริษัทดังกล่าวจะขายพันธ์ุไก่ อาหารและยาสัตว์ให้ แล้วทางบริษัทจะรับซื้อไข่ทั้งหมดในราคาประกันตลอดทั้งปีที่ผู้เลี้ยงมีก าไร
พอสมควร และไม่ต้องเสี่ยงต่อการขาดทุนเมื่อราคาไข่ตกต่ า (Plangpanit, 2557 : ออนไลน์) ผู้ค้าปลีกไข่ไก่ คือผู้รับซื้อไข่ไก่จากล้ง
ไข่หรือฟาร์มแล้วจ าหน่ายให้กับผู้บริโภค ผู้ค้าปลีกมีทั้งจ าหน่ายตามตลาดสด ตลาดนัด ร้านของช า รถเร่ที่ขับขายตามหมู่บ้านหรือ
ชุมชน ราคาไข่ไก่ถูกก าหนดจากราคาตลาด ไม่มีผู้ประกอบการรายใดสามารถต้ังราคาสูงกว่าราคาตลาดได้เน่ืองจากหากต้ังราคาสูง
กว่าราคาตลาด ผู้บริโภคจะหันไปซื้อไข่ไก่จากผู้ประกอบการรายอื่นทันที อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการสามารถแย่งส่วนแบ่งตลาด
จากผู้ประกอบการรายอื่นได้โดยการลดราคาสินค้า 

จังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้เลี้ยงไก่ไข่ จ านวน 5,154 คน และมีฟาร์มไก่ไข่ที่ได้มาตรฐาน 50 ฟาร์ม (นวรัตน์ บุญทองเนียม
, 2560 : ออนไลน์) และจากข้อมูลโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ของอ าเภอทุงสงพบว่ามีการจัดการอบรมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน หมู่บ้าน โดยสอนเรื่องของการสร้างรายได้และรายได้เสริมทาง
การเกษตร เช่น เลี้ยงไก่ และเลี้ยงไก่ไข่ การได้รับอุทกภัยบ่อยครั้งใน ปี 2560 ท าให้รัฐบาลด าเนินการบรรเทาค่าครองชีพให้
ผู้ประสบภัย ด้วยการจัด ไข่ไก่ ไปแจกฟรี หรือ เปิดมหกรรมธงฟ้า จ าหน่ายสินค้าบริโภคราคาพิเศษ พฤติกรรมการรับซื้อไข่ไก่ของ
ร้านค้าปลีกน้ันจะท าการซื้อกับฟาร์มไข่ไก่ โดยจะมีรถบริการส่งถึงร้าน ร้านค้าย่อยจะมีการสั่งซื้อไข่ไก่เป็นแผง (30 ฟอง) ส่วนใหญ่
จะเป็นไข่ไก่เบอร์ 3 และน าไปจ าหน่ายปลีกเป็นฟอง ส่วนพฤติกรรมการบริโภคไข่ไก่น้ันพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่าการบริโภค
ไข่ไก่ในปริมาณที่มากเกินไป อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ นอกจากน้ี ฐานการบริโภคไข่ไก่อยู่ที่นักเรียน 
และเยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษา จึงท าให้ปริมาณการบริโภคผันแปรไปตามฤดูกาลเปิด-ปิดภาคการศึกษา (มนิสา นวลเต็ม, 2554 : 5) 

จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่า ไข่ไก่ ไม่ได้มีเฉพาะจากฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ ยังมีไข่ไก่จากการที่ประชาชนเลี้ยงไก่ไว้เพ่ือบริโภคไข่
ในครัวเรือน ผู้วิจัยในฐานะเจ้าของฟาร์มไข่ไก่แห่งหน่ึงใน อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชมีความสนใจที่จะศึกษา พฤติกรรม
และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจรับซ้ือไข่ไก่ไปจ าหน่ายต่อของร้านค้าปลีกประเภทโชห่วย ในหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตอ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการก าหนดแผนกลยุทธ์การบริหารงานฟาร์ม ก าหนดแผนการตลาด เพ่ือขยาย
ตลาดและสามารถแข่งขันในธุรกิจไข่ไก่ได้ และผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถน ามาประยุกต์ใช้และสามารถ
วางแผนปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การขายได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ให้มากที่สุด 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. การวิจัยฉบับเชิงปริมาณ แบบส ารวจความคิดเห็น ประชากรที่ในการวิจัยครั้งน้ีคือร้านค้าปลีกประเภทโชห่วยที่ขายไข่
ไก่ ในเขตอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งแบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 
ออกเป็น 12 ต าบล 124 หมู่บ้าน (ส านักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช , 2557 : 11) ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตร
ค านวณ ของ W.G.cochran (1963) กรณีไม่ทราบจ านวนปะชากร ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 ร้าน แบ่งเป็น ต าบลชะมาย 8 
หมู่บ้าน 25 ร้าน ต าบลหนองหงส์ 13 หมู่บ้าน 40 ร้าน ต าบลควนกรด 13 หมู่บ้าน 40 ร้าน ต าบลนาไม้ไผ่ 14  หมู่บ้าน 43 ร้าน 
ต าบลนาหลวงเสน 9 หมู่บ้าน 28 ร้าน ต าบลเขาโร 11หมู่บ้าน 34 ร้าน ต าบลกะปาง 11หมู่บ้าน 34 ร้าน ต าบลที่วัง 11หมู่บ้าน34 
ร้าน ต าบลน้ าตก 6หมู่บ้าน 19 ร้าน ต าบลถ้ าใหญ่ 11หมู่บ้าน 34 ร้าน ต าบลนาโพธ์ิ 5 หมู่บ้าน 16 ร้าน และต าบลเขาขาว 12 
หมู่บ้าน 38 ร้าน สุ่มตัวอย่างร้านค้าปลีกประเภทโชห่วยที่ขายไข่ไก่ ในแต่ละหมู่บ้านแบบบังเอิญตามโควตาท่ีก าหนด โดยท าการเก็บ
ข้อมูลในช่วง พฤษภาคม 2561–กรกฎาคม 2561 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  มีค่า IOC เท่ากับ .98 ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม เท่ากับ .845 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลท่ัวไปของร้านค้าปลีก ใช้สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive 
Statistics) เพ่ือสรุปข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาใช้ในการบรรยายลักษณะของข้อมูลโดยใช้ ค่าค วามถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) น าเสนอในรูปแบบของตาราง 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

บทน า 
 การเลี้ยงไก่ไข่เป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในแทบทุกจังหวัดของประเทศ ส่วนผลผลิตไข่ไก่น้ันเป็นอาหารที่
ส าคัญในชีวิตประจ าวันของคนไทย เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูง จากข้อมูลจ านวนไก่ไข่ ณ วันที่ 1 มกราคม และปริมาณการ
ผลิตไข่ไก่ เป็นรายภาค และรายจังหวัด ในปี 2559 ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ มีแม่ไก่ไข่จ านวน 5,132,964 ตัว ให้ผลผลิต ไข่ไก่ประมาณ 
127 ล้านฟองต่อปี นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานคณะกรรมการโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง กล่าวว่า ไข่ไก่เป็นอาหาร
โปรตีนคุณภาพสูงที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของคนทุกวัย แต่คนไทยยังบริโภคไข่ไก่ในปริมาณที่ต่ าเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว 
คือ มีการบริโภคไข่ไก่ประมาณ 240 ฟอง/คน/ปี ในปี  ดังน้ัน ในปี 2559 คณะกรรมการจึงได้ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และ
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ เปิดตัว “โครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ของคนไทย 300 ฟอง” ตามแผนยุทธศาสตร์ไก่ไข่ พ.ศ.2557-2561 เพ่ือ
กระตุ้นคนไทยบริโภคไข่ไก่เพ่ิมเป็น 300 ฟอง/คน/ปี ในปี 2561 ในปี 2560 ที่มีผลผลิตประมาณ 45 ล้านฟองต่อวัน มีการบริโภค
ประมาณ 35 ล้านฟองต่อวัน ซึ่งเกินความต้องการอยู่ประมาณ 10 ล้านฟอง คนท าให้ราคาไข่หน้าฟาร์มตกต่ ามาอยู่ที่ 2.10 บาท/
ฟอง ต่างจากต้นทุนอยู่ 0.80 บาท/ฟอง หรือต้นทุนเกษตรกรผู้เลี้ยงอยู่ที่ 2.90 บาท/ฟอง ราคาไข่ไก่ในช่วงน้ีลดลงมาก เน่ืองจากมี
การขายตัดราคาระหว่างผู้เลี้ยงด้วยกัน (ข่าวสด, 2560 : ออนไลน์) 

ตลาดไข่ไก่แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 1). การขายปลีก ลักษณะการขายแบบน้ีมักเกิดจากฟาร์มไก่ไข่ที่อยู่ใกล้เมืองใหญ่ 
ใกล้แหล่งชุมชน หรืออยู่ใกล้ถนนใหญ่ เพราะว่าสามารถที่จะขายไข่ให้กับผู้บริโภคได้โดยการน าไข่ไปวางขายในตลาดสด ขายตาม
บ้าน หรืออาจมีบางฟาร์มที่ต้ังร้านขายไข่ไว้ริมถนนที่มีรถยนต์ว่ิงผ่านไปมา 2). การขายส่ง ลักษณะการขายแบบน้ีจะได้ราคาท่ีต่ ากว่า
การขายปลีก การขายส่งอาจท าได้โดยการน าไข่ไปขายให้กับตลาดกลางไข่ไก่ หรือส่งขายตามร้านค้าขายปลีกหรือร้านค้าขายส่งใน
ท้องถ่ิน ซึ่งอาจจะเป็นร้านขาย อาหารสัตว์หรือร้านรวบรวมไข่ในท้องถ่ิน ราคาท่ีขายได้จะข้ึนอยู่กับราคาท่ีล้งไข่ในกรุงเทพมหานคร
เป็นผู้ก าหนดราคา และ 3).การขายประกันราคา ผู้เลี้ยงไก่ไข่บางรายอาจขายไข่ในรูปของการท าสัญญากับบริษัทอาหารสัตว์ โดยที่
บริษัทดังกล่าวจะขายพันธ์ุไก่ อาหารและยาสัตว์ให้ แล้วทางบริษัทจะรับซื้อไข่ท้ังหมดในราคาประกันตลอดท้ังปีที่ผู้เลี้ยงมีก าไร
พอสมควร และไม่ต้องเสี่ยงต่อการขาดทุนเมื่อราคาไข่ตกต่ า (Plangpanit, 2557 : ออนไลน์) ผู้ค้าปลีกไข่ไก่ คือผู้รับซื้อไข่ไก่จากล้ง
ไข่หรือฟาร์มแล้วจ าหน่ายให้กับผู้บริโภค ผู้ค้าปลีกมีทั้งจ าหน่ายตามตลาดสด ตลาดนัด ร้านของช า รถเร่ที่ขับขายตามหมู่บ้านหรือ
ชุมชน ราคาไข่ไก่ถูกก าหนดจากราคาตลาด ไม่มีผู้ประกอบการรายใดสามารถต้ังราคาสูงกว่าราคาตลาดได้เน่ืองจากหากต้ังราคาสูง
กว่าราคาตลาด ผู้บริโภคจะหันไปซื้อไข่ไก่จากผู้ประกอบการรายอื่นทันที อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการสามารถแย่งส่วนแบ่งตลาด
จากผู้ประกอบการรายอื่นได้โดยการลดราคาสินค้า 

จังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้เลี้ยงไก่ไข่ จ านวน 5,154 คน และมีฟาร์มไก่ไข่ที่ได้มาตรฐาน 50 ฟาร์ม (นวรัตน์ บุญทองเนียม
, 2560 : ออนไลน์) และจากข้อมูลโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ของอ าเภอทุงสงพบว่ามีการจัดการอบรมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน หมู่บ้าน โดยสอนเรื่องของการสร้างรายได้และรายได้เสริมทาง
การเกษตร เช่น เลี้ยงไก่ และเลี้ยงไก่ไข่ การได้รับอุทกภัยบ่อยครั้งใน ปี 2560 ท าให้รัฐบาลด าเนินการบรรเทาค่าครองชีพให้
ผู้ประสบภัย ด้วยการจัด ไข่ไก่ ไปแจกฟรี หรือ เปิดมหกรรมธงฟ้า จ าหน่ายสินค้าบริโภคราคาพิเศษ พฤติกรรมการรับซื้อไข่ไก่ของ
ร้านค้าปลีกน้ันจะท าการซื้อกับฟาร์มไข่ไก่ โดยจะมีรถบริการส่งถึงร้าน ร้านค้าย่อยจะมีการสั่งซื้อไข่ไก่เป็นแผง (30 ฟอง) ส่วนใหญ่
จะเป็นไข่ไก่เบอร์ 3 และน าไปจ าหน่ายปลีกเป็นฟอง ส่วนพฤติกรรมการบริโภคไข่ไก่น้ันพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่าการบริโภค
ไข่ไก่ในปริมาณที่มากเกินไป อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ นอกจากน้ี ฐานการบริโภคไข่ไก่อยู่ที่นักเรียน 
และเยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษา จึงท าให้ปริมาณการบริโภคผันแปรไปตามฤดูกาลเปิด-ปิดภาคการศึกษา (มนิสา นวลเต็ม, 2554 : 5) 

จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่า ไข่ไก่ ไม่ได้มีเฉพาะจากฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ ยังมีไข่ไก่จากการที่ประชาชนเลี้ยงไก่ไว้เพ่ือบริโภคไข่
ในครัวเรือน ผู้วิจัยในฐานะเจ้าของฟาร์มไข่ไก่แห่งหน่ึงใน อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชมีความสนใจที่จะศึกษา พฤติกรรม
และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจรับซื้อไข่ไก่ ไปจ าหน่ายต่อของร้านค้าปลีกประเภทโชห่วย ในหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตอ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการก าหนดแผนกลยุทธ์การบริหารงานฟาร์ม ก าหนดแผนการตลาด เพ่ือขยาย
ตลาดและสามารถแข่งขันในธุรกิจไข่ไก่ได้ และผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถน ามาประยุกต์ใช้และสามารถ
วางแผนปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การขายได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ให้มากที่สุด 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. การวิจัยฉบับเชิงปริมาณ แบบส ารวจความคิดเห็น ประชากรที่ในการวิจัยครั้งน้ีคือร้านค้าปลีกประเภทโชห่วยที่ขายไข่
ไก่ ในเขตอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งแบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 
ออกเป็น 12 ต าบล 124 หมู่บ้าน (ส านักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช , 2557 : 11) ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตร
ค านวณ ของ W.G.cochran (1963) กรณีไม่ทราบจ านวนปะชากร ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 ร้าน แบ่งเป็น ต าบลชะมาย 8 
หมู่บ้าน 25 ร้าน ต าบลหนองหงส์ 13 หมู่บ้าน 40 ร้าน ต าบลควนกรด 13 หมู่บ้าน 40 ร้าน ต าบลนาไม้ไผ่ 14  หมู่บ้าน 43 ร้าน 
ต าบลนาหลวงเสน 9 หมู่บ้าน 28 ร้าน ต าบลเขาโร 11หมู่บ้าน 34 ร้าน ต าบลกะปาง 11หมู่บ้าน 34 ร้าน ต าบลที่วัง 11หมู่บ้าน34 
ร้าน ต าบลน้ าตก 6หมู่บ้าน 19 ร้าน ต าบลถ้ าใหญ่ 11หมู่บ้าน 34 ร้าน ต าบลนาโพธ์ิ 5 หมู่บ้าน 16 ร้าน และต าบลเขาขาว 12 
หมู่บ้าน 38 ร้าน สุ่มตัวอย่างร้านค้าปลีกประเภทโชห่วยที่ขายไข่ไก่ ในแต่ละหมู่บ้านแบบบังเอิญตามโควตาท่ีก าหนด โดยท าการเก็บ
ข้อมูลในช่วง พฤษภาคม 2561–กรกฎาคม 2561 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  มีค่า IOC เท่ากับ .98 ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม เท่ากับ .845 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลทั่วไปของร้านค้าปลีก ใช้สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive 
Statistics) เพ่ือสรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษาใช้ในการบรรยายลักษณะของข้อมูลโดยใช้ ค่าค วามถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) น าเสนอในรูปแบบของตาราง 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือไข่ไก่ ของร้านค้าปลีกประเภทโชห่วย ในเขตอ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยก าหนดค่าน้ าหนักหรือคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีลิเคอร์ท (Likert) ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) เพ่ือสรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษาใช้ในการบรรยายลักษณะของข้อมูลโดยใช้ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) น าเสนอในรูปแบบของตาราง 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับ ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อไข่ไก่ ของร้านค้าปลีกประเภทโชห่วย ใน
เขตอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ าแนกรายข้อในแบบสอบถามโดยใช้มาตรส่วนประมาณค่า  (Rating scale) โดย
ก าหนดค่าน้ าหนักหรือคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีลิเคอร์ท (Likert) ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือสรุป
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาใช้ในการบรรยายลักษณะของข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) น าเสนอใน
รูปแบบของตาราง 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อไข่ไก่  ของร้านค้าปลีกประเภทโช
ห่วย ในเขตอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้คะแนนแต่ละข้อจากอ านาจการจ าแนกรายข้อในแบบสอบถามโดยใช้มาตรส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 

ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 มีการก าหนดค่าน้ าหนักหรือคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีลิเคอร์ท (Likert) ดังน้ี 
จากระดับของปัจจัยต่าง ๆ ท้ัง 5 ระดับดังกล่าว ผู้วิจัยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการแปลความหมาย ในระดับความส าคัญ

ของภาพรวมของปัจจัยแต่ละด้านเป็น 5 ระดับ โดยน าค่าเฉลี่ยดังกล่าวข้างต้นมาจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยต่าง ๆ เป็นไปตาม
ความกว้างของอันตรภาค 5 ระดับ ตามแนวคิดของเบสท์ (Best W. John, 1997 : 190) ดังน้ี 

4.50–5.00 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจมากท่ีสุด 
3.50–4.49 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจมาก 
2.50–3.49 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจปานกลาง 
1.50–2.49 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจน้อย 
1.00–1.49 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์จากค่าการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) (r) โดยการเปรียบเทียบค่า Sig. (2-tailed) กับค่านัยส าคัญทางสถิติที่  0.01 หรือ 0.05 โดย ถ้าค่า p-
value (Sig.) > ค่านัยส าคัญทางสถิติ หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์ p-value (Sig.) < ค่านัยส าคัญทางสถิติ หมายถึง มีความสัมพันธ์ 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
 1. จากผู้ตอบแบบสอบถาม 385 ร้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41-60 ปี มีระดับการศึกษา
สูงสุดต่ ากว่าหรือเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้านค้าเปิดท าการมา 2-5 ปี ร้านค้าขายไข่ไก่มา 2-5 ปี ร้านค้ามีจ านวนลูกค้าประจ า 
101-200 คน ร้านมีรายได้จากการจ าหน่ายไข่ไก่อย่างเดียว 1,001-2,000 บาทต่อเดือน ลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อไข่ไก่ไม่เกิน 3 ฟอง/ครั้ง 
และในรัศมีจากร้าน 1 กิโลเมตรมีจ านวนร้านค้าท่ีจ าหน่ายไข่ไก่จ านวน 1-3 ร้าน  

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อไข่ไก่ พบว่า 
2.1. ด้านเหตุผลหลักในการเลือกผู้ค้าส่งไข่ไก่ อยู่ในระดับปานกลาง โดยพฤติกรรมที่เกิดข้ึนบ่อยมากที่สุดคือ การเลือก

ผู้ค้าส่งไข่ไก่โดยเลือกจาก ไข่ไก่มีความสด ใหม่ ขนาดฟองได้มาตรฐาน รองลงมาคือ ราคาถูก และจัดโปรโมชั่นดีกว่าเจ้าอื่น ส่วนข้อ
ทีน้่อยที่สุดคือ เลือกซื้อเพราะรู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้ค้าส่ง (เพ่ือน/ญาติ) 

2.2. ด้านวิธีการซื้อ อยู่ในระดับปานกลาง โดยพฤติกรรมที่เกิดข้ึนบ่อยมากที่สุดคือสั่งซื้อผ่านเครื่องมือสื่อสาร ทางผู้ค้า
ส่งน ามาส่งที่ร้าน รองลงมาคือ เดินทางไปซื้อ และรับสินค้าเอง ส่วนข้อที่น้อยที่สุดคือ เดินทางไปซื้อ และให้ผู้ค้าส่งน ามาส่งที่ร้าน 

2.3. ด้านจ านวนร้านขายส่งไข่ไก่ที่ร้านรับซื้อ อยู่ในระดับปานกลาง โดยพฤติกรรมที่เกิดข้ึนบ่อยมากที่สุดคือ รับซื้อจาก
ร้านค้าส่ง 1 ราย รองลงมาคือ 2-3 ราย ส่วนข้อที่น้อยที่สุดคือ การซื้อไข่ไก่จากร้านค้าส่ง 4 รายข้ึน 

2.4. ด้านปริมาณในการซื้อไข่ไก่ต่อครั้งอยู่ในระดับปานกลาง โดยพฤติกรรมที่เกิดข้ึนบ่อยมากท่ีสุดคือ ซื้อไมเ่กิน 10 แผง
ต่อครั้ง รองลงมาคือ 10-20 แผง และมีร้านค้าจ านวนน้อยที่ซื้อไข่ไก่ของต่อครั้ง มากกว่า 20 แผง 

2.5. ด้านความถ่ีในการซื้อไข่ไก่ต่อสัปดาห์ อยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมที่เกิดข้ึนบ่อยมากที่สุด คือ ร้านค้าส่วนใหญ่ 
ซื้อ 1 ครั้ง/สัปดาห์ รองลงมาคือ ซื้อ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ และไม่มีร้านค้าท่ีซื้อ 4 ครั้งข้ึนไป/สัปดาห์ 

2.6. ด้านวันที่ต้องการรับไข่ไก่ อยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมที่เกิดข้ึนบ่อยมากที่สุด คือร้านค้าส่วนใหญ่ ต้องการรับ
ไข่ไก่วันอังคาร รองลงมาคือวันศุกร์ และไม่มีร้านค้าท่ีมีพฤติกรรมที่พบบ่อยในการเลือกรับไข่ไก่ ในวันอาทิตย์ 

2.8. ด้านขนาดเบอร์ฟองของไข่ไก่ อยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมที่เกิดข้ึนบ่อยมากที่สุด ด้านขนาดเบอร์ฟองของไข่ไก่ 
พบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ เลือกจ าหน่ายไข่ไก่เบอร์ 3 รองลงมาคือเบอร์ 2 และไม่มีร้านค้าท่ีเลือกไข่ไก่เบอร์ 5 

2.9. ด้านผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจซื้อไข่ไก่ อยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมที่เกิดข้ึนบ่อยมากที่สุด คือร้านค้าส่วน
ใหญ่มีเจ้าของร้านเป็นผู้มีอ านาจในการตัดสินใจซื้อไข่ไก่ รองลงมาคือ มีลูกจ้างของร้านมีอ านาจในการตัดสินใจซื้อ 

2.10. ด้านวิธีการช าระเงินในการซื้อไข่ไก่ อยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมที่เกิดข้ึนบ่อยมากท่ีสุด คือ ช าระเงินสด/โอน
เงินสด รองลงมาคือ ช าระด้วยบัตรเครดิต และมีร้านค้าส่วนน้อยที่ มีสัญญาสินเชื่อกับผู้ค้าส่งในการก าหนดวันช าระภายหลังรับไข่ไก่ 

3. ผลการศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อไข่ไก่ ของร้านค้าปลีกประเภทโชห่วย ในเขตอ าเภอทุ่ง
สง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า 

3.1. ด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกร้าน อยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีผลมากสุดคือ จ านวนครัวเรือน/ประชากรใน
หมู่บ้าน รองลงมาคือ พฤติกรรมการบริโภคไข่ไก่ของคนในหมู่บ้าน และข้อที่มีผลน้อยสุดคือ การปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 
ของฟาร์มหรือผู้ค้าส่ง 

3.2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในร้าน ด้านลักษณะการท าการตลาดหรือจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีผล
มากที่สุดคือ ร้านค้ามีแต่ลูกค้ารายย่อย รองลงมาคือ มีลูกค้าประจ ารายใหญ่ เช่น ร้านอาหารในหมู่บ้าน และข้อที่มีผลน้อยที่สุดคือ 
มีการจ าหน่ายอาหารเก่ียวกับไข่ไก่ในร้านด้วย เช่น ข้าวไข่เจียว ไข่ต้ม อาหารตามสั่ง 

3.3. ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในร้าน ด้านระบบการท าสัญญาซื้อขายกับทางฟาร์มหรือบริษัทผู้ผลิตไข่ไก่ อยู่ในระดับ
น้อย ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการท าสัญญาซื้อขาย รองลงมาคือ ไม่มีการท าสัญญาซื้อขาย 

3.4. ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในร้าน ด้านความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือฟาร์มผู้ผลิตหรือจ าหน่ายไข่ไก่ อยู่ใน
ระดับน้อย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ไม่มีความสัมพันธ์ รองลงมาคือ มีความสัมพันธ์ เป็นญาติ/เพ่ือน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ มี
ความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วน 

สรุปได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบปัจจัยสภาพแวดล้อมระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อไข่ไก่ ของร้านค้าปลีกประเภทโชห่วย ในเขตอ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราชมากว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 

4. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อไข่ไก่ ของร้านค้าปลีกประเภทโชห่วย ใน
เขตอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า 

4.1. ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีผลสูงสุดคือ ลักษณะสีของเปลือกไข่ไก่ รองลงมาคือ ฟาร์มได้มาตรฐานจาก
กรมปศุสัตว์ และข้อที่มีผลน้อยที่สุดคือ มีตราสินค้า 

2. ด้านราคา อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีผลสูงสุดคือ สามารถช าระค้าสินค้าได้หลากหลายช่องทาง เช่น เงินสด บัตรเครดิต 
โอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือระบบ QR code รองลงมาคือ การให้สินเชื่อการค้า และข้อที่มีผลน้อยสุดคือ มีราคาให้เลือกหลากหลาย 
ตามขนาดบรรจุ 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีผลสูงที่สุดคือ จัดส่งสินค้าตรงเวลา รองลงมาคือ สั่งซื้อสินค้าได้
ทุกวัน ก าหนดช่วงเวลาการสั่งซื้อที่เหมาะสม และข้อที่มีผลน้อยที่สุดคือ ที่ต้ังฟาร์ม หรือร้านตัวแทนจ าหน่ายมีที่จอดรถเพียงพอ 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีผลสูงสุดคือ สามารถเปลี่ยนคืนไข่ไก่ได้ รองลงมาคือ มี
ส่วนลด และข้อที่มีผลน้อยสุดคือ มีพนักงานจากฟาร์มหรือตัวแทนจ าหน่าย คอยให้ค าแนะน าและให้ปรึกษาด้านการจ าหน่าย และ
ฟาร์มหรือผู้ค้าส่งมีการท าโฆษณาผลิตภัณฑ์ 

5. ผลการพิสูจน์สมมติฐานโดยการหาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยสภาพแวดล้อม และปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด กับพฤติกรรมการเลือกซื้อไข่ไก่ของร้านค้าปลีก ประเภทโชห่วย ในเขต อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการ
วิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือไข่ไก่ ของร้านค้าปลีกประเภทโชห่วย ในเขตอ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยก าหนดค่าน้ าหนักหรือคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีลิเคอร์ท (Likert) ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) เพ่ือสรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษาใช้ในการบรรยายลักษณะของข้อมูลโดยใช้ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) น าเสนอในรูปแบบของตาราง 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับ ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อไข่ไก่ ของร้านค้าปลีกประเภทโชห่วย ใน
เขตอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ าแนกรายข้อในแบบสอบถามโดยใช้มาตรส่วนประมาณค่า  (Rating scale) โดย
ก าหนดค่าน้ าหนักหรือคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีลิเคอร์ท (Likert) ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือสรุป
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาใช้ในการบรรยายลักษณะของข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) น าเสนอใน
รูปแบบของตาราง 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อไข่ไก่  ของร้านค้าปลีกประเภทโช
ห่วย ในเขตอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้คะแนนแต่ละข้อจากอ านาจการจ าแนกรายข้อในแบบสอบถามโดยใช้มาตรส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 

ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 มีการก าหนดค่าน้ าหนักหรือคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีลิเคอร์ท (Likert) ดังน้ี 
จากระดับของปัจจัยต่าง ๆ ท้ัง 5 ระดับดังกล่าว ผู้วิจัยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการแปลความหมาย ในระดับความส าคัญ

ของภาพรวมของปัจจัยแต่ละด้านเป็น 5 ระดับ โดยน าค่าเฉลี่ยดังกล่าวข้างต้นมาจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยต่าง ๆ เป็นไปตาม
ความกว้างของอันตรภาค 5 ระดับ ตามแนวคิดของเบสท์ (Best W. John, 1997 : 190) ดังน้ี 

4.50–5.00 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจมากท่ีสุด 
3.50–4.49 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจมาก 
2.50–3.49 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจปานกลาง 
1.50–2.49 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจน้อย 
1.00–1.49 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์จากค่าการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) (r) โดยการเปรียบเทียบค่า Sig. (2-tailed) กับค่านัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 หรือ 0.05 โดย ถ้าค่า p-
value (Sig.) > ค่านัยส าคัญทางสถิติ หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์ p-value (Sig.) < ค่านัยส าคัญทางสถิติ หมายถึง มีความสัมพันธ์ 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
 1. จากผู้ตอบแบบสอบถาม 385 ร้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41-60 ปี มีระดับการศึกษา
สูงสุดต่ ากว่าหรือเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้านค้าเปิดท าการมา 2-5 ปี ร้านค้าขายไข่ไก่มา 2-5 ปี ร้านค้ามีจ านวนลูกค้าประจ า 
101-200 คน ร้านมีรายได้จากการจ าหน่ายไข่ไก่อย่างเดียว 1,001-2,000 บาทต่อเดือน ลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อไข่ไก่ไม่เกิน 3 ฟอง/ครั้ง 
และในรัศมีจากร้าน 1 กิโลเมตรมีจ านวนร้านค้าท่ีจ าหน่ายไข่ไก่จ านวน 1-3 ร้าน  

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อไข่ไก่ พบว่า 
2.1. ด้านเหตุผลหลักในการเลือกผู้ค้าส่งไข่ไก่ อยู่ในระดับปานกลาง โดยพฤติกรรมที่เกิดข้ึนบ่อยมากที่สุดคือ การเลือก

ผู้ค้าส่งไข่ไก่โดยเลือกจาก ไข่ไก่มีความสด ใหม่ ขนาดฟองได้มาตรฐาน รองลงมาคือ ราคาถูก และจัดโปรโมชั่นดีกว่าเจ้าอื่น ส่วนข้อ
ทีน้่อยที่สุดคือ เลือกซื้อเพราะรู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้ค้าส่ง (เพ่ือน/ญาติ) 

2.2. ด้านวิธีการซื้อ อยู่ในระดับปานกลาง โดยพฤติกรรมที่เกิดข้ึนบ่อยมากที่สุดคือสั่งซื้อผ่านเครื่องมือสื่อสาร ทางผู้ค้า
ส่งน ามาส่งที่ร้าน รองลงมาคือ เดินทางไปซื้อ และรับสินค้าเอง ส่วนข้อที่น้อยที่สุดคือ เดินทางไปซื้อ และให้ผู้ค้าส่งน ามาส่งที่ร้าน 

2.3. ด้านจ านวนร้านขายส่งไข่ไก่ที่ร้านรับซื้อ อยู่ในระดับปานกลาง โดยพฤติกรรมที่เกิดข้ึนบ่อยมากที่สุดคือ รับซื้อจาก
ร้านค้าส่ง 1 ราย รองลงมาคือ 2-3 ราย ส่วนข้อที่น้อยที่สุดคือ การซื้อไข่ไก่จากร้านค้าส่ง 4 รายข้ึน 

2.4. ด้านปริมาณในการซื้อไข่ไก่ต่อครั้งอยู่ในระดับปานกลาง โดยพฤติกรรมที่เกิดข้ึนบ่อยมากท่ีสุดคือ ซื้อไมเ่กิน 10 แผง
ต่อครั้ง รองลงมาคือ 10-20 แผง และมีร้านค้าจ านวนน้อยที่ซื้อไข่ไก่ของต่อครั้ง มากกว่า 20 แผง 

2.5. ด้านความถ่ีในการซื้อไข่ไก่ต่อสัปดาห์ อยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมที่เกิดข้ึนบ่อยมากที่สุด คือ ร้านค้าส่วนใหญ่ 
ซื้อ 1 ครั้ง/สัปดาห์ รองลงมาคือ ซื้อ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ และไม่มีร้านค้าท่ีซื้อ 4 ครั้งข้ึนไป/สัปดาห์ 

2.6. ด้านวันที่ต้องการรับไข่ไก่ อยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมที่เกิดข้ึนบ่อยมากที่สุด คือร้านค้าส่วนใหญ่ ต้องการรับ
ไข่ไก่วันอังคาร รองลงมาคือวันศุกร์ และไม่มีร้านค้าท่ีมีพฤติกรรมที่พบบ่อยในการเลือกรับไข่ไก่ ในวันอาทิตย์ 

2.8. ด้านขนาดเบอร์ฟองของไข่ไก่ อยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมที่เกิดข้ึนบ่อยมากที่สุด ด้านขนาดเบอร์ฟองของไข่ไก่ 
พบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ เลือกจ าหน่ายไข่ไก่เบอร์ 3 รองลงมาคือเบอร์ 2 และไม่มีร้านค้าท่ีเลือกไข่ไก่เบอร์ 5 

2.9. ด้านผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจซื้อไข่ไก่ อยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมที่เกิดข้ึนบ่อยมากที่สุด คือร้านค้าส่วน
ใหญ่มีเจ้าของร้านเป็นผู้มีอ านาจในการตัดสินใจซื้อไข่ไก่ รองลงมาคือ มีลูกจ้างของร้านมีอ านาจในการตัดสินใจซื้อ 

2.10. ด้านวิธีการช าระเงินในการซื้อไข่ไก่ อยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมที่เกิดข้ึนบ่อยมากท่ีสุด คือ ช าระเงินสด/โอน
เงินสด รองลงมาคือ ช าระด้วยบัตรเครดิต และมีร้านค้าส่วนน้อยที่ มีสัญญาสินเชื่อกับผู้ค้าส่งในการก าหนดวันช าระภายหลังรับไข่ไก่ 

3. ผลการศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อไข่ไก่ ของร้านค้าปลีกประเภทโชห่วย ในเขตอ าเภอทุ่ง
สง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า 

3.1. ด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกร้าน อยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีผลมากสุดคือ จ านวนครัวเรือน/ประชากรใน
หมู่บ้าน รองลงมาคือ พฤติกรรมการบริโภคไข่ไก่ของคนในหมู่บ้าน และข้อที่มีผลน้อยสุดคือ การปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 
ของฟาร์มหรือผู้ค้าส่ง 

3.2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในร้าน ด้านลักษณะการท าการตลาดหรือจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีผล
มากที่สุดคือ ร้านค้ามีแต่ลูกค้ารายย่อย รองลงมาคือ มีลูกค้าประจ ารายใหญ่ เช่น ร้านอาหารในหมู่บ้าน และข้อที่มีผลน้อยที่สุดคือ 
มีการจ าหน่ายอาหารเก่ียวกับไข่ไก่ในร้านด้วย เช่น ข้าวไข่เจียว ไข่ต้ม อาหารตามสั่ง 

3.3. ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในร้าน ด้านระบบการท าสัญญาซื้อขายกับทางฟาร์มหรือบริษัทผู้ผลิตไข่ไก่ อยู่ในระดับ
น้อย ข้อที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการท าสัญญาซื้อขาย รองลงมาคือ ไม่มีการท าสัญญาซื้อขาย 

3.4. ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในร้าน ด้านความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือฟาร์มผู้ผลิตหรือจ าหน่ายไข่ไก่ อยู่ใน
ระดับน้อย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ไม่มีความสัมพันธ์ รองลงมาคือ มีความสัมพันธ์ เป็นญาติ/เพ่ือน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ มี
ความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วน 

สรุปได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบปัจจัยสภาพแวดล้อมระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อไข่ไก่ ของร้านค้าปลีกประเภทโชห่วย ในเขตอ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราชมากว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 

4. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อไข่ไก่ ของร้านค้าปลีกประเภทโชห่วย ใน
เขตอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า 

4.1. ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีผลสูงสุดคือ ลักษณะสีของเปลือกไข่ไก่ รองลงมาคือ ฟาร์มได้มาตรฐานจาก
กรมปศุสัตว์ และข้อที่มีผลน้อยที่สุดคือ มีตราสินค้า 

2. ด้านราคา อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีผลสูงสุดคือ สามารถช าระค้าสินค้าได้หลากหลายช่องทาง เช่น เงินสด บัตรเครดิต 
โอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือระบบ QR code รองลงมาคือ การให้สินเชื่อการค้า และข้อที่มีผลน้อยสุดคือ มีราคาให้เลือกหลากหลาย 
ตามขนาดบรรจุ 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีผลสูงที่สุดคือ จัดส่งสินค้าตรงเวลา รองลงมาคือ สั่งซื้อสินค้าได้
ทุกวัน ก าหนดช่วงเวลาการสั่งซื้อที่เหมาะสม และข้อที่มีผลน้อยที่สุดคือ ที่ต้ังฟาร์ม หรือร้านตัวแทนจ าหน่ายมีที่จอดรถเพียงพอ 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีผลสูงสุดคือ สามารถเปลี่ยนคืนไข่ไก่ได้ รองลงมาคือ มี
ส่วนลด และข้อที่มีผลน้อยสุดคือ มีพนักงานจากฟาร์มหรือตัวแทนจ าหน่าย คอยให้ค าแนะน าและให้ปรึกษาด้านการจ าหน่าย และ
ฟาร์มหรือผู้ค้าส่งมีการท าโฆษณาผลิตภัณฑ์ 

5. ผลการพิสูจน์สมมติฐานโดยการหาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยสภาพแวดล้อม และปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด กับพฤติกรรมการเลือกซื้อไข่ไก่ของร้านค้าปลีก ประเภทโชห่วย ในเขต อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการ
วิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า 
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5.1. ปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน ต าบล ที่ ต้ังร้าน เพศ อายุ  และจ านวนไข่ไก่ต่อการซ้ือ 1 ครั้ง ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกซื้อไข่ไก่ของร้านค้าปลีก ประเภทโชห่วย ในเขต อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (p-value > 0.05) ซึ่งเป็น
การปฏิเสธสมมติฐาน 

5.2. ปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด ระยะเวลาในการจ าหน่ายไข่ไก่ในร้านแห่งน้ี และระยะเวลาในการ
จ าหน่ายไข่ไก่ในร้านแห่งน้ี จ านวนลูกค้าประจ า และจ านวนร้านค้าที่จ าหน่ายไข่ไก่ในเขตรัศมี 1 กิโลเมตรจากที่ต้ังร้าน (รวมร้าน
สะดวกซื้อและตลาด) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อไข่ไก่ของร้านค้าปลีก ประเภทโชห่วย ในเขต อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นการยอมรับสมมติฐาน 

5.3. ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจากการจ าหน่ายไข่ไก่ (ไม่รวมรายได้อื่น ๆ) มีความสัมพันธ์เชิงกับ
พฤติกรรมการเลือกซื้อไข่ไก่ของร้านค้าปลีก ประเภทโชห่วย ในเขต อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นการปฏิเสธสมมติฐาน 

5.4. ปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยภาพรวมและปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในร้านไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ไข่ไก่ของร้านค้าปลีก ประเภทโชห่วย ในเขต อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการปฏิเสธสมมติฐาน 

5.5. ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกร้าน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเลือกซื้อไข่ไก่ของร้านค้าปลีก ประเภท
โชห่วย ในเขต อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นการยอมรับสมมติฐาน 

5.6. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเลือกซื้อไข่ไก่ของร้านค้าปลีก ประเภทโชห่วย ในเขต อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นการยอมรับสมมติฐาน 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

1. ทฤษฏีว่าด้วยพฤติกรรมผู้บริโภค (6W1H) 
1.1 ใครคือตลาดเป้าหมาย (Who) จากข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41-60 

ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดต่ ากว่าหรือเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้านค้าเปิดท าการมา 2-5 ปี ร้านค้าขายไข่ไก่มา 2-5 ปี ร้านค้ามี
จ านวนลูกค้าประจ า 101-200 คน ร้านมีรายได้จากการจ าหน่ายไข่ไก่อย่างเดียว 1,001-2,000 บาทต่อเดือน ลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อไข่ไก่
ไม่เกิน 3 ฟอง/ครั้ง และในรัศมีจากร้าน 1 กิโลเมตรมีจ านวนร้านค้าที่จ าหน่ายไข่ไก่จ านวน 1 -3 ร้าน สอดคล้องกับแนวคิดและ
ทฤษฏีปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ท่ีกล่าวว่า การตัดสินใจของผู้ซื้อได้รับผลจาก
ลักษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย อายุ (Age) วงจรชีวิตครอบครัว (Family life cycle stage) อาชีพ 
(Occupation) โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic circumstances) หรือรายได้ (Income) การศึกษา (Education) ซึ่งมีพฤติกรรม
การซื้อแตกต่างกันไปตามความแตกต่างของของปัจจัยส่วนบุคคลในแต่ละด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราวร ค าวงค์ษา  
(2556) ท่ีศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดฟาร์มไก่ไข่เกรียงศักด์ิ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ลูกค้าขาย
ส่งปัจจุบันของเกรียงศักด์ิฟาร์ม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./
ปวส. ประกอบธุรกิจขายไข่ไก่มาเป็นระยะเวลา 1–2 ปี มีปริมาณในการซื้อไข่ไก่ครั้งละ 11–50 ถาดต่อเดือน มีวิธีการช าระเงินเป็น
เงินสดทันที 

1.2 ตลาดซื้ออะไร (What) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้จากการจ าหน่ายไข่ไก่อย่างเดียว 1,001-2,000 บาท
ต่อเดือน ร้านค้าส่วนใหญ่ เลือกจ าหน่ายไข่ไก่เบอร์ 3 ซื้อไข่ไก่ไม่เกิน 10 แผงต่อครั้ง และร้านค้าส่วนใหญ่ ซื้อ 1 ครั้ง/สัปดาห์ โดยไข่
ไก่มีความสด ใหม่ ขนาดฟองได้มาตรฐาน ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ สุพงษ์ ลักษณ์ธนากุล (2555) ท่ีศึกษาเรื่องส่วนประสม
การตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อไข่ไก่ ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปริมาณในการ
ซื้อไข่ไก่แต่ละครั้งจ านวน 5-10 ฟอง ความถ่ีในการซื้อไข่ไก่ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ นิยมซื้อไข่ไก่จากตลาดสดมากที่สุด ส าหรับเบอร์ไข่ไก่
ที่นิยมซื้อเป็นประจ าคือเบอร์ 0 โดยนิยมซื้อไข่ไก่ที่มีเปลือกสีน้ าตาล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ได้พิจารณาย่ีห้อไข่ไก่ในการซื้อ 

1.3 ท าไมจึงซื้อ (Why) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นร้านค้ามีความต้องการซื้อไข่ไก่ไปจ าหน่ายต่อ มีเหตุผลหลักใน
การเลือกผู้ค้าส่งไข่ไก่ โดยเลือกจาก ไข่ไก่มีความสด ใหม่ ขนาดฟองได้มาตรฐาน ลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อไข่ไก่ทางร้านค้าปลีกประเภทโช

ห่วยไม่เกิน 3 ฟอง/ครั้ง สอดคล้องกับการศึกษาของ จิราวร ค าวงค์ษา (2556 ) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดฟาร์มไก่ไข่เกรียงศักด์ิ ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ลูกค้าขายส่งปัจจุบันของเกรียงศักด์ิฟาร์ม ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจต่อ ความสดใหม่ของไข่ไก่ เป็นล าดับแรก 

1.4 ใครมีส่วนร่วมในการซื้อ (Whom) ร้านค้าส่วนใหญ่มีเจ้าของร้านเป็นผู้มีอ านาจในการตัดสินใจซื้อไข่ไก่ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พชรพล รื่นภิรมย์ (2550) ท่ีได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อไข่ไก่ของคนกลางในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ คนกลางที่ซื้อไข่ไก่จ านวน 50 ราย ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจสั่งซื้อไข่ไก่ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามคือเจ้าของ 

1.5 ซื้อเมื่อใด (When) ร้านค้าส่วนใหญ่ มีการสั่งซื้อไข่ไก่ 1 ครั้ง/สัปดาห์ และต้องการรับไข่ไก่วันอังคาร สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุพงษ์ ลักษณ์ธนากุล (2555) ที่ศึกษาเรื่องส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อไข่
ไก่ ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความถ่ีในการซื้อไข่ไก่ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 

1.6 ซื้อที่ไหน (Where) ร้านค้าส่วนใหญ่ ต้องการรับไข่ไก่วันอังคาร รับซื้อจากร้านค้าส่ง 1 ราย สั่งซื้อผ่านเครื่องมือสื่อสาร 
ทางผู้ค้าส่งน ามาส่งที่ร้าน โดยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการที่ร้านค้าส่งมาส่งของตรงเวลา สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จิราวร ค าวงค์ษา (2556) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดฟาร์มไก่ไข่เกรียงศักด์ิ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความพึงพอใจมากท่ีสุดให้กับ การมีกระบวนการสั่งซื้อที่ง่าย สามารถสั่งซื้อได้ทางโทรศัพท์ มีบริการ
ส่งถึงที่และสามารถสั่งซื้อได้ทุกวัน 

1.7 ซื้ออย่างไร (How) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สั่งซื้อไข่ไก่ผ่านเครื่องมือสื่อสาร ทางผู้ค้าส่งน ามาส่งที่ร้าน โดยทาง
ร้านนิยมจ าหน่ายไข่ไก่เบอร์ 3 และช าระเงินสด/โอนเงินสด สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราวร ค าวงค์ษา (2556) ท่ีศึกษาเรื่องความ
พึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดฟาร์มไก่ไข่เกรียงศักด์ิ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีวิธีการช าระเงิน
เป็นเงินสดทันที 

2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อไข่ไก่ ของร้านค้าปลีกประเภทโชห่วย ในเขตอ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อไข่ไก่ ของร้านค้าปลีกประเภทโชห่วย ในเขต
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชมากว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทพร เส็งวงษ์ (2557) ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไข่ไก่ออร์แกนิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อไข่
ไก่โดยค านึงจึงปัจจัยภายนอกอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อไข่ไก่ของร้านค้าปลีกประเภทโชห่วย 
กรณีศึกษา อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มากท่ีสุด คือ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านราคา ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรากร อนุจันทร์ ทิพวรรณ ลิมังกูรและสมศักด์ิ คูหา
สวรรค์เวช (2559) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อไข่ไก่ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผล
การศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในระดับมาก และพบว่ามีระดับมาก
ทุกด้าน 

ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) ดังรายละเอียดดังน้ี 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ ร้านค้าปลีกประเภทโชห่วย ให้ความส าคัญกับ ลักษณะสีของเปลือกไข่ไก่ รองลงมาคือ ฟาร์มได้
มาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ ดังน้ันผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญ กับการรักษาคุณภาพความสดใหม่ของไข่ไก่ รวมทั้งดูแลเรื่อง
ความสะอาดของเปลือกไข่ ไม่มีข้ีไก่ติดอยู่ ไม่มีรอยแตกร้าว และควรด าเนินการข้ึนทะเบียนฟาร์มและปฏิบัติตามมาตรฐานของกรม
ปศุสัตว์ เพราะเป็นตัววัดเรื่องความปลอดภัยต่าง ๆ ให้กับผู้บริโภคได้ 

2. ด้านราคา ร้านค้าปลีกประเภทโชห่วย ให้ความส าคัญกับ สามารถช าระค้าสินค้าได้หลากหลายช่องทาง เช่น เงินสด 
บัตรเครดิต โอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือระบบ QR code รองลงมาคือ การให้สินเชื่อการค้า ดังน้ันผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญ
การเปิดช่องทางการรับช าระเงินให้มีความหลากหลายและเข้ากับยุคสมัย และควรพิจารณาการให้สินเชื่อหรือท าสัญญาซื้อขายกับ
ร้านค้า ตามความเหมาะสม 
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5.1. ปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน ต าบล ที่ ต้ังร้าน เพศ อายุ  และจ านวนไข่ไก่ต่อการซื้อ 1 ครั้ง ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกซื้อไข่ไก่ของร้านค้าปลีก ประเภทโชห่วย ในเขต อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (p-value > 0.05) ซึ่งเป็น
การปฏิเสธสมมติฐาน 

5.2. ปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด ระยะเวลาในการจ าหน่ายไข่ไก่ในร้านแห่งน้ี และระยะเวลาในการ
จ าหน่ายไข่ไก่ในร้านแห่งน้ี จ านวนลูกค้าประจ า และจ านวนร้านค้าที่จ าหน่ายไข่ไก่ในเขตรัศมี 1 กิโลเมตรจากที่ต้ังร้าน (รวมร้าน
สะดวกซื้อและตลาด) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อไข่ไก่ของร้านค้าปลีก ประเภทโชห่วย ในเขต อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นการยอมรับสมมติฐาน 

5.3. ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจากการจ าหน่ายไข่ไก่ (ไม่รวมรายได้อื่น ๆ) มีความสัมพันธ์เชิงกับ
พฤติกรรมการเลือกซื้อไข่ไก่ของร้านค้าปลีก ประเภทโชห่วย ในเขต อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นการปฏิเสธสมมติฐาน 

5.4. ปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยภาพรวมและปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในร้านไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ไข่ไก่ของร้านค้าปลีก ประเภทโชห่วย ในเขต อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการปฏิเสธสมมติฐาน 

5.5. ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกร้าน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเลือกซื้อไข่ไก่ของร้านค้าปลีก ประเภท
โชห่วย ในเขต อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นการยอมรับสมมติฐาน 

5.6. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเลือกซื้อไข่ไก่ของร้านค้าปลีก ประเภทโชห่วย ในเขต อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นการยอมรับสมมติฐาน 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

1. ทฤษฏีว่าด้วยพฤติกรรมผู้บริโภค (6W1H) 
1.1 ใครคือตลาดเป้าหมาย (Who) จากข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41-60 

ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดต่ ากว่าหรือเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้านค้าเปิดท าการมา 2-5 ปี ร้านค้าขายไข่ไก่มา 2-5 ปี ร้านค้ามี
จ านวนลูกค้าประจ า 101-200 คน ร้านมีรายได้จากการจ าหน่ายไข่ไก่อย่างเดียว 1,001-2,000 บาทต่อเดือน ลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อไข่ไก่
ไม่เกิน 3 ฟอง/ครั้ง และในรัศมีจากร้าน 1 กิโลเมตรมีจ านวนร้านค้าที่จ าหน่ายไข่ไก่จ านวน 1 -3 ร้าน สอดคล้องกับแนวคิดและ
ทฤษฏีปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ท่ีกล่าวว่า การตัดสินใจของผู้ซื้อได้รับผลจาก
ลักษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย อายุ (Age) วงจรชีวิตครอบครัว (Family life cycle stage) อาชีพ 
(Occupation) โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic circumstances) หรือรายได้ (Income) การศึกษา (Education) ซึ่งมีพฤติกรรม
การซื้อแตกต่างกันไปตามความแตกต่างของของปัจจัยส่วนบุคคลในแต่ละด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราวร ค าวงค์ษา  
(2556) ท่ีศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดฟาร์มไก่ไข่เกรียงศักด์ิ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ลูกค้าขาย
ส่งปัจจุบันของเกรียงศักด์ิฟาร์ม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./
ปวส. ประกอบธุรกิจขายไข่ไก่มาเป็นระยะเวลา 1–2 ปี มีปริมาณในการซื้อไข่ไก่ครั้งละ 11–50 ถาดต่อเดือน มีวิธีการช าระเงินเป็น
เงินสดทันที 

1.2 ตลาดซื้ออะไร (What) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้จากการจ าหน่ายไข่ไก่อย่างเดียว 1,001-2,000 บาท
ต่อเดือน ร้านค้าส่วนใหญ่ เลือกจ าหน่ายไข่ไก่เบอร์ 3 ซื้อไข่ไก่ไม่เกิน 10 แผงต่อครั้ง และร้านค้าส่วนใหญ่ ซื้อ 1 ครั้ง/สัปดาห์ โดยไข่
ไก่มีความสด ใหม่ ขนาดฟองได้มาตรฐาน ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ สุพงษ์ ลักษณ์ธนากุล (2555) ท่ีศึกษาเรื่องส่วนประสม
การตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อไข่ไก่ ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปริมาณในการ
ซื้อไข่ไก่แต่ละครั้งจ านวน 5-10 ฟอง ความถ่ีในการซื้อไข่ไก่ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ นิยมซื้อไข่ไก่จากตลาดสดมากที่สุด ส าหรับเบอร์ไข่ไก่
ที่นิยมซื้อเป็นประจ าคือเบอร์ 0 โดยนิยมซื้อไข่ไก่ที่มีเปลือกสีน้ าตาล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ได้พิจารณาย่ีห้อไข่ไก่ในการซื้อ 

1.3 ท าไมจึงซื้อ (Why) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นร้านค้ามีความต้องการซื้อไข่ไก่ไปจ าหน่ายต่อ มีเหตุผลหลักใน
การเลือกผู้ค้าส่งไข่ไก่ โดยเลือกจาก ไข่ไก่มีความสด ใหม่ ขนาดฟองได้มาตรฐาน ลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อไข่ไก่ทางร้านค้าปลีกประเภทโช

ห่วยไม่เกิน 3 ฟอง/ครั้ง สอดคล้องกับการศึกษาของ จิราวร ค าวงค์ษา (2556 ) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดฟาร์มไก่ไข่เกรียงศักด์ิ ซ่ึงกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ลูกค้าขายส่งปัจจุบันของเกรียงศักด์ิฟาร์ม ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจต่อ ความสดใหม่ของไข่ไก่ เป็นล าดับแรก 

1.4 ใครมีส่วนร่วมในการซื้อ (Whom) ร้านค้าส่วนใหญ่มีเจ้าของร้านเป็นผู้มีอ านาจในการตัดสินใจซื้อไข่ไก่ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พชรพล รื่นภิรมย์ (2550) ท่ีได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อไข่ไก่ของคนกลางในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ คนกลางที่ซื้อไข่ไก่จ านวน 50 ราย ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจสั่งซื้อไข่ไก่ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามคือเจ้าของ 

1.5 ซื้อเมื่อใด (When) ร้านค้าส่วนใหญ่ มีการสั่งซื้อไข่ไก่ 1 ครั้ง/สัปดาห์ และต้องการรับไข่ไก่วันอังคาร สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุพงษ์ ลักษณ์ธนากุล (2555) ที่ศึกษาเรื่องส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อไข่
ไก่ ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความถ่ีในการซื้อไข่ไก่ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 

1.6 ซื้อที่ไหน (Where) ร้านค้าส่วนใหญ่ ต้องการรับไข่ไก่วันอังคาร รับซื้อจากร้านค้าส่ง 1 ราย สั่งซื้อผ่านเครื่องมือสื่อสาร 
ทางผู้ค้าส่งน ามาส่งที่ร้าน โดยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการที่ร้านค้าส่งมาส่งของตรงเวลา สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จิราวร ค าวงค์ษา (2556) ท่ีศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดฟาร์มไก่ไข่เกรียงศักด์ิ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความพึงพอใจมากท่ีสุดให้กับ การมีกระบวนการสั่งซื้อที่ง่าย สามารถสั่งซื้อได้ทางโทรศัพท์ มีบริการ
ส่งถึงที่และสามารถสั่งซื้อได้ทุกวัน 

1.7 ซื้ออย่างไร (How) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สั่งซื้อไข่ไก่ผ่านเครื่องมือสื่อสาร ทางผู้ค้าส่งน ามาส่งที่ร้าน โดยทาง
ร้านนิยมจ าหน่ายไข่ไก่เบอร์ 3 และช าระเงินสด/โอนเงินสด สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราวร ค าวงค์ษา (2556) ท่ีศึกษาเรื่องความ
พึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดฟาร์มไก่ไข่เกรียงศักด์ิ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีวิธีการช าระเงิน
เป็นเงินสดทันที 

2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อไข่ไก่ ของร้านค้าปลีกประเภทโชห่วย ในเขตอ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อไข่ไก่ ของร้านค้าปลีกประเภทโชห่วย ในเขต
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชมากว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทพร เส็งวงษ์ (2557) ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไข่ไก่ออร์แกนิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อไข่
ไก่โดยค านึงจึงปัจจัยภายนอกอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อไข่ไก่ของร้านค้าปลีกประเภทโชห่วย 
กรณีศึกษา อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มากที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านราคา ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรากร อนุจันทร์ ทิพวรรณ ลิมังกูรและสมศักด์ิ คูหา
สวรรค์เวช (2559) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อไข่ไก่ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผล
การศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในระดับมาก และพบว่ามีระดับมาก
ทุกด้าน 

ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) ดังรายละเอียดดังน้ี 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ ร้านค้าปลีกประเภทโชห่วย ให้ความส าคัญกับ ลักษณะสีของเปลือกไข่ไก่ รองลงมาคือ ฟาร์มได้
มาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ ดังน้ันผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญ กับการรักษาคุณภาพความสดใหม่ของไข่ไก่ รวมทั้งดูแลเรื่อง
ความสะอาดของเปลือกไข่ ไม่มีข้ีไก่ติดอยู่ ไม่มีรอยแตกร้าว และควรด าเนินการข้ึนทะเบียนฟาร์มและปฏิบัติตามมาตรฐานของกรม
ปศุสัตว์ เพราะเป็นตัววัดเรื่องความปลอดภัยต่าง ๆ ให้กับผู้บริโภคได้ 

2. ด้านราคา ร้านค้าปลีกประเภทโชห่วย ให้ความส าคัญกับ สามารถช าระค้าสินค้าได้หลากหลายช่องทาง เช่น เงินสด 
บัตรเครดิต โอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือระบบ QR code รองลงมาคือ การให้สินเชื่อการค้า ดังน้ันผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญ
การเปิดช่องทางการรับช าระเงินให้มีความหลากหลายและเข้ากับยุคสมัย และควรพิจารณาการให้สินเชื่อหรือท าสัญญาซื้อขายกับ
ร้านค้า ตามความเหมาะสม 
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3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ร้านค้าปลีกประเภทโชห่วย ให้ความส าคัญกับ ผู้ค้าส่งสามารถจัดส่งสินค้าตรงเวลา 
รองลงมาคือ สั่งซื้อสินค้าได้ทุกวัน ก าหนดช่วงเวลาการสั่งซื้อที่เหมาะสม ดังน้ันผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญการจัดส่งสินค้าให้
ตรงเวลา และก าหนดเวลาสั่งซื้อที่ชัดเจนและมีความยืดหยุ่น 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ร้านค้าปลีกประเภทโชห่วย ให้ความส าคัญกับ สามารถเปลี่ยนคืนไข่ไก่ได้ รองลงมาคือ มี
ส่วนลด ดังน้ันผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญการส่งเสริมจัดท าโปรโมชั่นทางการตลาดเพ่ือกระตุ้นให้ร้านค้ามีการสั่งไข่ไก่เพ่ิม เช่น 
การสะสมยอด การลดราคา การให้ของแถม และ ควรมีการแนะน าช่องทางการเพ่ิมยอดขายจากผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ เช่น ท าไข่ต้ม หรือ
ข้าวไข่เจียวขายช่วงเช้าถ้าร้านค้าน้ันอยู่ในท าเลที่ดี 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยเล่มน้ีส าเร็จลงได้ ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีย่ิงจาก รองศาสตราจารย์เครือวัลย์ ชัชกุล 
อาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณาให้ค าแนะน า และตรวจแก้ไข ด้วยความเอาใจใส่ตลอดมา ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตทุกท่าน ท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้อันเป็นประโยชน์และประสบการณ์ที่ดี
แก่ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณ ผศ.สุวรรณา กาญจนเมธากุล คุณญาณิพัชญ์ ซื่อสกุลไพศาล และคุณพัณณินอร ศิริสุวัฒน์ ท่ีได้กรุณาเป็น
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้องและความเที่ยงตรงในด้านเน้ือหาของแบบสอบถามและ ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุก
ท่านที่ได้กรุณาตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยครั้งน้ีขอขอบคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธ์ิประสาทวิทยาการ 
วางรากฐานแก่ผู้วิจัย และขอขอบคุณท่านอื่น ๆ ท่ีไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่น้ีที่ได้กรุณาให้ความสะดวก ความร่วมมือ  ข้อเสนอแนะ
และอื่น ๆ ในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งน้ี 
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แก่ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณ ผศ.สุวรรณา กาญจนเมธากุล คุณญาณิพัชญ์ ซื่อสกุลไพศาล และคุณพัณณินอร ศิริสุวัฒน์ ท่ีได้กรุณาเป็น
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้องและความเที่ยงตรงในด้านเน้ือหาของแบบสอบถามและ ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุก
ท่านท่ีได้กรุณาตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยครั้งน้ีขอขอบคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธ์ิประสาทวิทยาการ 
วางรากฐานแก่ผู้วิจัย และขอขอบคุณท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่น้ีที่ได้กรุณาให้ความสะดวก ความร่วมมือ  ข้อเสนอแนะ
และอื่น ๆ ในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งน้ี 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรเลือกใช้บริกำรเกสต์เฮำส์ ในมุมมองของนักท่องเที่ยวชำวไทย

ในเขตเทศบำลเมืองป่ำตอง จังหวัดภูเก็ต

กัลยรัตน์ สุขชาตรี1* และเครือวัลย์ ชัชกุล2

บทคัดย่อ

บทน�ำ : จากข้อมูลสถิติสถานการณ์พักแรม จ�านวนผู้เยี่ยมเยียน และรายได้จากผู้เย่ียมเยียน ช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 

2561 ของกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา พบว่า มนีกัท่องเทีย่วชาวไทยเดนิทางเข้ามาท่องเทีย่วและเข้าพกัค้างแรมในจงัหวดัภูเก็ต 

จ�านวน 1,184,049 คน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561 : ออนไลน์) ซึ่งจากข้อมูลพบว่านักท่องเที่ยวเลือกพักแรมในเกสต์

เฮาส์ในสัดส่วนที่น้อยที่สุด (6.08 %) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาคุณค่าตราสินค้าของเกสต์เฮาส์ ในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ในเขตเทศบาลเมอืงป่าตอง จงัหวดัภเูกต็ เพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ปรบัปรงุ และพฒันาการให้บรกิารธรุกจิ

ที่พักแรมประเภทเกสต์เฮาส์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการที่พักแรม

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยประสมทางการตลาดและการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของเกสต์เฮาส์ และเพื่อเปรียบ

เทียบระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของเกสต์เฮาส์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกเกสต์เฮาส์ ของนักท่อง

เที่ยวชาวไทย ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต จ�าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน

วิธีกำรศึกษำ : เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบส�ารวจความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าพักแรมในเกสต์เฮาส์ ที่ต้ังอยู่ในเขต

เทศบาลเมืองป่าตอง จ�านวน 398 คน โดยมีตัวแปรต้นคือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยประสมทางการตลาดและการรับรู้คุณค่าตราสิน

ค้าของเกสต์เฮาส์ ท�าการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างด้วย t-test และ F-test ก�าหนดค่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติเท่ากับ .05

ผลกำรศึกษำ : ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าอยู่ในระดับมาก นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี

ข้อมูลส่วนบุคคล ด้าน เพศ อายุ รายได้เฉลี่ย ถิ่นที่อยู่อาศัย และงบประมาณค่าห้องพักต่อคืนต่างกัน มีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของ

เกสต์เฮาส์ ที่มีผลต่อการเลือกเกสต์เฮาส์ ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05

วจิำรณ์และสรปุ : ผูป้ระกอบการควรให้ความส�าคญักบั การจดัหาสิง่อ�านวยความสะดวกในเกสต์เฮาส์ทัง้ในส่วนของในห้องพกั และ

พืน้ทีส่่วนร่วม ร่วมถงึบรกิารเสรมิต่าง ๆ  ให้เหมาะสมกบัขนาดทีพ่กัและราคา การมกีารแจ้งราคาและรายละเอยีดบรกิารเสรมิไว้อย่าง

ชัดเจน ควรเพิ่มคุณค่าบริการให้ผู้รับบริการมีความรู้สึกคุ้มค่า

ค�ำส�ำคัญ : ปัจจัยที่มีอิทธิพล การเลือกใช้บริการ เกสต์เฮาส์ นักท่องเที่ยวชาวไทย จังหวัดภูเก็ต
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Factor that Influence for Choosing Guest house of Thai tourist 

at Patong Municipality, Phuket Province 

Kanyarat Sukchatree1* and Kruewan Chatchakul2

Abstract

Introduction : In January-March 2018 the Ministry of tourism and sports found 1,184,049 Thai tourists travelling 

and stay overnight in Phuket. And found the least proportion of guesthouses (6.08%), We are interested to 

studying the brand value of the guesthouse of Thai tourists in the municipality of Patong Phuket province to 

be used as a guideline for planning, improving and developing the guest house business for meet the needs of 

tourists or users of accommodation.

Objective : to study the marketing mix factor and customer perceived brand equity that influence for choosing 

guest house of Thai tourist at Patong Municipality, Phuket Province. And compare the personal factors that 

influence the different levels of marketing mix factor and customer perceived brand equity to choosing guest 

house.

Methods : A quantitative research. The sample of 398 peoples. Used questionnaires to collect data. An initial 

variable is personal factors marketing mix factor and customer perceived brand equity. Use descriptive statistics 

and compare the differences by t-test and One-Way ANOVA test, level of statistical significance .05.

Study results : There is a level of opinion on the marketing mix and the customer perceived brand equity to 

choosing guest house is high. The comparison test between the personal factors: gender, age, education, the 

income per month, domicile residence, booking channel and budgets that affect the different levels. And the 

Thai tourist have personal factors: gender, age, the income per month, domicile residence, booking channel 

and budgets that affect the different levels of customer perceived brand equity that influence for choosing 

guest house, we found that most of them are statistically different with significant level of .05.

Conclusion : Suggestions to improve the guest house in Patong Municipality were that the owners should focus 

on providing facilities in the guest house. The label or brochure price and details of services that the recipient 

has a clear right, add value to the service providers feel the value.

Keywords : Factor that Influence, Choosing Service, Guest house, Thai tourist, Phuket Province

บทน า 
ธุรกิจที่พักแรม (Accommodations Business) เป็นหน่ึงในธุรกิจหลักของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทย สามารถ

สร้างรายได้นับแสนล้านบาทต่อปี จากสถิติของกรมการท่องเท่ียว เฉพาะเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 พบว่ามีจ านวนนักท่องเท่ียว
ต่างชาติเดินทางเข้ามาจ านวน 2,874,420 คน (กรมการท่องเท่ียว, 2559 : 2) ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองท่องเท่ียวระดับโลก
ที่ชาวต่างประเทศ และคนไทยนิยมเดินทางไปท่องเท่ียว ซึ่งจากสถิตินักท่องเท่ียวที่เดินทางมาเยือน เฉพาะในเดือน กรกฎาคม พ.ศ.
2559 พบว่ามีจ านวน 786,521 คน (กรมการท่องเท่ียว, 2559 : 1) และจ านวนห้องพักรวมจากผู้ประกอบการธุรกิจห้องพักแรมใน
จังหวัดภูเก็ตทั้งหมด ประกอบด้วย โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ ลานต้ังค่ายพักแรม และการบริการห้องพัก อพาร์ทเม้น คอนโดมี
เนียม และห้องพักต่าง ๆ นอกเหนือจากน้ี รวมจ านวน 48,421 ห้อง มีอัตราการเข้าพักของผู้มาเยือนร้อยละ 65.10 มีรายได้ 
14,901.78 ล้านบาท (กรมการท่องเท่ียว, 2559 : 1) ป่าตองถือเป็นสถานที่ท่องเท่ียวที่ได้รับความนิยมอย่างมากของนักท่องเท่ียวที่
เดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต อยู่ในเขตต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต และมีจ านวนผู้ประกอบการธุรกิจห้องพักเป็น
จ านวนมากจึงมีการแข่งขันสูง เขตเทศบาลเมืองป่าตองมีจ านวนโรงแรมท้ังหมด 120 แห่ง และมีเกสต์เฮาส์ทั้งหมด 492 แห่ง 
(ส านักงานเทศบาลเมืองป่าตอง, 2559 : ออนไลน์) จากข้อมูลสถิติสถานการณ์พักแรม จ านวนผู้เย่ียมเยียน และรายได้จากผู้เย่ียม
เยียน ช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2561 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้ามา
ท่องเท่ียวและเข้าพักค้างแรมในจังหวัดภูเก็ต จ านวน 1,184,049 คน และได้เข้าพักในโรงแรมจ านวน 450,771 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.07 พักในบังกะโล/รีสอร์ท จ านวน 565,051 คน คิดเป็นร้อยละ 47.72 พักบ้านญาติ จ านวน 96,183 คน คิดเป็นร้อยละ 8.12 
และพักในเกสต์เฮาส์จ านวน 72,044 คน คิดเป็นร้อยละ 6.08 คิดเป็นรายได้รวม (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 2561 : 
ออนไลน์) ซึ่งจากข้อมูลพบว่านักท่องเท่ียวเลือกพักแรมในเกสต์เฮาส์ในสัดส่วนที่น้อยที่สุด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาคุณค่าตรา
สินค้าของเกสต์เฮาส์ ในมุมมองของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของ
นักท่องเท่ียวที่เข้ารับบริการพักในเกสต์เฮาส์ แล้วน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการ
ธุรกิจที่พักแรมประเภทเกสต์เฮาส์ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการที่พักแรม เพ่ือเพ่ิมยอดผู้ใช้บริการ 
และก่อให้เกิดการใช้บริการซ้ าและการบอกต่อของผู้รับบริการไปยังบุคคลที่รู้จัก เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจประสบความส าเร็จย่ิงข้ึนไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. การวิจัยฉบับน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ แบบส ารวจความคิดเห็น ประชากรที่ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักท่องเท่ียวชาวไทย
ที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และเลือกพักแรมในเกสต์เฮาส์ จ านวน 72 ,044 คน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของทาโร ยามาเน่ ได้จ านวน 398 ราย ด าเนินการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือน
สิงหาคม พ.ศ.2561 
 2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน=.96 และ
มีค่าความเที่ยง (Reliability) =.894 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เปรียบเทียบความแตกต่างด้วย t-test และ F-test ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ เซฟเฟ่ (Scheffe’s test) โดย
ก าหนดค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ .05 โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย ถ่ินที่อยู่อาศัย งบประมาณค่าห้องพักต่อ
คืน และวิธีการจองห้องพัก มีลักษณะค าถามเป็นแบบมีค าตอบให้เลือกตอบ (Multiple choices) รวมจ านวน 7 ข้อ สรุปข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาใช้ในการบรรยายลักษณะของข้อมูลโดยใช้ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ จ านวน 
ด้านละ 4 ข้อ รวมทั้งสิ้น 28 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามโดยใช้ Rating Scale 5 ระดับ เป็นมาตรวัดลักษณะของข้อความท่ีใช้มี
ลักษณะเชิงบวก แล้วให้คะแนนแต่ละข้อจากอ านาจการจ าแนกรายข้อในแบบสอบถามโดยใช้มาตรวัดส่วนประมาณค่า (Rating 
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บทน า 
ธุรกิจที่พักแรม (Accommodations Business) เป็นหน่ึงในธุรกิจหลักของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทย สามารถ

สร้างรายได้นับแสนล้านบาทต่อปี จากสถิติของกรมการท่องเท่ียว เฉพาะเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 พบว่ามีจ านวนนักท่องเท่ียว
ต่างชาติเดินทางเข้ามาจ านวน 2,874,420 คน (กรมการท่องเท่ียว, 2559 : 2) ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองท่องเท่ียวระดับโลก
ที่ชาวต่างประเทศ และคนไทยนิยมเดินทางไปท่องเท่ียว ซึ่งจากสถิตินักท่องเท่ียวที่เดินทางมาเยือน เฉพาะในเดือน กรกฎาคม พ.ศ.
2559 พบว่ามีจ านวน 786,521 คน (กรมการท่องเท่ียว, 2559 : 1) และจ านวนห้องพักรวมจากผู้ประกอบการธุรกิจห้องพักแรมใน
จังหวัดภูเก็ตทั้งหมด ประกอบด้วย โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ ลานต้ังค่ายพักแรม และการบริการห้องพัก อพาร์ทเม้น คอนโดมี
เนียม และห้องพักต่าง ๆ นอกเหนือจากน้ี รวมจ านวน 48,421 ห้อง มีอัตราการเข้าพักของผู้มาเยือนร้อยละ 65.10 มีรายได้ 
14,901.78 ล้านบาท (กรมการท่องเท่ียว, 2559 : 1) ป่าตองถือเป็นสถานที่ท่องเท่ียวที่ได้รับความนิยมอย่างมากของนักท่องเท่ียวที่
เดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต อยู่ในเขตต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต และมีจ านวนผู้ประกอบการธุรกิจห้องพักเป็น
จ านวนมากจึงมีการแข่งขันสูง เขตเทศบาลเมืองป่าตองมีจ านวนโรงแรมทั้งหมด 120 แห่ง และมีเกสต์เฮาส์ทั้งหมด 492 แห่ง 
(ส านักงานเทศบาลเมืองป่าตอง, 2559 : ออนไลน์) จากข้อมูลสถิติสถานการณ์พักแรม จ านวนผู้เย่ียมเยียน และรายได้จากผู้เย่ียม
เยียน ช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2561 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้ามา
ท่องเท่ียวและเข้าพักค้างแรมในจังหวัดภูเก็ต จ านวน 1,184,049 คน และได้เข้าพักในโรงแรมจ านวน 450,771 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.07 พักในบังกะโล/รีสอร์ท จ านวน 565,051 คน คิดเป็นร้อยละ 47.72 พักบ้านญาติ จ านวน 96,183 คน คิดเป็นร้อยละ 8.12 
และพักในเกสต์เฮาส์จ านวน 72,044 คน คิดเป็นร้อยละ 6.08 คิดเป็นรายได้รวม (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 2561 : 
ออนไลน์) ซึ่งจากข้อมูลพบว่านักท่องเท่ียวเลือกพักแรมในเกสต์เฮาส์ในสัดส่วนที่น้อยที่สุด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาคุณค่าตรา
สินค้าของเกสต์เฮาส์ ในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของ
นักท่องเท่ียวที่เข้ารับบริการพักในเกสต์เฮาส์ แล้วน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการ
ธุรกิจที่พักแรมประเภทเกสต์เฮาส์ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการที่พักแรม เพ่ือเพ่ิมยอดผู้ใช้บริการ 
และก่อให้เกิดการใช้บริการซ้ าและการบอกต่อของผู้รับบริการไปยังบุคคลที่รู้จัก เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจประสบความส าเร็จย่ิงข้ึนไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. การวิจัยฉบับน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ แบบส ารวจความคิดเห็น ประชากรที่ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักท่องเท่ียวชาวไทย
ที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และเลือกพักแรมในเกสต์เฮาส์ จ านวน 72 ,044 คน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของทาโร ยามาเน่ ได้จ านวน 398 ราย ด าเนินการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือน
สิงหาคม พ.ศ.2561 
 2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน=.96 และ
มีค่าความเที่ยง (Reliability) =.894 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เปรียบเทียบความแตกต่างด้วย t-test และ F-test ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ เซฟเฟ่ (Scheffe’s test) โดย
ก าหนดค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ .05 โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย ถ่ินที่อยู่อาศัย งบประมาณค่าห้องพักต่อ
คืน และวิธีการจองห้องพัก มีลักษณะค าถามเป็นแบบมีค าตอบให้เลือกตอบ (Multiple choices) รวมจ านวน 7 ข้อ สรุปข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาใช้ในการบรรยายลักษณะของข้อมูลโดยใช้ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ จ านวน 
ด้านละ 4 ข้อ รวมทั้งสิ้น 28 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามโดยใช้ Rating Scale 5 ระดับ เป็นมาตรวัดลักษณะของข้อความท่ีใช้มี
ลักษณะเชิงบวก แล้วให้คะแนนแต่ละข้อจากอ านาจการจ าแนกรายข้อในแบบสอบถามโดยใช้มาตรวัดส่วนประมาณค่า (Rating 
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scale) โดยก าหนดค่าน้ าหนักหรือคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีลิเคอร์ท (Likert) 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้รับบริการเกสต์เฮาส์ ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 

ตามแนวคิดด้านการรับรู้คุณค่าของ David.A.Aaker (1996) 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านความเชื่อมโยงกับ
ตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ด้านคุณภาพการรับรู้ และด้าน สินทรัพย์ประเภทอื่น จ านวนด้านละ 4 ข้อ รวมทั้งสิ้น 20 
ข้อ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามโดยใช้ Rating Scale 5 ระดับ เป็นมาตรวัดลักษณะของข้อความที่ใช้มีลักษณะเชิงบวก แล้วให้
คะแนนแต่ละข้อจากอ านาจการจ าแนกรายข้อในแบบสอบถามโดยใช้มาตรวัดส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยก าหนดค่า
น้ าหนักหรือคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีลิเคอร์ท 

จากระดับของปัจจัยต่าง ๆ ท้ัง 5 ระดับดังกล่าว ผู้วิจัยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการแปลความหมาย ในระดับความส าคัญ
ของภาพรวมของปัจจัยแต่ละด้านเป็น 5 ระดับ โดยน าค่าเฉลี่ยดังกล่าวข้างต้นมาจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยต่าง ๆ เป็นไปตาม
ความกว้างของอันตรภาค 5 ระดับ ตามแนวคิดของเบสท์ (Best J.W., 1997 : 190) ดังน้ี 

4.50–5.00 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ/ระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้ามากที่สุด 
3.50–4.49 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ/ระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้ามาก 
2.50–3.49 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ/ระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าปานกลาง 
1.50–2.49 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ/ระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าน้อย 
1.00–1.49 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ/ระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าน้อยที่สุด 
3. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดบัการศึกษา 
4. รายได้เฉลี่ย 
5. ถิ่นที่อยู่อาศัย 
6. งบประมาณค่าห้องพักต่อคืน 
7. วิธีการจองห้องพัก 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
2.ด้านราคา 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
5. ด้านบุคลากร 
6. ด้านกระบวนการให้บริการ 
7. ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 

การรับรู้คุณค่าตราสินค้า 
1. การรู้จักตราสินค้า 
2. ความเชื่อมโยงกับตราสินค้า 
3. ความภักดีต่อตราสินค้า 
4. คุณภาพการรับรู ้
5. สินทรัพย์ประเภทอ่ืน 

 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 

การเลือกใช้บริการเกสต์เฮาส ์
ในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ในเขตเทศบาลเมอืงป่าตอง  
จังหวัดภูเก็ต 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาดังน้ี 

1. ตัวแปรต้น ได้แก่ 
1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเลือกใช้บริการเกสต์เฮาส์ ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตเทศบาลเมืองป่า

ตอง จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย ถ่ินที่อยู่อาศัย งบประมาณค่าห้องพักต่อคืน และวิธีการจองห้องพัก 
1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกเกสต์เฮาส์ ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตเทศบาลเมืองป่า

ตอง จังหวัดภูเก็ต 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการให้บริการ และด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 

1.3 การรับรู้คุณค่าตราสินค้าของเกสต์เฮาส์ ในมุมมองของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัด
ภูเก็ต 5 ด้าน คือ ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ด้านคุณภาพการรับรู้ และ
ด้านสินทรัพย์ประเภทอื่น 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการเกสต์เฮาส์ในมุมมองของนักท่องเท่ียวชาว
ไทย ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชายรอ้ยละ 59.80 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 37.69 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ร้อยละ 46.98 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไปร้อยละ 50.25 มีถ่ินที่อยู่อาศัยในภาคกลาง ร้อยละ 32.66 มีวิธีการจอง
ห้องพักโดยจองผ่านเว็บไซต์หรือเฟสบุ๊คของเกสต์เฮาส์ ร้อยละ 33.67 และส่วนใหญ่มีงบประมาณค่าห้องพักต่อคืนระหว่าง 1,000-
1,500 บาท ร้อยละ 42.71 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกเกสต์เฮาส์ ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง 
โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก ( X =4.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีระดับค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มี
ระดับค่าเฉลี่ยมากสุดคือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ( X =20) รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ( X =4.17) ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ( X =4.16) ด้านผลิตภัณฑ์ ( X =4.10) ด้านราคา ( X =4..09) ด้านบุคลากร ( X =4.01) และด้านที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ( X =3.94) 

3 การรับรู้คุณค่าตราสินค้าของเกสต์เฮาส์ ในมุมมองของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 
โดยภาพรวมพบว่ามีระดับค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีระดับค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ด้านที่มีระดับค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ด้านคุณภาพการรับรู้ ( X =4.17) รองลงมาคือ ด้านการรู้จักตราสินค้า ( X =4.10) ด้านความ
เชื่อมโยงตราสินค้า ( X =4.09) ด้านสินทรัพย์ประเภทอื่น ( X =4.01) และด้านที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านความภักดีต่อตรา
สินค้า ( X =3.94) 

4. ผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของเกสต์เฮาส์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตเทศบาล
เมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน พบว่านักท่องเท่ียวชาวไทยที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้าน เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย ถ่ินที่อยู่อาศัย และงบประมาณค่าห้องพักต่อคืนต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกเกสต์เฮาส์ ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

5. ผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกเกสต์เฮาส์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยที่มีข้อมูลส่วนบุคคล 
ด้าน เพศ อายุ รายได้เฉลี่ย ถ่ินที่อยู่อาศัย และงบประมาณค่าห้องพักต่อคืนต่างกัน มีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของเกสต์เฮาส์ ที่มีผล
ต่อการเลือกเกสต์เฮาส์ ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน แต่นักท่องเท่ียวชาวไทยที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้าน 
ระดับการศึกษาต่างกัน มีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของเกสต์เฮาส์ ท่ีมีผลต่อการเลือกเกสต์เฮาส์ ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัด
ภูเก็ต ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
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scale) โดยก าหนดค่าน้ าหนักหรือคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีลิเคอร์ท (Likert) 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้รับบริการเกสต์เฮาส์ ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 

ตามแนวคิดด้านการรับรู้คุณค่าของ David.A.Aaker (1996) 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านความเชื่อมโยงกับ
ตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ด้านคุณภาพการรับรู้ และด้าน สินทรัพย์ประเภทอื่น จ านวนด้านละ 4 ข้อ รวมทั้งสิ้น 20 
ข้อ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามโดยใช้ Rating Scale 5 ระดับ เป็นมาตรวัดลักษณะของข้อความท่ีใช้มีลักษณะเชิงบวก แล้วให้
คะแนนแต่ละข้อจากอ านาจการจ าแนกรายข้อในแบบสอบถามโดยใช้มาตรวัดส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยก าหนดค่า
น้ าหนักหรือคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีลิเคอร์ท 

จากระดับของปัจจัยต่าง ๆ ท้ัง 5 ระดับดังกล่าว ผู้วิจัยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการแปลความหมาย ในระดับความส าคัญ
ของภาพรวมของปัจจัยแต่ละด้านเป็น 5 ระดับ โดยน าค่าเฉลี่ยดังกล่าวข้างต้นมาจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยต่าง ๆ เป็นไปตาม
ความกว้างของอันตรภาค 5 ระดับ ตามแนวคิดของเบสท์ (Best J.W., 1997 : 190) ดังน้ี 

4.50–5.00 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ/ระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้ามากที่สุด 
3.50–4.49 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ/ระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้ามาก 
2.50–3.49 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ/ระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าปานกลาง 
1.50–2.49 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ/ระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าน้อย 
1.00–1.49 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจ/ระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าน้อยที่สุด 
3. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดบัการศึกษา 
4. รายได้เฉลี่ย 
5. ถิ่นที่อยู่อาศัย 
6. งบประมาณค่าห้องพักต่อคืน 
7. วิธีการจองห้องพัก 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
2.ด้านราคา 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
5. ด้านบุคลากร 
6. ด้านกระบวนการให้บริการ 
7. ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 

การรับรู้คุณค่าตราสินค้า 
1. การรู้จักตราสินค้า 
2. ความเชื่อมโยงกับตราสินค้า 
3. ความภักดีต่อตราสินค้า 
4. คุณภาพการรับรู ้
5. สินทรัพย์ประเภทอ่ืน 

 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 

การเลือกใช้บริการเกสต์เฮาส ์
ในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ในเขตเทศบาลเมอืงป่าตอง  
จังหวัดภูเก็ต 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาดังน้ี 

1. ตัวแปรต้น ได้แก่ 
1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเลือกใช้บริการเกสต์เฮาส์ ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตเทศบาลเมืองป่า

ตอง จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย ถ่ินที่อยู่อาศัย งบประมาณค่าห้องพักต่อคืน และวิธีการจองห้องพัก 
1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกเกสต์เฮาส์ ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตเทศบาลเมืองป่า

ตอง จังหวัดภูเก็ต 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการให้บริการ และด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 

1.3 การรับรู้คุณค่าตราสินค้าของเกสต์เฮาส์ ในมุมมองของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัด
ภูเก็ต 5 ด้าน คือ ด้านการรู้จักตราสินค้า ด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ด้านคุณภาพการรับรู้ และ
ด้านสินทรัพย์ประเภทอื่น 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการเกสต์เฮาส์ในมุมมองของนักท่องเท่ียวชาว
ไทย ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชายรอ้ยละ 59.80 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 37.69 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ร้อยละ 46.98 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไปร้อยละ 50.25 มีถ่ินที่อยู่อาศัยในภาคกลาง ร้อยละ 32.66 มีวิธีการจอง
ห้องพักโดยจองผ่านเว็บไซต์หรือเฟสบุ๊คของเกสต์เฮาส์ ร้อยละ 33.67 และส่วนใหญ่มีงบประมาณค่าห้องพักต่อคืนระหว่าง 1,000-
1,500 บาท ร้อยละ 42.71 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกเกสต์เฮาส์ ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง 
โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก ( X =4.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีระดับค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มี
ระดับค่าเฉลี่ยมากสุดคือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ( X =20) รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ( X =4.17) ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ( X =4.16) ด้านผลิตภัณฑ์ ( X =4.10) ด้านราคา ( X =4..09) ด้านบุคลากร ( X =4.01) และด้านที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ( X =3.94) 

3 การรับรู้คุณค่าตราสินค้าของเกสต์เฮาส์ ในมุมมองของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 
โดยภาพรวมพบว่ามีระดับค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีระดับค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ด้านที่มีระดับค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ด้านคุณภาพการรับรู้ ( X =4.17) รองลงมาคือ ด้านการรู้จักตราสินค้า ( X =4.10) ด้านความ
เชื่อมโยงตราสินค้า ( X =4.09) ด้านสินทรัพย์ประเภทอื่น ( X =4.01) และด้านที่มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านความภักดีต่อตรา
สินค้า ( X =3.94) 

4. ผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของเกสต์เฮาส์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตเทศบาล
เมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน พบว่านักท่องเท่ียวชาวไทยที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้าน เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย ถ่ินที่อยู่อาศัย และงบประมาณค่าห้องพักต่อคืนต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกเกสต์เฮาส์ ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

5. ผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกเกสต์เฮาส์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยที่มีข้อมูลส่วนบุคคล 
ด้าน เพศ อายุ รายได้เฉลี่ย ถ่ินที่อยู่อาศัย และงบประมาณค่าห้องพักต่อคืนต่างกัน มีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของเกสต์เฮาส์ ที่มีผล
ต่อการเลือกเกสต์เฮาส์ ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน แต่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ด้าน 
ระดับการศึกษาต่างกัน มีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของเกสต์เฮาส์ ท่ีมีผลต่อการเลือกเกสต์เฮาส์ ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัด
ภูเก็ต ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เป็นตัวแปรต้น ซึ่งได้มีก าหนดไว้ในกรอบแนวคิดในการวิจัย และน างานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องมาใช้เป็นหลักการเพ่ือประกอบการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ แนวคิดและทฤษฏีว่าด้วยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
(7P’s) และ การรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการเกสต์เฮาส์ ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ซึ่งผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

1. ทฤษฏีว่าด้วยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีผลมากท่ีสุด คือ เกสต์เฮาส์มีสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องพัก เช่น 

Wi-Fi อ่างอาบน้ า เครื่องเป่าผม ระบบน้ าอุ่น มี รองลงมาคือ เกสต์เฮาส์มีการให้บริการเสริมที่หลากหลาย เช่น อาหารเช้า นวดไทย 
กิจกรรมนันทนาการ สอดคล้องกับการศึกษาของ นิยม เจริญศิริ (2558) ท่ีศึกษาเรื่องปัจจัยและกระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรม
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับด้านผลิตภัณฑ์โดย
ภาพรวมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมอยู่ในระดับมาก ข้อที่ให้ความสนใจอยู่ในระดับมากคือ ความสะอาดของที่พัก สิ่งอ านวย
ความสะดวกในห้องพัก และการให้บริการฟรี Wi-Fi 

1.2 ด้านราคา พบว่าอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีผลมากที่สุด คือ ราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพและบริการที่ได้รับ 
รองลงมาคือ ราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับที่พักแรมที่อยู่ระดับเดียวกัน และมีการแสดงราคาค่าห้อง ค่าบริการ และค่าสินค้าไว้อย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับการศึกษาของ นิยม เจริญศิริ (2558) ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับด้านผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมอยู่ในระดับมาก ข้อที่ให้ความสนใจอยู่ในระดับมากคือ ท่ีพักมีราคาต่ ากว่าท่ีอื่น ๆ ในระดับเดียวกัน 

1.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่าอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีผลมากที่สุด คือ สามารถหาข้อมูลเกสต์เฮาส์ ได้จาก
อินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ ท าเลของเกสต์เฮาส์ อยู่ในพ้ืนที่มีการคมนาคมสะดวก สอดคล้องกับการศึกษาของ ธัญเทพ ยะติวัฒน์ 
(2559) ท่ีศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกที่พักแรมของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งผลการศึกษา
ด้านพฤติกรรมพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จองที่พักผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต และการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดพบว่าด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับ นักท่องเท่ียวชาวไทยสามารถจองห้องพักผ่านช่องทาง 
อินเตอร์เน็ต ช่องทางบริษัททัวร์หรือตัวแทน และที่พักแรมมีการบริการข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

1.4 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีผลที่สุด คือ มีการประชาสัมพันธ์ หรือ โฆษณาใน
เว็บไซต์ หรือสื่อออนไลน์ รองลงมาคือ มีการให้บัตรก านัลส าหรับแลกซื้อสินค้ากับบริษัทพันธมิตร สอดคล้องกับการศึกษาของ รักษ
จิตร ลี (2561) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกท่ีพักค้าง แรมของนักท่องเที่ยวไทยท่ีมา
ท่องเท่ียวที่ป่าค าชะโนด อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จากผลการศึกษาพบว่าระดับค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ สถานที่พักค้างแรมมีการจัดโปรโมชั่นส่วนลดห้องพักหรือบริการ ร่วมกับบริษัทพันธมิตร เช่น ส่วนลดส าหรับลูกค้ าเครือข่าย
โทรศัพท์ หรือสมาชิกบัตรเครดิตต่าง ๆ รองลงมา คือ สถานที่พักค้างแรมมีการจัดส่วนลดค่าท่ีพัก 

1.5 ด้านบุคลากร พบว่า อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีผลมากที่สุด คือ พนักงานเอาใจใส่ และให้ความช่วยเหลือ เช่น ข้อมูล
การท่องเท่ียว ร้านอาหาร หรือการเดินทาง รองลงมาคือ พนักงานมีความสุภาพ สอดคล้องกับการศึกษาของ รักษจิตร ลี (2561) ที่ 
จากผลการศึกษาโดยภาพรวมพบว่าระดับค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงานของสถานที่พักค้างแรมมีให้
การต้อนรับที่ดี อัธยาศัยดีมีมารยาท รองลงมา คือ พนักงานของสถานที่พักค้างแรมมีความรอบรู้เรื่องรอบตัวต่าง ๆ เช่น สถานที่
ท่องเท่ียว ร้านค้าต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 

1.6 ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีผลมากที่สุด คือ ให้ บริการอย่างมีระบบ ข้ันตอน 
รองลงมาคือ มีความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า สอดคล้องกับการศึกษาของ พิชญ์สุกานต์ วัสสกาญจน์ (2560) ท่ีศึกษาเรื่อง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวที่ใช้บริการที่พักบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี จาก
การศึกษาพบว่านักท่องเท่ียวให้ความส าคัญด้านกระบวนการให้บริการอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับการที่มีกระบวนการ
ให้บริการอย่างเป็นระบบรวดเร็ว การให้บริการถูกต้องกับความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก 

1.7 ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ พบว่า อยู่ในระดับมาก มี ข้อที่มีผลมากที่สุด คือ ความสวยงามของการ
ตกแต่งเกสต์เฮาส์ภายนอก รองลงมาคือ มีระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินที่ดี สอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐพร 

ดอกบุญนาคและฐาปกรณ์ ทองค านุช (2558) ท่ีศึกษาเรื่องความต้องการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในเขต อ า เภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การออกแบบ ตกแต่งโรงแรมได้อย่างสวยงามมีความสัมพันธ์ต่อระดับความพึงพอใจ
ของผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมาก 

2. ทฤษฏีว่าด้วยการรับรู้คุณค่าตราสินค้า 
2.1 ด้านการรู้จักตราสินค้า พบว่าอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีการรับรู้มากท่ีสุดคือ ท่านรู้จักที่พักแรมประเภทเกสต์เฮาส์ เป็น

อย่างดี รองลงมาคือ ท่านสามารถจดจ าและระลึกถึงลักษณะโดยภาพรวมของเกสต์เฮาส์ ได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ของ ศศิรินทร์ ขวัญตา (2557) ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ตราสินค้าท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักในกรุงเทพมหานครของ
นักท่องเท่ียวชาวยุโรป ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกให้ความส าคัญคือ ตราสินค้ามี ลักษณะหรูหรา มีเอกลักษณ์
เฉพาะ และเว็บไซต์ของโรงแรมจดจ าง่ายและเข้าถึงง่าย 

2.2 ด้านความเชื่อมโยงตราสินค้า พบว่าอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีการรับรู้มากท่ีสุดคือ สภาพห้องพักและบริการของเกสต์
เฮาส์ มีมาตรฐานเหนือคู่แข่ง รองลงมาคือ การพักที่เกสต์เฮาส์ ท าให้รู้สึกคุ้มค่ากับบริการที่ได้รับ และการพักที่เกสต์เฮาส์ ท าให้รู้สึก
คุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ สอดคล้องกับแนวคิดของ อนุชิต ศิริกิจ (2550) ท่ีกล่าวไว้ว่า การเชื่อมโยงตราสินค้าที่ความแข็งแกร่งเกิด
จากการผู้บริโภคมีความเชื่อว่าตราสินค้าน้ันจะมีคุณสมบัติและคุณประโยชน์ที่สามารถตอบสนองความต้องการและความพอใจได้ซึ่ง
จะส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าเมื่อตราสินค้าได้รับการตอบสนองและเป็นที่พอใจการเชื่อมโยงน้ันจะเป็นที่ชื่นชอบ ของ
ผู้บริโภคหรือไม่ข้ึนอยู่กับผู้บริโภคเล็งเห็นความส าคัญของคุณสมบัติหรือคุณประโยชน์น้ัน 

2.3 ด้านความภักดีต่อตราสินค้า พบว่าอยู่ในระดับมาก ข้อที่การรับรู้มากที่สุดคือ ท่านจะน าสิ่งดี ๆ ของเกสต์เฮาส์ ไป
บอกกับคนรู้จัก รองลงมาคือ หากท่านมาภูเก็ตในครั้งต่อไปท่านจะเลือกเข้าพักที่เกสต์เฮาส์ สอดคล้องกับการศึกษาของ รสสุคนธ์ 
แซ่เฮีย (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรม คุณภาพการบริการ ส่วนผสมการตลาดบริการ และคุณค่าตรา
สินค้าท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติท่ีใช้บริการโรงแรมระดับห้าดาวแห่งหน่ึงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาข้อมูล พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัจจัยด้านคุณค่าของตราสินค้าด้านความภักดีต่อตรา
สินค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้ บริการโรงแรมระดับห้าดาวแห่งหน่ึงในจังหวัดกรุงเทพมหานครอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และพบว่า ผู้บริโภคเห็นด้วยมากที่สุด ในเรื่อง ในครั้งต่อไปหากท่าน เดินทางมาท่องเท่ียวจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ท่านต้ังใจที่จะกลับมาพักที่โรงแรมแห่งน้ี รองลงมาคือ หากบุคคลอื่นให้ท่านแนะน าโรงแรมในจังหวัด กรุงเทพมหานคร ท่านจะ
แนะน าโรงแรมแห่งน้ี 

2.4 ด้านคุณภาพการรับรู้ พบว่าอยู่ในระดับมาก ข้อที่การรับรู้มากที่สุดคือ เกสต์เฮาส์ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จาก
อินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ เกสต์เฮาส์ มีการให้บริการที่ดี พนักงานเอาใจใส่ลูกค้าตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับการศึกษาของ 
ภัทรา ภัทรมโน (2556) ท่ีศึกษาเรื่อง การรับรู้คุณภาพในการให้บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าพักรีสอร์ท ระดับ 4 ดาว 
ในจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้คุณภาพในการให้บริการของรีสอร์ทระดับ 4 ดาว จังหวัดชลบุรี 
ในระดับมาก ให้ระดับการรับรู้คุณภาพมากท่ีสุดในเรื่อง พนักงานต้อนรับมี ความเต็มใจ และกระตือรือร้นในการให้บริการ รองลงมา
คือเรื่อง พนักงานต้อนรับสามารถให้บริการต่างๆแก่ผู้ใช้บริการด้วยความรวดเร็ว 

2.5 ด้านสินทรัพย์ประเภทอื่น พบว่าอยู่ในระดับมาก ข้อที่การรับรู้มากที่สุดคือ เกสต์เฮาส์รับการตอบรับ (การรีวิว) ท่ีดี
จากลูกค้าท่ีเคยมารับบริการ ซึ่งมีข้อมูลอยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ เกสต์เฮาส์ มีเครื่องหมายการค้าท่ีชัดเจน สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Feldwick, P. (1999) ท่ีกล่าวเกี่ยวกับสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค้าว่า คุณค่าตราสินค้าคือ การแสดงออก
ของผู้บริโภค ที่สะท้อนถึงวิธีคิด ความรู้สึก ต่อสินค้าหรือบริการที่ได้รับโดยการเชื่อมโยงเข้ากับชื่อเสียง หรือตราสัญลักษณ์ของ
สินค้า หรือสถานบริการ 

ข้อเสนอแนะ 
 1.ด้านผลิตภัณฑ์ นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความส าคัญกับ การที่เกสต์เฮาส์มีสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องพัก เช่น Wi-Fi 
อ่างอาบน้ า เครื่องเป่าผม ระบบน้ าอุ่น มี รองลงมาคือ เกสต์เฮาส์มีการให้บริการเสริมท่ีหลากหลาย เช่น อาหารเช้า นวดไทย 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เป็นตัวแปรต้น ซึ่งได้มีก าหนดไว้ในกรอบแนวคิดในการวิจัย และน างานวิจัยที่
เก่ียวข้องมาใช้เป็นหลักการเพ่ือประกอบการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ แนวคิดและทฤษฏีว่าด้วยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
(7P’s) และ การรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการเกสต์เฮาส์ ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ซึ่งผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

1. ทฤษฏีว่าด้วยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีผลมากท่ีสุด คือ เกสต์เฮาส์มีสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องพัก เช่น 

Wi-Fi อ่างอาบน้ า เครื่องเป่าผม ระบบน้ าอุ่น มี รองลงมาคือ เกสต์เฮาส์มีการให้บริการเสริมที่หลากหลาย เช่น อาหารเช้า นวดไทย 
กิจกรรมนันทนาการ สอดคล้องกับการศึกษาของ นิยม เจริญศิริ (2558) ท่ีศึกษาเรื่องปัจจัยและกระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรม
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับด้านผลิตภัณฑ์โดย
ภาพรวมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมอยู่ในระดับมาก ข้อที่ให้ความสนใจอยู่ในระดับมากคือ ความสะอาดของที่พัก สิ่งอ านวย
ความสะดวกในห้องพัก และการให้บริการฟรี Wi-Fi 

1.2 ด้านราคา พบว่าอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีผลมากที่สุด คือ ราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพและบริการที่ได้รับ 
รองลงมาคือ ราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับที่พักแรมที่อยู่ระดับเดียวกัน และมีการแสดงราคาค่าห้อง ค่าบริการ และค่าสินค้าไว้อย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับการศึกษาของ นิยม เจริญศิริ (2558) ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับด้านผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมอยู่ในระดับมาก ข้อที่ให้ความสนใจอยู่ในระดับมากคือ ท่ีพักมีราคาต่ ากว่าท่ีอื่น ๆ ในระดับเดียวกัน 

1.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่าอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีผลมากที่สุด คือ สามารถหาข้อมูลเกสต์เฮาส์ ได้จาก
อินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ ท าเลของเกสต์เฮาส์ อยู่ในพ้ืนที่มีการคมนาคมสะดวก สอดคล้องกับการศึกษาของ ธัญเทพ ยะติวัฒน์ 
(2559) ท่ีศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกที่พักแรมของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งผลการศึกษา
ด้านพฤติกรรมพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จองที่พักผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต และการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดพบว่าด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับ นักท่องเท่ียวชาวไทยสามารถจองห้องพักผ่านช่องทาง 
อินเตอร์เน็ต ช่องทางบริษัททัวร์หรือตัวแทน และที่พักแรมมีการบริการข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

1.4 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีผลที่สุด คือ มีการประชาสัมพันธ์ หรือ โฆษณาใน
เว็บไซต์ หรือสื่อออนไลน์ รองลงมาคือ มีการให้บัตรก านัลส าหรับแลกซื้อสินค้ากับบริษัทพันธมิตร สอดคล้องกับการศึกษาของ รักษ
จิตร ลี (2561) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกท่ีพักค้าง แรมของนักท่องเที่ยวไทยที่มา
ท่องเท่ียวที่ป่าค าชะโนด อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จากผลการศึกษาพบว่าระดับค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ สถานที่พักค้างแรมมีการจัดโปรโมชั่นส่วนลดห้องพักหรือบริการ ร่วมกับบริษัทพันธมิตร เช่น ส่วนลดส าหรับลูกค้ าเครือข่าย
โทรศัพท์ หรือสมาชิกบัตรเครดิตต่าง ๆ รองลงมา คือ สถานที่พักค้างแรมมีการจัดส่วนลดค่าท่ีพัก 

1.5 ด้านบุคลากร พบว่า อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีผลมากที่สุด คือ พนักงานเอาใจใส่ และให้ความช่วยเหลือ เช่น ข้อมูล
การท่องเท่ียว ร้านอาหาร หรือการเดินทาง รองลงมาคือ พนักงานมีความสุภาพ สอดคล้องกับการศึกษาของ รักษจิตร ลี (2561) ที่ 
จากผลการศึกษาโดยภาพรวมพบว่าระดับค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงานของสถานที่พักค้างแรมมีให้
การต้อนรับที่ดี อัธยาศัยดีมีมารยาท รองลงมา คือ พนักงานของสถานที่พักค้างแรมมีความรอบรู้เรื่องรอบตัวต่าง ๆ เช่น สถานที่
ท่องเท่ียว ร้านค้าต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 

1.6 ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีผลมากที่สุด คือ ให้ บริการอย่างมีระบบ ข้ันตอน 
รองลงมาคือ มีความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า สอดคล้องกับการศึกษาของ พิชญ์สุกานต์ วัสสกาญจน์ (2560) ท่ีศึกษาเรื่อง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวท่ีใช้บริการท่ีพักบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี จาก
การศึกษาพบว่านักท่องเท่ียวให้ความส าคัญด้านกระบวนการให้บริการอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส าคัญกับการที่มีกระบวนการ
ให้บริการอย่างเป็นระบบรวดเร็ว การให้บริการถูกต้องกับความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก 

1.7 ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ พบว่า อยู่ในระดับมาก มี ข้อท่ีมีผลมากท่ีสุด คือ ความสวยงามของการ
ตกแต่งเกสต์เฮาส์ภายนอก รองลงมาคือ มีระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินที่ดี สอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐพร 

ดอกบุญนาคและฐาปกรณ์ ทองค านุช (2558) ท่ีศึกษาเรื่องความต้องการเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในเขต อ า เภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การออกแบบ ตกแต่งโรงแรมได้อย่างสวยงามมีความสัมพันธ์ต่อระดับความพึงพอใจ
ของผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมาก 

2. ทฤษฏีว่าด้วยการรับรู้คุณค่าตราสินค้า 
2.1 ด้านการรู้จักตราสินค้า พบว่าอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีการรับรู้มากท่ีสุดคือ ท่านรู้จักที่พักแรมประเภทเกสต์เฮาส์ เป็น

อย่างดี รองลงมาคือ ท่านสามารถจดจ าและระลึกถึงลักษณะโดยภาพรวมของเกสต์เฮาส์ ได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ของ ศศิรินทร์ ขวัญตา (2557) ศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ตราสินค้าท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักในกรุงเทพมหานครของ
นักท่องเท่ียวชาวยุโรป ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกให้ความส าคัญคือ ตราสินค้ามี ลักษณะหรูหรา มีเอกลักษณ์
เฉพาะ และเว็บไซต์ของโรงแรมจดจ าง่ายและเข้าถึงง่าย 

2.2 ด้านความเชื่อมโยงตราสินค้า พบว่าอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีการรับรู้มากท่ีสุดคือ สภาพห้องพักและบริการของเกสต์
เฮาส์ มีมาตรฐานเหนือคู่แข่ง รองลงมาคือ การพักที่เกสต์เฮาส์ ท าให้รู้สึกคุ้มค่ากับบริการที่ได้รับ และการพักที่เกสต์เฮาส์ ท าให้รู้สึก
คุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ สอดคล้องกับแนวคิดของ อนุชิต ศิริกิจ (2550) ท่ีกล่าวไว้ว่า การเชื่อมโยงตราสินค้าที่ความแข็งแกร่งเกิด
จากการผู้บริโภคมีความเชื่อว่าตราสินค้าน้ันจะมีคุณสมบัติและคุณประโยชน์ที่สามารถตอบสนองความต้องการและความพอใจได้ซึ่ง
จะส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าเมื่อตราสินค้าได้รับการตอบสนองและเป็นที่พอใจการเชื่อมโยงน้ันจะเป็นที่ชื่นชอบ ของ
ผู้บริโภคหรือไม่ข้ึนอยู่กับผู้บริโภคเล็งเห็นความส าคัญของคุณสมบัติหรือคุณประโยชน์น้ัน 

2.3 ด้านความภักดีต่อตราสินค้า พบว่าอยู่ในระดับมาก ข้อที่การรับรู้มากที่สุดคือ ท่านจะน าสิ่งดี ๆ ของเกสต์เฮาส์ ไป
บอกกับคนรู้จัก รองลงมาคือ หากท่านมาภูเก็ตในครั้งต่อไปท่านจะเลือกเข้าพักที่เกสต์เฮาส์ สอดคล้องกับการศึกษาของ รสสุคนธ์ 
แซ่เฮีย (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรม คุณภาพการบริการ ส่วนผสมการตลาดบริการ และคุณค่าตรา
สินค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการโรงแรมระดับห้าดาวแห่งหน่ึงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาข้อมูล พบว่า ระดับความคิดเห็นโดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัจจัยด้านคุณค่าของตราสินค้าด้านความภักดีต่อตรา
สินค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้ บริการโรงแรมระดับห้าดาวแห่งหน่ึงในจังหวัดกรุงเทพมหานครอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และพบว่า ผู้บริโภคเห็นด้วยมากที่สุด ในเรื่อง ในครั้งต่อไปหากท่าน เดินทางมาท่องเท่ียวจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ท่านต้ังใจที่จะกลับมาพักที่โรงแรมแห่งน้ี รองลงมาคือ หากบุคคลอื่นให้ท่านแนะน าโรงแรมในจังหวัด กรุงเทพมหานคร ท่านจะ
แนะน าโรงแรมแห่งน้ี 

2.4 ด้านคุณภาพการรับรู้ พบว่าอยู่ในระดับมาก ข้อที่การรับรู้มากที่สุดคือ เกสต์เฮาส์ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จาก
อินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ เกสต์เฮาส์ มีการให้บริการที่ดี พนักงานเอาใจใส่ลูกค้าตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับการศึกษาของ 
ภัทรา ภัทรมโน (2556) ท่ีศึกษาเรื่อง การรับรู้คุณภาพในการให้บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าพักรีสอร์ท ระดับ 4 ดาว 
ในจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้คุณภาพในการให้บริการของรีสอร์ทระดับ 4 ดาว จังหวัดชลบุรี 
ในระดับมาก ให้ระดับการรับรู้คุณภาพมากท่ีสุดในเรื่อง พนักงานต้อนรับมี ความเต็มใจ และกระตือรือร้นในการให้บริการ รองลงมา
คือเรื่อง พนักงานต้อนรับสามารถให้บริการต่างๆแก่ผู้ใช้บริการด้วยความรวดเร็ว 

2.5 ด้านสินทรัพย์ประเภทอื่น พบว่าอยู่ในระดับมาก ข้อที่การรับรู้มากที่สุดคือ เกสต์เฮาส์รับการตอบรับ (การรีวิว) ท่ีดี
จากลูกค้าท่ีเคยมารับบริการ ซึ่งมีข้อมูลอยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ เกสต์เฮาส์ มีเครื่องหมายการค้าท่ีชัดเจน สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Feldwick, P. (1999) ท่ีกล่าวเกี่ยวกับสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ของตราสินค้าว่า คุณค่าตราสินค้าคือ การแสดงออก
ของผู้บริโภค ที่สะท้อนถึงวิธีคิด ความรู้สึก ต่อสินค้าหรือบริการที่ได้รับโดยการเชื่อมโยงเข้ากับชื่อเสียง หรือตราสัญลักษณ์ของ
สินค้า หรือสถานบริการ 

ข้อเสนอแนะ 
 1.ด้านผลิตภัณฑ์ นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความส าคัญกับ การที่เกสต์เฮาส์มีสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องพัก เช่น Wi-Fi 
อ่างอาบน้ า เครื่องเป่าผม ระบบน้ าอุ่น มี รองลงมาคือ เกสต์เฮาส์มีการให้บริการเสริมที่หลากหลาย เช่น อาหารเช้า นวดไทย 
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กิจกรรมนันทนาการ ดังน้ันผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับ การจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในเกสต์เฮาส์ทั้งในส่วนของใน
ห้องพัก และพ้ืนที่ส่วนร่วม ร่วมถึงบริการเสริมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับขนาดที่พักและราคา 

2 ด้านราคา นักท่องเท่ียวชาวไทยให้ความส าคัญกับ ราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพและบริการที่ได้รับ รองลงมาคือ ราคา
ถูกเมื่อเปรียบเทียบกับท่ีพักแรมท่ีอยู่ระดับเดียวกัน และมีการแสดงราคาค่าห้อง ค่าบริการ และค่าสินค้าไว้อย่างชัดเจน ดังน้ั น
ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับ การมีป้ายหรือแผ่นพับแจ้งราคาและรายละเอียดบริการเสริมที่ผู้รับบริการมีสิทธิพึงได้รับไว้
อย่างชัดเจน หมั่นเปรียบเทียบราคาและบริการกับธุรกิจห้องพักค้างแรมอื่น ๆ เพ่ือน ามาเพ่ิมคุณค่าบริการให้ผู้รับบริการมีความรู้สึก
คุ้มค่า 

3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความส าคัญกับ สามารถหาข้อมูลเกสต์เฮาส์ ได้จากอินเตอร์เน็ต 
รองลงมาคือ ท าเลของเกสต์เฮาส์ อยู่ในพ้ืนท่ีมีการคมนาคมสะดวก ดังน้ันผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารของเกสต์เฮาส์มีเว็บไซต์ หรือเฟสบุ๊คแฟนเพจ ไลน์ออฟฟิเชียล เพ่ือลงข้อมูลรายละเอียดของที่พัก บริการ
เสริม การเดินทางและแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ใกล้เกสต์เฮาส์ และผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลรวมถึงการจองห้องพักผ่าน
ช่องทางดังกล่าวได้ มีเจ้าหน้าท่ีคอยตอบค าถามรวดเร็วและตลอดเวลา 

4 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด นักท่องเท่ียวชาวไทยให้ความส าคัญกับ มีการประชาสัมพันธ์ หรือ โฆษณาในเว็บไซต์ 
หรือสื่อออนไลน์ รองลงมาคือ มีการให้บัตรก านัลส าหรับแลกซื้อสินค้ากับบริษัทพันธมิตร ดังน้ันผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับ 
การลงข้อมูลประชาสัมพันธ์เกสต์เฮาส์ของตนอย่างสม่ าเสมอ การลงโปรโมชั่นต่าง ๆ เพ่ือดึงดูดความสนใจ และควรมีพันธมิตรเพ่ือ
ต่อยอดการดึงดูดความสนใจของลูกค้าจากช่องทางอื่น ๆ เช่น ร้านอาหาร บัตรต่าง ๆ ของธนาคาร หรือ สิทธิเฉพาะผู้ใช้ซิมเครือ
ค่ายโทรศัพท์ต่าง ๆ 

5 ด้านบุคลากร นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความส าคัญกับ พนักงานเอาใจใส่ และให้ความช่วยเหลือ เช่น ข้อมูลการ
ท่องเท่ียว ร้านอาหาร หรือการเดินทาง รองลงมาคือ พนักงานมีความสุภาพ ดังน้ันผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการอบรมให้
พนักงานสามารถให้บริการได้อย่างผู้เชี่ยวชาญ มีข้อมูลต่าง ๆ ในพ้ืนที่ และมีมีใจรักในงานบริการ 

6 ด้านกระบวนการให้บริการ นักท่องเท่ียวชาวไทยให้ความส าคัญกับ ให้บริการอย่างมีระบบ ข้ันตอน รองลงมาคือ มี
ความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ดังน้ันผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับ การจัดท าระเบียบวิธีปฏิบัติงานเพ่ือให้พนักงาน
ทุกคนมีแนวทางการปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน มีการทบทวนกระบวนการท างานเป็นระยะ มีการทบทวนกระบวนการท างาน
เมื่อเกิดปัญหาเพ่ือหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน มีจรรยาบรรณการรักษาข้อมูลต่าง ๆ ของผู้มารับบริการ 

7 ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ นักท่องเท่ียวชาวไทยให้ความส าคัญกับ ความสวยงามของการตกแต่งเกสต์เฮาส์
ภายนอก รองลงมาคือ มีระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินที่ดี ดังน้ันผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับ การตกแต่ง 
ดูแลและบ ารุงรักษาให้สถานที่ต่าง ๆ ของเกสต์เฮาส์อยู่ในสภาพที่สวยงาม สะอาด อยู่ตลอดเวลา มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่
ได้มาตรฐาน ท้ังด้านอาชีวอนามัย และด้านโครงสร้างที่พักได้มาตรฐานมีทางหนีไฟและอุปกรณ์ดับเพลิงที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ มี
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยที่มีความรู้ความสามารถในงาน และมีระบบกล้องวงจรปิดเพียงพอครอบคลุมทุกสถานที่ในเกสต์เฮาส์ 

8. ด้านการรู้จักตราสินค้า นักท่องเท่ียวชาวไทยมีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าด้านน้ีว่า รู้จักที่พักแรมประเภทเกสต์เฮาส์ เป็น
อย่างดี รองลงมาคือ สามารถจดจ าและระลึกถึงลักษณะโดยภาพรวมของเกสต์เฮาส์ ได้อย่างรวดเร็ว ดังน้ันผู้ประกอบการควรให้
ความส าคัญกับ การสร้างจุดเด่นให้กับเกสต์เฮาส์ เพ่ือให้เกิดการจดจดที่ง่าย 

9. ด้านความเชื่อมโยงตราสินค้า นักท่องเท่ียวชาวไทยมีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าด้านน้ีว่า สภาพห้องพักและบริการของ
เกสต์เฮาส์ มีมาตรฐานเหนือคู่แข่ง รองลงมาคือ การพักที่เกสต์เฮาส์ ท าให้รู้สึกคุ้มค่ากับบริการที่ได้รับ และการพักที่เกสต์เฮาส์ ท า
ให้รู้สึกคุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ ดังน้ันผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการน าเสนอลักษณะทางด้านกายภาพ ความสะอาด
สวยงามของสถานที่ การสร้างจุดเด่นให้เกสต์เฮาส์ และการให้ความส าคัญกับการให้บริการที่เหนือความคาดหมายผู้รับบริการรู้สึก
คุ้มค่ามากที่สุด 

10 ด้านความภักดีต่อตราสินค้า นักท่องเท่ียวชาวไทยมีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าด้านน้ีว่า จะน าสิ่งดี ๆ ของเกสต์เฮาส์ ไป
บอกกับคนรู้จัก รองลงมาคือ หากมาภูเก็ตในครั้งต่อไปท่านจะเลือกเข้าพักที่เกสต์เฮาส์ ดังน้ันผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับ 
การสร้างความประทับใจให้เกิดข้ึนกับลูกค้าโดยเฉพาะความสวยงามของสถานที่และที่ส าคัญสุดคือความประทับใจจากการให้บริการ 
และการดูแลใส่ใจจากพนักงานที่ให้บริการ 

11 ด้านคุณภาพการรับรู้ นักท่องเที่ยวชาวไทยมีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าด้านน้ีว่า เกสต์เฮาส์ต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ง่าย จากอินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ เกสต์เฮาส์ มีการให้บริการท่ีดี พ นักงานเอาใจใส่ลูกค้าตรงตามความต้องการ ดังน้ัน
ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับ การพัฒนาและให้ข้อมูลต่าง ๆ ของเกสต์เฮาส์ลงในระบบสื่อสาร สารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้รับ
ริการหรือผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของเกสต์เฮาส์ในง่าย ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สร้างเรื่องราวหรือบทความต่าง ๆ เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจ และควรมีการลงข้อมูลอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดความจดจ า 

12 ด้านสินทรัพย์ประเภทอ่ืน นักท่องเท่ียวชาวไทยมีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าด้านน้ีว่า เกสต์เฮาส์รับการตอบรับ (การ
รีวิว) ที่ดีจากลูกค้าที่เคยมารับบริการ ซึ่งมีข้อมูลอยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ เกสต์เฮาส์ มีเครื่องหมายการค้าที่ชัดเจน 
ดังน้ันผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับกระบวนการให้บริการ การสร้างความประทับใจ ท้ังจากสถานที่และประทับใจการ
ให้บริการของพนักงาน เพ่ือการรีวิว บอกต่อที่ดีในโลกโซเชียล และบอกต่อบุคคลที่รู้ จัก และหมั่นลงรีวิวสถานที่ โปรโมชั่นต่าง ๆ 
ของเกสต์เฮาส์อย่างสม่ าเสมอ 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยเล่มน้ีส าเร็จลงได้ ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีย่ิงจาก รองศาสตราจารย์เครือวัลย์ ชัชกุล 
อาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณาให้ค าแนะน า และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่ตลอดมา และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์
ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกท่าน มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตทุกท่านที่ให้ความรู้กับผู้วิจัย ขอขอบพระคุณ คุณชารีฟ 
เก้ือชาติ คุณณัฐนันท์ จันทร์ตระกูล และคุณธนภร จรูญนิมมาน ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้องและความเที่ยงตรง
ในด้านเน้ือหาของแบบสอบถาม ขอขอบพระคุณนักท่องเท่ียวชาวไทยที่พักในเกสต์เฮาส์ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ตที่
ได้กรุณาตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยครั้งน้ี รวมทั้งขอขอบคุณเจ้าหน้าของเกสต์เฮาส์ที่ให้ความสนับสนุนและให้ข้อมูลต่าง ๆ เป็น
อย่างดี ขอขอบคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธ์ิประสาทวิทยาการ วางรากฐานแก่ผู้วิจัย และท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าว
นามไว้ ณ ท่ีน้ีที่ได้กรุณาให้ความสะดวก ความร่วมมือ ข้อเสนอแนะและอื่น ๆ ในการท าวิจัยครั้งน้ี 
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กิจกรรมนันทนาการ ดังน้ันผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับ การจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในเกสต์เฮาส์ทั้งในส่วนของใน
ห้องพัก และพ้ืนที่ส่วนร่วม ร่วมถึงบริการเสริมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับขนาดที่พักและราคา 

2 ด้านราคา นักท่องเท่ียวชาวไทยให้ความส าคัญกับ ราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพและบริการที่ได้รับ รองลงมาคือ ราคา
ถูกเมื่อเปรียบเทียบกับที่พักแรมที่อยู่ระดับเดียวกัน และมีการแสดงราคาค่าห้อง ค่าบริการ และค่าสินค้าไว้อย่างชัดเจน ดังน้ั น
ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับ การมีป้ายหรือแผ่นพับแจ้งราคาและรายละเอียดบริการเสริมที่ผู้รับบริการมีสิทธิพึงได้รับไว้
อย่างชัดเจน หมั่นเปรียบเทียบราคาและบริการกับธุรกิจห้องพักค้างแรมอื่น ๆ เพ่ือน ามาเพ่ิมคุณค่าบริการให้ผู้รับบริการมีความรู้สึก
คุ้มค่า 

3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความส าคัญกับ สามารถหาข้อมูลเกสต์เฮาส์ ได้จากอินเตอร์เน็ต 
รองลงมาคือ ท าเลของเกสต์เฮาส์ อยู่ในพ้ืนที่มีการคมนาคมสะดวก ดังน้ันผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารของเกสต์เฮาส์มีเว็บไซต์ หรือเฟสบุ๊คแฟนเพจ ไลน์ออฟฟิเชียล เพ่ือลงข้อมูลรายละเอียดของที่พัก บริการ
เสริม การเดินทางและแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ใกล้เกสต์เฮาส์ และผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลรวมถึงการจองห้องพักผ่าน
ช่องทางดังกล่าวได้ มีเจ้าหน้าท่ีคอยตอบค าถามรวดเร็วและตลอดเวลา 

4 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด นักท่องเท่ียวชาวไทยให้ความส าคัญกับ มีการประชาสัมพันธ์ หรือ โฆษณาในเว็บไซต์ 
หรือสื่อออนไลน์ รองลงมาคือ มีการให้บัตรก านัลส าหรับแลกซื้อสินค้ากับบริษัทพันธมิตร ดังน้ันผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับ 
การลงข้อมูลประชาสัมพันธ์เกสต์เฮาส์ของตนอย่างสม่ าเสมอ การลงโปรโมชั่นต่าง ๆ เพ่ือดึงดูดความสนใจ และควรมีพันธมิตรเพ่ือ
ต่อยอดการดึงดูดความสนใจของลูกค้าจากช่องทางอื่น ๆ เช่น ร้านอาหาร บัตรต่าง ๆ ของธนาคาร หรือ สิทธิเฉพาะผู้ใช้ซิมเครือ
ค่ายโทรศัพท์ต่าง ๆ 

5 ด้านบุคลากร นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความส าคัญกับ พนักงานเอาใจใส่ และให้ความช่วยเหลือ เช่น ข้อมูลการ
ท่องเท่ียว ร้านอาหาร หรือการเดินทาง รองลงมาคือ พนักงานมีความสุภาพ ดังน้ันผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการอบรมให้
พนักงานสามารถให้บริการได้อย่างผู้เชี่ยวชาญ มีข้อมูลต่าง ๆ ในพ้ืนที่ และมีมีใจรักในงานบริการ 

6 ด้านกระบวนการให้บริการ นักท่องเท่ียวชาวไทยให้ความส าคัญกับ ให้บริการอย่างมีระบบ ข้ันตอน รองลงมาคือ มี
ความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ดังน้ันผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับ การจัดท าระเบียบวิธีปฏิบัติงานเพ่ือให้พนักงาน
ทุกคนมีแนวทางการปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน มีการทบทวนกระบวนการท างานเป็นระยะ มีการทบทวนกระบวนการท างาน
เมื่อเกิดปัญหาเพ่ือหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน มีจรรยาบรรณการรักษาข้อมูลต่าง ๆ ของผู้มารับบริการ 

7 ด้านการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ นักท่องเท่ียวชาวไทยให้ความส าคัญกับ ความสวยงามของการตกแต่งเกสต์เฮาส์
ภายนอก รองลงมาคือ มีระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินที่ดี ดังน้ันผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับ การตกแต่ง 
ดูแลและบ ารุงรักษาให้สถานที่ต่าง ๆ ของเกสต์เฮาส์อยู่ในสภาพที่สวยงาม สะอาด อยู่ตลอดเวลา มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่
ได้มาตรฐาน ท้ังด้านอาชีวอนามัย และด้านโครงสร้างที่พักได้มาตรฐานมีทางหนีไฟและอุปกรณ์ดับเพลิงท่ีอยู่ในสภาพใช้งานได้ มี
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยที่มีความรู้ความสามารถในงาน และมีระบบกล้องวงจรปิดเพียงพอครอบคลุมทุกสถานที่ในเกสต์เฮาส์ 

8. ด้านการรู้จักตราสินค้า นักท่องเท่ียวชาวไทยมีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าด้านน้ีว่า รู้จักที่พักแรมประเภทเกสต์เฮาส์ เป็น
อย่างดี รองลงมาคือ สามารถจดจ าและระลึกถึงลักษณะโดยภาพรวมของเกสต์เฮาส์ ได้อย่างรวดเร็ว ดังน้ันผู้ประกอบการควรให้
ความส าคัญกับ การสร้างจุดเด่นให้กับเกสต์เฮาส์ เพ่ือให้เกิดการจดจดที่ง่าย 

9. ด้านความเชื่อมโยงตราสินค้า นักท่องเท่ียวชาวไทยมีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าด้านน้ีว่า สภาพห้องพักและบริการของ
เกสต์เฮาส์ มีมาตรฐานเหนือคู่แข่ง รองลงมาคือ การพักที่เกสต์เฮาส์ ท าให้รู้สึกคุ้มค่ากับบริการที่ได้รับ และการพักที่เกสต์เฮาส์ ท า
ให้รู้สึกคุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับ ดังน้ันผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการน าเสนอลักษณะทางด้านกายภาพ ความสะอาด
สวยงามของสถานที่ การสร้างจุดเด่นให้เกสต์เฮาส์ และการให้ความส าคัญกับการให้บริการที่เหนือความคาดหมายผู้รับบริการรู้สึก
คุ้มค่ามากที่สุด 

10 ด้านความภักดีต่อตราสินค้า นักท่องเท่ียวชาวไทยมีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าด้านน้ีว่า จะน าสิ่งดี ๆ ของเกสต์เฮาส์ ไป
บอกกับคนรู้จัก รองลงมาคือ หากมาภูเก็ตในครั้งต่อไปท่านจะเลือกเข้าพักที่เกสต์เฮาส์ ดังน้ันผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับ 
การสร้างความประทับใจให้เกิดข้ึนกับลูกค้าโดยเฉพาะความสวยงามของสถานที่และที่ส าคัญสุดคือความประทับใจจากการให้บริการ 
และการดูแลใส่ใจจากพนักงานที่ให้บริการ 

11 ด้านคุณภาพการรับรู้ นักท่องเที่ยวชาวไทยมีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าด้านน้ีว่า เกสต์เฮาส์ต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ง่าย จากอินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ เกสต์เฮาส์ มีการให้บริการที่ ดี พ นักงานเอาใจใส่ลูกค้าตรงตามความต้องการ ดังน้ัน
ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับ การพัฒนาและให้ข้อมูลต่าง ๆ ของเกสต์เฮาส์ลงในระบบสื่อสาร สารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้รับ
ริการหรือผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของเกสต์เฮาส์ในง่าย ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สร้างเรื่องราวหรือบทความต่าง ๆ เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจ และควรมีการลงข้อมูลอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดความจดจ า 

12 ด้านสินทรัพย์ประเภทอื่น นักท่องเท่ียวชาวไทยมีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าด้านน้ีว่า เกสต์เฮาส์รับการตอบรับ (การ
รีวิว) ที่ดีจากลูกค้าท่ีเคยมารับบริการ ซ่ึงมีข้อมูลอยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ เกสต์เฮาส์ มีเครื่องหมายการค้าที่ชัดเจน 
ดังน้ันผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับกระบวนการให้บริการ การสร้างความประทับใจ ทั้งจากสถานที่และประทับใจการ
ให้บริการของพนักงาน เพ่ือการรีวิว บอกต่อที่ดีในโลกโซเชียล และบอกต่อบุคคลที่รู้ จัก และหมั่นลงรีวิวสถานที่ โปรโมชั่นต่าง ๆ 
ของเกสต์เฮาส์อย่างสม่ าเสมอ 
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อาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณาให้ค าแนะน า และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่ตลอดมา และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์
ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกท่าน มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตทุกท่านที่ให้ความรู้กับผู้วิจัย ขอขอบพระคุณ คุณชารีฟ 
เก้ือชาติ คุณณัฐนันท์ จันทร์ตระกูล และคุณธนภร จรูญนิมมาน ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้องและความเที่ยงตรง
ในด้านเน้ือหาของแบบสอบถาม ขอขอบพระคุณนักท่องเท่ียวชาวไทยที่พักในเกสต์เฮาส์ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ตที่
ได้กรุณาตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยครั้งน้ี รวมทั้งขอขอบคุณเจ้าหน้าของเกสต์เฮาส์ที่ให้ความสนับสนุนและให้ข้อมูลต่าง ๆ เป็น
อย่างดี ขอขอบคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธ์ิประสาทวิทยาการ วางรากฐานแก่ผู้วิจัย และท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าว
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ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมทำงกำรเงินของผู้สูงอำยุในอ�ำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ 

 กนกวรรณ ศรีรักษ์1 และบุษกร ถาวรประสิทธิ์2* 

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ปัจจุบันสังคมไทยก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่ยังมีปัญหาในการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ รวมทั้งความพร้อมทางด้าน

การเงิน ท�าให้ไม่มีความมั่นคงทางการเงินที่เพียงพอต่อการด�ารงชีวิตดูแลตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

วัตถุประสงค์ : การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุ และระดับปัญหา

และอุปสรรคทางการเงินของผู้สูงอายุในอ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

วิธีกำรศึกษำ : กลุ่มตัวอย่าง 400 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่ ค่าสถิติ t-test 

และ การวิเคราห์ Multiple Regression Analysis 

ผลกำรศึกษำ : พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุตอนต้น (60-69 ปี) จะมีรายได้และรายจ่ายสูงกว่า กลุ่มผู้สูงอายุตอนกลาง (70-79 ปี) และกลุ่ม

ผู้สูงอายุตอนปลาย (80 ปีขึ้นไป) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 ขณะที่เงินออมและภาระหนี้สินมีลักษณะไม่แตกต่างกัน 

ปัจจัยที่มีความที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุ ทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านรายได้ คือ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

การลงทุนก่อนเกษียณ และสุขภาพ ด้านรายจ่าย คือ อายุ อาชีพ และการลงทุนก่อนเกษียณ ด้านเงินออม คือ อาชีพ และการลงทุน

ก่อนเกษียณ และด้านภาระหนีส้นิ คอื อาชพี จ�านวนสมาชิกในครอบครวั และการลงทนุก่อนเกษียณ ส�าหรบัระดบัปัญหาและอปุสรรค

ทางการเงินของผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ในระดับน้อย

วิจำรณ์และสรุป : กลุ่มผู้สูงอายุจะมีรายได้และรายจ่ายแตกต่างกัน ปัจจัยที่มีความที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้

สูงอายุ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ จ�านวนสมาชิกในครอบครัว การลงทุนก่อนเกษียณ และสุขภาพ ส�าหรับระดับปัญหาและ

อุปสรรคทางการเงินของผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ในระดับน้อย

ค�ำส�ำคัญ : พฤติกรรมทางการเงิน ผู้สูงอายุ อ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
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Factors Related to Financial Behavior of the Elderly in Sadao District, Songkhla Province

Kanokwan Srirak1 and Bussagone Tavonprasith2*

Abstract

Introduction : At present, Thai society is entering an aging society. But still have problems in preparing various 

aspects including financial readiness. There is no sufficient financial security for living, taking care of themselves 

to have a good quality of life.

Objective : The study aims to study the factors related to financial behavior of the elderly, and to study the 

problem and obstacles level of financial of the elderly in Sadao district, Songkhla province. 

Methods : The data were collected from 400 samples. The statistics used for data analysis were Percentage, 

Standard Deviation, Frequency, t-Test statistic, and Multinomial Regression. 

Results : The results showed that the financial behavior of the elderly in income and expenditure was different 

in each group. The group of the beginning elderly (60-69 years old) was more income and expenditure than 

the middle elderly (70-79 years old) and the last elderly (more than 80 years old). On the other hand, the 

saving and debt of elderly in each group were not different. The factors related to the financial behavior in 4 

characteristics followed by income was age, education level, occupation, investment before retirement, and 

health condition. Expenditure was age, occupation, and investment before retirement. Saving was occupation, 

and investment before retirement. And debt was occupation, number of household family, and investment 

before retirement. Finally, the problem and obstacles level of financial of the elderly mostly were low level. 

Conclusion : The financial behavior of the elderly in income and expenditure was different in each group. The 

factors related to the financial behavior were age, education level, occupation, number of household family, 

investment before retirement, and health condition. Finally, the problem and obstacles level of financial of 

the elderly mostly were low level. 

Keywords : Financial Behavior, Elderly, Sadao District Songkhla Province

มาเลเซีย โดยมีด่านพรมแดนท่ีส าคัญ คือ พรมแดนไทย-มาเลเซีย (รัฐเกดะห์) (ด่านสะเดา) และพรมแดนไทย-มาเลเซีย (รัฐปะลิส) 
(ด่านปาดังเบซาร์) ในปี พ.ศ. 2559 จ านวนประชากรประมาณ 59,331 คน มีผู้สูงอายุประมาณ 6,924 คน (กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, 2559) โดยผู้สูงอายุในพื้นที่จะอาศัยอยู่บุตรหลานในส่วนของรายได้จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีรายได้ส่วน
บุคคลที่แตกต่างกัน ภาระค่าใช้จ่ายต้องรับผิดชอบแตกต่างกัน ปัญหาและอุปสรรคที่ได้ประสบพบเจอแตกต่างกัน และปัญหาที่เกิด
กับผู้สูงอายุส่วนใหญ่นั้นคือรายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือนไม่เพียงพอกับภาระที่ยังคงต้องรับผิดชอบ 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจึงเป็นเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุ ใน
อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในประเด็นพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของ
ผู้สูงอายุ และปัญหาและอุปสรรคทางการเงินของผู้สูงอายุในพื้นที่อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงาน
เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง ต่างๆในเขตพื้นอ าเภอสะเดา สาธารณสุขในพื้นท่ี เป็นต้น 
เพื่อเข้าไปดูแล วางแผนจัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือผู้สูงอายุในพื้นที่อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อให้มีมาตรฐานในการ
ด ารงชีวิตที่ดีต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางการเงินของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

 
วิธีการศึกษา 

- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่ใน อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ประกอบไปด้วย 9 ต าบล ได้แก่  ต.

สะเดา ต.ปาดังเบซาร์ ต.ปริก ต.ส านักขาม ต.พังลา ต.ส านักแต้ว ต.ทุ่งหมอ ต.ท่าโพธ์ิ และ ต.เขามีเกียรติ มีจ านวนผู้สูงอายุท้ังหมด 
6,924 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2559) กลุ่มตัวอย่างจากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ ทาโร ยา
มาเน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้จ านวนตัวอย่างจ านวน 400 ชุด โดยแบ่งตามสัดส่วนของต าบลต่างๆ 

- ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพก่อนเกษียณอายุ จ านวนสมาชิกใน

ครอบครัว การลงทุนก่อนเกษียณอายุ และสุขภาพ 
2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) พฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุ ได้แก่ รายได้ผู้อายุ รายจ่ายผู้สูงอายุ เงิน

ออมผู้สูงอาย ุและภาระหนี้ผู้สูงอายุ 
- สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

       สถิติที่ใช้ในหารวิจัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประมาณค่าของลิเคร์ท t-test  และ
สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regressions) โดยมีแบบจ าลอง 
  

Yi = β1 SEX + β2 AGE + β3 EDU1+β4 EDU2+β5 EDU3+β6 EDU4+β7 EDU5+β8 EDU6  +  β9 OOC1  +  β10 

OOC2 + β11 OOC3 + β12 OOC4 + β13 OOC5 + β14 OOC6 + β15 STA1 + β16 STA2 + β17 NOF + β18 INV1 + β19 INV2 
+ β20 INV3 + β21 INV4 + β22 HEA  
 
โดยที่  Yi = รายได้ผู้สูงอายุ (INC), รายจ่ายผู้สูงอายุ (EXP), เงินออมผู้สูงอายุ (SAV) และหนี้สินผู้สูงอายุ (DEBT)  
   SEX  = เพศ (1= ชาย  0 = หญิง) 

AGE  = อายุ (ปี) 
EDU1 =  ระดับการศึกษาประถมศึกษา 
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มาเลเซีย โดยมีด่านพรมแดนท่ีส าคัญ คือ พรมแดนไทย-มาเลเซีย (รัฐเกดะห์) (ด่านสะเดา) และพรมแดนไทย-มาเลเซีย (รัฐปะลิส) 
(ด่านปาดังเบซาร์) ในปี พ.ศ. 2559 จ านวนประชากรประมาณ 59,331 คน มีผู้สูงอายุประมาณ 6,924 คน (กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย, 2559) โดยผู้สูงอายุในพื้นที่จะอาศัยอยู่บุตรหลานในส่วนของรายได้จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีรายได้ส่วน
บุคคลที่แตกต่างกัน ภาระค่าใช้จ่ายต้องรับผิดชอบแตกต่างกัน ปัญหาและอุปสรรคที่ได้ประสบพบเจอแตกต่างกัน และปัญหาที่เกิด
กับผู้สูงอายุส่วนใหญ่นั้นคือรายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือนไม่เพียงพอกับภาระที่ยังคงต้องรับผิดชอบ 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจึงเป็นเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุ ใน
อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในประเด็นพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของ
ผู้สูงอายุ และปัญหาและอุปสรรคทางการเงินของผู้สูงอายุในพื้นที่อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงาน
เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง ต่างๆในเขตพื้นอ าเภอสะเดา สาธารณสุขในพื้นท่ี เป็นต้น 
เพื่อเข้าไปดูแล วางแผนจัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือผู้สูงอายุในพื้นที่อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อให้มีมาตรฐานในการ
ด ารงชีวิตที่ดีต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางการเงินของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

 
วิธีการศึกษา 

- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่ใน อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ประกอบไปด้วย 9 ต าบล ได้แก่  ต.

สะเดา ต.ปาดังเบซาร์ ต.ปริก ต.ส านักขาม ต.พังลา ต.ส านักแต้ว ต.ทุ่งหมอ ต.ท่าโพธ์ิ และ ต.เขามีเกียรติ มีจ านวนผู้สูงอายุท้ังหมด 
6,924 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2559) กลุ่มตัวอย่างจากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ ทาโร ยา
มาเน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้จ านวนตัวอย่างจ านวน 400 ชุด โดยแบ่งตามสัดส่วนของต าบลต่างๆ 

- ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพก่อนเกษียณอายุ จ านวนสมาชิกใน

ครอบครัว การลงทุนก่อนเกษียณอายุ และสุขภาพ 
2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) พฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุ ได้แก่ รายได้ผู้อายุ รายจ่ายผู้สูงอายุ เงิน

ออมผู้สูงอาย ุและภาระหนี้ผู้สูงอายุ 
- สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

       สถิติที่ใช้ในหารวิจัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประมาณค่าของลิเคร์ท t-test  และ
สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regressions) โดยมีแบบจ าลอง 
  

Yi = β1 SEX + β2 AGE + β3 EDU1+β4 EDU2+β5 EDU3+β6 EDU4+β7 EDU5+β8 EDU6  +  β9 OOC1  +  β10 

OOC2 + β11 OOC3 + β12 OOC4 + β13 OOC5 + β14 OOC6 + β15 STA1 + β16 STA2 + β17 NOF + β18 INV1 + β19 INV2 
+ β20 INV3 + β21 INV4 + β22 HEA  
 
โดยที่  Yi = รายได้ผู้สูงอายุ (INC), รายจ่ายผู้สูงอายุ (EXP), เงินออมผู้สูงอายุ (SAV) และหนี้สินผู้สูงอายุ (DEBT)  
   SEX  = เพศ (1= ชาย  0 = หญิง) 

AGE  = อายุ (ปี) 
EDU1 =  ระดับการศึกษาประถมศึกษา 
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  EDU2 =  ระดับการศึกษามัธยมศึกษาต้น 
 EDU3 =  ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

EDU4  =  ระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
EDU5 =  ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

 OOC1  =  อาชีพเป็นเกษตรกร 
 OOC2 =  อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน 
 OOC3  =  อาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาวกิจ/พนักงานข้าราชการ 
 OOC4 =  อาชีพเป็นแม่บ้าน/พ่อบ้าน 
 OOC5  =  อาชีพเป็นธุรกิจส่วนตัว 
 OOC6  =  อาชีพเป็นรับจ้างท้ังไป 
 STA1  =  สถานภาพโสด 
 STA2  =  สถานภาพสมรส  
 NOF  = จ านวนสมาชิกในครอบครัว (คน) 
 INV1  =  การลงทุนในกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
 INV2 =  การลงทุนในกรมธรรณ์ประกันชีวิตแบบเงินสะสม 
 INV3 =  การลงทุนในสลาก ธ.ก.ส./สลาก ออมสิน 
 INV4 =  การลงทุนในประกันสังคม  
 HEA =  สุขภาพ (1= มีโรคประจ าตัว 0 = ไม่มีโรคประจ าตัว) 
   
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 -ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่พฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุในอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
เป็นเพศหญิง 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 ส่วนเพศชาย 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 อยู่ในช่วงอายุ 60 – 69 ปี มากที่สุด จ านวน 
233 คน คิดเป็นร้อยละ  58.3 รองลงมาคืออยู่ในช่วงอายุ 70 – 79 ปี จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3  มีระดับการศึกษา
ระดับประถมศึกษามากท่ีสุด จ านวน 368 คน คิดเป็นร้อยละ 92.0 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.8 ซึ่งประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพก่อนเกษียณอายุมากที่สุดคืออาชีพเกษตร จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 
92.0 รองลงมามีอาชีพแม่บ้าน จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8  มีสถานภาพสมรสมากที่สุด จ านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 
72.0 รองลงมามีสถานภาพเป็นหม้ายหรือหย่าร้าง จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่
รวมกันมากที่สุดคือ 3-6 คน จ านวน 257 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 64.3 รองลงมาคือ น้อยว่า 3 คน จ านวน 119 ครอบครัว คิด
เป็นร้อยละ 29.0 ผู้สูงอายุส่วนจะไม่มีลงทุนก่อนเกษียณอายุ จ านวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 73.5 มีการลงทุนแบบอื่นๆ จ านวน 
63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 มีโรคประจ าตัวมากสุด จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 และรองลงมาคือไม่มีโรคประตัว จ านวน 
174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

- การวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลความแตกต่างของพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุในอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยได้แบ่งการ
พิจารณาออกเป็นประเด็น คือ รายได้ของผู้สูงอายุ รายจ่ายของผู้สูงอายุ เงินออมของผู้สูงอายุ และหนี้สินของผู้สูงอายุ ผลการศึกษา
ปรากฏดังรายเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลความแตกต่างของพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุ 

 
รายการ 

อายุ 60-69 ปี 
�̅�𝑋 

อายุ 70-79 ปี 
�̅�𝑋 

อายุ 80 ปีขึ้นไป 
�̅�𝑋 

 
Sig 

 (S.D.) (S.D.) (S.D.) 
รายได ้ 8851.93 

(5597.106) 
5320.00 

(3529.850) 
4550.00 
3305.815 

0.000*** 

รายจ่าย 6593.78 
(4242.914) 

3761.20 
(2511.699) 

2834.76 
(2042.924) 

0.000*** 

เงินออม 1246.11 
(2364.949) 

1185.71 
(2462.906) 

2659.26 
(9461.390) 

0.156 

หนี้สิน 237383.13 
(254615.977) 

271153.85 
(354636.867) 

- 
(-) 

0.675 

 หมายเหตุ : ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 จากตารางที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลความแตกตา่งของพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุในอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พบว่า 
รายได้ของผู้สูงอายุ มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีรายได้ที่แตกต่างกัน พบว่าผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60-69 ปี มีรายได้สูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยของ
รายได้ เท่ากับ 8,851.93 บาท รองลงมา ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70-79 ปี มีรายได้ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยของรายได้ เท่ากับ 5,320.00 บาท
และผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 80 ปีข้ึนไป มีรายได้น้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยของรายได้ เท่ากับ 4,550.00  บาท  
 รายจ่ายของผู้สูงอายุ มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
นั่นคือผู้สูงอายุในพื้นที่อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีรายจ่ายที่แตกต่างกัน พบว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-69 ปี มีรายจ่ายสูงสุด มี
ค่าเฉลี่ยของรายจ่าย เท่ากับ 6,593.78บาท รองลงมา ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 70-79 ปี มีรายจ่ายปานกลาง มีค่าเฉลี่ยของรายจ่าย เท่ากับ 
3,761.20 บาทและผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 80 ปีขึ้นไป มีรายจ่ายน้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยของรายจ่าย เท่ากับ 2,834.76 บาท 
 เงินออมและภาระหนี้สินของผู้สูงอายุ มีค่า Sig เท่ากับ 0.156 และ 0.675 ตามล าดับ ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก นั่นคือผู้สูงอายุในพื้นที่ในอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีเงินออมและภาระหนี้สินไม่แตกต่าง
กัน  

- การวิเคราะห์ปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุ  
 ด้านรายได้  

INC = 19281.401 - 141.82AEG *** - 3806.839EUD3**  -  1596.889OOC1**  -  2979.425OOC2**  
(7.686)         (-5.036)            (2.506)                        (-2.506)                       (-2.126) 
- 3167.088OOC4** - 2360.152OOC6** + 10737.601INV1** + 3831.449INV4**  – 732.920HEA**     
 (-4.185)         (-3.014)             (4.070)                       (7.390)             (-1.972) 
R2= 0.550 Adjusted R2 =  0.527 D.W. = 1.692 F-statistic  =  24.408***  

 ผลแสดงการวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านรายได้ ยังพบว่าการสมการ
วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุดา้นรายได ้ มีค่า R2 มีค่าเท่ากับ 0.550 
แสดงว่าตัวแปรอสิระเหล่านี้สามารถอธิบายรายได้ของผูสู้งอายุได้ คดิเป็นร้อยละ 55 โดยสมมติให้ปจัจยัอื่นๆคงที่ และอีกร้อยละ 45 
และมีคา่ Adjusted R2  มีค่าเท่ากับ 0.527  เป็นค่า R2 ที่ได้ปรับค่าแล้ว หมายถึง สมัประสิทธ์ิการตัดสินใจเท่ากับร้อยละ 52.7 นั่น
คือ ตัวแปรอีกร้อยละ 8 ตัว สมามารถอธิบายรายได้ของผูสู้งอายุ ส่วนอีกร้อยละ 48.5 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆที่ไมไ่ด้น ามา
พิจารณา ค่า D.W. มีค่าเท่ากับ 1.692 และ มีค่า F-statistic มีค่าเท่ากับ 24.408  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของค่าคงท่ีเป็นบวก 

จะเห็นว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุรายได้ ณ ระดับนยัส าคญั 0.05 คือ อายุ (AEG )
ระดับการศึกษาตั้งแตม่ัธยมต้นปลายขึ้นไป(EDU3) อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพเกษตรกร(OOC1)อาชีพก่อนเกษียณอายุ
ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน(OOC2)  อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพแม่บ้าน(OOC4) อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบ
อาชีพรับจ้างทั่วไป(OOC6)  การลงทุนก่อนเกษียณอายุแบบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ(INV1) การลงทุนก่อนเกษียณอายุแบบ
ประกันสังคม(INV4)และสุขภาพ (HEA)  ซึ่งสามารถอภิปรายความสมัพันธ์ของตัวแปรได้ทั้งนี ้
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  EDU2 =  ระดับการศึกษามัธยมศึกษาต้น 
 EDU3 =  ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

EDU4  =  ระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
EDU5 =  ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

 OOC1  =  อาชีพเป็นเกษตรกร 
 OOC2 =  อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน 
 OOC3  =  อาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาวกิจ/พนักงานข้าราชการ 
 OOC4 =  อาชีพเป็นแม่บ้าน/พ่อบ้าน 
 OOC5  =  อาชีพเป็นธุรกิจส่วนตัว 
 OOC6  =  อาชีพเป็นรับจ้างท้ังไป 
 STA1  =  สถานภาพโสด 
 STA2  =  สถานภาพสมรส  
 NOF  = จ านวนสมาชิกในครอบครัว (คน) 
 INV1  =  การลงทุนในกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
 INV2 =  การลงทุนในกรมธรรณ์ประกันชีวิตแบบเงินสะสม 
 INV3 =  การลงทุนในสลาก ธ.ก.ส./สลาก ออมสิน 
 INV4 =  การลงทุนในประกันสังคม  
 HEA =  สุขภาพ (1= มีโรคประจ าตัว 0 = ไม่มีโรคประจ าตัว) 
   
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 -ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่พฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุในอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
เป็นเพศหญิง 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 ส่วนเพศชาย 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 อยู่ในช่วงอายุ 60 – 69 ปี มากที่สุด จ านวน 
233 คน คิดเป็นร้อยละ  58.3 รองลงมาคืออยู่ในช่วงอายุ 70 – 79 ปี จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3  มีระดับการศึกษา
ระดับประถมศึกษามากท่ีสุด จ านวน 368 คน คิดเป็นร้อยละ 92.0 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.8 ซึ่งประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพก่อนเกษียณอายุมากที่สุดคืออาชีพเกษตร จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 
92.0 รองลงมามีอาชีพแม่บ้าน จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8  มีสถานภาพสมรสมากที่สุด จ านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 
72.0 รองลงมามีสถานภาพเป็นหม้ายหรือหย่าร้าง จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่
รวมกันมากที่สุดคือ 3-6 คน จ านวน 257 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 64.3 รองลงมาคือ น้อยว่า 3 คน จ านวน 119 ครอบครัว คิด
เป็นร้อยละ 29.0 ผู้สูงอายุส่วนจะไม่มีลงทุนก่อนเกษียณอายุ จ านวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 73.5 มีการลงทุนแบบอื่นๆ จ านวน 
63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 มีโรคประจ าตัวมากสุด จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 และรองลงมาคือไม่มีโรคประตัว จ านวน 
174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

- การวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลความแตกต่างของพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุในอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยได้แบ่งการ
พิจารณาออกเป็นประเด็น คือ รายได้ของผู้สูงอายุ รายจ่ายของผู้สูงอายุ เงินออมของผู้สูงอายุ และหนี้สินของผู้สูงอายุ ผลการศึกษา
ปรากฏดังรายเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลความแตกต่างของพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุ 

 
รายการ 

อายุ 60-69 ปี 
�̅�𝑋 

อายุ 70-79 ปี 
�̅�𝑋 

อายุ 80 ปีขึ้นไป 
�̅�𝑋 

 
Sig 

 (S.D.) (S.D.) (S.D.) 
รายได ้ 8851.93 

(5597.106) 
5320.00 

(3529.850) 
4550.00 
3305.815 

0.000*** 

รายจ่าย 6593.78 
(4242.914) 

3761.20 
(2511.699) 

2834.76 
(2042.924) 

0.000*** 

เงินออม 1246.11 
(2364.949) 

1185.71 
(2462.906) 

2659.26 
(9461.390) 

0.156 

หนี้สิน 237383.13 
(254615.977) 

271153.85 
(354636.867) 

- 
(-) 

0.675 

 หมายเหตุ : ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 จากตารางที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลความแตกตา่งของพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุในอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พบว่า 
รายได้ของผู้สูงอายุ มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีรายได้ที่แตกต่างกัน พบว่าผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60-69 ปี มีรายได้สูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยของ
รายได้ เท่ากับ 8,851.93 บาท รองลงมา ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70-79 ปี มีรายได้ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยของรายได้ เท่ากับ 5,320.00 บาท
และผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 80 ปีข้ึนไป มีรายได้น้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยของรายได้ เท่ากับ 4,550.00  บาท  
 รายจ่ายของผู้สูงอายุ มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
นั่นคือผู้สูงอายุในพื้นที่อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีรายจ่ายที่แตกต่างกัน พบว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-69 ปี มีรายจ่ายสูงสุด มี
ค่าเฉลี่ยของรายจ่าย เท่ากับ 6,593.78บาท รองลงมา ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 70-79 ปี มีรายจ่ายปานกลาง มีค่าเฉลี่ยของรายจ่าย เท่ากับ 
3,761.20 บาทและผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 80 ปีขึ้นไป มีรายจ่ายน้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยของรายจ่าย เท่ากับ 2,834.76 บาท 
 เงินออมและภาระหนี้สินของผู้สูงอายุ มีค่า Sig เท่ากับ 0.156 และ 0.675 ตามล าดับ ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก นั่นคือผู้สูงอายุในพื้นที่ในอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีเงินออมและภาระหนี้สินไม่แตกต่าง
กัน  

- การวิเคราะห์ปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุ  
 ด้านรายได้  

INC = 19281.401 - 141.82AEG *** - 3806.839EUD3**  -  1596.889OOC1**  -  2979.425OOC2**  
(7.686)         (-5.036)            (2.506)                        (-2.506)                       (-2.126) 
- 3167.088OOC4** - 2360.152OOC6** + 10737.601INV1** + 3831.449INV4**  – 732.920HEA**     
 (-4.185)         (-3.014)             (4.070)                       (7.390)             (-1.972) 
R2= 0.550 Adjusted R2 =  0.527 D.W. = 1.692 F-statistic  =  24.408***  

 ผลแสดงการวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านรายได้ ยังพบว่าการสมการ
วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุดา้นรายได ้ มีค่า R2 มีค่าเท่ากับ 0.550 
แสดงว่าตัวแปรอสิระเหล่านี้สามารถอธิบายรายได้ของผูสู้งอายุได้ คดิเป็นร้อยละ 55 โดยสมมติให้ปจัจยัอื่นๆคงที่ และอีกร้อยละ 45 
และมีคา่ Adjusted R2  มีค่าเท่ากับ 0.527  เป็นค่า R2 ที่ได้ปรับค่าแล้ว หมายถึง สมัประสิทธ์ิการตัดสินใจเท่ากับร้อยละ 52.7 นั่น
คือ ตัวแปรอีกร้อยละ 8 ตัว สมามารถอธิบายรายได้ของผูสู้งอายุ ส่วนอีกร้อยละ 48.5 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆที่ไมไ่ด้น ามา
พิจารณา ค่า D.W. มีค่าเท่ากับ 1.692 และ มีค่า F-statistic มีค่าเท่ากับ 24.408  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของค่าคงท่ีเป็นบวก 

จะเห็นว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุรายได้ ณ ระดับนยัส าคญั 0.05 คือ อายุ (AEG )
ระดับการศึกษาตั้งแตม่ัธยมต้นปลายขึ้นไป(EDU3) อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพเกษตรกร(OOC1)อาชีพก่อนเกษียณอายุ
ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน(OOC2)  อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพแม่บ้าน(OOC4) อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบ
อาชีพรับจ้างทั่วไป(OOC6)  การลงทุนก่อนเกษียณอายุแบบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ(INV1) การลงทุนก่อนเกษียณอายุแบบ
ประกันสังคม(INV4)และสุขภาพ (HEA)  ซึ่งสามารถอภิปรายความสมัพันธ์ของตัวแปรได้ทั้งนี ้
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 อายุ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านรายได้ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ
มากขึ้นจะมรีายได้ลดลง ซึ่งผู้สงูอายุเป็นวัยต้องการการพักผ่อนจากการท างานเพราะใช้ร่างกายท างานมายาวนานและด้วยสภาพ
ร่างกายที่ไม่แข็งแรงเหมือนตอนเป็นหนุ่มสาว 
 ระดับการศึกษาตั้งแตม่ัธยมต้นปลายขึ้นไป มีความสมัพันธ์กับพฤตกิรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านรายได้ ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐาน เนื่องจากระดับการศึกษาที่ผูสู้งอายุไดร้ับการศึกษามา จะเป็นผู้ทีม่ีความรู้ อบรม พัฒนาและได้รับการฝึกฝนแล้ว
ระดับหนึ่ง จึงท าให้มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมตอนเกษียณอายุการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของสุขเกษม ร่วมสุข เรื่อง
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ จังหวัดอ านาจเจรญิ พบว่า รายได้ เป็นปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัต่อการ
ด ารงชีวิตของผู้สูงอายุเนื่องจากความสูงอายุท าให้ขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สอดคล้องกับวิจัยภัทรพร กิจชัยนุกูล(2556)เรื่อง
ปัจจัยที่มีอิทธิจ่าค่าใช้จ่ายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
  อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพเกษตรกร มคีวามสัมพันธ์กบัพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านรายได้ ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก บุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุจะลดการท างานในอาชีพเกษตรกรลดลงเรื่อยๆตามอายุที่เพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้
รายได้ของผู้สูงอายลุดลงจากวัยท างาน 
 อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุดา้นรายได ้
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก บุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุจะลดการท างานในอาชีพพนักงานเอกชนลดลงเรื่อยๆตามอายุที่เพิ่มขึ้นจึง
ส่งผลใหร้ายได้ของผูสู้งอายุลดลงจากวัยท างาน 
 อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพเป็นแม่บ้าน มีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านรายได้ ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก บุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายจุะลดการท างานในอาชีพแม่บ้านลดลงเลื่อยๆตามอายุที่เพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้
รายได้ของผู้สูงอายลุดลงจากวัยท างาน  
 อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านรายได ้ ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก บุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุจะลดการท างานในอาชีพรับจ้างทั่วไปลดลงเลือ่ยๆตามอายุที่เพิ่มขึ้นจึงส่งผล
ให้รายได้ของผู้สูงอายลุดลงจากวัยท างาน 

การลงทุนก่อนเกษียณอายุแบบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุดา้นรายได ้
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผู้สูงอายุท่ีท างานรับราชการจะมกีารลงทุนก่อนเกษียณอายุในรูปแบบกองทุนบ าเหน็จบ านาญจึง
ส่งผลใหต้อนเกษียณอายุราชการจะไดร้ับเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการใช้ในตอนเกษียณอายุจึงมีรายได้ทีต่่างจาก
ผู้สูงอายุท่ีไม่ได้รับราชการ 

การลงทุนก่อนเกษียณอายุแบบประกันสังคม มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายดุ้านรายได้ ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐาน เนื่องจากผูสู้งอายทุี่มีอาชีพก่อนเกษียณอายุท างานบริษัทเอกชนจะมีการออมแบบประกันสังคม เมื่อเกษียณอายุการ
ท างานจะไดร้ับเงินคืนจากประกันสังคมจึงส่งผลให้ผูสู้งอายุมรีายไดจ้ากส่วนประกันสังคมอีกทางหนึ่งแต่เมื่อเกษียณอายุการท างาน
จะไดร้ับสิทธิบ านาญชราภาพโดยจะไดร้ับเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ยจากการท างาน 60 เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็น
ฐานในการค านวณเงินสมทบก่อนความเป็นผูป้ระกันตนสิ้นสุดลงแตใ่นกรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือนขึ้นก็ปรับเพิ่มอัตรา
บ านาญชราภาพท่ีไดร้ับเป็นรายเดอืนจากค่าเฉลีย่การท างานขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ 12 เดือน 
ส าหรับระยะเวลาจ่ายเงินสมทบเกนิกว่า 180 เดือน(ประกันสังคมขยายอายุรับเงินชราภาพเป็น 60 ปี ใครได้ใครเสีย)  
 สุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายดุ้านรายได้ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก บุคคลที่เข้าสู่
วัยสูงอายุจะไม่แข็งแรงเหมือนวัยท างาน จึงส่งผลให้รายได้ของผูสู้งอายุลดลงจากวัยท างาน 

ด้านรายจ่าย  
EXP = 17967.760– 146.653AEG*** - 2116.410OOC1*** - 2060.369OOC2 - 277.686OOC4 

(9.183)      (-6.677)                     (-4.258)              (-1.885)    (-4.705) 
                     – 2270.270OOC6*** + 574.800INV1** + 1728.245INV2** + 2405.745 INV4***  

(-3.717)      (2.904)         (2.229)  (5.949)  
R2 =  0.520 Adjusted R2  =  0.496 D.W. =  1.622 F-statistic  =  21.693 

 ผลแสดงการวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านรายจ่าย ยังพบว่าการสมการ
วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุดา้นรายจา่ย มีค่า R2 มีค่าเท่ากับ 0.520 
แสดงว่าตัวแปรอสิระเหล่านี้สามารถอธิบายรายจ่ายของผู้สูงอายไุด้ คิดเป็นร้อยละ 52 โดยสมมติให้ปจัจัยอื่นๆคงท่ี และอีกร้อยละ 
48  และมีคา่ Adjusted R2  มีค่าเท่ากับ 0.496 เป็นค่า R2 ที่ได้ปรบัค่าแล้ว หมายถึง สมัประสิทธ์ิการตัดสินใจเท่ากับร้อยละ 49.6 
นั่นคือ ตัวแปรอีกร้อยละ 8 ตัว สมามารถอธิบายรายจา่ยของผู้สูงอายุ ส่วนอีกร้อยละ 50.4 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆที่ไมไ่ด้
น ามาพิจารณา ค่า D.W. มีค่าเท่ากับ 1.622 และมีค่า F-statistic มีค่าเท่ากับ 21.693โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิของค่าคงท่ีเป็นบวก 

จะเห็นว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายด้านรายจ่าย ณ ระดับนยัส าคัญ 0.05 คือ อาย ุ
(AEG) อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพเกษตรกร(OOC1) อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพพนักงานเอกชน(OOC2) อาชีพ
ก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพแม่บ้าน (OOC4) อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป (OOC6) การลงทุนก่อน
เกษียณอายุแบบกองทุนบ าเหนจ็บ านาญ (INV1)การลงทุนก่อนเกษียณอายุแบบกรมธรรณ์ประกันชีวิต (INV2) และการลงทุนแบบ
ก่อนเกษียณประกันสังคม (INV4) ซึ่งสามารถอภิปรายความสัมพันธ์ของตัวแปรไดด้ังนี ้

อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านรายจา่ย ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก ผู้สูงอายุมีอายุ
เพิ่มขึ้นรายจา่ยก็จะลดลง เพราะความรับผดิชอบต่อรายจ่ายทีล่ดลงจากการเกษียณอายุการท างานท่ีลดลงตามอายุและสุขภาพ
ร่างกายของผู้สูงอาย ุ

อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพเกษตรกร มคีวามสมัพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านรายจ่าย ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก บุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรเมื่ออายุทีเ่พิ่มขึ้นจะรายได้ลดลงจึงส่งผลให้มรีายจ่ายทีต่้อง
รับผิดชอบท่ีน้อยลดลงจะตลอดอายุการท างาน 

อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพแม่บ้าน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านรายจ่าย ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก บุคคลที่เป็นแมบ่้านเมื่ออยู่ในวัยผูสู้งอายุรายจา่ยจากการด ารงชีวิตที่เพิ่มขึ้น อาจยังมีภาระที่ต้อง
รับผิดชอบในปัจจุบันแต่มีรายได้ทีล่ดลงเพราะผู้สูงอายสุ่วนใหญ่จะไม่ได้ท างานหนักเหมือนตอนวัยท างาน 

อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านรายจ่าย ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก บุคคลที่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเมื่อเข้าสู้วยัผูสู้งอายุก าลังแรงกายในท างานลดน้อยลงจากเดิม
ไม่สามารถท างานได้อย่างเต็มทีแตผู่้สูงอายุก็ยังมีคา่ใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันและรายจา่ยต่างๆที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้สูงอาย ุ

การลงทุนก่อนเกษียณอายุแบบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ มคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้าน
รายจ่าย ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก บุคคลที่ประกอบอาชีพรับราชการจะมีการหักเงินเดือนจากเงินเดือนก่อนหักภาษเีพื่อ
เข้ากองกองทุนบ าเหน็จบ านาญทกุๆเดือนแตจ่ะได้เงินส่วนนี้คืนจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญเมื่อเกษียณอายุราชการ 

การลงทุนก่อนเกษียณอายุแบบกรมธรรณ์ประกันชีวิต มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านรายจ่าย 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก บุคคลที่มีการลงทุนก่อนเกษียณอายุแบบกรมธรรณ์ประกันชีวิต จะต้องจ่ายเงินในการช าระค่า
ประกันชีวิตตามก าหนดทีส่ัญญาได้ระบไุว้ เมื่อครบอายุสญัญาทีต่กลงกันไว้ ผูสู้งอายุอายุจะไดร้ับเงินคืนตามเงื่อนไขสัญญา 

การลงทุนก่อนเกษียณอายุแบบประกันสังคม ที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านรายจ่าย ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก บุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชนจะมีการออมในรูปแบบประกันสังคมที่หักจากเงินเดือน
ในแต่ละเดือนเพื่อเข้ากองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นรายจ่ายส่วนหน่ึงของการท างานก่อนเกษียณอายุแตเ่มื่อเกษียณอายุการท างานจะ
ได้รับสิทธิบ านาญชราภาพโดยจะได้รับเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ยจากการท างาน 60 เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็น
ฐานในการค านวณเงินสมทบก่อนความเป็นผูป้ระกันตนสิ้นสุดลงแตใ่นกรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือนขึ้นก็ปรับเพิ่มอัตรา
บ านาญชราภาพท่ีไดร้ับเป็นรายเดอืนจากค่าเฉลีย่การท างานขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ 12 เดือน 
ส าหรับระยะเวลาจ่ายเงินสมทบเกนิกว่า 180 เดือน(ประกันสังคมขยายอายุรับเงินชราภาพเป็น 60 ปี ใครได้ใครเสีย) 

ด้านเงินออม 
SAV = 642.960 + 3080.694OOC3** + 1072.826OOC5** + 2194.318INV1  

              (0.574)        (2.642)            (2.201)                      (2.223)     



2081

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 อายุ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านรายได้ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ
มากขึ้นจะมรีายได้ลดลง ซึ่งผู้สงูอายุเป็นวัยต้องการการพักผ่อนจากการท างานเพราะใช้ร่างกายท างานมายาวนานและด้วยสภาพ
ร่างกายที่ไม่แข็งแรงเหมือนตอนเป็นหนุ่มสาว 
 ระดับการศึกษาตั้งแตม่ัธยมต้นปลายขึ้นไป มีความสมัพันธ์กับพฤตกิรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านรายได้ ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐาน เนื่องจากระดับการศึกษาที่ผูสู้งอายุไดร้ับการศึกษามา จะเป็นผู้ทีม่ีความรู้ อบรม พัฒนาและได้รับการฝึกฝนแล้ว
ระดับหนึ่ง จึงท าให้มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมตอนเกษียณอายุการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของสุขเกษม ร่วมสุข เรื่อง
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ จังหวัดอ านาจเจรญิ พบว่า รายได้ เป็นปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัต่อการ
ด ารงชีวิตของผู้สูงอายุเนื่องจากความสูงอายุท าให้ขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สอดคล้องกับวิจัยภัทรพร กิจชัยนุกูล(2556)เรื่อง
ปัจจัยที่มีอิทธิจ่าค่าใช้จ่ายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
  อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพเกษตรกร มคีวามสัมพันธ์กบัพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านรายได้ ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก บุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุจะลดการท างานในอาชีพเกษตรกรลดลงเรื่อยๆตามอายุที่เพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้
รายได้ของผู้สูงอายลุดลงจากวัยท างาน 
 อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุดา้นรายได ้
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก บุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุจะลดการท างานในอาชีพพนักงานเอกชนลดลงเรื่อยๆตามอายุที่เพิ่มขึ้นจึง
ส่งผลใหร้ายได้ของผูสู้งอายุลดลงจากวัยท างาน 
 อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพเป็นแม่บ้าน มีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านรายได้ ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก บุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายจุะลดการท างานในอาชีพแม่บ้านลดลงเลื่อยๆตามอายุที่เพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้
รายได้ของผู้สูงอายลุดลงจากวัยท างาน  
 อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านรายได ้ ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก บุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุจะลดการท างานในอาชีพรับจ้างทั่วไปลดลงเลือ่ยๆตามอายุที่เพิ่มขึ้นจึงส่งผล
ให้รายได้ของผู้สูงอายลุดลงจากวัยท างาน 

การลงทุนก่อนเกษียณอายุแบบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุดา้นรายได ้
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจากผู้สูงอายุท่ีท างานรับราชการจะมกีารลงทุนก่อนเกษียณอายุในรูปแบบกองทุนบ าเหน็จบ านาญจึง
ส่งผลใหต้อนเกษียณอายุราชการจะไดร้ับเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการใช้ในตอนเกษียณอายุจึงมีรายได้ทีต่่างจาก
ผู้สูงอายุท่ีไม่ได้รับราชการ 

การลงทุนก่อนเกษียณอายุแบบประกันสังคม มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายดุ้านรายได้ ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐาน เนื่องจากผูสู้งอายทุี่มีอาชีพก่อนเกษียณอายุท างานบริษัทเอกชนจะมีการออมแบบประกันสังคม เมื่อเกษียณอายุการ
ท างานจะไดร้ับเงินคืนจากประกันสังคมจึงส่งผลให้ผูสู้งอายุมรีายไดจ้ากส่วนประกันสังคมอีกทางหนึ่งแต่เมื่อเกษียณอายุการท างาน
จะไดร้ับสิทธิบ านาญชราภาพโดยจะไดร้ับเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ยจากการท างาน 60 เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็น
ฐานในการค านวณเงินสมทบก่อนความเป็นผูป้ระกันตนสิ้นสุดลงแตใ่นกรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือนขึ้นก็ปรับเพิ่มอัตรา
บ านาญชราภาพท่ีไดร้ับเป็นรายเดอืนจากค่าเฉลีย่การท างานขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ 12 เดือน 
ส าหรับระยะเวลาจ่ายเงินสมทบเกนิกว่า 180 เดือน(ประกันสังคมขยายอายุรับเงินชราภาพเป็น 60 ปี ใครได้ใครเสีย)  
 สุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายดุ้านรายได้ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก บุคคลที่เข้าสู่
วัยสูงอายุจะไม่แข็งแรงเหมือนวัยท างาน จึงส่งผลให้รายได้ของผูสู้งอายุลดลงจากวัยท างาน 

ด้านรายจ่าย  
EXP = 17967.760– 146.653AEG*** - 2116.410OOC1*** - 2060.369OOC2 - 277.686OOC4 

(9.183)      (-6.677)                     (-4.258)              (-1.885)    (-4.705) 
                     – 2270.270OOC6*** + 574.800INV1** + 1728.245INV2** + 2405.745 INV4***  

(-3.717)      (2.904)         (2.229)  (5.949)  
R2 =  0.520 Adjusted R2  =  0.496 D.W. =  1.622 F-statistic  =  21.693 

 ผลแสดงการวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านรายจ่าย ยังพบว่าการสมการ
วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุดา้นรายจา่ย มีค่า R2 มีค่าเท่ากับ 0.520 
แสดงว่าตัวแปรอสิระเหล่านี้สามารถอธิบายรายจ่ายของผู้สูงอายไุด้ คิดเป็นร้อยละ 52 โดยสมมติให้ปจัจัยอื่นๆคงท่ี และอีกร้อยละ 
48  และมีคา่ Adjusted R2  มีค่าเท่ากับ 0.496 เป็นค่า R2 ที่ได้ปรบัค่าแล้ว หมายถึง สมัประสิทธ์ิการตัดสินใจเท่ากับร้อยละ 49.6 
นั่นคือ ตัวแปรอีกร้อยละ 8 ตัว สมามารถอธิบายรายจา่ยของผู้สูงอายุ ส่วนอีกร้อยละ 50.4 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆที่ไมไ่ด้
น ามาพิจารณา ค่า D.W. มีค่าเท่ากับ 1.622 และมีค่า F-statistic มีค่าเท่ากับ 21.693โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิของค่าคงท่ีเป็นบวก 

จะเห็นว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายด้านรายจ่าย ณ ระดับนยัส าคัญ 0.05 คือ อาย ุ
(AEG) อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพเกษตรกร(OOC1) อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพพนักงานเอกชน(OOC2) อาชีพ
ก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพแม่บ้าน (OOC4) อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป (OOC6) การลงทุนก่อน
เกษียณอายุแบบกองทุนบ าเหนจ็บ านาญ (INV1)การลงทุนก่อนเกษียณอายุแบบกรมธรรณ์ประกันชีวิต (INV2) และการลงทุนแบบ
ก่อนเกษียณประกันสังคม (INV4) ซึ่งสามารถอภิปรายความสัมพันธ์ของตัวแปรไดด้ังนี ้

อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านรายจา่ย ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก ผู้สูงอายุมีอายุ
เพิ่มขึ้นรายจา่ยก็จะลดลง เพราะความรับผดิชอบต่อรายจ่ายทีล่ดลงจากการเกษียณอายุการท างานท่ีลดลงตามอายุและสุขภาพ
ร่างกายของผู้สูงอาย ุ

อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพเกษตรกร มคีวามสมัพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านรายจ่าย ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก บุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรเมื่ออายุทีเ่พิ่มขึ้นจะรายได้ลดลงจึงส่งผลให้มรีายจ่ายทีต่้อง
รับผิดชอบท่ีน้อยลดลงจะตลอดอายุการท างาน 

อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพแม่บ้าน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านรายจ่าย ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก บุคคลที่เป็นแมบ่้านเมื่ออยู่ในวัยผูสู้งอายุรายจา่ยจากการด ารงชีวิตที่เพิ่มขึ้น อาจยังมีภาระที่ต้อง
รับผิดชอบในปัจจุบันแต่มีรายได้ทีล่ดลงเพราะผู้สูงอายสุ่วนใหญ่จะไม่ได้ท างานหนักเหมือนตอนวัยท างาน 

อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านรายจ่าย ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก บุคคลที่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเมื่อเข้าสู้วยัผูสู้งอายุก าลังแรงกายในท างานลดน้อยลงจากเดิม
ไม่สามารถท างานได้อย่างเต็มทีแตผู่้สูงอายุก็ยังมีคา่ใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันและรายจา่ยต่างๆที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้สูงอาย ุ

การลงทุนก่อนเกษียณอายุแบบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ มคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้าน
รายจ่าย ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก บุคคลที่ประกอบอาชีพรับราชการจะมีการหักเงินเดือนจากเงินเดือนก่อนหักภาษเีพื่อ
เข้ากองกองทุนบ าเหน็จบ านาญทกุๆเดือนแตจ่ะได้เงินส่วนนี้คืนจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญเมื่อเกษียณอายุราชการ 

การลงทุนก่อนเกษียณอายุแบบกรมธรรณ์ประกันชีวิต มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านรายจ่าย 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก บุคคลที่มีการลงทุนก่อนเกษียณอายุแบบกรมธรรณ์ประกันชีวิต จะต้องจ่ายเงินในการช าระค่า
ประกันชีวิตตามก าหนดทีส่ัญญาได้ระบไุว้ เมื่อครบอายุสญัญาทีต่กลงกันไว้ ผูสู้งอายุอายุจะไดร้ับเงินคืนตามเงื่อนไขสัญญา 

การลงทุนก่อนเกษียณอายุแบบประกันสังคม ที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านรายจ่าย ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก บุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชนจะมีการออมในรูปแบบประกันสังคมที่หักจากเงินเดือน
ในแต่ละเดือนเพื่อเข้ากองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นรายจ่ายส่วนหน่ึงของการท างานก่อนเกษียณอายุแตเ่มื่อเกษียณอายุการท างานจะ
ได้รับสิทธิบ านาญชราภาพโดยจะได้รับเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ยจากการท างาน 60 เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็น
ฐานในการค านวณเงินสมทบก่อนความเป็นผูป้ระกันตนสิ้นสุดลงแตใ่นกรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือนขึ้นก็ปรับเพิ่มอัตรา
บ านาญชราภาพท่ีไดร้ับเป็นรายเดอืนจากค่าเฉลีย่การท างานขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ 12 เดือน 
ส าหรับระยะเวลาจ่ายเงินสมทบเกนิกว่า 180 เดือน(ประกันสังคมขยายอายุรับเงินชราภาพเป็น 60 ปี ใครได้ใครเสีย) 

ด้านเงินออม 
SAV = 642.960 + 3080.694OOC3** + 1072.826OOC5** + 2194.318INV1  

              (0.574)        (2.642)            (2.201)                      (2.223)     
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังท่ี 29 ประจ�าปี 2562
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

R2 = 0.409 Adjusted R2 = 0.367 D.W. = 1.565 F-statistic = 9.736 
ผลแสดงการวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านการออม ยังพบว่าการสมการ

วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุดา้นการออม มีค่า R2 มีค่าเท่ากับ 0.409 
แสดงว่าตัวแปรอสิระเหล่านี้สามารถอธิบายรายจ่ายของผู้สูงอายไุด้ คิดเป็นร้อยละ 40.9 โดยสมมติให้ปัจจัยอื่นๆคงท่ี และอีกร้อยละ 
59.1 และมีค่า Adjusted R2  มีคา่เท่ากับ 0.367เป็นค่า R2 ที่ได้ปรบัค่าแล้ว หมายถึง สมัประสิทธ์ิการตัดสินใจเท่ากับร้อยละ 36.7 
นั่นคือ ตัวแปรอีกร้อยละ 8 ตัว สมามารถอธิบายรายจา่ยของผู้สูงอายุ ส่วนอีกร้อยละ 63.3 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆที่ไมไ่ด้
น ามาพิจารณา ค่า D.W. มีค่าเท่ากับ 1.565 และ มีค่า F-statistic มีค่าเท่ากับ 9.736โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิของค่าคงท่ีเป็นบวก 

จะเห็นว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านการออม ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 คือ อาชีพ
ก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ (OOC3) อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว 
(OOC5) และการลงทุนก่อนเกษียณอายุแบบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ (INV1) ซึ่งสามารถอภิปรายความสัมพันธ์ของตัวแปรตัวดังนี ้

อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือข้าราชการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของ
ผู้สูงอายุดา้นเงินออม ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก ผูสู้งอายุที่มีอาชีพเป็นพนังงานรัฐวิสาหกจิหรือข้าราชการ จะมรีายได้ที่
มั่นคงกว่าอาชีพอ่ืนๆสามารถวางแผนการรายจ่าย การออมเงินได้อย่างแน่นอนและยังมีรายได้จากกองทุนบ าเหน็จบ านาญเมื่อ
เกษียณอายุการท างาน 

อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านเงินออม ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก ผู้สูงอายุท่ีมีอาชีพประกอบธุรกจิส่วนตัวจะมีรายได้ที่ขึ้นอยู่กับผลก าไรจากการด าเนินกิจการของ
ตนเองและรายได้จากการลงทุนแบบอ่ืนๆ จึงส่งผลใหม้ีการวางแผนรายจ่าย การออมเงิน ได้อย่างแน่นอน 

การลงทุนก่อนเกษียณอายุแบบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ ความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านเงินออม 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก ผู้สูงอายุท่ีมีอาชีพก่อนเกษียณอายุเป็นพนักงานข้าราชการ จะมกีารเงินออมในรูปแบบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ โดยที่จะหักจากเงินเดือนของผู้สูงอายุคนน้ัน เพื่อเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญและจะได้รับเงินคืนในตอน
เกษียณอายุข้าราชการ 

 
 ด้านภาระหนีส้ิน 

DEBT = 191767.744  - 185478.512OOC1** - 274850.178OOC6 + 36566.382NOF +174370.520INV4  
              (0.396)         (-2.145)                   (-2.746)                 (2.000)           (2.822) 

R2 = 0.344 Adjusted R2  =  0.192 D.W. = 1.374 F-statistic  =  2.269 
ผลแสดงการวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านภาระหนี ้ ยังพบว่าการสมการ

วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุดา้นภาระหนีส้ิน มีค่า R2 มีค่าเท่ากับ 0.344 
แสดงว่าตัวแปรอสิระเหล่านี้สามารถอธิบายภาระหนีส้ินของผู้สูงอายุได้ คดิเป็นร้อยละ 34.4 โดยสมมติให้ปัจจยัอื่นๆคงที่ และอีก
ร้อยละ 65.6 และมีค่า Adjusted R2  มีค่าเท่ากับ 0.192 เป็นค่า R2 ที่ได้ปรับค่าแล้ว หมายถึง สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจเท่ากับร้อย
ละ 19.2 นั่นคือ ตัวแปรอีกร้อยละ 8 ตัว สมามารถอธิบายรายจ่ายของผู้สูงอายุ ส่วนอีกร้อยละ 80.8 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆ
ที่ไม่ได้น ามาพิจารณา ค่า D.W. มีค่าเท่ากับ 1.374 และ มีคา่ F-statistic มีค่าเท่ากับ 2.269 โดยมคี่าสัมประสิทธ์ิของค่าคงท่ีเป็น
บวก 

จะเห็นว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลกับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายภุาระหนีส้ิน ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 คือ   อาชีพก่อน
เกษียณอายุประกอบอาชีพเกษตรกร(OOC1) อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป (OOC6) จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว (NOF) และการลงทุนกอ่นเกษียณอายุแบบประกันสังคม (INV4) ซึ่งสามารถอภิปรายความสมัพันธ์ของตัวแปรตัวดังนี ้

อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพเกษตรกร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุดา้นภาระหนี้สิน ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก บุคคลที่มีอาชีพก่อนเกษียณประกอบอาชีพเกษตรกร หนี้สินที่เกิดขึน้จากการกู้ยืมเพื่อมากลงทุนใน
การปรับปรุงในพ้ืนท่ีการเกษตรของตนหรือการยมืมาใช้จ่ายในช่วงที่ประสบจากภัยธรรมชาติ จึงส่งผลให้อาชีพก่อนเกษียณอายุ
ประกอบอาชีพเกษตรกรมีภาระหนี้สิน 

อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านหนี้สิน ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก บุคคลที่มีอาชีพก่อนเกษียณประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปไดร้ับค่าจา้งในแต่ละเดือนไมเ่พียงพอต่อ
การด ารงชีวิต จึงส่งผลให้มีการกูย้ืมเงินเพื่อมาใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันหรือเกิดเหตุการที่ฉุกเฉินจ าเปน็ต้องการเงินท่ีเร่งด่วนและเกดิ
เป็นหนี้สินท่ีต้องรับชอบ 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว ทั่วไป มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุดา้นหนีส้ิน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน เนื่องจาก การอาศัยอยู่ในครอบครัวใหญ่ ส่งผลให้มีค่าใช่จ่ายภายในครอบครัวท่ีมากกว่ารายได้ที่ไดร้ับ ซึ่งความ
รับผิดชอบรายจ่ายในครอบครัวอาจจะอยู่ในการควบคมุของผู้สูงอาย ุ เมื่อรายได้ท่ีไมเ่พียงพอต่อรายจ่ายจึงส่งผลให้มีการกู้ยืมเงิน
เพื่อมาใช้จ่ายภายในครอบครัวและเกิดเป็นหนี้สินที่ต้องรับชอบ 

การลงทุนก่อนเกษียณอายุแบบประกันสังคม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายดุ้านภาระหนี้สิน ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก บุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชนจะมีการออมในรูปแบบประกันสังคมที่หักจากเงินเดือน
ในแต่ละเดือนเพื่อเข้ากองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นรายจ่ายส่วนหน่ึงของการท างานก่อนเกษียณหรือในอีกทางหนึ่งเป็นหนี้สินท่ีต้อง
ช าระทุกๆเดือนแต่เมื่อเกษียณอายกุารท างานจะได้รับเงินคืนตามนโยบายของกองทุนประกันสังคม 

- ระดับปัญหาและอุปสรรคทางการเงินของผู้สูงอาย ุ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัญหาและอุปสรรคทางการเงินของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีอ าเภอสะเดา จังหวัด

สงขลาโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย โดยสามารถจ าแนกไดเ้ป็นด้านย่อย พบว่า ระดับปญัหาและอุปสรรคด้านความรู้ดา้นการจดัการ
การเงินอยู่ระดับน้อย กล่าวได้ว่า ข้อค าถามเกี่ยวกับท่านมีความรู้เกี่ยวกับคิดอัตราดอกเบีย้เงินกู้และเงินฝากทั้งแบบคงที่และจาก
การลงทุนในรูปแบบตา่งๆ ท่านมีความรู้เกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ท าให้จ านวนเงินเท่าเดิมมีมลูค่าหรืออ านาจซือ้ลดลง ท่านมีความรูเ้กี่ยวกับ
การลงทุนหรือการออมใน รูปแบบต่างๆ เช่น หุ้น ทีด่ิน บ้านเพื่อใช้เช่า การฝากออมทรัพย์ ฝากประจ า การซื้อสลาก ธกส.หรือสลาก
ออมสิน และท่านไดร้ับข้อมูลขา่วสารเกีย่วกับเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุอยู่ในระดับน้อย ระดบัปัญหาและอุปสรรคด้านวินัยทางการเงินอยู่
ในระดับปานกลาง กล่าวได้ว่า ข้อค าถามเกี่ยวกับท่านมีคา่ใช้จ่ายเงินเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างคุ้มค่ากับความเหนื่อยยากของ
ท่าน สิ่งที่ท่านจ่ายเงินเพื่อในการตอบสนองหรือส่งเสรมิเป้าหมายในชีวิตของท่านที่ได้ว่างไว้ ท่านมีการจัดสรรงบประมาณรายรบั-
รายจ่ายอยา่งดีเพื่อควบคุมคา่ใช้จ่ายของท่านไม่ให้เกินความจ าเป็น และท่านมีจดัสรรรายได้เพือ่ดูแลรักษาสุขภาพ (ค่า
รักษาพยาบาล ,ค่าออกก าลังกาย, ค่าอาหารเสรมิ) อยู่ในระดับปานกลาง และระดับปัญหาและอุปสรรคด้านภาระหนี้สินอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด กล่าวว่า ข้อค าถามเกีย่วกับท่านมีการกู้เงินในระบบเพื่อไปลงทุนและเป็นทุนในการด าเนินชีวิตประจ าของท่าน ( กู้เพื่อ
การเกษตร,กู้เพื่อลงทุน,กู้ซื้อบ้าน ) ท่านมีการกู้ยืมเงินนอกระบบ (กู้ยมืจากคนรอบข้าง การเล่นแชร์) ทา่นมีหนี้อื่นๆที่ต้องรับผิดชอบ
ในปัจจุบัน (การผ่อนสินคา้,ผ่อนรถ)  และท่านมีรายได้ที่เพียงพอต่อการช าระหนีส้ิ้นท่ีท่านรับผิดชอบ อยู่ในระดับน้อยทีสุ่ด 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. พฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุ ได้แก่ รายได้ และรายจ่าย มีผลต่อพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุในอ าเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกีย่วข้องที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ควรจะส่งเสริมให้มีการจดัการอบรม
อบรมการสร้างรายได้หรือมีการจดัตั้งกลุ่มแม่บ้านในหมู่บ้านแต่ละบา้นท่ีชัดเจนโดยการให้ผูสู้งอายุมาเข้ากิจกรรม เพื่อเป็นอีก
ช่องทางหนึ่งที่สามารถสร้างรายไดใ้ห้กับผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุท่ีมรีายได้ที่เพียงพอต่อรายจ่ายทีผู่้สูงอายุต้องรับผดิและลด
ความเครยีดจากการอยู่บ้านเพยีงอย่างเดียว 

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤตกิรรมทางการเงินของผู้สูงอายุ พบว่า อาชีพก่อนเกษตรอายุประกอบอาชีพเกษตรกรมี
อิทธิพลต่อรายได้ รายจ่ายและหนี้สินของผู้สูงอายุแต่อาชีพก่อนเกษตรอายุประกอบอาชีพเกษตรกรไม่มีอิทธิพลกับเงินออม ดังนั้น
หน่วยงานจากรัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร ควรเข้ามาให้ความรู้การด าเนินงานหรือจัดการอบรมภายในชุมชน
ของเกษตรกร เพื่อให้บุคคลที่มีอาชีพเกษตรสามารถน าความรู้หรือค าแนะน าไปปรับใช้กับพ้ืนท่ีการเกษตรของแต่ละคนไดแ้ละสรา้ง
รายได้ได้อย่างเพียงพอต่อรายจ่ายและได้ลดภาระหนีส้ินของตน เมือ่มีเงินเหลือก็จะสามารถน าไปออมหรือลงในแบบต่างๆ จะลด
ปัญหาการเป็นหนี้สินของเกษตรกรลงหรือหน่วยงานจากรัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตรสามารถน าข้อมลูที่ไดจ้าก
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

R2 = 0.409 Adjusted R2 = 0.367 D.W. = 1.565 F-statistic = 9.736 
ผลแสดงการวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านการออม ยังพบว่าการสมการ

วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุดา้นการออม มีค่า R2 มีค่าเท่ากับ 0.409 
แสดงว่าตัวแปรอสิระเหล่านี้สามารถอธิบายรายจ่ายของผู้สูงอายไุด้ คิดเป็นร้อยละ 40.9 โดยสมมติให้ปัจจัยอื่นๆคงท่ี และอีกร้อยละ 
59.1 และมีค่า Adjusted R2  มีคา่เท่ากับ 0.367เป็นค่า R2 ที่ได้ปรบัค่าแล้ว หมายถึง สมัประสิทธ์ิการตัดสินใจเท่ากับร้อยละ 36.7 
นั่นคือ ตัวแปรอีกร้อยละ 8 ตัว สมามารถอธิบายรายจา่ยของผู้สูงอายุ ส่วนอีกร้อยละ 63.3 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆที่ไมไ่ด้
น ามาพิจารณา ค่า D.W. มีค่าเท่ากับ 1.565 และ มีค่า F-statistic มีค่าเท่ากับ 9.736โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิของค่าคงท่ีเป็นบวก 

จะเห็นว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านการออม ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 คือ อาชีพ
ก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ (OOC3) อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว 
(OOC5) และการลงทุนก่อนเกษียณอายุแบบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ (INV1) ซึ่งสามารถอภิปรายความสัมพันธ์ของตัวแปรตัวดังนี ้

อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือข้าราชการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของ
ผู้สูงอายุดา้นเงินออม ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก ผูสู้งอายุที่มีอาชีพเป็นพนังงานรัฐวิสาหกจิหรือข้าราชการ จะมรีายได้ที่
มั่นคงกว่าอาชีพอ่ืนๆสามารถวางแผนการรายจ่าย การออมเงินได้อย่างแน่นอนและยังมีรายได้จากกองทุนบ าเหน็จบ านาญเมื่อ
เกษียณอายุการท างาน 

อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านเงินออม ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก ผู้สูงอายุท่ีมีอาชีพประกอบธุรกจิส่วนตัวจะมีรายได้ที่ขึ้นอยู่กับผลก าไรจากการด าเนินกิจการของ
ตนเองและรายได้จากการลงทุนแบบอ่ืนๆ จึงส่งผลใหม้ีการวางแผนรายจ่าย การออมเงิน ได้อย่างแน่นอน 

การลงทุนก่อนเกษียณอายุแบบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ ความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านเงินออม 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก ผู้สูงอายุท่ีมีอาชีพก่อนเกษียณอายุเป็นพนักงานข้าราชการ จะมกีารเงินออมในรูปแบบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ โดยที่จะหักจากเงินเดือนของผู้สูงอายุคนน้ัน เพื่อเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญและจะได้รับเงินคืนในตอน
เกษียณอายุข้าราชการ 

 
 ด้านภาระหนีส้ิน 

DEBT = 191767.744  - 185478.512OOC1** - 274850.178OOC6 + 36566.382NOF +174370.520INV4  
              (0.396)         (-2.145)                   (-2.746)                 (2.000)           (2.822) 

R2 = 0.344 Adjusted R2  =  0.192 D.W. = 1.374 F-statistic  =  2.269 
ผลแสดงการวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านภาระหนี ้ ยังพบว่าการสมการ

วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุดา้นภาระหนีส้ิน มีค่า R2 มีค่าเท่ากับ 0.344 
แสดงว่าตัวแปรอสิระเหล่านี้สามารถอธิบายภาระหนีส้ินของผู้สูงอายุได้ คดิเป็นร้อยละ 34.4 โดยสมมติให้ปัจจยัอื่นๆคงที่ และอีก
ร้อยละ 65.6 และมีค่า Adjusted R2  มีค่าเท่ากับ 0.192 เป็นค่า R2 ที่ได้ปรับค่าแล้ว หมายถึง สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจเท่ากับร้อย
ละ 19.2 นั่นคือ ตัวแปรอีกร้อยละ 8 ตัว สมามารถอธิบายรายจ่ายของผู้สูงอายุ ส่วนอีกร้อยละ 80.8 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆ
ที่ไม่ได้น ามาพิจารณา ค่า D.W. มีค่าเท่ากับ 1.374 และ มีคา่ F-statistic มีค่าเท่ากับ 2.269 โดยมคี่าสัมประสิทธ์ิของค่าคงท่ีเป็น
บวก 

จะเห็นว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลกับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายภุาระหนีส้ิน ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 คือ   อาชีพก่อน
เกษียณอายุประกอบอาชีพเกษตรกร(OOC1) อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป (OOC6) จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว (NOF) และการลงทุนกอ่นเกษียณอายุแบบประกันสังคม (INV4) ซึ่งสามารถอภิปรายความสมัพันธ์ของตัวแปรตัวดังนี ้

อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพเกษตรกร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุดา้นภาระหนี้สิน ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก บุคคลที่มีอาชีพก่อนเกษียณประกอบอาชีพเกษตรกร หนี้สินที่เกิดขึน้จากการกู้ยืมเพื่อมากลงทุนใน
การปรับปรุงในพ้ืนท่ีการเกษตรของตนหรือการยมืมาใช้จ่ายในช่วงที่ประสบจากภัยธรรมชาติ จึงส่งผลให้อาชีพก่อนเกษียณอายุ
ประกอบอาชีพเกษตรกรมีภาระหนี้สิน 

อาชีพก่อนเกษียณอายุประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุด้านหนี้สิน ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก บุคคลที่มีอาชีพก่อนเกษียณประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปไดร้ับค่าจา้งในแต่ละเดือนไมเ่พียงพอต่อ
การด ารงชีวิต จึงส่งผลให้มีการกูย้ืมเงินเพื่อมาใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันหรือเกิดเหตุการที่ฉุกเฉินจ าเปน็ต้องการเงินท่ีเร่งด่วนและเกดิ
เป็นหนี้สินท่ีต้องรับชอบ 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว ทั่วไป มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุดา้นหนีส้ิน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน เนื่องจาก การอาศัยอยู่ในครอบครัวใหญ่ ส่งผลให้มีค่าใช่จ่ายภายในครอบครัวท่ีมากกว่ารายได้ที่ไดร้ับ ซึ่งความ
รับผิดชอบรายจ่ายในครอบครัวอาจจะอยู่ในการควบคมุของผู้สูงอาย ุ เมื่อรายได้ท่ีไมเ่พียงพอต่อรายจ่ายจึงส่งผลให้มีการกู้ยืมเงิน
เพื่อมาใช้จ่ายภายในครอบครัวและเกิดเป็นหนี้สินที่ต้องรับชอบ 

การลงทุนก่อนเกษียณอายุแบบประกันสังคม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายดุ้านภาระหนี้สิน ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก บุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชนจะมีการออมในรูปแบบประกันสังคมที่หักจากเงินเดือน
ในแต่ละเดือนเพื่อเข้ากองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นรายจ่ายส่วนหน่ึงของการท างานก่อนเกษียณหรือในอีกทางหนึ่งเป็นหนี้สินท่ีต้อง
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- ระดับปัญหาและอุปสรรคทางการเงินของผู้สูงอาย ุ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัญหาและอุปสรรคทางการเงินของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีอ าเภอสะเดา จังหวัด

สงขลาโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย โดยสามารถจ าแนกไดเ้ป็นด้านย่อย พบว่า ระดับปญัหาและอุปสรรคด้านความรู้ดา้นการจดัการ
การเงินอยู่ระดับน้อย กล่าวได้ว่า ข้อค าถามเกี่ยวกับท่านมีความรู้เกี่ยวกับคิดอัตราดอกเบีย้เงินกู้และเงินฝากทั้งแบบคงที่และจาก
การลงทุนในรูปแบบตา่งๆ ท่านมีความรู้เกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ท าให้จ านวนเงินเท่าเดิมมีมลูค่าหรืออ านาจซือ้ลดลง ท่านมีความรูเ้กี่ยวกับ
การลงทุนหรือการออมใน รูปแบบต่างๆ เช่น หุ้น ทีด่ิน บ้านเพื่อใช้เช่า การฝากออมทรัพย์ ฝากประจ า การซื้อสลาก ธกส.หรือสลาก
ออมสิน และท่านไดร้ับข้อมูลขา่วสารเกีย่วกับเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุอยู่ในระดับน้อย ระดบัปัญหาและอุปสรรคด้านวินัยทางการเงินอยู่
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ในปัจจุบัน (การผ่อนสินคา้,ผ่อนรถ)  และท่านมีรายได้ที่เพียงพอต่อการช าระหนีส้ิ้นท่ีท่านรับผิดชอบ อยู่ในระดับน้อยทีสุ่ด 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. พฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุ ได้แก่ รายได้ และรายจ่าย มีผลต่อพฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุในอ าเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกีย่วข้องที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ควรจะส่งเสริมให้มีการจดัการอบรม
อบรมการสร้างรายได้หรือมีการจดัตั้งกลุ่มแม่บ้านในหมู่บ้านแต่ละบา้นท่ีชัดเจนโดยการให้ผูสู้งอายุมาเข้ากิจกรรม เพื่อเป็นอีก
ช่องทางหนึ่งที่สามารถสร้างรายไดใ้ห้กับผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุท่ีมรีายได้ที่เพียงพอต่อรายจ่ายทีผู่้สูงอายุต้องรับผดิและลด
ความเครยีดจากการอยู่บ้านเพยีงอย่างเดียว 

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤตกิรรมทางการเงินของผู้สูงอายุ พบว่า อาชีพก่อนเกษตรอายุประกอบอาชีพเกษตรกรมี
อิทธิพลต่อรายได้ รายจ่ายและหนี้สินของผู้สูงอายุแต่อาชีพก่อนเกษตรอายุประกอบอาชีพเกษตรกรไม่มีอิทธิพลกับเงินออม ดังนั้น
หน่วยงานจากรัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร ควรเข้ามาให้ความรู้การด าเนินงานหรือจัดการอบรมภายในชุมชน
ของเกษตรกร เพื่อให้บุคคลที่มีอาชีพเกษตรสามารถน าความรู้หรือค าแนะน าไปปรับใช้กับพ้ืนท่ีการเกษตรของแต่ละคนไดแ้ละสรา้ง
รายได้ได้อย่างเพียงพอต่อรายจ่ายและได้ลดภาระหนีส้ินของตน เมือ่มีเงินเหลือก็จะสามารถน าไปออมหรือลงในแบบต่างๆ จะลด
ปัญหาการเป็นหนี้สินของเกษตรกรลงหรือหน่วยงานจากรัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตรสามารถน าข้อมลูที่ไดจ้าก
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กำรศึกษำคุณภำพชีวิตของผู้ทุพพลภำพจังหวัดสงขลำ 

รักษ์ทิวา ขุนต่างตา1 และบุษกร ถาวรประสิทธิ์2*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การทุพพลภาพอาจมีหลายสาเหตุ ได้แก่ พิการมาแต่ก�าเนิด ประสบอุบัติเหตุท�าให้สูญเสียอวัยวะ การเป็นโรคภัยต่างๆ 

เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคในการด�ารงชีวิตทั้งการใช้ชีวิตประจ�าวัน การเดินทางหรือการท�างาน 

วตัถปุระสงค์ : เพือ่ศกึษาคณุภาพชวีติของผูท้พุพลภาพ และเพือ่ศกึษาปัจจยัส่วนบคุคลทีม่อีทิธพิลต่อคณุภาพชวีติของผูท้พุพลภาพ

ในจังหวัดสงขลา 

วิธีกำรศึกษำ : ประชากรคือผู้ทุพพลภาพในจังหวัดสงขลา โดยเก็บตัวอย่างจ�านวน 100 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ เกณฑ์ลิเคิร์ท และ การวิเคราะห์ Ordinal Logistics Regression(OLR) 

ผลกำรศึกษำ : พบว่า ผู้ทุพพลภาพส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 41 ปี สถานภาพโสด จ�านวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4 คน 

ระดับประถมศึกษาหรือต�่ากว่า ส่วนใหญ่ไม่ประกอบอาชีพ มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 1,140 บาท โดยส่วนใหญ่จะทุพพลภาพทางการ

เคลือ่นไหวหรอืร่างกาย และมรีะยะเวลาของความทพุพลภาพเฉลีย่ 21 ปี ส�าหรบัค่าเฉลีย่ของระดบัคณุภาพชวีติของผูท้พุพลภาพใน

ด้านร่างกาย ด้านจติใจ ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม และด้านสิง่แวดล้อม โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง การวเิคราะห์ปัจจัยทีม่อีทิธพิล

ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ทุพพลภาพ พบว่า รายได้ต่อเดือน จ�านวนสมาชิกในครอบครัวและระดับการศึกษา มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต

ของผู้ทุพพลภาพ ณ ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 

วจิำรณ์และสรปุ : ผูท้พุพลภาพส่วนใหญ่จะทพุพลภาพทางการเคลือ่นไหวหรอืร่างกาย โดยมรีะดบัคุณภาพชวีติอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ส�าหรับปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อคณุภาพชีวติของผูท้พุพลภาพ ไดแก่ รายได้ต่อเดอืน จ�านวนสมาชิกในครอบครวัและระดบัการศึกษา 

ค�ำส�ำคัญ: คุณภาพชีวิต ผู้ทุพพลภาพ จังหวัดสงขลา
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The Study of the Quality of Life of the Disability People in Songkhla Province

Ragtiva Khuntangta1 and Bussagone Tavonprasith2*

Abstract 

Introduction : Disability may have many causes such as birth defects, accident causing loss of organs and 

various diseases which have a problem of obstacles in living both daily life, travel, and work. 

Objective : To study the quality of life of the disability people and to study the factors that influence the 

quality of life of the disability people in Songkhla province. 

Methods : The population were the disability People in Songkhla province. The samples were collected from 

100 sets. The statistics used for data analysis were Average, Percentage, Likert’s Criteria, and Ordinal Logistics 

Regression (OLR). 

Results : The study indicated that most people with disabilities are male, 41 years old, single, 4 persons in the 

number of household family, and primary or lower of education. Most of them were not professionals with an 

average monthly income of 1,140 baht. There were mobility or physical disability and the period of disability 

were average of 21 years. For the average level, the disability people had a quality of life in the physical, psy-

chological, social relations were a moderate level. The factors affecting the quality of life of the disability 

people found that monthly income, number of household family, and education level at the 0.05 significance level. 

Conclusion : The disability People were mobility or physical disability. The average level of the quality of life 

were a moderate level. The factors affecting the quality of life of the disability people found that monthly 

income, number of household family, and education.

Keywords : Quality of Life, Disability People, Songkhla Province
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บทนํา 

ประชากรเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ อยางไรก็ตามไมใชประชากรทุกคนจะมีสุขภาพรางการท่ี

สมบูรณ ดังเชนบุคคลท่ีทุพพลภาพ คือบุคคลท่ีหยอนกําลังความสามารถท่ีจะประกอบการงานตามปรกติได หรือเรียกไดวาคนพิการ 

ซ่ึงอาจจะเปนคนพิการมาแตกําเนิดหรือเปนคนท่ีประสบอุบัติเหตุหรือโรคภัยตางๆทําใหเกิดการพิการของรางกายเปนตน และจาก

ขอมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงขอมนุษย ณ เดือนสิงหาคมปพ.ศ. 2560  มีจํานวนคนพิการในประเทศไทย

จํานวน 1,802,499  คน แบ ง เปนชายจํานวน 950,007 คนและหญิงจํ านวน 850,492 คนโดยพิการหลายประเภท 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2552) ไดอธิบายประเภทของคนพิการ 7 ประเภทดังนี้ ความพิการทางการเห็น ความพิการทางการไดยิน

หรือสื่อความหมาย ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ความพิการทางสติปญญา 

ความพิการทางการเรียนรู และความพิการทางออทิสติก จากความพิการดังกลาวเปนปญหาอุปสรรคในการดํารงชีวิตของคนพิการ

เปนอยางมากไมวาจะเปนการใชชีวิตประจําวัน การเดินทางหรือแมแตการทํางาน อยางไรก็ตามถึงแมวาคนพิการจะดูดอย

ความสามารถ มีอุปสรรคในการดํารงชีวิตแตคนพิการเหลานี้ก็เปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาและยังเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ

ไดทัดเทียมกับบุคคลท่ัวไปได 

     ในระยะเวลาท่ีผานมาประเทศไทยมีการพัฒนาท้ังเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางรวดเร็วและในจังหวัดสงขลาก็เปนจังหวัด

ท่ีเปนแหลงเศรษฐกิจท่ีสําคัญของภาคใต  ซ่ึงมีการพัฒนาดานตางๆอยูตลอดเวลา  ดังนั้นจึงตองอาศัยทรัพยากรมนุษยท่ีเปนแรงขับ

เคลื่อนท่ีสําคัญในการพัฒนาดังกลาวและคนพิการก็เปนแรงงานท่ีสําคัญ    จากขอมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงขอมนุษย ณ เดือนพฤศจิกายนปพ.ศ. 2560  มีจํานวนผูพิการในจังหวัดสงขลา จํานวน 28,887 คน แบงเปนชายจํานวน 

15,895 คนและหญิงจํานวน 12,992 คน โดยพิการทางการเคลื่อนไหวหรือรางกายมมากท่ีสุดคือจํานวน 12,198 รองลงมาคือ

พิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย จํานวน 6,290 คน ซ่ึงเปนจํานวนท่ีสูงมาก แตหากรัฐบาลสรางอาชีพท่ีตรงตอทักษะ

ความสามารถของคนพิการแตละคนมีก็จะทําใหสรางประโยชนใหแกประเทศได จะทําใหประเทศพัฒนาไปได   แตอยางไรก็ตามคน

พิการก็ลวนตองการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึนไปดวยและรัฐบาลก็มีนโยบายชวยเหลือคนพิการ  เชนลดเวนภาษีบางประเภท 

เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการหรือโรงเรียนเอกชนจางคนพิการมาทํางานใหมากข้ึน และการใหเบี้ยยัง

ชีพคนพิการเดือนละ800รอยบาท เปนตน แตก็ยังไมเพียงพอท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการใหดีข้ึนไดทุกคนเพราะคาจาง

แรงงานคนพิการนั้นคอนขางตํ่าและคนพิการบางรายก็ตองมีภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาลอยู จึงทําใหยังมีคนพิการท่ีมี

คุณภาพชีวิตท่ีไมคอยดีอยูมากและโดยเฉพาะปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงท้ังเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้นทํา

ใหอัตราคาครองชีพท่ีสูงข้ึนสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชากรและโดยอยางย่ิงสงผลกระทบตอคนพิการเปนอยางมากท่ีจะ

ดํารงชีวิตไปควบคูกับการพัฒนาของเศรษฐกิจและสังคม  

         จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหมีความสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพชีวิตของผูทุพพลภาพในจังหวัดสงขลา  ในประเด็นท่ี

เกี่ยวกับเพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของผูทุพพลภาพ และเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของผูทุพพลภาพใน

จังหวัดสงขลา เพ่ือใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแกกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ และกระทรวง ทบวงกรมตางๆ ไดใชเปนขอมูลในการวางแผน พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนพิการตอไป 

    

วัตถุประสงคของการวิจัย 

         1. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของผูทุพพลภาพในจังหวัดสงขลา  

2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของผูทุพพลภาพในจังหวัดสงขลา 
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วิธีการศึกษา 

- ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ คนพิการท่ีกําหนดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษยในจังหวัดสงขลา 7 ประเภท ไดแก ความพิการทางการเห็น ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย ความพิการทางการ

เคลื่อนไหวหรือทางรางกาย ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ความพิการทางสติปญญา ความพิการทางการเรียนรู และความ

พิการทางออทิสติก ซ่ึงจากขอมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (2560) ณ พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

จังหวัดสงขลามีผูพิการท้ังสิ้น 28,887 คน แบงเปนชายจํานวน 15,895 คนและหญิงจํานวน 12,992 คน กลุมตัวอยางจากการ

คํานวณขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรของ ทาโร ยามาเน ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 90% ไดจํานวนตัวอยางจํานวน 100 ชุด ซ่ึงในการ

จัดเก็บตัวอยางจะจัดเก็บ ณ โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลาท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังประเภทผูปวยในและผูปวยนอก จนไดขอมูล

ครบตามจํานวนตัวอยางท่ีไดระบุไว 

- ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดตอเดือน จํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว ระดับการศึกษา ประเภทของความพิการ และระยะเวลาพิการ 

2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คุณภาพชีวิตของคนพิการ แบงเปน ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานความสัมพันธ

ทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม 

- สถิติท่ีใชในการวิจัย 

       สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประมาณคาของลิเครท และสมการ

ถดถอยโลจิสติกสแบบอันดับ (Ordinal  Logistic  Regression : OLR) โดยมีเกณฑและแบบจําลอง ดังนี้ 

- เกณฑการประมาณคาของลิเครท กําหนดคาน้ําหนักคะแนนตัวเลือกแตละขอและแปลความหมายของคะแนนตามแบบ 

Likert ดังนี้ 

                   ระดับคุณภาพชีวิต                                  ระดับคะแนน 

                       สูงท่ีสุด                                         5 

                     สูง                                                4 

                    ปานกลาง                                         3 

                  ตํ่า                                               2 

                   ตํ่าท่ีสุด                                           1 

       โดยคาเฉลี่ยของระดับคุณภาพชีวิตเฉลี่ยท่ีคํานวณไดมีความหมายตอไปนี้ 

                       คาเฉลี่ยระหวาง 3.68 - 5.00  หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีระดับคุณภาพชีวิตสูง 

                       คาเฉลี่ยระหวาง 2.34 – 3.67 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีระดับคุณภาพปานกลาง 

                       คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 2.33 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีระดับคุณภาพชีวิตตํ่า    

                        

 -แบบจําลองสมการถดถอยโลจิสติกสแบบอันดับ (Ordinal  Logistic  Regression : OLR) 

 Logit 1  = In  (Pr(QUA≤1))/(Pr(QUA>1)) = α + β1SEX + β2AGE +β3STA1 + β4STA2 + β5OCC1 +  

β6OCC2 + β7INC + β8NF + β9 EDU1 + β10EDU2 + β11COD1 + β12COD2 + β13COD3 + β14TLD 

            Logit 2 = In  (Pr(QUA≤2))/(Pr(QUA>2)) = α + β1SEX + β2AGE +β3STA1 + β4STA2 + β5OCC1 +  

β6OCC2 + β7INC + β8NF + β9 EDU1 + β10EDU2 + β11COD1 + β12COD2 + β13COD3 + β14TLD  

 

โดยท่ี  Yi = ระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ แบงเปนระดับคุณภาพชีวิตสูง(3) กลาง(2) และตํ่า(1)  

   SEX  = เพศ (1= ชาย  0 = หญิง) 

AGE  = อายุ (ป) 

STA1  =  สถานภาพโสด 

STA2  =  สถานภาพสมรส 

OOC1  =  ไมประกอบอาชีพ 

 OOC2 =  อาชีพรับจาง 

 INC = รายไดตอเดือน (บาท) 

NF  = จํานวนสมาชิกในครอบครัว (คน) 

EDU1 =  ระดับการศึกษาประถมศึกษา 

  EDU2 =  ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตน 

 COD1 =  พิการทางการเห็น 

            COD2 =  พิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย 

            COD3 =  พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย 

TLD =  ระยะเวลาพิการ (ป) 

  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 - ขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามพบวาคนพิการสวนใหญเปนเพศชาย โดยเพศชายคิดเปนรอยละ54.00 และเพศหญิง

คิดเปนรอยละ 46.00  มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 41.00    สมรส คิดเปนรอยละ 35.00  หมาย คิดเปนรอยละ16.00   อยา

ราง/แยกกันอยู คิดเปนรอยละ 8.00    คนพิการสวนใหญไมประกอบอาชีพ คิดเปนรอยละ 46.00  รองลงมาคือ รับจาง  คิดเปน

รอยละ 24.00      ระดับการศึกษาสวนใหญจะมีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากวา คิดเปนรอยละ 74.00  รองลงมา

มัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 7.00  คนพิการสวนใหญจะพิการทางการเคลื่อนไหวหรือรางกาย คิดเปนรอยละ 50.00 

รองลงมาคือพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย คิดเปนรอยละ 24.00 การวิเคราะหอายุ รายไดตอเดือน จํานวนสมาชิกใน

ครอบครัวและระยะเวลาพิการโดยหาคาเฉลี่ย  ผลปรากฏวาคนพิการจะมีอายุเฉลี่ย 40.70 ป  มีรายไดตอเดือนเฉลี่ย 1,140 บาท มี

จํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 3.70 คน  ระยะเวลาของความพิการเฉลี่ย 20.50  ป 

- การวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิต  

             จากการศึกษาโดยการทําการสํารวจกลุมตัวอยางจํานวน 100 ชุด  จากคนพิการในจังหวัดสงขลา  โดยเลือกตอบ 5 

ระดับคุณภาพชีวิตในดานรางกาย ดานจิตใจ ดานความสัมพันธทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม โดยใชเกณฑ Likert สามารถอธิบาย

ไดดังตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการประเมินคุณภาพชีวิตของคนพิการ ดังนี้  

 เม่ือพิจารณาคุณภาพชีวิต ดานรางกายของคนพิการ จังหวัดสงขลา ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.13 จะมีคุณภาพชีวิตดาน

รางกาย อยูในระดับปานกลาง หากพิจารณาจากคาเฉลี่ยภายในกลุมแลวคนพิการพอใจกับการนอนหลับมีคาเฉลี่ยภายในกลุมสูงสุด 

ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.37  แตความสามารถท่ีจะไปไหนมาไหนดวยตนเองมีคาเฉลี่ยภายในกลุมต่ําสุด   ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.97  
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วิธีการศึกษา 

- ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ คนพิการท่ีกําหนดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษยในจังหวัดสงขลา 7 ประเภท ไดแก ความพิการทางการเห็น ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย ความพิการทางการ

เคลื่อนไหวหรือทางรางกาย ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ความพิการทางสติปญญา ความพิการทางการเรียนรู และความ

พิการทางออทิสติก ซ่ึงจากขอมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (2560) ณ พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

จังหวัดสงขลามีผูพิการท้ังสิ้น 28,887 คน แบงเปนชายจํานวน 15,895 คนและหญิงจํานวน 12,992 คน กลุมตัวอยางจากการ

คํานวณขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรของ ทาโร ยามาเน ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 90% ไดจํานวนตัวอยางจํานวน 100 ชุด ซ่ึงในการ

จัดเก็บตัวอยางจะจัดเก็บ ณ โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลาท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังประเภทผูปวยในและผูปวยนอก จนไดขอมูล

ครบตามจํานวนตัวอยางท่ีไดระบุไว 

- ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดตอเดือน จํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว ระดับการศึกษา ประเภทของความพิการ และระยะเวลาพิการ 

2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คุณภาพชีวิตของคนพิการ แบงเปน ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานความสัมพันธ

ทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม 

- สถิติท่ีใชในการวิจัย 

       สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประมาณคาของลิเครท และสมการ

ถดถอยโลจิสติกสแบบอันดับ (Ordinal  Logistic  Regression : OLR) โดยมีเกณฑและแบบจําลอง ดังนี้ 

- เกณฑการประมาณคาของลิเครท กําหนดคาน้ําหนักคะแนนตัวเลือกแตละขอและแปลความหมายของคะแนนตามแบบ 

Likert ดังนี้ 

                   ระดับคุณภาพชีวิต                                  ระดับคะแนน 

                       สูงท่ีสุด                                         5 

                     สูง                                                4 

                    ปานกลาง                                         3 

                  ตํ่า                                               2 

                   ตํ่าท่ีสุด                                           1 

       โดยคาเฉลี่ยของระดับคุณภาพชีวิตเฉลี่ยท่ีคํานวณไดมีความหมายตอไปนี้ 

                       คาเฉลี่ยระหวาง 3.68 - 5.00  หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีระดับคุณภาพชีวิตสูง 

                       คาเฉลี่ยระหวาง 2.34 – 3.67 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีระดับคุณภาพปานกลาง 

                       คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 2.33 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีระดับคุณภาพชีวิตตํ่า    

                        

 -แบบจําลองสมการถดถอยโลจิสติกสแบบอันดับ (Ordinal  Logistic  Regression : OLR) 

 Logit 1  = In  (Pr(QUA≤1))/(Pr(QUA>1)) = α + β1SEX + β2AGE +β3STA1 + β4STA2 + β5OCC1 +  

β6OCC2 + β7INC + β8NF + β9 EDU1 + β10EDU2 + β11COD1 + β12COD2 + β13COD3 + β14TLD 

            Logit 2 = In  (Pr(QUA≤2))/(Pr(QUA>2)) = α + β1SEX + β2AGE +β3STA1 + β4STA2 + β5OCC1 +  

β6OCC2 + β7INC + β8NF + β9 EDU1 + β10EDU2 + β11COD1 + β12COD2 + β13COD3 + β14TLD  

 

โดยท่ี  Yi = ระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ แบงเปนระดับคุณภาพชีวิตสูง(3) กลาง(2) และตํ่า(1)  

   SEX  = เพศ (1= ชาย  0 = หญิง) 

AGE  = อายุ (ป) 

STA1  =  สถานภาพโสด 

STA2  =  สถานภาพสมรส 

OOC1  =  ไมประกอบอาชีพ 

 OOC2 =  อาชีพรับจาง 

 INC = รายไดตอเดือน (บาท) 

NF  = จํานวนสมาชิกในครอบครัว (คน) 

EDU1 =  ระดับการศึกษาประถมศึกษา 

  EDU2 =  ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตน 

 COD1 =  พิการทางการเห็น 

            COD2 =  พิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย 

            COD3 =  พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย 

TLD =  ระยะเวลาพิการ (ป) 

  

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 - ขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามพบวาคนพิการสวนใหญเปนเพศชาย โดยเพศชายคิดเปนรอยละ54.00 และเพศหญิง

คิดเปนรอยละ 46.00  มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 41.00    สมรส คิดเปนรอยละ 35.00  หมาย คิดเปนรอยละ16.00   อยา

ราง/แยกกันอยู คิดเปนรอยละ 8.00    คนพิการสวนใหญไมประกอบอาชีพ คิดเปนรอยละ 46.00  รองลงมาคือ รับจาง  คิดเปน

รอยละ 24.00      ระดับการศึกษาสวนใหญจะมีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากวา คิดเปนรอยละ 74.00  รองลงมา

มัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 7.00  คนพิการสวนใหญจะพิการทางการเคลื่อนไหวหรือรางกาย คิดเปนรอยละ 50.00 

รองลงมาคือพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย คิดเปนรอยละ 24.00 การวิเคราะหอายุ รายไดตอเดือน จํานวนสมาชิกใน

ครอบครัวและระยะเวลาพิการโดยหาคาเฉลี่ย  ผลปรากฏวาคนพิการจะมีอายุเฉลี่ย 40.70 ป  มีรายไดตอเดือนเฉลี่ย 1,140 บาท มี

จํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 3.70 คน  ระยะเวลาของความพิการเฉลี่ย 20.50  ป 

- การวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิต  

             จากการศึกษาโดยการทําการสํารวจกลุมตัวอยางจํานวน 100 ชุด  จากคนพิการในจังหวัดสงขลา  โดยเลือกตอบ 5 

ระดับคุณภาพชีวิตในดานรางกาย ดานจิตใจ ดานความสัมพันธทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม โดยใชเกณฑ Likert สามารถอธิบาย

ไดดังตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการประเมินคุณภาพชีวิตของคนพิการ ดังนี้  

 เม่ือพิจารณาคุณภาพชีวิต ดานรางกายของคนพิการ จังหวัดสงขลา ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.13 จะมีคุณภาพชีวิตดาน

รางกาย อยูในระดับปานกลาง หากพิจารณาจากคาเฉลี่ยภายในกลุมแลวคนพิการพอใจกับการนอนหลับมีคาเฉลี่ยภายในกลุมสูงสุด 

ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.37  แตความสามารถท่ีจะไปไหนมาไหนดวยตนเองมีคาเฉลี่ยภายในกลุมต่ําสุด   ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.97  
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการประเมินคุณภาพชีวิตของคนพิการ 

 

รายการ 

 

�� 

 

S.D 

 

ระดับคุณภาพชีวิต 

ดานรางกาย 3.13 0.642 ปานกลาง 

1.ทานมีความสามารถที่จะทําส่ิงตางๆที่ตองการมากนอยเพียงใด 3.07 0.769 ปานกลาง 

2.ทานมีกําลังเพียงพอที่จะทําส่ิงตางๆในแตละวันไหม(ทั้งเร่ืองงาน หรือการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน) 

3.11 0.764 ปานกลาง 

3.ทานพอใจกับการนอนหลับของทานมากนอยเพียงใด 3.37 0.747 ปานกลาง 

4.ทานรูสึกพอใจมากนอยแคไหนที่สามารถทําอะไรๆผานไปไดในแตละวัน 3.14 0.711 ปานกลาง 

5.ทานสามารถไปไหนมาไหนดวยตนเองไดดีเพียงใด 2.97 1.114 ปานกลาง 

ดานจิตใจ 3.29 0.590 ปานกลาง 

6.ทานรูสึกพอใจในชีวิต(เชนมีความสุข ความสงบ มีความหวัง)มากนอย

เพียงใด 

3.33 0.762 ปานกลาง 

7.ทานมีสมาธิในการทํางานตางๆดีเพียงใด 3.03 0.810 ปานกลาง 

8.ทานรูสึกพอใจในตนเองมากนอยแคไหน 3.18 0.672 ปานกลาง 

9.ทานยอมรับหนาตาของตนเองไดไหม 3.47 0.745 ปานกลาง 

10.ทานมีความรูสึกดี  เชนรูสึกมีความสุข สดชื่น แจมใส บอยแคไหน 3.45 0.744 ปานกลาง 

ดานความสัมพันธทางสังคม 3.35 0.504 ปานกลาง 

11.ทานพอใจตอการผูกมิตรหรือเขากับคนอ่ืนอยางที่ผานมาแคไหน 3.44 0.756 ปานกลาง 

12.ทานพอใจกับการชวยเหลือที่เคยไดรับจากเพ่ือนๆแคไหน 3.28 0.668 ปานกลาง 

13.ทานสามารถแสดงสีหนายิ้มแยมใหกับคนอ่ืนได 3.82 0.702 สูง 

14.ทานพอใจกับการชวยเหลือของคนอ่ืนนอกจากญาติพ่ีนองมากนอย

เพียงใด 

3.27 0.633 ปานกลาง 

15.ทานสามารถพูดคุยแสดงความคิดเห็นในเร่ืองตางๆกับคนอ่ืนได 2.96 0.942 ปานกลาง 

ดานสิ่งแวดลอม 3.36 0.472 ปานกลาง 

16.ทานรูสึกวาชีวิตมีความมั่นคงปลอดภัยดีไหมในแตละวัน 3.53 0.627 ปานกลาง 

17.ทานพอใจกับสภาพบานเรือนที่อยูตอนนี้มากนอยเพียงใด 3.35 0.657 ปานกลาง 

18.ทานมีเงินพอใชจายตามความจําเปนมากนอยเพียงใด 2.96 0.549 ปานกลาง 

19.ทานพอใจที่จะสามารถไปใชบริการสาธารณะสุขไดตามความจําเปน

เพียงใด 

3.41 0.668 ปานกลาง 

20.สภาพแวดลอมดีตอสุขภาพของทานมากนอยเพียงใด 3.57 0.640 ปานกลาง 

คุณภาพชีวิตของคนพิการโดยรวม 3.28 0.454 ปานกลาง 

 

ดานจิตใจของคนพิการ จังหวัดสงขลา ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.29 จะมีคุณภาพชีวิตดานจิตใจ อยูในระดับปานกลาง หาก

พิจารณาจากคาเฉลี่ยภายในกลุมแลวคนพิการยอมรับหนาตาของตนเองไดมีคาเฉลี่ยภายในกลุมสูงสุด ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35  

แตมีสมาธิในการทํางานตางๆมีคาเฉลี่ยภายในกลุมตํ่าสุด   ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.03  

ดานความสัมพันธทางสังคมของคนพิการ จังหวัดสงขลา ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35 จะมีคุณภาพชีวิตดานความสัมพันธ

ทางสังคม อยูในระดับปานกลาง หากพิจารณาจากคาเฉลี่ยภายในกลุมแลวคนพิการสามารถแสดงสีหนาย้ิมแยมใหกับคนอ่ืนได มี

คาเฉลี่ยภายในกลุมสูงสุด ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57  แตสามารถพูดคุยแสดงความคิดเห็นในเร่ืองตางๆกับคนอ่ืนมีคาเฉลี่ยภายใน

กลุมตํ่าสุด   ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.96  

ดานสิ่งแวดลอมของคนพิการ จังหวัดสงขลา ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.36 จะมีคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม อยูในระดับปาน

กลาง หากพิจารณาจากคาเฉลี่ยภายในกลุมแลวคนพิการมีสภาพแวดลอมดีตอสุขภาพ มีคาเฉลี่ยภายในกลุมสูงสุด ซ่ึงมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.47  แตมีเงินพอใชจายตามความจําเปน มีคาเฉลี่ยภายในกลุมตํ่าสุด   ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.96  

คุณภาพชีวิตโดยรวม พบวา คนพิการในจังหวัดสงขลา มีคุณภาพชีวิตในแตละดานอยูในระดับปากลาง ท้ังดานรางกาย  

ดานจิตใจ  ดานความสัมพันธทางสังคมและดานสิ่งแวดลอม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28    เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในแตละ

ดานพบวา คุณภาพชีวิตของคนพิการ จังหวัดสงขลา ดานรางกายเปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยของดานตํ่าท่ีสุด ไดแก ความสามารถท่ีจะทํา

สิ่งตางๆท่ีตองการ มีกําลังเพียงพอท่ีจะทําสิ่งตางๆในแตละวัน(ท้ังเร่ืองงาน หรือการดําเนินชีวิตประจําวัน) พอใจกับการนอนหลับ   

ความพอใจท่ีสามารถทําอะไรๆผานไปไดในแตละวัน สามารถไปไหนมาไหนดวยตนเอง   สวนคุณภาพชีวิตของคนพิการ จังหวัด

สงขลา ดานสิ่งแวดลอมเปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยของดานสูงท่ีสุด ไดแก ชีวิตมีความม่ันคงปลอดภัย  พอใจกับสภาพบานเรือน  มีเงิน

พอใชจายตามความจําเปน  พอใจท่ีจะสามารถไปใชบริการสาธารณะสุขไดตามความจําเปน สภาพแวดลอมดีตอสุขภาพ  

ซ่ึงสามารถอภิปรายไดวาคนพิการในจังหวัดสงขลา มีคุณภาพชีวิตในแตละดานอยูในระดับปากลาง ท้ังดานรางกาย  ดาน

จิตใจ  ดานความสัมพันธทางสังคมและดานสิ่งแวดลอม และเม่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในแตละดานพบวา คุณภาพชีวิตของคน

พิการ จังหวัดสงขลา ดานรางกายเปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยของดานตํ่าท่ีสุด ไดแก ความสามารถท่ีจะทําสิ่งตางๆท่ีตองการ มีกําลังเพียง

พอท่ีจะทําสิ่งตางๆในแตละวัน(ท้ังเรื่องงาน หรือการดําเนินชีวิตประจําวัน) พอใจกับการนอนหลับ   ความพอใจท่ีสามารถทําอะไรๆ

ผานไปไดในแตละวัน สามารถไปไหนมาไหนดวยตนเอง   สวนคุณภาพชีวิตของคนพิการ จังหวัดสงขลา ดานสิ่งแวดลอมเปนดานท่ี

มีคาเฉลี่ยของดานสูงท่ีสุด ไดแก ชีวิตมีความม่ันคงปลอดภัย  พอใจกับสภาพบานเรือน  มีเงินพอใชจายตามความจําเปน  พอใจท่ี

จะสามารถไปใชบริการสาธารณะสุขไดตามความจําเปน สภาพแวดลอมดีตอสุขภาพ 

 

- การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของคนพิการในจังหวัดสงขลา 

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของคนพิการ จังหวัดสงขลา  โดยใชแบบจําลองโล

จิสติกสแบบอันดับ การทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลอง พบวาเม่ือมีเฉพาะคาคงท่ี คา -2 Log  Likelihood(-2LL)  มีคา

เทากับ 91.890 และเม่ือใสตัวแปรท้ังหมดในแบบจําลองคา-2 Log  Likelihood(-2LL)  จะเปลี่ยนไปเปนคา44.394 เม่ือทดสอบ

ความเหมาะสมของแบบจําลอง จะสรุปไดวาคา-2 Log  Likelihood(-2LL)  มีความแตกตางกัน จึงสรุปไดวาแบบจําลองมีความ

เหมาะสม สามารถแสดงไดดังนี้ 

)                               
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการประเมินคุณภาพชีวิตของคนพิการ 

 

รายการ 

 

�� 

 

S.D 

 

ระดับคุณภาพชีวิต 

ดานรางกาย 3.13 0.642 ปานกลาง 

1.ทานมีความสามารถที่จะทําส่ิงตางๆที่ตองการมากนอยเพียงใด 3.07 0.769 ปานกลาง 

2.ทานมีกําลังเพียงพอที่จะทําส่ิงตางๆในแตละวันไหม(ทั้งเร่ืองงาน หรือการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน) 

3.11 0.764 ปานกลาง 

3.ทานพอใจกับการนอนหลับของทานมากนอยเพียงใด 3.37 0.747 ปานกลาง 

4.ทานรูสึกพอใจมากนอยแคไหนที่สามารถทําอะไรๆผานไปไดในแตละวัน 3.14 0.711 ปานกลาง 

5.ทานสามารถไปไหนมาไหนดวยตนเองไดดีเพียงใด 2.97 1.114 ปานกลาง 

ดานจิตใจ 3.29 0.590 ปานกลาง 

6.ทานรูสึกพอใจในชีวิต(เชนมีความสุข ความสงบ มีความหวัง)มากนอย

เพียงใด 

3.33 0.762 ปานกลาง 

7.ทานมีสมาธิในการทํางานตางๆดีเพียงใด 3.03 0.810 ปานกลาง 

8.ทานรูสึกพอใจในตนเองมากนอยแคไหน 3.18 0.672 ปานกลาง 

9.ทานยอมรับหนาตาของตนเองไดไหม 3.47 0.745 ปานกลาง 

10.ทานมีความรูสึกดี  เชนรูสึกมีความสุข สดชื่น แจมใส บอยแคไหน 3.45 0.744 ปานกลาง 

ดานความสัมพันธทางสังคม 3.35 0.504 ปานกลาง 

11.ทานพอใจตอการผูกมิตรหรือเขากับคนอ่ืนอยางที่ผานมาแคไหน 3.44 0.756 ปานกลาง 

12.ทานพอใจกับการชวยเหลือที่เคยไดรับจากเพ่ือนๆแคไหน 3.28 0.668 ปานกลาง 

13.ทานสามารถแสดงสีหนายิ้มแยมใหกับคนอ่ืนได 3.82 0.702 สูง 

14.ทานพอใจกับการชวยเหลือของคนอ่ืนนอกจากญาติพ่ีนองมากนอย

เพียงใด 

3.27 0.633 ปานกลาง 

15.ทานสามารถพูดคุยแสดงความคิดเห็นในเร่ืองตางๆกับคนอ่ืนได 2.96 0.942 ปานกลาง 

ดานสิ่งแวดลอม 3.36 0.472 ปานกลาง 

16.ทานรูสึกวาชีวิตมีความมั่นคงปลอดภัยดีไหมในแตละวัน 3.53 0.627 ปานกลาง 

17.ทานพอใจกับสภาพบานเรือนที่อยูตอนนี้มากนอยเพียงใด 3.35 0.657 ปานกลาง 

18.ทานมีเงินพอใชจายตามความจําเปนมากนอยเพียงใด 2.96 0.549 ปานกลาง 

19.ทานพอใจที่จะสามารถไปใชบริการสาธารณะสุขไดตามความจําเปน

เพียงใด 

3.41 0.668 ปานกลาง 

20.สภาพแวดลอมดีตอสุขภาพของทานมากนอยเพียงใด 3.57 0.640 ปานกลาง 

คุณภาพชีวิตของคนพิการโดยรวม 3.28 0.454 ปานกลาง 

 

ดานจิตใจของคนพิการ จังหวัดสงขลา ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.29 จะมีคุณภาพชีวิตดานจิตใจ อยูในระดับปานกลาง หาก

พิจารณาจากคาเฉลี่ยภายในกลุมแลวคนพิการยอมรับหนาตาของตนเองไดมีคาเฉลี่ยภายในกลุมสูงสุด ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35  

แตมีสมาธิในการทํางานตางๆมีคาเฉลี่ยภายในกลุมตํ่าสุด   ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.03  

ดานความสัมพันธทางสังคมของคนพิการ จังหวัดสงขลา ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35 จะมีคุณภาพชีวิตดานความสัมพันธ

ทางสังคม อยูในระดับปานกลาง หากพิจารณาจากคาเฉลี่ยภายในกลุมแลวคนพิการสามารถแสดงสีหนาย้ิมแยมใหกับคนอ่ืนได มี

คาเฉลี่ยภายในกลุมสูงสุด ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57  แตสามารถพูดคุยแสดงความคิดเห็นในเร่ืองตางๆกับคนอ่ืนมีคาเฉลี่ยภายใน

กลุมตํ่าสุด   ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.96  

ดานสิ่งแวดลอมของคนพิการ จังหวัดสงขลา ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.36 จะมีคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม อยูในระดับปาน

กลาง หากพิจารณาจากคาเฉลี่ยภายในกลุมแลวคนพิการมีสภาพแวดลอมดีตอสุขภาพ มีคาเฉลี่ยภายในกลุมสูงสุด ซ่ึงมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.47  แตมีเงินพอใชจายตามความจําเปน มีคาเฉลี่ยภายในกลุมต่ําสุด   ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.96  

คุณภาพชีวิตโดยรวม พบวา คนพิการในจังหวัดสงขลา มีคุณภาพชีวิตในแตละดานอยูในระดับปากลาง ท้ังดานรางกาย  

ดานจิตใจ  ดานความสัมพันธทางสังคมและดานสิ่งแวดลอม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28    เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในแตละ

ดานพบวา คุณภาพชีวิตของคนพิการ จังหวัดสงขลา ดานรางกายเปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยของดานตํ่าท่ีสุด ไดแก ความสามารถท่ีจะทํา

สิ่งตางๆท่ีตองการ มีกําลังเพียงพอท่ีจะทําสิ่งตางๆในแตละวัน(ท้ังเร่ืองงาน หรือการดําเนินชีวิตประจําวัน) พอใจกับการนอนหลับ   

ความพอใจท่ีสามารถทําอะไรๆผานไปไดในแตละวัน สามารถไปไหนมาไหนดวยตนเอง   สวนคุณภาพชีวิตของคนพิการ จังหวัด

สงขลา ดานสิ่งแวดลอมเปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยของดานสูงท่ีสุด ไดแก ชีวิตมีความม่ันคงปลอดภัย  พอใจกับสภาพบานเรือน  มีเงิน

พอใชจายตามความจําเปน  พอใจท่ีจะสามารถไปใชบริการสาธารณะสุขไดตามความจําเปน สภาพแวดลอมดีตอสุขภาพ  

ซ่ึงสามารถอภิปรายไดวาคนพิการในจังหวัดสงขลา มีคุณภาพชีวิตในแตละดานอยูในระดับปากลาง ท้ังดานรางกาย  ดาน

จิตใจ  ดานความสัมพันธทางสังคมและดานสิ่งแวดลอม และเม่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในแตละดานพบวา คุณภาพชีวิตของคน

พิการ จังหวัดสงขลา ดานรางกายเปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยของดานตํ่าท่ีสุด ไดแก ความสามารถท่ีจะทําสิ่งตางๆท่ีตองการ มีกําลังเพียง

พอท่ีจะทําสิ่งตางๆในแตละวัน(ท้ังเรื่องงาน หรือการดําเนินชีวิตประจําวัน) พอใจกับการนอนหลับ   ความพอใจท่ีสามารถทําอะไรๆ

ผานไปไดในแตละวัน สามารถไปไหนมาไหนดวยตนเอง   สวนคุณภาพชีวิตของคนพิการ จังหวัดสงขลา ดานสิ่งแวดลอมเปนดานท่ี

มีคาเฉลี่ยของดานสูงท่ีสุด ไดแก ชีวิตมีความม่ันคงปลอดภัย  พอใจกับสภาพบานเรือน  มีเงินพอใชจายตามความจําเปน  พอใจท่ี

จะสามารถไปใชบริการสาธารณะสุขไดตามความจําเปน สภาพแวดลอมดีตอสุขภาพ 

 

- การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของคนพิการในจังหวัดสงขลา 

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของคนพิการ จังหวัดสงขลา  โดยใชแบบจําลองโล

จิสติกสแบบอันดับ การทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลอง พบวาเม่ือมีเฉพาะคาคงท่ี คา -2 Log  Likelihood(-2LL)  มีคา

เทากับ 91.890 และเม่ือใสตัวแปรท้ังหมดในแบบจําลองคา-2 Log  Likelihood(-2LL)  จะเปลี่ยนไปเปนคา44.394 เม่ือทดสอบ

ความเหมาะสมของแบบจําลอง จะสรุปไดวาคา-2 Log  Likelihood(-2LL)  มีความแตกตางกัน จึงสรุปไดวาแบบจําลองมีความ

เหมาะสม สามารถแสดงไดดังนี้ 

)                               
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

          Logit 1  = In Pr(���≤1)
Pr(���>1) = -131.128*** +1.351 SEX - 0.063AGE +0.490STA1 - 1.096 STA2 -1.701OCC1 - 0.141 

OCC2  - 0.000INC***  - 0.878NF***   - 1.450EDU1 - 2.958 EDU2*** - 0.574COD1 + 1.482 COD2 + 2.583 COD3 - 0.026 

TLD                                    

          Logit 2 = In Pr (���≤2)
Pr (���>2)

 = -1.602 + 1.351SEX - 0.063AGE + 0.490STA1 - 1.096STA2 -1.701OCC1 - 0.141OCC2  

- 0.000INC***  - 0.878NF***  - 1.450EDU1 - 2.958EDU2
*** - 0.574COD1 + 1.482COD2 + 2.583COD3 - 0.026TLD 

 

         จากแบบจําลองท้ัง  2  แบบ พบวาคาคงท่ีมีระดับนัยสําคัญ 1 Threshold ท่ี  QUA = 1  เพราะฉะนั้นแสดงวาความ

นาจะเปนท่ีคนพิการมีระดับคุณภาพชีวิตต่ําแตกตางจากคนพิการท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

            เม่ือพิจารณาตัวแปรอิสระท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ ในการกําหนดความนาจะเปนในการเกิดระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ  

ไดแก  รายไดตอเดือน (INC)  จํานวนสมาชิกในครอบครัว (NF)  ระดับการศึกษา (EDU) ซ่ึงสามารถอธิบายผลการศึกษาไดดังนี้  

           รายไดตอเดือน  มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ -0.000 ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.01   นั่นคือเม่ือรายไดตอเดือนของคนพิการสูงขึ้น

ทําใหคุณภาพชีวิตของคนพิการเปลี่ยนแปลงในทิศทางลดลง สามารถอภิปรายไดวารายไดตอเดือนของคนพิการสูงขึ้นทําใหคุณภาพ

ชีวิตของคนพิการเปลี่ยนแปลงในทิศทางลดลง  เนื่องจากคนพิการมีรายไดตํ่ามาก คนพิการบางรายมีรายไดจากเบี้ยยังชีพของคน

พิการบวกกับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเพียงอยางเดียวเพราะความพิการจึงไมสามารถทํางานได แตถึงแมคนพิการมีงานทําแลวก็ตามแต

รายไดตอเดือนนอยกวาคนปกติท่ัวไปจึงทําใหถึงแมวารายไดตอเดือนของคนพิการเพ่ิมข้ึนแตก็ทําใหคนพิการมีคุณภาพชีวิตท่ีตํ่าลง

ซ่ึง ภัทรา สังขาระ (2561) ไดกลาวในกรณีบัตรสวัสดิการแหงรัฐไววา การท่ีมีรายไดเพ่ิมขึ้นเดือนละ 300 จากบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

แตวาในระยะยาวเงินนี้ไมไดชวยอะไรเลย อยางเร่ืองคุณภาพชีวิตเงินนี้ก็ไมคอยไดชวยใหคุณภาพชีวิตดีขึ้นแคชวยใหมีเงินใชเพ่ิมขึ้น 

300 บาท ซ่ึงเงิน 300 นี้ในมุมมองคนพิการเงินนี้ไมคอยตอบโจทยเทาไหร เพราะเราไมสามารถเอาเงินสวนนี้ไปใชเองเชนการไปใช

บริการบีทีเอส รถเมล ซ่ึงไมสะดวกในการไปใชเองและเงินนี้จะตองใชจายตามท่ีรัฐกําหนดเอาไวคือใหใชหมดเดือนตอเดือนเทานั้น 

ถาเราไมไดใชก็ไมสามารถนํามาสะสมตอได  

           จํานวนสมาชิกในครอบครัว มีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ -0.878  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.01   นั่นคือ เม่ือคนพิการมีจํานวน

สมาชิกในครอบครัวเพ่ิมข้ึนจะทําใหคุณภาพชีวิตของคนพิการตํ่าลงหรือในทิศทางตรงกันขาม สามารถอภิปรายจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัวเพ่ิมขึ้นจะทําใหคุณภาพชีวิตของคนพิการต่ําลงหรือในทิศทางตรงกันขาม เม่ือคนพิการมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวลดลง

จะทําใหคุณภาพชีวิตของคนพิการสูงข้ึน เนื่องจากหากสมาชิกในครอบครัวของคนพิการเพ่ิมข้ึนอาจจะเปนการเพ่ิมภาระของคนใน

ครอบครัว เพราะมีภาระคาใชจายเพ่ิมข้ึน รวมท้ังสถานการณปจจุบันท่ีคาครองชีพสูงท้ังจากคาอุปโภคบริโภค คาเชาบาน คา

เดินทาง คารักษาพยาบาล เปนตน ดังนั้นการท่ีครอบครัวผูพิการมีสมาชิกมากจะทําใหคุรภาพชีวิตของคนในครอบครัวรวมท้ังผู

พิการเองมีคุณภาพชีวิตท่ีแยลง 

           ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน มีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ - 2.958 ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.01  นั่นคือเม่ือคนพิการท่ีมี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน จะมีระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการตํ่ากวาคนพิการท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือปวช. /อนุปริญญาหรือปวส. /ปริญญาตรี /สูงกวาปริญญาตรี หรือในทิศทางตรงกันขาม สามารถอภิปรายไดวาคนพิการท่ีมี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จะมีระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการต่ํากวาคนพิการท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือปวช. /อนุปริญญาหรือปวส. /ปริญญาตรี /สูงกวาปริญญาตรี หรือในทิศทางตรงกันขาม เม่ือคนพิการท่ีมีการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. /อนุปริญญาหรือปวส. /ปริญญาตรี /สูงกวาปริญญาตรี จะมีระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการท่ีสูง

กวาคนพิการท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  เนื่องจากในปจจุบันสถานประกอบการหรือสถานท่ีราชการจะรับพนักงานท่ีมี

ความรูความสามารถ  การศึกษาก็เปนสิ่งท่ีสําคัญหากเราจบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปก็จะทําใหเรามีโอกาสท่ีจะเลือกอาชีพ

ท่ีดีได นอกจากนั้นผูท่ีมีการศึกาสูงยอมมีโอกาสเขาถึงการมีงานทํา การพัฒนาตนเองในดานตางๆไดดีกวาผูท่ีมีการศึกษาในระดับท่ี

ต่ํากวา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จิรา  ทองทวี (2541) พบวาคนพิการทางการไดยินมีคุณภาพชีวิตสวนตัวโดยเฉพาะสุขภาพไม

ดีและไมมีปจจัยสงเสริมสุขภาพ ไมไดรับการศึกษาอยางเพียงพอ ขาดโอกาสเรียนรูและเขาถึงวิทยาการ  

 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของผูทุพพลภาพ และเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพ

ชีวิตของผูทุพพลภาพในจังหวัดสงขลา โดยเก็บตัวอยางจํานวน 100 ชุด ตัวแปรอิสระท่ีใชการศึกษา ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

อาชีพ รายไดตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา ประเภทของความพิการ และระยะเวลาพิการ และตัวแปรตาม 

คือ คุณภาพชีวิตของคนพิการ แบงเปน ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานความสัมพันธทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม โดยสถิติท่ีใชใน

การวิจัย ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประมาณคาของลิเครท และสมการถดถอยโลจิสติกสแบบ

อันดับ (Ordinal  Logistic  Regression : OLR) โดยมีเกณฑการประมาณคาของลิเครท กําหนดคาน้ําหนักคะแนนตัวเลือกแตละ

ขอและแปลความหมายของคะแนนตามแบบ Likert ดังนี้                    ระดับคุณภาพชีวิต สูงท่ีสุด สูง ปานกลาง ต่ํา และต่ําท่ีสุด 

มีระดับคะแนน 5 4 3 2 และ 1 ตามลําดับ ซ่ึงคาเฉลี่ยระหวาง 3.68 - 5.00  หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีระดับคุณภาพชีวิตสูง 

คาเฉลี่ยระหวาง 2.34 – 3.67 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีระดับคุณภาพปานกลาง และคาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 2.33 หมายถึง 

ผูตอบแบบสอบถามมีระดับคุณภาพชีวิตตํ่า ผลการศึกษาพบวา ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มี

สถานภาพโสด รองลงมาคือ สมรส สวนใหญไมประกอบอาชีพ รองลงมาคือ รับจาง       ระดับการศึกษาสวนใหญจะมีการศึกษา

ระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากวา รองลงมามัธยมศึกษาตอนตน สวนใหญจะพิการทางการเคลื่อนไหวหรือรางกาย รองลงมาคือพิการ

ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย คนพิการจะมีอายุเฉลี่ย 40.70 ป  มีรายไดตอเดือนเฉลี่ย 1,140 บาท มีจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัวเฉลี่ย 3.70 คน และมีระยะเวลาของความพิการเฉลี่ย 20.50  ป สําหรับคาเฉลี่ยของระดับคุณภาพชีวิตของผูทุพพลภาพ

โดยรวม และรายดานคือ ดานรางกาย ดานจิตใจ  ดานความสัมพันธทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม สวนใหญอยูในระดับปานกลาง 

สําหรับการวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของผูทุพพลภาพ พบวา รายไดตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัวและ

ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของผูทุพพลภาพ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

 

ขอเสนอแนะ 

          1.จากการวิจัยคร้ังนี้ พบวา คุณภาพชีวิตดานรางกาย คนพิการสวนใหญไมสามารถไปไหนมาไหนไดดวยตัวเองมากนักจึง

ทําใหขาดโอกาสตางๆ เชน โอกาสในการเรียนหนังสือ  โอกาสในการทํางาน โอกาสในการพบปะสังสรรคกับเพ่ือนๆ ดังนั้น

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ

กระทรวง ทบวงกรมตางๆ ควรวางแผนหาวิธีการและพัฒนาเทคโนโลยีตางๆท่ีชวยเหลือคนพิการใหสามารถเดินทางไหนมาไหนดวย

ตัวเองได  

           2.จากการวิจัยคร้ังนี้ พบวา คุณภาพชีวิตดานจิตใจ คนพิการสวนใหญไมคอยมีสมาธิในการทํางานตางๆเนื่องจากความ

พิการและความเครียด ดังนั้นหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแกกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  กรมสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ และกระทรวง ทบวงกรมตางๆควรจัดกิจกรรมหรือสรางแอปพริเคชันสําหรับการฝกสมาธิของคนพิการ

โดยเฉพาะเพ่ือท่ีเสริมสรางสมาธิของคนพิการใหดีขึ้น 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

          Logit 1  = In Pr(���≤1)
Pr(���>1) = -131.128*** +1.351 SEX - 0.063AGE +0.490STA1 - 1.096 STA2 -1.701OCC1 - 0.141 

OCC2  - 0.000INC***  - 0.878NF***   - 1.450EDU1 - 2.958 EDU2*** - 0.574COD1 + 1.482 COD2 + 2.583 COD3 - 0.026 

TLD                                    

          Logit 2 = In Pr (���≤2)
Pr (���>2)

 = -1.602 + 1.351SEX - 0.063AGE + 0.490STA1 - 1.096STA2 -1.701OCC1 - 0.141OCC2  

- 0.000INC***  - 0.878NF***  - 1.450EDU1 - 2.958EDU2
*** - 0.574COD1 + 1.482COD2 + 2.583COD3 - 0.026TLD 

 

         จากแบบจําลองท้ัง  2  แบบ พบวาคาคงท่ีมีระดับนัยสําคัญ 1 Threshold ท่ี  QUA = 1  เพราะฉะนั้นแสดงวาความ

นาจะเปนท่ีคนพิการมีระดับคุณภาพชีวิตต่ําแตกตางจากคนพิการท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

            เม่ือพิจารณาตัวแปรอิสระท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ ในการกําหนดความนาจะเปนในการเกิดระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ  

ไดแก  รายไดตอเดือน (INC)  จํานวนสมาชิกในครอบครัว (NF)  ระดับการศึกษา (EDU) ซ่ึงสามารถอธิบายผลการศึกษาไดดังนี้  

           รายไดตอเดือน  มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ -0.000 ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.01   นั่นคือเม่ือรายไดตอเดือนของคนพิการสูงขึ้น

ทําใหคุณภาพชีวิตของคนพิการเปลี่ยนแปลงในทิศทางลดลง สามารถอภิปรายไดวารายไดตอเดือนของคนพิการสูงขึ้นทําใหคุณภาพ

ชีวิตของคนพิการเปลี่ยนแปลงในทิศทางลดลง  เนื่องจากคนพิการมีรายไดตํ่ามาก คนพิการบางรายมีรายไดจากเบี้ยยังชีพของคน

พิการบวกกับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเพียงอยางเดียวเพราะความพิการจึงไมสามารถทํางานได แตถึงแมคนพิการมีงานทําแลวก็ตามแต

รายไดตอเดือนนอยกวาคนปกติท่ัวไปจึงทําใหถึงแมวารายไดตอเดือนของคนพิการเพ่ิมข้ึนแตก็ทําใหคนพิการมีคุณภาพชีวิตท่ีตํ่าลง

ซ่ึง ภัทรา สังขาระ (2561) ไดกลาวในกรณีบัตรสวัสดิการแหงรัฐไววา การท่ีมีรายไดเพ่ิมขึ้นเดือนละ 300 จากบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

แตวาในระยะยาวเงินนี้ไมไดชวยอะไรเลย อยางเร่ืองคุณภาพชีวิตเงินนี้ก็ไมคอยไดชวยใหคุณภาพชีวิตดีขึ้นแคชวยใหมีเงินใชเพ่ิมขึ้น 

300 บาท ซ่ึงเงิน 300 นี้ในมุมมองคนพิการเงินนี้ไมคอยตอบโจทยเทาไหร เพราะเราไมสามารถเอาเงินสวนนี้ไปใชเองเชนการไปใช

บริการบีทีเอส รถเมล ซ่ึงไมสะดวกในการไปใชเองและเงินนี้จะตองใชจายตามท่ีรัฐกําหนดเอาไวคือใหใชหมดเดือนตอเดือนเทานั้น 

ถาเราไมไดใชก็ไมสามารถนํามาสะสมตอได  

           จํานวนสมาชิกในครอบครัว มีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ -0.878  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.01   นั่นคือ เม่ือคนพิการมีจํานวน

สมาชิกในครอบครัวเพ่ิมข้ึนจะทําใหคุณภาพชีวิตของคนพิการตํ่าลงหรือในทิศทางตรงกันขาม สามารถอภิปรายจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัวเพ่ิมขึ้นจะทําใหคุณภาพชีวิตของคนพิการต่ําลงหรือในทิศทางตรงกันขาม เม่ือคนพิการมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวลดลง

จะทําใหคุณภาพชีวิตของคนพิการสูงข้ึน เนื่องจากหากสมาชิกในครอบครัวของคนพิการเพ่ิมข้ึนอาจจะเปนการเพ่ิมภาระของคนใน

ครอบครัว เพราะมีภาระคาใชจายเพ่ิมข้ึน รวมท้ังสถานการณปจจุบันท่ีคาครองชีพสูงท้ังจากคาอุปโภคบริโภค คาเชาบาน คา

เดินทาง คารักษาพยาบาล เปนตน ดังนั้นการท่ีครอบครัวผูพิการมีสมาชิกมากจะทําใหคุรภาพชีวิตของคนในครอบครัวรวมท้ังผู

พิการเองมีคุณภาพชีวิตท่ีแยลง 

           ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน มีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ - 2.958 ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.01  นั่นคือเม่ือคนพิการท่ีมี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน จะมีระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการตํ่ากวาคนพิการท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือปวช. /อนุปริญญาหรือปวส. /ปริญญาตรี /สูงกวาปริญญาตรี หรือในทิศทางตรงกันขาม สามารถอภิปรายไดวาคนพิการท่ีมี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จะมีระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการต่ํากวาคนพิการท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือปวช. /อนุปริญญาหรือปวส. /ปริญญาตรี /สูงกวาปริญญาตรี หรือในทิศทางตรงกันขาม เม่ือคนพิการท่ีมีการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. /อนุปริญญาหรือปวส. /ปริญญาตรี /สูงกวาปริญญาตรี จะมีระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการท่ีสูง

กวาคนพิการท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  เนื่องจากในปจจุบันสถานประกอบการหรือสถานท่ีราชการจะรับพนักงานท่ีมี

ความรูความสามารถ  การศึกษาก็เปนสิ่งท่ีสําคัญหากเราจบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปก็จะทําใหเรามีโอกาสท่ีจะเลือกอาชีพ

ท่ีดีได นอกจากนั้นผูท่ีมีการศึกาสูงยอมมีโอกาสเขาถึงการมีงานทํา การพัฒนาตนเองในดานตางๆไดดีกวาผูท่ีมีการศึกษาในระดับท่ี

ต่ํากวา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จิรา  ทองทวี (2541) พบวาคนพิการทางการไดยินมีคุณภาพชีวิตสวนตัวโดยเฉพาะสุขภาพไม

ดีและไมมีปจจัยสงเสริมสุขภาพ ไมไดรับการศึกษาอยางเพียงพอ ขาดโอกาสเรียนรูและเขาถึงวิทยาการ  

 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของผูทุพพลภาพ และเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพ

ชีวิตของผูทุพพลภาพในจังหวัดสงขลา โดยเก็บตัวอยางจํานวน 100 ชุด ตัวแปรอิสระท่ีใชการศึกษา ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

อาชีพ รายไดตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา ประเภทของความพิการ และระยะเวลาพิการ และตัวแปรตาม 

คือ คุณภาพชีวิตของคนพิการ แบงเปน ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานความสัมพันธทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม โดยสถิติท่ีใชใน

การวิจัย ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประมาณคาของลิเครท และสมการถดถอยโลจิสติกสแบบ

อันดับ (Ordinal  Logistic  Regression : OLR) โดยมีเกณฑการประมาณคาของลิเครท กําหนดคาน้ําหนักคะแนนตัวเลือกแตละ

ขอและแปลความหมายของคะแนนตามแบบ Likert ดังนี้                    ระดับคุณภาพชีวิต สูงท่ีสุด สูง ปานกลาง ต่ํา และต่ําท่ีสุด 

มีระดับคะแนน 5 4 3 2 และ 1 ตามลําดับ ซ่ึงคาเฉลี่ยระหวาง 3.68 - 5.00  หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีระดับคุณภาพชีวิตสูง 

คาเฉลี่ยระหวาง 2.34 – 3.67 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีระดับคุณภาพปานกลาง และคาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 2.33 หมายถึง 

ผูตอบแบบสอบถามมีระดับคุณภาพชีวิตตํ่า ผลการศึกษาพบวา ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มี

สถานภาพโสด รองลงมาคือ สมรส สวนใหญไมประกอบอาชีพ รองลงมาคือ รับจาง       ระดับการศึกษาสวนใหญจะมีการศึกษา

ระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากวา รองลงมามัธยมศึกษาตอนตน สวนใหญจะพิการทางการเคลื่อนไหวหรือรางกาย รองลงมาคือพิการ

ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย คนพิการจะมีอายุเฉลี่ย 40.70 ป  มีรายไดตอเดือนเฉลี่ย 1,140 บาท มีจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัวเฉลี่ย 3.70 คน และมีระยะเวลาของความพิการเฉลี่ย 20.50  ป สําหรับคาเฉลี่ยของระดับคุณภาพชีวิตของผูทุพพลภาพ

โดยรวม และรายดานคือ ดานรางกาย ดานจิตใจ  ดานความสัมพันธทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม สวนใหญอยูในระดับปานกลาง 

สําหรับการวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของผูทุพพลภาพ พบวา รายไดตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัวและ

ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของผูทุพพลภาพ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

 

ขอเสนอแนะ 

          1.จากการวิจัยคร้ังนี้ พบวา คุณภาพชีวิตดานรางกาย คนพิการสวนใหญไมสามารถไปไหนมาไหนไดดวยตัวเองมากนักจึง

ทําใหขาดโอกาสตางๆ เชน โอกาสในการเรียนหนังสือ  โอกาสในการทํางาน โอกาสในการพบปะสังสรรคกับเพ่ือนๆ ดังนั้น

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ

กระทรวง ทบวงกรมตางๆ ควรวางแผนหาวิธีการและพัฒนาเทคโนโลยีตางๆท่ีชวยเหลือคนพิการใหสามารถเดินทางไหนมาไหนดวย

ตัวเองได  

           2.จากการวิจัยคร้ังนี้ พบวา คุณภาพชีวิตดานจิตใจ คนพิการสวนใหญไมคอยมีสมาธิในการทํางานตางๆเนื่องจากความ

พิการและความเครียด ดังนั้นหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแกกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  กรมสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ และกระทรวง ทบวงกรมตางๆควรจัดกิจกรรมหรือสรางแอปพริเคชันสําหรับการฝกสมาธิของคนพิการ
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กำรคอรัปชั่นและควำมเหลื่อมทำงรำยได้ กรณีศึกษำต่ำงประเทศ

พงศภัค เเซ่เลี่ยว1* และพินิจ ดวงจินดา2

บทคัดย่อ

   คอร์รัปชัน่อยูคู่ส่งัคมมนษุย์มาเป็นเวลาช้านาน เป็นหนึง่ในปัจจยัทีข่ดัขวางการเจรญิเติบโตของประเทศทีพ่ฒันาและประเทศ

ก�าลังพัฒนา ส่งผลกระทบต่อ ปัญหาความเหลื่อมล�้าทางรายได้ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ

เหลือ่มล�า้ทางรายได้ มุง่เน้นทีก่ารคอรปัชัน่ โดยมขีอบเขตการศกึษาในกลุม่ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว ประเทศก�าลงัพฒันาและด้อยพฒันา

รวม 60 ประเทศ ข้อมูลปี 2013 วิเคราะห์เป็นแบบจ�าลอง Multiple regression โดยตัวแปรที่น�ามาวิเคราะห์ ประกอบด้วย ความ

อยู่ดีมีสุข การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ความม่ังค่ัง การเข้าร่วมองค์กรป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่ง

สหประชาชาต ิกลุม่ประเทศ ผลติภณัฑ์มวลรวมประชาชาต ิค่าใช้จ่ายภาครฐับาล ระดบัการศึกษา และ ปัญหาคอรปัช่ัน ผลการศกึษา

พบว่า ระดับการศึกษา ส่งผลต่อความเหลื่อมทางรายได้ ส่วนปัจจัยทางด้านการคอรัปชั่นไม่ส่งต่อความเหลื่อมทางรายได้ ดังนั้น จึง

มีความส�าคัญอย่างยิ่งที่จะยกระดับการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมกันทุกกลุ่มในสังคม

  

ค�ำส�ำคัญ: ความเหลื่อมล�้าทางรายได้ คอรัปชั่น 

1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 90000
2 อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 90000
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Corruption and Income inequality: A case study abroad

Pongsapak Sae-liow¹* and Pinit Duangchinda2

Abstract

  A Corruption has been with human society long ago and it obstructs to develop not only developed 

country but also developing country. Moreover a corruption has effect income inequality. An objective of 

study is factors affecting income inequality, focused on corruption. Developed countries and developing 

countries of 60 countries in 2013 were used in a scope of study. Happiness, foreign direct investment, wealth, 

member of Drug prevention organization and United Nations Crime Suppression, group of country, gross 

national product, government expenditure, education level and corruption issue were expected factors 

affecting in study. Education level has effect on income inequality but corruption dispute is not influence. It 

is important that upgrading education for all equality. 

Keywords : Income Inequality, Corruption
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บทน า 
ท่ีมาและความส าคัญ 

นับตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับโครงสร้างของรัฐบาลที่ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชน
ตัดสินใจในพัฒนาประเทศ การเพิ่มภาพรวมของเศรษฐกิจที่เป็นเชิงปริมาณ โดยไม่ได้ให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เช่น คุณภาพชีวิตในด้านการศึกษา ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ในทางกลับกันการที่ประเทศที่มีการควบคุม
จากภาครัฐบาลละเลยปัญหาการคอรัปชั่นที่รายได้ส่วนใหญ่ตกไปอยู่กับผู้อ านาจมากกว่า     
 เราไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าการทุจริตและคอร์รัปชั่นอยู่คู่สังคมมนุษย์มาเป็นเวลาช้านาน  โดยคอร์รัปช่ันเป็นตัว
ท าลายระบบสังคม และน าไปสู่วงจรอุบาทว์และเม่ือสถาบันเกิดความอ่อนแอ จะน ามาซ่ึงวาทกรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นปัจจัย
หน่ึงที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของประเทศเป็นสาเหตุท าให้ประชาชนต่างสนใจและให้ความส าคัญกับองค์กรความโปร่งใส่
สากล ซ่ึงท าหน้าที่ในการส ารวจปัญหาคอร์รัปชั่น พบว่าในปี 2013 กลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนาประสบปัญหาคอร์รัปชั่นเป็น
ส่วนใหญ่ เช่น อัฟกานิสถานและโซมาเลีย โดยได้คะแนนคอร์รัปชั่น 8 คะแนน สถานการณ์ทุจริตมีความรุนแรงมากขึ นและ
ประเทศส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ที่ 102 ในส่วนของ
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีคะแนนส่วนใหญ่ต่ ากว่า 50 คะแนน เช่น อิตาลี กรีซ และจีน มีคะแนนคอร์รัปชั่น  40 คะแนน 
แสดงให้เห็นว่า ปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ส าคัญในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเฉพาะกรีซ หลังจากที่เกิดวิกฤตการณ์
ทางการเงินได้ชื่อว่า เป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชั่นมากที่สุดในบรรดาชาติทั งหมดในสหภาพยุโรป  [1] จากการส ารวจ
ความเห็นเก่ียวกับปัญหาในประเทศทั่วโลก พบว่าร้อยละ 20.2 ของนักธุรกิจมีความเห็นว่าการคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาส าคัญ
อันดับแรกในการเข้ามาลงทุนในประเทศ[2] ส่งผลกระทบในหลายด้าน หน่ึงในผลกระทบคือ ปัญหาความเหลื่อมล  าทาง
รายได้ซ่ึงจะสะท้อนออกมาในรูปของค่าสัมประสิทธ์ิความเหลื่อมล  าทางรายได้ และความไม่เท่าเทียมกันของผู้ที่ได้รับโอกาส 
ผู้ที่ขาดโอกาสท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมมนุษย์       
 จากการศึกษาความเหลื่อมทางรายได้และปัญหาการคอรัปชั่นใช้ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้ว
และประเทศที่ก าลังพัฒนาหรือประเทศด้อยพัฒนารวม 60 ประเทศ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหลื่อมล  าทาง
รายได้โดยจะให้ความส าคัญกับปัญหาการคอรัปชั่นเป็นส าคัญ  น าไปสู่การสร้างกรอบแนวคิด เช่น รัฐบาลในแต่ประเทศ
จะต้องปล่อยให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีการแข่งขันอย่างเสรีและยุติธรรมเพื่อลดการกระจุกของผู้ที่มีอ านาจ หรือ การลด
จุดอ่อนและพัฒนาจุดแข็งโดยบุคคลากรที่ท างานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องผ่านการประเมินและตรวจสอบอย่างเป็นกลางโดย
คัดเลือกจากความสามารถ ซ่ึงท าให้ความเหลื่อมล  าทางรายได้ลดลง  

ขอบเขตการศึกษา 

ในการศึกษาครั งนี ได้วางขอบเขตการศึกษา  (พิจารณาจากภาคต่างประเทศ)    ได้ดังนี  

                   

 

 

 

ตัวแปรอิสระ 

- การคอรัปชั่น             

- ระดับการศึกษา                
- ความอยู่ดีมีสุข 
- การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ 
- ค่าใช้จ่ายภาครัฐบาล 
- ความม่ังคั่ง 
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 
- การเข้าร่วมองค์กรป้องกันยาเสพติด 
-  กลุ่มประเทศ 

ตัวแปรตาม 

ความเหลื่อมล  าทางรายได้ 
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แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับความเหลื่อมล  าทางรายได(้Gini Coefficient) 

 
รูป ความเหลื่อมล  าทางรายได้ 

          วัดการกระจายรายได้เป็นอัตราส่วนระหว่างพื นที่ใต้ Lorenz curve กับพื นที่สามเหลี่ยมใต้ perfect equality 
line Gini = A/(A+B)         

Gini = 0 แสดงความเท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์           Gini = 1  แสดงความไม่เท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์                       

แนวความคิดเก่ียวกับการคอรัปชั่น         

นิยามค าว่า “คอร์รัปชั่น” อาจจะมีการให้ความหมายที่แตกต่างกันไป แต่ในภาพรวมแล้วอาจกล่าวได้ว่าจุดร่วมของ
นิยามคอร์รัปชั่นคือ “การกระทบของเจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการ นักการเมืองรวมไปถึงนักธุรกิจเอกชน และประชาชนทั่วไป
ที่เก่ียวข้องที่ใช้อ านาจ หน้าที่ทั งของรัฐและของเอกชนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว” โดยทั่วไปนิยามของการคอร์รัปชั่น
สามารถแบ่งออกเป็นสามลักษณะด้วยกัน [3] หน่ึงคือการมองการคอรัปชั่นโดยเน้นที่ปัญหาพฤตกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 
สองคือการมองปัญหาคอรัปชั่นในทางระบบตลาดคือ การมีอุปสงค์และอุปทาน ของการคอร์รัปชั่นผู้ที่ใช้อ านาจรัฐเพื่อ
ผลประโยชน์ตนนั นท าได้ก็ต่อเม่ือมีผู้ที่ยอมที่จะซื อ และนิยามประเภทที่สามคือการมอง คอร์รัปชั่นเป็นการเอาเปรียบ
หรือท าลายผลประโยชน์สาธารณะ                                                  
     เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง                       
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง              
.       วรรณพงษ์ ดุรงค์เวโรจน์[4] ความเหลื่อมล  าทางรายได้ หมายถึง ความแตกต่างกันของรายได้ของประชากร
ภายในประเทศประเทศที่มีวามเหลื่อมล  าสูงสามารถก่อให้เกิดปัญหาด้านความสัมฤทธ์ิผลทางนโยบายและอาจน าไปสู่
ปัญหาทางสังคมและเกิดองค์กรต่อต้านคอรัปชั่นประเทศไทย คอร์รัปชั่นโดยให้ความหมายไว้ว่า การใช้อ านาจที่ได้มาโดย
หน้าท่ีในการหาประโยชน์ส่วนตัว หรือ การทุจริตโดยใช้หรืออาศัยต าแหน่งหน้าที่ เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและหรือผู้อ่ืน
 ไพเราะ เลิศวิราม [5] ความเหลื่อมล  าของรายได้เป็นอุปสรรคต่อความยั่งยืนของการพัฒนาประเทศ    มักมุ่งเน้น
ไปที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นหลัก  แนวทางแก้ปัญหาความเหลื่อมล  าของรายได้   เม่ือพิจารณานโยบายของรัฐบาล
พบว่า เน้นการแก้ปัญหาความยากจน โดยตั งเป้าหมายของการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม   
   KOBSAK (ADMIN) [6]  การแก้ไขปัญหาความเลื่อมล  าของรายได้โดยเน้น “การพัฒนาจากบนลงล่าง ส่วนกลาง
ไปสู่ส่วนภูมิภาค และการสร้างโครงสร้างพื นฐานที่ส าคัญๆของประเทศ” ส่งผลให้รายได้ของประชากรโดยรวมเพิ่มขึ น  

                                                 วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง      
 PAN-LONG TSAI [7]    บทความนี ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกับความ
เหลื่อมล  าทางรายได้ เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลและก าหนดแบบจ าลอง  การศึกษาแสดงให้เห็นว่า การลงทุนทางตรง
ระหว่างประเทศและความเหลื่อมล  าทางรายได้มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

Apergis et al.[8]   สะท้อนเห็นว่าการทุจริตคอรัปชั่นในระยะยาวและอัตราการว่างงานมีผลกระทบต่อความ
เหลื่อมล  าทางรายได้ในเชิงบวก ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่ผลกระทบเชิงลบที่พบ คือ รายได้ส่วนบุคคลที่แท้จริง
ต่อหัวของประชากร  การศึกษา และสหภาพแรงงาน  โดยบ่งชี ทั งระยะสั นและระยะยาวแบบสองทิศทางระหว่างการทุจริต
คอรัปชั่นและความเหลื่อมล  าทางรายได้ 

Gunther Rehme [9]   กล่าวว่า การเติบโตและความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ พบว่า การเพิ่มขึ นของการศึกษา
จะลดความไม่เท่าเทียมกันของรายได้  

ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น [10]   การคอรัปชั่นและความเหลื่อมล  าทางรายได้ในสังคม การพิจารณาระหว่างประเทศ  
ผลการศึกษาพบว่า การคอรัปชั่นมีความสัมพันธ์ในทางเชิงบวกกับความเหลื่อมล  าทางรายได้                                                           

ระเบียบวิธีการวิจัย 

รูปแบบการศึกษา          
 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหลื่อมทางรายได้ ซ่ึงใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่มีลักษณะเป็นภาคตัดขวาง (cross 
section data ) จ านวน  60 ประเทศ ในปี 2013  สืบค้นข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ อย่างเช่น  ธนาคารโลก  (World 
Bank ) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  Stata   เพื่อวิเคราะห์หาค่า
ทางสถิติของตัวแปรต่างๆ ในการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิในแบบจ าลอง   ตัวแปรตาม(Dependent Variable )  คือ  
ความเหลื่อมล  าทางรายได้  ตัวแปรอิสระ(Independent Variables )  คือ  ปัจจัยต่างๆที่คาดว่ามีอิทธิพลต่อความเหลื่อม
ทางรายได้  

ตาราง 1 ลักษณะตัวแปรในการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปร �̅�𝒙              S.D หน่วย ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

ลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ 3.49e+10    9.63e+10 USD + 
ระดับการศึกษา 0.65             0.16 คะแนน - 

ปัญหาการคอรัปชั่น 45.19           21.39 คะแนน + 
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ 1.40e+12     3.32e+12 USD + 
รายจ่ายภาครัฐบาล 7.98e+11    2.68e+12 USD - 

ความม่ังค่ัง 32043.84     53599.96 USD + 

กลุ่มประเทศ 0.3               0.46 1 = ประเทศที่พัฒนา 
0 = ประเทศที่ก าลังพัฒนา 

± 

เข้าร่วมองค์กรป้องกันยาเสพติด 0.78             0.42 1 = ประเทศที่เข้าร่วมกลุ่ม  
0 = ประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วม 

- 

ดัชนีความอยู่ดีมีสุข 5.99           1.02 คะแนน - 
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                                                 วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง      
 PAN-LONG TSAI [7]    บทความนี ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกับความ
เหลื่อมล  าทางรายได้ เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลและก าหนดแบบจ าลอง  การศึกษาแสดงให้เห็นว่า การลงทุนทางตรง
ระหว่างประเทศและความเหลื่อมล  าทางรายได้มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

Apergis et al.[8]   สะท้อนเห็นว่าการทุจริตคอรัปชั่นในระยะยาวและอัตราการว่างงานมีผลกระทบต่อความ
เหลื่อมล  าทางรายได้ในเชิงบวก ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่ผลกระทบเชิงลบที่พบ คือ รายได้ส่วนบุคคลที่แท้จริง
ต่อหัวของประชากร  การศึกษา และสหภาพแรงงาน  โดยบ่งชี ทั งระยะสั นและระยะยาวแบบสองทิศทางระหว่างการทุจริต
คอรัปชั่นและความเหลื่อมล  าทางรายได้ 

Gunther Rehme [9]   กล่าวว่า การเติบโตและความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ พบว่า การเพิ่มขึ นของการศึกษา
จะลดความไม่เท่าเทียมกันของรายได้  

ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น [10]   การคอรัปชั่นและความเหลื่อมล  าทางรายได้ในสังคม การพิจารณาระหว่างประเทศ  
ผลการศึกษาพบว่า การคอรัปชั่นมีความสัมพันธ์ในทางเชิงบวกกับความเหลื่อมล  าทางรายได้                                                           

ระเบียบวิธีการวิจัย 

รูปแบบการศึกษา          
 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหลื่อมทางรายได้ ซ่ึงใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่มีลักษณะเป็นภาคตัดขวาง (cross 
section data ) จ านวน  60 ประเทศ ในปี 2013  สืบค้นข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ อย่างเช่น  ธนาคารโลก  (World 
Bank ) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  Stata   เพื่อวิเคราะห์หาค่า
ทางสถิติของตัวแปรต่างๆ ในการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิในแบบจ าลอง   ตัวแปรตาม(Dependent Variable )  คือ  
ความเหลื่อมล  าทางรายได้  ตัวแปรอิสระ(Independent Variables )  คือ  ปัจจัยต่างๆที่คาดว่ามีอิทธิพลต่อความเหลื่อม
ทางรายได้  

ตาราง 1 ลักษณะตัวแปรในการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปร �̅�𝒙              S.D หน่วย ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

ลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ 3.49e+10    9.63e+10 USD + 
ระดับการศึกษา 0.65             0.16 คะแนน - 

ปัญหาการคอรัปชั่น 45.19           21.39 คะแนน + 
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ 1.40e+12     3.32e+12 USD + 
รายจ่ายภาครัฐบาล 7.98e+11    2.68e+12 USD - 

ความม่ังค่ัง 32043.84     53599.96 USD + 

กลุ่มประเทศ 0.3               0.46 1 = ประเทศที่พัฒนา 
0 = ประเทศที่ก าลังพัฒนา 

± 

เข้าร่วมองค์กรป้องกันยาเสพติด 0.78             0.42 1 = ประเทศที่เข้าร่วมกลุ่ม  
0 = ประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วม 

- 

ดัชนีความอยู่ดีมีสุข 5.99           1.02 คะแนน - 
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กลุ่มประเทศท่ีใช้ในการศึกษา 
             กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั งนี  ได้ท าการศึกษาความเหลื่อมล  าทางรายได้ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ประเทศที่ก าลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนา 
ตาราง 2   การจัดกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศที่ก าลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนา 

ผลการศึกษา 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเหลื่อมล  าทางรายได้กับตัวแปรอิสระทั ง 9 ตัวแปร โดยใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงซ้อน โดยใช้วิธีก าลังน้อยที่สุดเพื่อให้ได้ค่าสัมประสิทธ์ิที่ไม่มีความโน้มเอียงการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปในการค านวณวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสถิติ โดยจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ ดังนี   
การตรวจสอบปญัหาในการวิเคราะห์เชิงซ้อน      
 โดยการตรวจสอบสอบปัญหา Heteroskedasticity โดยใช้วิธีของ Breusch-pagan และ Cook-weisberg test   
จากการตรวจสอบไม่พบปัญหา Heteroskedasticity เน่ืองจาก ค่า Prob > chi2 มีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 

 

 

การตรวจสอบปัญหา Multicollinearity เป็นการตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยดูจากค่า  Variance 
Inflation Factor (VIF) พบว่า ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity 

4.2  ผลการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เชิงซ้อน(Multiple regression)    
 จากการที่การวิเคราะห์แบบจ าลอง Multiple regression  ดังตาราง  3 
 

 

 

 

 

ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว[11] United States , Canada, Mexico, brazil, Argentina, Chile, China, Japan, South 
Korea , Russia, European Union, Germany, United  Kingdom , France , Italy , 
Iceland ,Australia, Austria ,New Zealand  

ประเทศท่ีก าลังพัฒนาและ
ประเทศท่ีด้อยพัฒนา[11] 

Nigeria ,South Africa, Egypt, Algeria, Angola ,Sao Tome and Principe, Comoros, 
Gambia ,Guinea-Bissau,Somalia,puertorico,cuba,Montserrat,Anguilla,Aminika,Saint 
Vincent and the grenadines ,Turks and Caicos , Venezuela ,Colombia ,Paraguay 
,Bolivia,  Uruguay,Ecuador,Guyana,India,Bhutan,Maldives,Kyrgyzstan,Armenia,Laos, 
Monaco, Moldova ,Macedonia ,Albania ,Papua, New Guinea, New Caledonia , 
Tuvalu ,Kiribati ,Nauru ,Marshall Islands ,Palau   

   Chi2(1)    0.95  

Prob > chi2   0.3286 
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ตาราง 3  ผลการวิเคราะห์แบบจ าลอง Multiple regression ในกลุ่มที่ประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนา   

หมายเหตุ : * มีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 

   สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
แบบจ าลอง Linear regreesion มีลักษณะเป็นภาพตัดขวาง ( cross section data ) ซ่ึงมีปัจจัยที่ท าการศึกษา

ทั งหมด 9 ตัวแปรอิสระ จะเห็นว่าแบบจ าลองนี สามารถใช้ได้เน่ืองจากมีค่า  Prob>F เท่ากับ 0.0348 แสดงว่า มีตัวแปรอิสระ
อย่างน้อย 1 ตัวแปรอิสระ มีอิทธิพลหรือส่งผลต่อตัวแปรตาม โดยบทความนี จะให้ความส าคัญกับตัวแปรความเหลื่อมล  าทาง
รายได้และปัญหาการคอรัปชั่นเป็นส าคัญ มีอ านาจในการพยากรณ์ถูกอยู่ที่ (R2) 0.4102 หรือ ร้อยละ 41.02 และได้ท า
ตรวจสอบปัญหา multicollinearity และปัญหา Heteroskedasticity   จากการตรวจสอบไม่พบปัญหาดังกล่าว  มีค่า F 
เท่ากับ 4.31 สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหลื่อมทางรายได้ คือ ระดับการศึกษา (Edu_in) มีความสัมพันธ์

 ภาพรวมในกลุ่มประเทศพัฒนา
และประเทศก าลังพัฒนา 

กลุ่มประเทศพัฒนา กลุ่มประเทศก าลังพัฒนา 

ตัวแปร Coef Std. Err Coef Std. Err Coef Std. Err 

Corrup_in 0.14 
( 1.20 ) 

0.11 0.060 
( 0.28 ) 

0.21 -0.52 
( -0.87 ) 

0.11 

happ_in 3.04 
( 1.28 ) 

2.37 -0.95 
( -0.14 ) 

6.76 - - 

Edu_in -98.36* 
( -3.50 ) 

28.10 -72.70 
( -1.40 ) 

51.77 -65.51 
( -1.59 ) 

28.10 

Fdi 1.07e-10 
( 0.81 ) 

1.32e-10 -7.37-e11 
( -0.80 ) 

9.24e-11 1.85e-10 
( -0.20 ) 

1.32e-10 

weal 8.59e-06 
( 0.07 ) 

.0001217 -.00001023 
( -0.87 ) 

.0001182 .002 
( 1.45 ) 

.0001217 

Unodc -13.04                    
( -1.86 ) 

7.02 - - - - 

develop -4.15                       
( -0.55 ) 

7.62 - - - - 

Gnp -4.83e-12 
( -1.56 ) 

3.09e-12 
 

- - - - 

Gov_expen 6.02e-12                      
( 0.61 ) 

9.88e-12 4.08e-12                      
( 0.37 ) 

1.11e-11 6.62e-12                      
( 0.05 ) 

9.88e-12 

_cons 97.76 
( 3.79 ) 

24.41 104.65 
( 1.65 ) 

63.54 63.54 23.65 

 
 

R2 =  0.41 
F = 4.31 

Prob>F  = 0.0348 

R2  =  0.90 
F = 2.92 

Prob>F = 0.28 

R2  = 0.83 
F = 1.01 

Prob>F  = 0.64 
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กับความเหลื่อมทางรายได้ (Gini) ในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือ ถ้าระดับการศึกษาเปลี่ยนแปลง 1 หน่วย ท าให้ความ
เหลื่อมล  าทางรายได้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ซ่ึงมีค่าการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 98.36  เปอร์เซ็นต์ ในทิศทางตรงกันข้าม ณ 
ระดับนัยส าคัญที่ 0.05  ซ่ึงสอดคล้องกับผลที่คาดว่าจะได้รับและผลการศึกษาของ Apergis et al[4] กล่าวว่า  ระดับ
การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกามีผลกระทบเชิงลบกับความเหลื่อมล  าทางรายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ Gunther 
rehme[5]กล่าวว่าการเพิ่มขึ นของการศึกษาจะลดความไม่เท่าเทียมกันของรายได้เน่ืองจากรัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือครัวเรือน
ที่มีรายได้ต่ าให้บุตรในครัวเรือนนั นมีการพัฒนาทางด้านการศึกษาที่ดี หรือ มีทักษะความรู้ทางทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติท า
ให้ประชาชนที่ไม่ได้รับการศึกษาให้มีความรู้ไม่แตกต่างคนที่มีการศึกษา เช่น เงินเพื่อการศึกษา จะท าให้การแข่งขันในตลาด
ตลาดแรงงาน หรือการแข่งขันทางสังคม รายได้ส่วนใหญ่จะไม่ไปตกอยู่กับประชาชนที่มีการศึกษาการสูงกว่า ส่งผลให้ความ
เหลื่อมล  าทางรายได้ในประเทศลดลง 

คอรัปชั่น ( Corrup_in )  ไม่มีความสัมพันธ์กับความเหลื่อมทางรายได้ (Gini) กล่าวคือ ถ้าระดับการคอรัปชั่น
เปลี่ยนแปลง 1 หน่วย จะไม่มีอิทธิพลต่อความเหลื่อมล  าทางรายได้ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลที่คาดว่าจะได้รับและผลการศึกษา
ของ Apergis et al. [4] และ ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น [8] Apergis et al [4] กล่าวว่า การทุจริตคอรัปชั่นมีผลกระทบต่อความ
เหลื่อมล  าทางรายได้ในเชิงบวก  และ ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น [8] ได้กล่าวว่า การคอรัปชั่นมีความสัมพันธ์ในทางเชิงบวกกับ
ความเหลื่อมล  าทางรายได้   ดังนั นจากผลการศึกษาครั งนี ผู้วิจัยไม่เห็นด้วยกับผลการศึกษา เน่ืองจาก กลุ่มประเทศที่พัฒนา
แล้วที่ใช้ในการศึกษาในครั งนี มีข้อมูลในส่วนของการทุจริตคอรัปชั่นค่อนข้างน้อยหรือบางกลุ่มประเทศไม่มีการเปิดเผยของ
ข้อมูล ท าให้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นจึงไม่ได้ส่งผลต่อความเหลื่อมล  าทางรายได้     ผลการศึกษาครั งนี ในเรื่องความเหลื่อม
ล  าทางรายได้ภาครัฐบาลสามารถน าไปเป็นข้อมูลพื นฐานในการปรับใช้นโยบายในการพัฒนาประเทศและรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจเพื่อให้สามารถใช้นโยบายมีประสิทธิภาพมาก  
                                        ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย           
1.    ผลจากการศึกษาพบว่าระบบการศึกษาส่งผลต่อความเหลื่อมล  าทางรายได้ การจัดการศึกษาที่ดีเป็นการพัฒนาทุน
มนุษย์ที่เป็นปัจจัยส าคัญในกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม  ดังนั น การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องบูรณา
การความคิดและเครื่องมือการวิเคราะหจากศาสตรหลายแขนง เรียกว่า “การศึกษาเชิงสร้างสรรค์” [12]  การศึกษาช่วยท า
ให้รายได้ประชาชาติเพิ่มมากขึ น การที่คนได้รับการศึกษาสูงขึ นถือได้ว่าเป็นการเพิ่มความสามารถในการผลิต ท าให้มีสินค้า
และบริการได้เพิ่มมากขึ น เม่ือประชาชนมีความคิดสร้างสรรค์จากการน าแนวคิดจากหลายศาสตร์มาท าให้รายได้ของ
ประชาชนเพิ่มขึ น การศึกษายังมีบทบาทในการช่วยให้มีการจัดสรรทรัพยากรอันจ ากัดดีขึ นคือ ผู้ผลิตสามารถจัดสรรปัจจัย
การผลิตอย่างไรจึงเหมาะสม และจะผลิตสินค้าอย่างไรที่เป็นที่ตรงตามความต้องการของตลาด ในการพัฒนาด้านการลด
ว่างทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาผู้อยู่นอกระบบการศึกษาให้มีความเสมอภาพ โดยการมีการจัดการศึกษาให้ประชากรที่อยู่
นอกระบบการศึกษา แบบเรียน ความรู้ที่ถ่ายทอด โดยประยุกต์ใช้กับการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างให้สมาชิกของ
ชุมชนและสังคมเป็นประชากรที่มีการศึกษาตลอดชีวิต ( life – long education) ท าให้ประชาชนท่ีศึกษานอกระบบ
สามารถเข้าไปแข่งขันในตลาดแรงงานได้โดยมีความรู้ไม่แตกต่างกับประชาชนที่ศึกษาในระบบ สามารถลดช่องทางโอกาส
การศึกษาได้  อย่างไรก็ตาม ประเทศที่พัฒนาและประเทศก าลังพัฒนาให้ความสนใจกับการปฏิรูประบบการศึกษาให้เป็น
รูปธรรมมากที่สุด ดังนั นรัฐบาลควรเข้ามาแทรกแซงในการใช้งบประมาณในด้านของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาให้กลุ่มบุคคลที่มีระดับรายได้ต่ า หรือ การประเมินและตรวจสอบบุคคลากรทางด้านการศึกษาในพื นที่
ต่างจังหวัดให้มีทักษะทางด้านความรู้ไม่แตกต่างกับบุคลากรทางด้านการศึกษาในพื นที่จังหวัด เม่ือระดับการศึกษาของ
ประเทศสูงขึ นจะท าให้ความเหลื่อมทางรายได้ลดลง     

  2. แม้ว่าผลจากการศึกษา พบว่า การทุจริตคอรัปชั่นไม่ได้ส่งผลต่อความเหลื่อมล  าทางรายได้ ดังนั น ควรจะต้อง
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กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์และตรำสินค้ำ ส�ำหรับผลิตภัณฑ์น�้ำพริกปลำท่องเที่ยว กลุ่มแปรรูปสัตว์น�้ำ 

กรณีศึกษำบ้ำนโคกเมือง ต�ำบลบำงเหรียง อ�ำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลำ

พนิดา เกื้อชาติ1 สิริมา ฝันฝา1 และ จิราพร คงรอด2*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น�้าพริกปลาท่องเที่ยวที่จะท�าการพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์น�้าพริกปลาท่องเที่ยวให้เป็นที่

รูจักและสร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ได้ออกจ�าหน่ายในตลาดชั้นน�าและเป็นที่จดจ�า

วตัถปุระสงค์ : เพือ่พฒันาบรรจภุณัฑ์และตราสนิค้าใหม่ทีเ่หมาะสมกบัผลิตภัณฑ์น�า้พรกิปลาท่องเทีย่ว และศึกษาความพงึพอใจของ

ผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า 

วิธีกำรศึกษำ : เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ คือแบบสัมภาษณ์ แบบประเมินความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ และใช้เครื่องมือ

แบบสอบถามความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ประกอบการ จ�านวน 4 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และกลุ่มตัวอย่าง

ที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า ได้แก่ ผู้ที่มาท่องเที่ยวงาน OTOP นวัตวิถี อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา ใช้การสุ่มแบบบังเอิญจ�านวน 200 คน 

ผลกำรศึกษำ : ด้านความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ ด้านบรรจุภัณฑ์เหมาะส�าหรับมอบ

เป็นของฝากของที่ระลึก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สถานภาพบริโภคด้านอายุที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

วจิำรณ์และสรปุ : การพฒันาบรรจภุณัฑ์ให้มคีวามโดดเด่นแตกต่างจากคูแ่ข่งขนัจะช่วยสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัให้กบัธรุกจิ 

กลุม่ลกูค้าทีม่ช่ีวงอายทุีต่่างกนัอาจมคีวามชอบในตราสนิค้าหรอืบรรจภุณัฑ์ท่ีแตกต่างกัน ธรุกิจจงึควรปรบัปรุงบรรจภุณัฑ์และตราสนิ

ค้าให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของกลุ่มตลาดเป้าหมายของตน 

ค�ำส�ำคัญ: บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า น�้าพริกปลาท่องเที่ยว 
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Packaging and Brand development for Large Scale Goby Fish Paste Products:

Case Study of Ban Khok Muang, Songkhla Province

Panida Kueachart1 Sirima Funfa1 and Jiraporn Kongrode2*

Abstract

Introduction : The development of packaging and branding of Large Scale Goby Fish Paste Products were 

needed to make the product different from competitor and easy ti recognize.

Objective : to develop new packaging and brand names which suitable for fish chili paste products, and to 

study consumers’ satisfaction toward packaging and branding.

Method : This study used mixed method, by qualitative research tools were interviewing form expert opinion 

assessment form. And quantitative research using satisfaction questionnaire tools. Samples used in the study 

to evaluate and develop packaging include 4 entrepreneurs and design experts. Using a purposive sampling 

and Sample group used to evaluate satisfaction with packaging and trade mark including people who came to 

visit OTOP trade show in Hat Yai District, Songkhla Province of 200 people. Results: The results found that 

customer satisfaction toward the design of the new packaging is high level. Moreover, customer which had the 

difference age will have the different satisfaction level. The difference was statistically significant at the 0.05 level

Conclusion : Developing packaging and branding are the important strategies for present product by different 

for their competitor. Moreover the customer they will selected the product which they feel satisfaction with 

the brand and also the packaging. 

Keyword : Packaging Branding Fish Paste
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บทน า 

เนื่องด้วยที่รัฐบาลส่งเสริม OTOP นวัตวิถี เพื่อชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นแนวคิดพัฒนา OTOP 
รูปแบบใหม่ โดยให้ขายสินค้าอยู่ภายในชุนชน เป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน น าเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ ท าให้รายได้กระจายอยู่ภายในชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็ง ช่วยกันยกระดับ
สินค้าโดยน านวัตกรรมมาผสมผสานกับวิถีของชุมชนอย่างน้อย 1 หมู่บ้าน น  าพริกปลาท่องเที่ยว เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสนิคา้ 
OTOP นวัตวิถี อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เนื่องจากในชุมชนบ้านโคกเมืองมีปลาท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ ช่ือว่า ปลา
ท่องเทีย่ว ซึ่ง 1 ปี มี 1 ครั งท่ีปลาชนิดนี สามารถจับได้ในช่วงฤดูกาลน  าหลาก และที่ส าคัญมีแค่ในหมู่บ้านนี เท่านั น ชาวบ้าน
จึงคิดว่าหากสามารถน ามาท าเป็นน  าพริกที่มีเอกลักษณ์ในช่วงฤดูกาลน  าหลาก เท่านั น เพื่อท าให้คนทั่วไปท่ีสนใจรู้จักชุมชน
มากยิ่งขึ น น  าพริกปลาท่องเที่ยวผลิตโดยใช้วิธีการท าน  าพริกนรกมาประยุกต์แต่จะเน้นไปทางรสชาติที่กลมกล่อมไม่เผ็ด
มาก มีรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว รสชาติกลมกล่อมไม่เผ็ด ไม่ใส่สารปรุงแต่ง ไม่ใส่สารกันเสีย โดยพัฒนา
บรรจุภัณฑ์และตราสินค้าเพื่อท าหน้าที่เป็นเครื่องมือท่ีสื่อถึงให้นักท่องเที่ยวท่ีซื อไปได้รับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ชุมชน ท าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด กระตุ้นยอดขาย และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนได้ในอนาคต    

กลุ่มผู้จัดท าวิจัยจึงมองเห็นถึงปัญหาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น  าพริกปลาท่องเที่ยวที่จะท าการ
พัฒนาให้ผลิตภัณฑ์น  าพริกปลาท่องเที่ยวให้เป็นที่รูจักและสร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ได้ออกจ าหน่ายในตลาดชั น
น าและเป็นที่จดจ าบรรจุภัณฑ์ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคท าให้มีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์น  าพริกปลาท่องเที่ยวและสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่
ภายใต้สภาพปัญหาต่างๆของบรรจุภัณฑ์เดิมที่ผู้วิจัยได้ลงพื นที่ในการไปส ารวจตัวสินค้าและรูปแบบของบรรจุภัณฑ์เดิม 
และการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในการจัดจ าหน่าย เพื่อการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ตัวใหม่ที่มีความสวยงามให้ดียิ่งขึ น 

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อพัฒนาบรรจุภณัฑ์และตราสนิค้าใหม่ที่เหมาะสมกับผลิตภณัฑ์ น  าพริกปลาท่องเที่ยว  

2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคทีม่ีต่อรูปแบบบรรจภุณัฑ์และตราสินค้า 

3.เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค ที่มีต่อรูปแบบบรรจภุัณฑ์และตราสินค้า กับข้อมลู
คุณลักษณะประชากรศาสตร์ 

วธิดี าเนินการ 

งานวิจัยในครั งนี เป็นกระบวนการการวิจัยและการพัฒนา (Research and Development) การวิจัยและการ
พัฒนาเป็นกระบวนการในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของของบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า โดยท าการทดสอบในสภาพ
จริงและด าเนินการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าที่มีคุณภาพ ดังนั นเป้าหมายหลักหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยและ
พัฒนา คือ บรรจุภัณฑ์และตราสินค้า กระบวนการวิจัยและพัฒนามีขั นตอน ดังนี  

1. สัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า รวมทั งลักษณะที่เหมาะสมของ
บรรจุภัณฑ์และตราสินค้าท่ีต้องการให้พัฒนา 

2. แบบร่างบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า เป็นการด าเนินการโดยการน าความรู้ที่ได้จากการสัมภาษณ์มาออกแบบ 
แบบร่างบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าทั งหมด 4 แบบ  

3. ประเมินผู้เช่ียวชาญ เป็นการประเมินแบบร่างบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า โดยผู้เชี่ยวชาญทั งหมด 4 ท่าน  

4. ปรับเปลี่ยนแบบร่างบรรจุภณัฑแ์ละตราสินค้าที่ผู้เช่ียวชาญเสนอแนะ 

5. ประเมินความพึงพอใจบรรจุภณัฑ์และตราสินคา้กับผู้บริโภค 

6. การน าผลการวิจัยบรรจภุัณฑ์และตราสินค้าไปเผยแพร่  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการ โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านการ
ออกแบบ และพัฒนาตราสินค้า จ านวน 4 ท่าน และผู้บริโภคที่ประเมินความพึงพอใจ จ านวน 200 ชุด โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการแบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเพื่อประเมินบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า แบบสอบถามประเมินความพึง
พอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  การ
วิเคราะห์ความพึงพอใจใช้สถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่  การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย t-test  และค่าสหสัมพันธ์  
Pearson  ที่ระดับนัยส าคัญ  0.01 One-Way ANOVA 

ผลการศึกษา 

ตอนที่ 1 กระบวนการปรับปรุงและการประเมินความต้องการของการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า
น  าพริกปลาท่องเที่ยว กลุ่มแปรรูปสัตว์น  า บ้านโคกเมือง อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
จ าวน 1 คน ต้องการบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าที่บ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์ สื่อถึงน  าพริกปลาท่องเที่ยว ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่มี
ความคงทนต่อการกระแทกและท าให้บรรจุภัณฑ์สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้อย่างยาวนาน ตราสินค้าเป็นวงกลม มีสีสม้ 
สีด า และสีขาว มีตัวอักษรสีด า และมีโลโก้เป็นรูปปลาท่องเที่ยวและครก อยู่ตรงกลางในตราสินค้า มีการบอกส่วนประกอบ 
ปริมาณ ท่ีอยู่การผลิต เบอร์โทร วิธีการเก็บรักษา ราคาและคิวอาโค้ช                

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์น  าพริกปลา
ท่องเที่ยว ของอ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญข้อมูลโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ โดยผู้เชี่ยวชาญได้
ท าการออกแบบโลโก้ 2 แบบ สติกเกอร์ 2 แบบ จากผลการวิเคราะห์ผู้เช่ียวชาญได้เลือกโลโก้แบบที่ 1 และสติกเกอร์แบบ
ที่ 1 ในการคิดผลิตภัณฑ์ 

ตอนที่ 3 กระบวนการปรับปรุงและการประเมินความพึงพอใจของการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า 

OTOP นวัตวิถี ส าหรับผลิตภัณฑ์น  าพริกปลาท่องเที่ยว ของอ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลารูปแบบใหม่จ านวน 1 แบบ คือ 
ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ด้านการฟิกบรรจุภัณฑ์ และด้านผลิตภัณฑ์ 

ทั งนี  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ด้านปัจจัยส่วนบุคคลจากผู้ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวนทั งสิ น 200 
คน มีดังนี   ด้านเพศ พบว่า เพศหญิง มีจ านวน 43 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.5 เพศชาย มีจ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 
78.5 ด้านอายุ พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่ อายุต  ากว่า 15 ปี มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ด้านอาชีพ พบว่า ผู้ตอบส่วน
ใหญ่ อาชีพ รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ มีจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 
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2. แบบร่างบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า เป็นการด าเนินการโดยการน าความรู้ที่ได้จากการสัมภาษณ์มาออกแบบ 
แบบร่างบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าทั งหมด 4 แบบ  

3. ประเมินผู้เช่ียวชาญ เป็นการประเมินแบบร่างบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า โดยผู้เชี่ยวชาญทั งหมด 4 ท่าน  

4. ปรับเปลี่ยนแบบร่างบรรจุภณัฑแ์ละตราสินค้าที่ผู้เช่ียวชาญเสนอแนะ 

5. ประเมินความพึงพอใจบรรจุภณัฑ์และตราสินคา้กับผู้บริโภค 

6. การน าผลการวิจัยบรรจภุัณฑ์และตราสินค้าไปเผยแพร่  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการ โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านการ
ออกแบบ และพัฒนาตราสินค้า จ านวน 4 ท่าน และผู้บริโภคที่ประเมินความพึงพอใจ จ านวน 200 ชุด โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการแบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเพื่อประเมินบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า แบบสอบถามประเมินความพึง
พอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  การ
วิเคราะห์ความพึงพอใจใช้สถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่  การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย t-test  และค่าสหสัมพันธ์  
Pearson  ที่ระดับนัยส าคัญ  0.01 One-Way ANOVA 

ผลการศึกษา 

ตอนที่ 1 กระบวนการปรับปรุงและการประเมินความต้องการของการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า
น  าพริกปลาท่องเที่ยว กลุ่มแปรรูปสัตว์น  า บ้านโคกเมือง อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
จ าวน 1 คน ต้องการบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าที่บ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์ สื่อถึงน  าพริกปลาท่องเที่ยว ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่มี
ความคงทนต่อการกระแทกและท าให้บรรจุภัณฑ์สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้อย่างยาวนาน ตราสินค้าเป็นวงกลม มีสีสม้ 
สีด า และสีขาว มีตัวอักษรสีด า และมีโลโก้เป็นรูปปลาท่องเที่ยวและครก อยู่ตรงกลางในตราสินค้า มีการบอกส่วนประกอบ 
ปริมาณ ท่ีอยู่การผลิต เบอร์โทร วิธีการเก็บรักษา ราคาและคิวอาโค้ช                

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์น  าพริกปลา
ท่องเที่ยว ของอ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญข้อมูลโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ โดยผู้เชี่ยวชาญได้
ท าการออกแบบโลโก้ 2 แบบ สติกเกอร์ 2 แบบ จากผลการวิเคราะห์ผู้เช่ียวชาญได้เลือกโลโก้แบบที่ 1 และสติกเกอร์แบบ
ที่ 1 ในการคิดผลิตภัณฑ์ 

ตอนที่ 3 กระบวนการปรับปรุงและการประเมินความพึงพอใจของการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า 

OTOP นวัตวิถี ส าหรับผลิตภัณฑ์น  าพริกปลาท่องเที่ยว ของอ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลารูปแบบใหม่จ านวน 1 แบบ คือ 
ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ด้านการฟิกบรรจุภัณฑ์ และด้านผลิตภัณฑ์ 

ทั งนี  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ด้านปัจจัยส่วนบุคคลจากผู้ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวนทั งสิ น 200 
คน มีดังนี   ด้านเพศ พบว่า เพศหญิง มีจ านวน 43 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.5 เพศชาย มีจ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 
78.5 ด้านอายุ พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่ อายุต  ากว่า 15 ปี มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ด้านอาชีพ พบว่า ผู้ตอบส่วน
ใหญ่ อาชีพ รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ มีจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าผลิตภัณฑ์น  าพริกปลา
ท่องเที่ยว บ้านโคกเมือง อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผู้บริโภคที่มีผลต่อบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าผลิตภัณฑ์น  าพริกปลา        
ท่องเที่ยว 

ระดบัความคดิเหน็ของผูบ้รโิภค             Mean  S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

1.ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ 
     1.1 รูปร่างบรรจภุัณฑ์มีความเหมาะสมและสื่อถึงตัวผลติภณัฑ์  4.11   0.52  มาก 
     1.2 บรรจุภณัฑ์สามารถปกปอ้งผลิตภณัฑ์ที่อยูภ่ายในซึ่งเกิดจาก  3.97 0.65  มาก 
แรงกระแทกจากการขนส่งได ้
     1.3 บรรจุภณัฑ์สะดวกต่อการเก็บรักษา    4.21 0.72  มาก 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผู้บริโภคที่มีผลต่อบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าผลิตภัณฑ์น  าพริกปลา
ท่องเที่ยว 

ระดบัความคดิเหน็ของผูบ้รโิภค             Mean  S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

     1.4 บรรจุภณัฑ์ป้องกันไม่ใหผ้ลิตภณัฑเ์สื่อมสภาพแตกหักหรือ   4.02 0.64  มาก 
หรือเสยีหาย 
     1.5 บรรจุภณัฑม์ีรูปแบบสะดวกในการพกพาและเหมาะสม  4.34 0.66  มาก 
ต่อการเก็บรักษา 
     1.6 บรรจุภณัฑ์เหมาะส าหรับมอบเป็นของฝากของที่ระลึก  4.64 0.54  มากที่สุด 
     1.7 รูปแบบบรรจภุัณฑม์ีความสวยงาม    3.83 0.71  มาก 

รวมผลการวเิคราะหด์า้นโครงสรา้งบรรจภุณัฑ ์   4.15 0.40  มาก 

2.ดา้นกราฟกิบรรจภุณัฑ ์
     2.1 ตัวอักษรบนบรรจุภณัฑเ์ห็นได้ชัด    3.94 0.53  มาก 
     2.2 สีที่ใช้เหมาะสมกับบรรจภุัณฑ์และตัวของผลิตภัณฑ ์  3.89 0.65  มาก 
     2.3 ตราสินค้ามีความเป็นเอกลักษณส์ื่อถึงตัวของผลิตภัณฑ ์  3.96 0.76  มาก 
น  าพริกปลาท่องเที่ยว 
     2.4 ตัวอักษรของตราสินค้ามคีวามเป็นเอกลักษณ ์   3.92 0.60  มาก 
     2.5 ข้อความบนฉลากอ่านง่าย เข้าใจง่าย    4.17 0.64  มาก 
     2.6 รายละเอยีดบนบรรจุภณัฑ์มีการแสดงข้อมูลของสินคา้  3.59 0.72  มาก 
ได้ครบถ้วน 
รวมผลการวเิคราะหด์า้นการออกแบบกราฟกิบนบรรจภุณัฑ์  3.91 0.41  มาก 

 
 

3.ดา้นผลติภณัฑ ์
     3.1 สีสันของผลิตภัณฑ์น่ารับประทาน    4.09 0.52  มาก 
     3.2 รสชาติของผลิตภณัฑ์กลมกล่อม    3.90 0.78  มาก 
     3.3 ขนาดของผลิตภณัฑ์เหมาะสมกับการรับประทาน   4.09 0.68  มาก 
     3.4 ผลิตภณัฑ์มรีูปลักษณ์ที่มคีวามโดดเด่นและมีรูปลักษณ์  3.66 0.70  มาก 
ที่แตกต่างกว่ายี่ห้ออ่ืน 
รวมผลการวเิคราะหด์า้นผลติภณัฑ์   3.93 0.47  มาก  

       รวม     4.02 0.36  มาก  

จากตารางที่ 1 พบว่า การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า OTOP 
นวัตวิถีส าหรับผลิตภัณฑ์ น  าพริกปลาท่องเที่ยว บ้านโคกเมือง อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.02  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.36  ในด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4.15  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.40  อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ด้านกราฟิกบรรจุภัณฑ์มีค่าเฉลี่ย 3.91  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41  อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก และด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 3.93  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.47  อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
ตามล าดับ 

การทดสอบสมติฐานการวิจัย 

สมมติฐาน ด้านเพศ ผลการศึกษา ปฏิเสธสมมติฐาน คือ สถานภาพผู้บริโภคในด้านเพศ ที่ต่างกันไม่มีผลต่อความ
พึงพอใจต่อรูปแบบของบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าใหม่ของน  าพริกปลาท่องเที่ยว กลุ่มแปรรูปสัตว์น  า บ้านโคกเมือง อ าเภอ
ควนเนียง จังหวัดสงขลา ไม่แตกต่างกันท่ีไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

 สมมติฐาน ด้านอายุ ผลการศึกษา ยอมรับสมมติฐาน คือ สถานภาพของผู้บริโภคในด้านอายุ ที่แตกต่างกันจะมี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าใหม่ของน  าพริกปลาท่องเที่ยว กลุ่มแปรรูปสัตว์น  า บ้านโคกเมือง อ าเภอ
ควนเนียง จังหวัดสงขลา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

   ภาพที ่1 ภาพผลิตภัณฑ์น  าพริกปลาท่องเที่ยวท่ีพัฒนาปรับปรุงเรยีบร้อยแล้ว 
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3.ดา้นผลติภณัฑ ์
     3.1 สีสันของผลิตภัณฑ์น่ารับประทาน    4.09 0.52  มาก 
     3.2 รสชาติของผลิตภณัฑ์กลมกล่อม    3.90 0.78  มาก 
     3.3 ขนาดของผลิตภณัฑ์เหมาะสมกับการรับประทาน   4.09 0.68  มาก 
     3.4 ผลิตภณัฑ์มรีูปลักษณ์ที่มคีวามโดดเด่นและมีรูปลักษณ์  3.66 0.70  มาก 
ที่แตกต่างกว่ายี่ห้ออ่ืน 
รวมผลการวเิคราะหด์า้นผลติภณัฑ์   3.93 0.47  มาก  

       รวม     4.02 0.36  มาก  

จากตารางที่ 1 พบว่า การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า OTOP 
นวัตวิถีส าหรับผลิตภัณฑ์ น  าพริกปลาท่องเที่ยว บ้านโคกเมือง อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.02  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.36  ในด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4.15  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.40  อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ด้านกราฟิกบรรจุภัณฑ์มีค่าเฉลี่ย 3.91  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41  อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก และด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 3.93  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.47  อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
ตามล าดับ 

การทดสอบสมติฐานการวิจัย 

สมมติฐาน ด้านเพศ ผลการศึกษา ปฏิเสธสมมติฐาน คือ สถานภาพผู้บริโภคในด้านเพศ ที่ต่างกันไม่มีผลต่อความ
พึงพอใจต่อรูปแบบของบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าใหม่ของน  าพริกปลาท่องเที่ยว กลุ่มแปรรูปสัตว์น  า บ้านโคกเมือง อ าเภอ
ควนเนียง จังหวัดสงขลา ไม่แตกต่างกันท่ีไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

 สมมติฐาน ด้านอายุ ผลการศึกษา ยอมรับสมมติฐาน คือ สถานภาพของผู้บริโภคในด้านอายุ ที่แตกต่างกันจะมี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าใหม่ของน  าพริกปลาท่องเที่ยว กลุ่มแปรรูปสัตว์น  า บ้านโคกเมือง อ าเภอ
ควนเนียง จังหวัดสงขลา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

   ภาพที ่1 ภาพผลิตภัณฑ์น  าพริกปลาท่องเที่ยวท่ีพัฒนาปรับปรุงเรยีบร้อยแล้ว 
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สรปุและการอภปิรายผล 

ด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์พบว่า  รูปแบบบรรจุภัณฑ์เป็นกระปุกพลาสติกแบบใส สีฟ้าน  าทะเล ทรง
กลมมีหูหิ วและฉลากด้านข้าง ผู้เช่ียวชาญให้ความคิดเห็นเพราะสามารถสื่อถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ มีความแข็งแรง มี
ความสะดวกในการหอบหิ ว สอดคล้องกับแนวความคิดของ นพวรรณ ชีว  อารี (2555)  ศึกษาวิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หมแูปรรปูเพื่อส่งเสริมการขาย ศึกษา  บรรจุภัณฑ์ผลติภณัฑ์หมูแปรรปู พบว่าในชุมชนท้องถิ่นจังหวัด
นครปฐมบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพเกิด ประสิทธิภาพทั งในการป้องกันผลิตภัณฑ์การบรรจุผลิตภัณฑ์การอ านวยความสะดวก
การส่งเสริมการจัด  จ าหน่ายเกิดเป็นสัญลักษณ์เป็นเอกภาพท าให้สินค้ามีภาพลักษณ์ที่ดีก่อนจะออกจ าหน่ายไปยังสู่
ท้องตลาด [1]    

ด้านรูปแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ตราสินค้าผลิตภัณฑ์น  าพริกปลาท่องเที่ยวพบว่า แบบพื นหลัง   เป็นสีฟ้าน  า
ทะเลตัวอักษรสีขาว ผู้เช่ียวชาญให้ความคิดเห็นมาก เพราะตราสินค้ามีความเป็นเอกลักษณ์ที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์น  าพริกปลา
ท่องเที่ยว มีความเรียบง่าย เหมาะแก่การจดจ า สอดคล้องกับแนวความคิดของ นุจิรา รัศมีไพบูลย์ (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการสร้างตราและเพิ่มมูลค่าอาหารท้องถิ่นใน  เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภค การสร้างตรา และบรรจุภัณฑ์ อาหารท้องถิ่นเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในเมืองพัทยา หา
แนวทางการสร้างตราสินค้าและพัฒนาบรรจุ  ภัณฑ์ในการเพิ่มมูลค่าอาหารท้องถิ่นในเมืองพัทยา การพัฒนาตราสินค้าและ
บรรจุภัณฑ์ในการเพิ่มมูลค่า  อาหารท้องถิ่นในเมืองพัทยา และน าเสนอแนวทางการสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
อาหารท้องถิ่น  ในเมืองพัทยา [2] 

ด้านรูปแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ฉลากผลิตภณัฑ์น  าพรกิปลาท่องเที่ยวพบว่ารูปสีเหลีย่มมพีื นหลัง มีสีส้ม-เหลอืง 
มีลวดลายการเล่นสี มีหัวข้อตัวอักษรเป็นสีด า และมีโลโก้เป็นรูปปลาท่องเที่ยวและครก อยู่ตรงกลางในตราสินค้า มีการ
บอกส่วนประกอบ วิธีการเก็บรักษา ราคาและคิวอาโค้ช ปลาท่องเที่ยวผู้เช่ียวชาญให้ความคิดเห็นมากเพราะฉลากมี
ช่องทางในการติดต่อกับผู้ผลิตที่ชัดเจน ข้อความบนฉลากมีความชัดเจนเข้าใจง่าย มีสีสันสามารถดึงดูดความสนใจได้ 
สอดคล้องกับแนวความคิด นาวี เปลี่ยวจิตร์ (2556) ศึกษาวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน สะ
ตอน จังหวัดจันทบุรี เพื่อออกแบบพัฒนาสินค้า ต้องการให้พัฒนาบรรจุภัณฑ์คือ น  ายาล้างจานสูตรธรรมชาติ เป็นมิตร กับ
สิ่งแวดล้อม เน้นการปรับปรุงทางด้านรูปแบบเป็นแบบง่ายๆใช้เทคโนโลยีในชุมชนผลิตเองในครัวเรือนได้ ต้องการให้พัฒนา
ตัวบรรจุภัณฑ์ สบู่จากสูตรธรรมชาติ บรรจุภัณฑ์ต้องสามารถผลิตเองในครัวเรือนได้  สวยงาม และอาจพัฒนาต่อเป็นสินค้า
หลักของกลุ่ม  ต้องการให้จัดภูมิทัศน์ของสถานท่ีจ าหน่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดน ณ ท่ีตั งของกลุ่มเน้น
การตั งโชว์กล้วยไม้เป็นลักษณะมีหน้าร้านและเดินท่องเที่ยวได้ [3] 

ส าหรับความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่พบว่า ด้านการ ออกแบบ
โครงสร้างบรรจุภัณฑ์มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และด้านการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์มี ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก เพราะรูปร่าง วัสดุ บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมทั งในเรื่องของขนาด สัดส่วน  ตัวอักษร สีรูปภาพมีเอกลักษณ์ และยัง
สะดวกต่อการน าไปใช้อีกด้วย สอดคล้องกับแนวความคิดของ  อมรรัตน์ บุญสว่าง (2559)  ศึกษาวิจัยเรื่อง การออกแบบ
ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อ ส่งเสริมสินค้าอาหารเอกลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการออกแบบตราสินค้าและ
บรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหารของเอกลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคมีต่ออาหาร
และบรรจุภัณฑ์อาหารเอกลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการประเมินผลการพัฒนาอาหารและข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์  

ดาวทรายโดยใช้วัตถุดิบในชุมชนตราสินค้าเป็น บรรจุภัณฑ์เป็นถุงฟอยด์ เพื่อป้องกันความชื นและติดฉลาก   บรรจุภัณฑ์
เป็นกล่องกระดาษ ใช้ภาพประกอบท่ีตัดทอนมาจากเมล็ดข้าวซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์ กลุ่มข้าวเกรียบปลา ตรา ซี
รีน  จ.ปัตตานี พัฒนาสูตรเป็นปลาบอลปรุงรสด้วยน  าจิ ม ตราสินค้าเป็นรูปปลาและใช้บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องกระดาษ มี
กราฟิกน าเสนอวิถีชีวิตชาวประมง กลุ่มเกษตรยั่งยืน จ.ยะลา [4] 

ผลการทดสอบสมมติฐาน สถานภาพผู้บริโภคที่ต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อรูปแบบของบรรจุภัณฑ์และตรา
สินค้า ส าหรับผลิตภัณฑ์น  าพริกปลาท่องเที่ยว กลุ่มแปรรูปสัตว์น  า บ้านโคกเมือง อ.ควนเนียง จ.สงขลา ซึ่งผลการทดสอบ
จากการใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ONE WAY ANOVA) พบว่าสถานภาพผู้บริโภคที่แตกต่างกันด้านอายุมีความ
พึงพอใจต่อรูปแบบของบรรจุภัณฑ์และตราสินค้ารูปแบบใหม่ของผลิตภัณฑ์น  าพริกปลาท่องเที่ยว กลุ่มแปรรูปสัตว์น  า บ้าน
โคกเมือง อ.ควนเนียง จ.สงขลา มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 สอดคล้องกับแนวความคิด ของนาง
กรกมล ลีลาธีรภัทร (2556)  ศึกษาวิจัยเรื่องระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ขนมไทยเก้าพ่ีน้องใน เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ขนมไทยเก้าพี่น้องกับข้อมูลคุณลักษณะประชากรศาสตร์การ
วิจัยครั งนี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดยใช้การศึกษาแบบส ารวจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างผู้บริโภคขนมไทยเก้าพี่น้องที่มี เพศ อายุ รายได้ ระดับศึกษา อาชีพ และศาสนาที่ต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์ขนมไทยเก้าพ่ีน้อง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 [5]  
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ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมีผลต่อกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจโฮสเทล กรณีศึกษำ อ�ำเภอหำดใหญ่

พีรวัส หนูเกตุ1 วาสนา ขวัญทองยิ้ม1 กนกพร แก้วพรหมทอง2 กาญจนา วงค์กันตา3 

เกษวดี พรมราช3 วิไลพร รักจุล3 และโรสิณี กาซอ3 

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ในปัจจุบันวิธีการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปจากอดีต โดยเน้นการท่องเที่ยวด้วยตนเองเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมต่าง

ถิ่น ท�าให้เกิดธุรกิจโฮสเทลและมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล ในอ�าเภอหาดใหญ่

วิธกีำรศกึษำ : การศกึษาครัง้นีไ้ด้วิเคราะห์ข้อมลูในรปูแบบการวจิยัเชิงปรมิาณ ท�าการศกึษาในแหล่งธรุกจิใน อ�าเภอหาดใหญ่ (ถนน

นิพัทธ์อุทิศ 1 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 และถนนธรรมนูญวิถี) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวที่เคยเข้าใช้บริการธุรกิจโฮสเทล จ�านวน 250 

ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า ซึ่งท�าการวิเคราะห์ด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลกำรศกึษำ : พบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลย์เซยี เพศชาย มอีายรุะหว่าง 25-34 ปี และมสีถานภาพโสด ซ่ึงกลุ่มตวัอย่าง

มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล ในด้านการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 รองลงมา 

คือ ด้านคุณภาพของห้องพัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ด้านระบบรักษาความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และด้านสิ่งอ�านวยความ

สะดวกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ตามล�าดับ 

วจิำรณ์และสรปุ : จากการศกึษาครัง้นี ้พบว่า การบรกิารยังเป็นปัจจัยส�าคญัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของผูท้ีเ่ข้าใช้บริการธรุกิจโฮสเทล 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเอาใจใส่ ช่วยเหลือในกรณีที่เกิดปัญหา และทักษะด้านภาษาที่สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

ค�ำส�ำคัญ : ความพึงพอใจ การบริหารจัดการ โฮสเทล

1 อ.,โปรแกรมวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 90000
2 อ.,โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 90000
3 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 90000
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The satisfaction of tourist towards hostel management: A case study in hatyai

Pheerawas Nookate1 Wassana Kwantongyim1 Kanokporn Kaewpromthong2 Karnjana Wongkanta3 

Keswadee Promrach3 Wilaiporn Rukjul3 and Rosinee Kasor3

Abstract

Introduction : Today, the way for travelling of tourist is quiet difference from the past. The travel trends tend 

to be arranged their trip foreign individual tourist for to learn foreign cultures, so that it’s effect for Hostel 

business that grow increasingly continuously.

Objective : To study the satisfaction of tourist towards hostel management. A case study in hatyai.

Methods : The researcher used quantitative Research method to analyze data for this study. A case study in 

Hatyai (Niphatuthit 1 rd., Niphatuthit 3 Rd., and Thammanoonvithi Rd.,) A sample is tourist who are experience 

in Hostel, a total of 250 sample. The researcher uses quota sampling and analyze data by percentage means 

and standard deviation.

Results : The result found that the majority of sample for this research are male, foreign tourists from Malaysia 

who aged between 25-34 years old. Majority of the sample are single. Sample satisfaction has a significant effect 

on a services quality with average score is 4.40, a quality of accommodation is 4.22, a security monitoring is 

4.03 and a hostel’s facilities is 3.99 respectively. 

Conclusion : As a result of this study, it found that services quality is the most effect to satisfaction of the 

tourist especially staffs’ attentive, help them to fix a problem and have a good language skill to communicate 

with foreigner.

Keywords : Satisfaction, Management, Hostel.
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3 
 

บทน า 
 

 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ ปัจจัยส าคัญ 
ที่ท าให้การท่องเที่ยวเติบโตได้อย่างรวดเร็ว มาจากรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว  
อีกทั้ง ในปัจจุบันพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต โดยนักท่องเที่ยวจะมีพฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเที่ยวด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้น (Foreign  Individual  Tourism) นักท่องเที่ยวมีความต้องการความเป็นส่วนตัว 
และไม่พึ่งพาบริษัททัวร์ แต่จะหาข้อมูล การเดินทางท่องเที่ยวผ่านทางออนไลน์ โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็น 
คนรุ่นใหม่ชอบที่จะวางแผนจัดการเดินทางด้วยตนเองทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาที่พัก โปรแกรมท่องเที่ยว 
สถานท่ีกิน เป็นต้น  จากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวท่ีต้องการประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวท่ีต่างไปจากเดิมข้างต้น ท าให้เกิด
ช่องว่างในการบริการส าหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนไม่มาก ท าให้เกิดรูปแบบการให้บริการที่พัก ที่เรียกว่า โฮสเทล  
ซึ่งเป็นธุรกิจบริการที่พักขนาดเล็ก ราคาประหยัด มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ ากัด ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว 
ส่งผลให้มีการแข่งขันที่สูงขึ้น ได้แก่ การแข่งขันด้านการตลาด การดูแลรักษา การบริการ เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้า 
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 อ าเภอหาดใหญ่ถือเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ส าคัญในภาคใต้และยังเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ 
ชาวต่างประเทศ มีความโดดเด่นของการเป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอย แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  และการเดินทาง 
ไปสู่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง ท าให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ในช่วงเทศกาลที่ส าคัญต่างๆ ดังนั้น ธุรกิจที่พักจ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการบริการ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ ง การรักษาคุณภาพและระดับการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว  
กลับมาใช้บริการซ้ าอีกครั้งในอนาคต จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงโอกาสและอุปสรรคทีเ่กิดขึ้น เช่น การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว การปรับตัวของธุรกิจเพื่อการแข่งขัน และการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมีผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทลในอ าเภอหาดใหญ่  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล กรณีศึกษาเขตพื้นท่ีเมืองหาดใหญ่ 
 2. เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวกับความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล กรณีศึกษา
พื้นที่เมืองหาดใหญ่ 

วิธีด าเนินการ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยว
ที่มาท่องเที่ยวและใช้บริการโฮสเทลในอ าเภอหาดใหญ่ ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการก าหนดขนาด
ตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณ แบบไม่ทราบจ านวนประชากร และต้องการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ .80 จากประชากรทั้งหมด  
มีระดับความเชื่อมั่น .05 ของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 250 ตัวอย่าง ส าหรับพื้นที่ในการศึกษา คือ บริเวณ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 
ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 และถนนธรรมนูญวิถี  ซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอ าเภอหาดใหญ่และมีธุรกิจโฮสเทล ได้แก่ 
Hatyai Dee, Hostel Hatyai Backpackers Hostel, The Aree Hatyai Hostel, WE Hostel Hatyai และHub Hostel 
Hatyai ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า โดยให้สัดส่วนของขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่าๆกันในแต่ละโฮสเทลซึ่งเท่ากับ 
โฮสเทลละ 50 ตัวอย่าง และท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมีผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทลในอ าเภอหาดใหญ่ และวิเคราะห์ด้วยสถิติ
เชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าสถิติ t-test ส าหรับการวิเคราะหต์ัวแปรอิสระ 1 กลุ่ม (ตัวแปรเพศ) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
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3 
 

บทน า 
 

 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ ปัจจัยส าคัญ 
ที่ท าให้การท่องเที่ยวเติบโตได้อย่างรวดเร็ว มาจากรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว  
อีกทั้ง ในปัจจุบันพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต โดยนักท่องเที่ยวจะมีพฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเที่ยวด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้น (Foreign  Individual  Tourism) นักท่องเที่ยวมีความต้องการความเป็นส่วนตัว 
และไม่พึ่งพาบริษัททัวร์ แต่จะหาข้อมูล การเดินทางท่องเที่ยวผ่านทางออนไลน์ โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็น 
คนรุ่นใหม่ชอบที่จะวางแผนจัดการเดินทางด้วยตนเองทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาที่พัก โปรแกรมท่องเที่ยว 
สถานท่ีกิน เป็นต้น  จากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวท่ีต้องการประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวท่ีต่างไปจากเดิมข้างต้น ท าให้เกิด
ช่องว่างในการบริการส าหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนไม่มาก ท าให้เกิดรูปแบบการให้บริการที่พัก ที่เรียกว่า โฮสเทล  
ซึ่งเป็นธุรกิจบริการที่พักขนาดเล็ก ราคาประหยัด มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ ากัด ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว 
ส่งผลให้มีการแข่งขันที่สูงขึ้น ได้แก่ การแข่งขันด้านการตลาด การดูแลรักษา การบริการ เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้า 
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 อ าเภอหาดใหญ่ถือเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ส าคัญในภาคใต้และยังเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ 
ชาวต่างประเทศ มีความโดดเด่นของการเป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอย แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  และการเดินทาง 
ไปสู่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง ท าให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ในช่วงเทศกาลที่ส าคัญต่างๆ ดังนั้น ธุรกิจที่พักจ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการบริการ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ ง การรักษาคุณภาพและระดับการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว  
กลับมาใช้บริการซ้ าอีกครั้งในอนาคต จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงโอกาสและอุปสรรคทีเ่กิดขึ้น เช่น การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว การปรับตัวของธุรกิจเพื่อการแข่งขัน และการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมีผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทลในอ าเภอหาดใหญ่  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล กรณีศึกษาเขตพื้นท่ีเมืองหาดใหญ่ 
 2. เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวกับความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล กรณีศึกษา
พื้นที่เมืองหาดใหญ่ 

วิธีด าเนินการ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยว
ที่มาท่องเที่ยวและใช้บริการโฮสเทลในอ าเภอหาดใหญ่ ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการก าหนดขนาด
ตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณ แบบไม่ทราบจ านวนประชากร และต้องการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ .80 จากประชากรทั้งหมด  
มรีะดับความเชื่อมั่น .05 ของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 250 ตัวอย่าง ส าหรับพื้นที่ในการศึกษา คือ บริเวณ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 
ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 และถนนธรรมนูญวิถี  ซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอ าเภอหาดใหญ่และมีธุรกิจโฮสเทล ได้แก่ 
Hatyai Dee, Hostel Hatyai Backpackers Hostel, The Aree Hatyai Hostel, WE Hostel Hatyai และHub Hostel 
Hatyai ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า โดยให้สัดส่วนของขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่าๆกันในแต่ละโฮสเทลซึ่งเท่ากับ 
โฮสเทลละ 50 ตัวอย่าง และท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมีผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทลในอ าเภอหาดใหญ่ และวิเคราะห์ด้วยสถิติ
เชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าสถิติ t-test ส าหรับการวิเคราะหต์ัวแปรอิสระ 1 กลุ่ม (ตัวแปรเพศ) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
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ทางเดียว One Way ANOVA (F-test) ส าหรับการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระมากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบความแตกต่างข้อมูล
ทั่วไปของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจ Hostel กรณีศึกษาเขตพื้นท่ีเมืองหาดใหญ่ 

ผลการวิจัย  
ข้อมูลทั่วไป 
 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.80 โดยมีอายุระหว่าง 25-34 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 42.00 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ57.20 ซึ่งส่วนใหญ่มีสัญชาติ มาเลเซีย คิดเป็นร้อยละ 
37.20 และมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 76.40 ตามล าดับ 
 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว พบว่า ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเข้าพัก 1-3 คืน คิดเป็นร้อยละ 47.60 การเข้าพัก
ที่โฮสเทลซ้ า คิดเป็นร้อยละ 66.00  การเลือกใช้บริการห้องพักประเภทห้องพักรวมชายหญิง คิดเป็นร้อยละ 40.80  
อัตราค่าห้องที่ใช้บริการต่ ากว่า 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.40 ซึ่งมีการจองห้องพักด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 30.40  
และทราบข้อมูลที่พักโฮสเทลจากเว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 56.00 โดยจองผ่านเว็บไซต์ Booking.com คิดเป็นร้อยละ 29.20  
ผ่านเว็บไซต์ traveloka.com คิดเป็นร้อยละ 14.00  และนิยมช าระค่าห้องพักด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 96.80 ตามล าดบั 
ระดับความความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล  
 ความพึงพอใจการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทลโดยรวม พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ 
ด้านการให้บริการในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 รองลงมาคือ ด้านคุณภาพของห้องพักในระดับมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ด้านระบบรักษาความปลอดภัยโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ตามล าดับ โดยสามารถแจกแจงได้ ดังนี้ 
 การบ ริห ารจั ด การด้ านการ ให้ บ ริก าร  พ บ ว่ า  ผู้ ที่ ต อบแบ บสอบ ถา มส่ วน ให ญ่ มี ค วามพึ งพอ ใจ 
ในด้านการให้บริการในระดับมากที่สุด คือ พนักงานมีใจรักในการบริการ พนักงานเต็มใจให้บริการและเอาใจใส่  
ต่อการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว การบริการเรื่องระบบการจองห้องพักมีความสะดวก ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ระบบการช าระ
เงินหลายช่องทาง ถูกต้องและน่าเช่ือถือ อีกทั้งพนักงานให้บริการมีความสามารถในการสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษายาวี เป็นต้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51, 4.48, 4.37, 4.36 และ 4.28 ตามล าดับ 
 การบริหารจัดการด้านคุณภาพของห้องพัก พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจ 
ในด้านคุณภาพของห้องในระดับมากที่สุด คือ ภายในห้องพักมีการจัดแสงสว่างที่เพียงพอ ห้องพักรวมถึงชุดเครื่องนอน  
มีความสะอาด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และ 4.25 ตามล าดับ รองลงมา ด้านคุณภาพของห้องในระดับมาก คือ  
ภายในห้องพักมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัยและมีความสะดวกต่อการใช้งาน เช่น เครื่องท าน้ าอุ่น เครื่องปรับอากาศ 
เป็นต้น Free WIFI และเครื่องปรับอากาศในห้องพักไม่มีเสียงดัง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14, 4.11 และ 4.06 ตามล าดับ 
 การบ ริ ห ารจั ด ก าร ด้ าน ระบ บ รั ก ษ าค วาม ป ล อด ภั ย  พ บ ว่ า  ผู้ ที่ ต อบ แบ บ ส อบ ถาม ส่ วน ให ญ่ 
มีความพึงพอใจในระบบรักษาความปลอดภัยในระดับมากที่สุด คือ มีระบบการเก็บรักษาข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี  
และมีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง เช่น กล้องวงจรปิด บันไดหนีไฟ  ถังดับเพลิง เป็นต้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.40 และ 4.37 ตามล าดับ รองลงมาระบบรักษาความปลอดภัยในระดับมาก คือ ระบบรักษาความปลอดภัย  
และระบบสแกนลายนิ้วมือ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และ 3.32 ตามล าดับ 
 ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด้ า น สิ่ ง อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก  พ บ ว่ า  ผู้ ที่ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ส่ ว น ให ญ่ 
มีความพึงพอใจในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในระดับมากที่สุด คือ ท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวและบริการ 
รับ  – ฝากและมีตู้ เก็บสัมภาระ โดยมีค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ  4 .31 และ 4 .22 ตามล าดับ  รองลงมาด้ านคุณ ภาพ  
ของห้องพักอยู่ในระดับมาก คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  มีพื้นที่ส าหรับนั่งพักผ่อน เช่น โทรทัศน์คอมพิวเตอร์ หนังสือ 
เป็นต้น มีครัวและอุปกรณ์ส าหรับท าอาหาร เช่น ไมโครเวฟ กระติกน้ าร้อน เครื่องปิ้งขนมปัง เป็นต้นมีการให้บริการ 
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ซักอบรีดและมีการให้บริการรถรับ-ส่ง เช่น สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง เป็นต้นโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99, 3.95, 
3.91, 3.82 และ 3.72 ตามล าดับ 
เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของนักท่องเท่ียวกับความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล กรณีศึกษาพ้ืนที่เมือง
หาดใหญ่ 
ตารางที ่1 เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวกับความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล กรณีศึกษาพื้นที่
เมืองหาดใหญ่ จ าแนกตามเพศ 

ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่วต่อการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล t Sig. 
คุณภาพของห้องพัก 1.324 .187 
สิ่งอ านวยความสะดวก .452 .652 
การให้บริการ .935 .351 
ระบบรักษาความปลอดภัย .465 .642 

*นัยส าคัญที่ระดับ .05 
  ผลการศึกษาส าหรับกลุ่มตัวอย่างด้านเพศ พบว่า คุณภาพของห้องพัก สิ่งอ านวยความสะดวก การให้บริการและ 
ระบบรักษาความปลอดภัยไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล กรณีศึกษาพื้นที่เมืองหาดใหญ่
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ตารางที ่2 เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวกับความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล กรณีศึกษาพื้นที่
เมืองหาดใหญ่ จ าแนกตามอายุ 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล F Sig. 
คุณภาพของห้องพัก .865 .422 
สิ่งอ านวยความสะดวก .832 .436 
การให้บริการ .647 .524 
ระบบรักษาความปลอดภัย 4.012 .019* 

*นัยส าคัญที่ระดับ .05 
  ผลการศึกษาส าหรับกลุ่มตัวอย่างด้านอายุ พบว่า ระบบรักษาความปลอดภัยส่งผลต่อความพึงพอใจ 
ด้านการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล กรณีศึกษาพื้นที่เมืองหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 4.012,  
Sig. = .019) โดยตัวแปรคุณภาพของห้องพัก สิ่งอ านวยความสะดวกและการให้บริการไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจด้านการ
บริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล กรณีศึกษาพื้นที่เมืองหาดใหญ่ 
ตารางที ่3 เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวกับความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล กรณีศึกษาพื้นที่
เมืองหาดใหญ่ จ าแนกตามการศึกษา 

ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล F Sig. 
คุณภาพของห้องพัก 3.488 .032* 
สิ่งอ านวยความสะดวก .003 .997 
การให้บริการ 2.736 .067 
ระบบรักษาความปลอดภัย 1.430 .241 

*นัยส าคัญที่ระดับ .05 
  ผลการศึกษาส าหรับกลุ่มตัวอย่างด้านการศึกษา พบว่า คุณภาพของห้องพักส่งผลต่อความพึงพอใจ 
ด้านการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล กรณีศึกษาพื้นที่เมืองหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 3.488,  
Sig. = .032) โดยตัวแปรคุณ สิ่งอ านวยความสะดวก การให้บริการและระบบรักษาความปลอดภัยไม่ส่งผลต่อความ 
พึงพอใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล กรณีศึกษาพื้นที่เมืองหาดใหญ่ 
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ซักอบรีดและมีการให้บริการรถรับ-ส่ง เช่น สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง เป็นต้นโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99, 3.95, 
3.91, 3.82 และ 3.72 ตามล าดับ 
เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของนักท่องเท่ียวกับความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล กรณีศึกษาพ้ืนที่เมือง
หาดใหญ่ 
ตารางที ่1 เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวกับความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล กรณีศึกษาพื้นที่
เมืองหาดใหญ่ จ าแนกตามเพศ 

ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่วต่อการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล t Sig. 
คุณภาพของห้องพัก 1.324 .187 
สิ่งอ านวยความสะดวก .452 .652 
การให้บริการ .935 .351 
ระบบรักษาความปลอดภัย .465 .642 

*นัยส าคัญที่ระดับ .05 
  ผลการศึกษาส าหรับกลุ่มตัวอย่างด้านเพศ พบว่า คุณภาพของห้องพัก สิ่งอ านวยความสะดวก การให้บริการและ 
ระบบรักษาความปลอดภัยไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล กรณีศึกษาพื้นที่เมืองหาดใหญ่
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ตารางที ่2 เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวกับความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล กรณีศึกษาพื้นที่
เมืองหาดใหญ่ จ าแนกตามอายุ 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล F Sig. 
คุณภาพของห้องพัก .865 .422 
สิ่งอ านวยความสะดวก .832 .436 
การให้บริการ .647 .524 
ระบบรักษาความปลอดภัย 4.012 .019* 

*นัยส าคัญที่ระดับ .05 
  ผลการศึกษาส าหรับกลุ่มตัวอย่างด้านอายุ พบว่า ระบบรักษาความปลอดภัยส่งผลต่อความพึงพอใจ 
ด้านการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล กรณีศึกษาพื้นที่เมืองหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 4.012,  
Sig. = .019) โดยตัวแปรคุณภาพของห้องพัก สิ่งอ านวยความสะดวกและการให้บริการไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจด้านการ
บริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล กรณีศึกษาพื้นที่เมืองหาดใหญ่ 
ตารางที ่3 เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวกับความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล กรณีศึกษาพื้นที่
เมืองหาดใหญ่ จ าแนกตามการศึกษา 

ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล F Sig. 
คุณภาพของห้องพัก 3.488 .032* 
สิ่งอ านวยความสะดวก .003 .997 
การให้บริการ 2.736 .067 
ระบบรักษาความปลอดภัย 1.430 .241 

*นัยส าคัญที่ระดับ .05 
  ผลการศึกษาส าหรับกลุ่มตัวอย่างด้านการศึกษา พบว่า คุณภาพของห้องพักส่งผลต่อความพึงพอใจ 
ด้านการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล กรณีศึกษาพื้นที่เมืองหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 3.488,  
Sig. = .032) โดยตัวแปรคุณ สิ่งอ านวยความสะดวก การให้บริการและระบบรักษาความปลอดภัยไม่ส่งผลต่อความ 
พึงพอใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล กรณีศึกษาพื้นที่เมืองหาดใหญ่ 
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ตารางที ่4 เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวกับความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล กรณีศึกษาพื้นที่
เมืองหาดใหญ่ จ าแนกตามสัญชาติ 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล F Sig. 
คุณภาพของห้องพัก 3.673 .003* 
สิ่งอ านวยความสะดวก 2.412 .037* 
การให้บริการ 6.085 .000* 
ระบบรักษาความปลอดภัย 1.503 .190 

*นัยส าคัญที่ระดับ .05 
  ผลการศึกษาส าหรับกลุ่มตัวอย่างด้านสัญชาติ พบว่า คุณภาพของห้องพัก สิ่งอ านวยความสะดวกและ 
การให้บริการ ส่งผลต่อความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล กรณีศึกษาพื้นที่เมืองหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 3.673, Sig. = .033) (F = 2.412, Sig. = .037) (F = 6.085, Sig. = .000) โดยตัวแปร 
ระบบรักษาความปลอดภัยไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล กรณีศึกษาพื้นที่เมืองหาดใหญ่ 
ตารางที ่5 เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวกับความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล กรณีศึกษาพื้นที่
เมืองหาดใหญ่ จ าแนกตามสถานภาพ 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล t Sig. 
คุณภาพของห้องพัก 248 .028* 
สิ่งอ านวยความสะดวก 248 .022* 
การให้บริการ 248 .033* 
ระบบรักษาความปลอดภัย 248 .427 

*นัยส าคัญที่ระดับ .05 
  ผลการศึกษาส าหรับกลุ่มตัวอย่างด้านสถานภาพ พบว่า คุณภาพของห้องพัก สิ่งอ านวยความสะดวกและ 
การให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล กรณีศึกษาพื้นที่เมืองหาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรระบบรักษาความปลอดภัยไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทล 
กรณีศึกษาพื้นที่เมืองหาดใหญ่ 
 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวที่มีต่อการบริหารจัดการธุรกิ จโฮสเทล กรณี ศึกษา 
พื้นที่เมืองหาดใหญ่ เป็นดังนี ้
 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทลโดยรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
พึงพอใจในด้านการให้บริการมากที่สุดเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านคุณภาพของห้องพัก ด้านระบบรักษา 
ความปลอดภัย และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ด้านการให้บริการ ผลการทดสอบพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับความเต็มใจให้บริการ
ของพนักงานและเอาใจใส่ต่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งการบริการเรื่องของระบบการจองห้องพัก 
มีความสะดวก ถูกต้องและน่าเช่ือถือ รวมถึงระบบการช าระเงินมีความสะดวก และทักษะทางภาษาที่สามารถสื่อสาร 
กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษายาวี ดังนั้น นอกจากการบริการที่เกิดจากผู้ให้บรกิาร
แล้วควรมีช่องทางหรือระบบในการให้บริการส าหรับการจองห้องพัก การช าระเงิน ที่หลากหลาย เพื่อความสะดวก 
ของผู้เข้าใช้บริการ 
 ด้านคุณภาพของห้องพัก ผลการทดสอบพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับบรรยากาศ 
ภายในห้องพักว่าควรมีการจัดแสงสว่างที่ เพียงพอ ดั งนั้น การออกแบบห้องพัก เพื่ อให้มี แสงสว่างที่ เพียงพอ 
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ส าหรับการพักผ่อน หรือมีแสงจากธรรมชาติส่องเข้าในอาคาร อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการประหยัดพลังงาน  
ส่วนห้องพักและชุดเครื่องนอนควรที่จะมีความสะอาด มีระบบการจัดการเวลาในการท าความสะอาด และมีการเปลี่ยน 
ชุดเครื่องนอนทุกครั้งเมื่อมีการเข้าพัก รวมถึงการรณรงค์รักษาความสะอาดภายในห้องพักเพื่อตอบสนองต่อสุขลักษณะ 
และอนามัยทีด่ี 
 ระบบรักษาความปลอดภัย ผลการทดสอบพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญกับ  
การมีระบบการเก็บรักษาข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี และมีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง เช่น กล้องวงจรปิด 
บันไดหนีไฟ ถังดับเพลิง เป็นต้น ดังนั้น ควรมีการตรวจเช็คระบบหรืออุปกรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้เข้าพัก ซึ่งปัจจัยด้านความปลอดภัยถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งของธุรกิจบริการ 
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผลการทดสอบพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับท าเลที่ตั้ง  
อยู่ใกล้ศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยว มีบริการรับ – ฝากและมีตู้เก็บสัมภาระ ดังนั้น ธุรกิจโฮสเทลจึงสามารถตอบสนอง
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีท าเลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
เมืองหรืออยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว รวมถึง โครงสร้างพื้นฐานส าหรับการท่องเที่ ยว และมีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น  
ระบบขนส่ง ระบบอินเตอร์เน็ต สถานท่ีกิน เป็นต้น ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ใช้ส าหรับการวางโปรแกรมท่องเที่ยว 

ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้พบว่า การบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทลมีความส าคัญต่อผู้ประกอบธุรกิจโฮสเทลในพื้นที่เมือง
หาดใหญ่ โดยสามารถน าผลการศึกษาไปประกอบการตัดสินใจในการก าหนดการจัดการบริหารห้องพักเพื่อให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
ด้านคุณภาพห้องพัก 
 ผู้ประกอบธุรกิจควรน าระบบเซ็นเซอร์ เช่น การเปิด-ปิดไฟ มีกระบวนการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ให้อยู่ในสภาพการใช้งานที่ดี การรักษาความสะอาดภายในห้องพัก ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวช่วยกันรักษาความสะอาด
ภายในห้องพกั รวมถึงการเพิ่มจุดให้บริการเรื่องความเร็วของสัญญาณ WIFI ภายในห้องพักและพื้นที่อ่ืนๆ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ผู้ประกอบธุรกิจควรเพิ่มบริการการรถรับส่ง เช่น บริษัททัวร์ แท็กซี่  รถตุ๊กตุ๊ ก วินมอเตอร์ไซต์รับจ้าง  
พร้อมหมายเลขติดต่อ รวมถึงการให้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญตลอด 24 ช่ัวโมง และมีพื้นที่ส าหรับตากผ้า บริการตู้
เก็บสัมภาระโดยใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือในการเปิด สร้างบรรยากาศให้มีความรู้สึกถึงความเป็นส่วนตัว ส าหรับห้องครัว
ควรมีอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย เช่น เตาไฟฟ้า เตาปิ้งย่าง เตาสุกกี้ เป็นต้น 
ด้านการให้บริการ 
 ผู้ประกอบธุรกิจควรรับพนักงานที่มีนิสัยรักงานบริการ มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดี มีการฝึกอบรม
พนักงานในด้านภาษา เช่น ยาวี อังกฤษ จีน เป็นต้น อีกทั้งการพัฒนาระบบการจองห้องพัก เช่น จองผ่านเว็บไซต์ จองผ่าน
โทรศัพท์ เป็นต้น มีระบบการช าระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น ช าระผ่านบัตรเครดิต ช าระเงินสด เป็นต้น 
ระบบรักษาความปลอดภัย 
 ผู้ประกอบธุรกิจควรมีระบบรักษาข้อมูลลูกค้า การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคารและหน้าอาคาร  
รวมถึงระบบแสกนลายนิ้วมือที่ประตูทางขึ้นห้องพักและหน้าห้องพัก เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือของธุรกิจ 
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ส าหรับการพักผ่อน หรือมีแสงจากธรรมชาติส่องเข้าในอาคาร อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการประหยัดพลังงาน  
ส่วนห้องพักและชุดเครื่องนอนควรที่จะมีความสะอาด มีระบบการจัดการเวลาในการท าความสะอาด และมีการเปลี่ยน 
ชุดเครื่องนอนทุกครั้งเมื่อมีการเข้าพัก รวมถึงการรณรงค์รักษาความสะอาดภายในห้องพักเพื่อตอบสนองต่อสุขลักษณะ 
และอนามัยทีด่ี 
 ระบบรักษาความปลอดภัย ผลการทดสอบพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญกับ  
การมีระบบการเก็บรักษาข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี และมีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง เช่น กล้องวงจรปิด 
บันไดหนีไฟ ถังดับเพลิง เป็นต้น ดังนั้น ควรมีการตรวจเช็คระบบหรืออุปกรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้เข้าพัก ซึ่งปัจจัยด้านความปลอดภัยถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งของธุรกิจบริการ 
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผลการทดสอบพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับท าเลที่ตั้ง  
อยู่ใกล้ศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยว มีบริการรับ – ฝากและมีตู้เก็บสัมภาระ ดังนั้น ธุรกิจโฮสเทลจึงสามารถตอบสนอง
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีท าเลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
เมืองหรืออยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว รวมถึง โครงสร้างพื้นฐานส าหรับการท่องเที่ ยว และมีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น  
ระบบขนส่ง ระบบอินเตอร์เน็ต สถานท่ีกิน เป็นต้น ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ใช้ส าหรบัการวางโปรแกรมท่องเที่ยว 

ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้พบว่า การบริหารจัดการธุรกิจโฮสเทลมีความส าคัญต่อผู้ประกอบธุรกิจโฮสเทลในพื้นที่เมือง
หาดใหญ่ โดยสามารถน าผลการศึกษาไปประกอบการตัดสินใจในการก าหนดการจัดการบริหารห้องพักเพื่อให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
ด้านคุณภาพห้องพัก 
 ผู้ประกอบธุรกิจควรน าระบบเซ็นเซอร์ เช่น การเปิด-ปิดไฟ มีกระบวนการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ให้อยู่ในสภาพการใช้งานที่ดี การรักษาความสะอาดภายในห้องพัก ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวช่วยกันรักษาความสะอาด
ภายในห้องพกั รวมถึงการเพิ่มจุดให้บริการเรื่องความเร็วของสัญญาณ WIFI ภายในห้องพักและพื้นที่อ่ืนๆ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ผู้ประกอบธุรกิจควรเพิ่มบริการการรถรับส่ง เช่น บริษัททัวร์ แท็กซี่  รถตุ๊กตุ๊ ก วินมอเตอร์ไซต์รับจ้าง  
พร้อมหมายเลขติดต่อ รวมถึงการให้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญตลอด 24 ช่ัวโมง และมีพื้นที่ส าหรับตากผ้า บริการตู้
เก็บสัมภาระโดยใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือในการเปิด สร้างบรรยากาศให้มีความรู้สึกถึงความเป็นส่วนตัว ส าหรับห้องครัว
ควรมีอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย เช่น เตาไฟฟ้า เตาปิ้งย่าง เตาสุกกี้ เป็นต้น 
ด้านการให้บริการ 
 ผู้ประกอบธุรกิจควรรับพนักงานที่มีนิสัยรักงานบริการ มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดี มีการฝึกอบรม
พนักงานในด้านภาษา เช่น ยาวี อังกฤษ จีน เป็นต้น อีกทั้งการพัฒนาระบบการจองห้องพัก เช่น จองผ่านเว็บไซต์ จองผ่าน
โทรศัพท์ เป็นต้น มรีะบบการช าระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น ช าระผ่านบัตรเครดิต ช าระเงินสด เป็นต้น 
ระบบรักษาความปลอดภัย 
 ผู้ประกอบธุรกิจควรมีระบบรักษาข้อมูลลูกค้า การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคารและหน้าอาคาร  
รวมถึงระบบแสกนลายนิ้วมือที่ประตูทางขึ้นห้องพักและหน้าห้องพัก เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือของธุรกิจ 
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พฤติกรรมและทัศนคติที่มีต่อควำมตั้งใจในกำรใช้บริกำร SCB Easy Pay

ของประชำชนในอ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ

วิมุตติ แซ่ตั้ง1 เอกรินทร์ แก้วมณี1 อารีรัตน์ วรรณมี1 และจิราพร คงรอด2*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ความก้าวหน้าของการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในยุคปัจจุบัน ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นที่จะศึกษา

พฤติกรรมและทัศนคติที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการ SCB Easy Pay ของประชากรในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการการช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ SCB Easy Pay และทัศนคติของผู้บริโภค ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด 

วิธีกำรศึกษำ : วิจัยเชิงปริมาณโดยประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ ภายในเขตพื้นท่ีอ�าเภอ

หาดใหญ่จังหวัดสงขลา โดยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 400 คน 

ผลกำรศึกษำ : ผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-45 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 10,001-

15,000 บาท ใช้บริการในการซื้อสินค้าระหว่างเวลา 15.01-18.00 น. และเลือกการช�าระสินค้าขั้นต�่าของการบริกการในวงเงินการ

ช�าระ 500 บาท สถานที่ใช้บริการส่วนใหญ่ที่ห้างสรรพสินค้า สินค้าที่เลือกซื้อคือเสื้อผ้า ในราคาต�่ากว่า 250 บาท กลุ่มตัวอย่างที่

เลือกใช้ระบบการช�าระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าใช้งานง่ายและสะดวกสบายในการช�าระเงิน ทัศนคติที่มีต่อการใช้บริการ

ด้านการยอมรับ ด้านความปลอดภัย ด้านความเชื่อมั่น ด้านการใช้บริการ และแนวโน้มการใช้บริการอยู่ในระดับมาก 

วิจำรณ์และสรุป : ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการการช�าระเงินที่แตกต่างกัน พบว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชพี รายได้ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกัน มผีลตอ่มคีวามคิดเหน็ต่อความตัง้ใจในการใช้บริการช�าระเงนิผ่านทางอิเล็กทรอนกิส์ SCB Easy 

Pay ไม่แตกต่างกัน 

ค�ำส�ำคัญ : พฤติกรรมและทัศนคติ ความตั้งใจ การท�าธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์
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Behavior and Attitudes toward the Intention to use SCB Easy Pay Services 

: Case Study of Hat Yai district, Songkhla

Wimutti Saetang1 Aekkarin Kaewmanee1 Areerat Wanmee1 and Jiraporn Kongrode2*

Abstract

Introduction: Electronic payment are now become the comfortable way for customer to pay. So the behavior 

and the attitude of the customer are very important to the banking industry.

Objective: to study the behavior and attitudes of using SCB Easy Pay electronic payment service by consumers 

of Siam Commercial Bank PCL in Hat Yai district, Songkhla.

Methods: quantitative method. The population used in this study is SCB customers In the Hat Yai district, 

Songkhla. The sample size was 400 people.

Results: The respondents were mostly female. Age between 26-45 years old. Average monthly income 10,001-

15,000 Baht. Use of the service during the time of 15.01-18.00 am. And choose the minimum payment of the 

payment in the payment limit of 500 Baht. Most of the service used at the department store. The product 

which mostly buy were clothes. Most of the electronic services used to transfer money through the bank. 

Frequency of use is about 1-2 times per month. The respondent chose the electronic payment system because 

it was easy to use and comfortable to pay.

Conclusion: the result of this research found that the difference in sex, education, occupation, income had no 

significant difference in opinion on intention to use SCB Easy Pay electronic payment service..

Keywords: Behavior, Attitude, Transaction Electronic 
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บทน า 
ระบบการท าธุรกรรมทางการเงินความสัมพันธ์กับการด ารงชีวิตประจ าวันและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  การพัฒนา

ด้านเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นและเศรษฐกิจมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นความซับซ้อนของระบบช าระเงินเพิ่มความส าคัญและได้รับการ
พัฒนาให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจและประชาชนธนาคารจึงได้พัฒนาวิธีการช าระเงินจากระบบ
ตกสาร มาสู่ระบบการให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้รบัการพัฒนาในเชิง
พาณิชย์มากขึ้น 

ปัจจุบันธนาคารไทยพาณิชย์พัฒนาระบบแอพพลิเคช่ันโดยใช้ช่ือ SCB Easy  ที่ช่วยให้กลุ่มลูกค้าท าธุรกรรมทาง
การเงินได้ง่ายๆ ในทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ช่ัวโมง โดยไม่ต้องเสียค่าสมัคร มีบริการในระบบการเช็คยอดและรายการเดินบัญชี 
การเช่ือมโยงทุกบัญชีในที่เดียว การโอนเงินหลากหลายประเภทตลอด 24 ช่ัวโมง การจ่ายบิลเกือบทุกประเภท การเติมเงินมือ
ถือ การบริหารการจัดการกองทุนส่วนตัว บริการบัตรเครดิต ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดการใช้บัตร ช าระยอดใช้จ่ายหรือดู
คะแนนสะสม การจัดการข้อมูลส่วนตัว การรับการแจ้งเตือนเงินเข้าหรือออกผ่านทางแอพพลิเคช่ัน และการค้นหาที่ตั้งสาขา 
หรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารไทยพาณิชย์การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มีทั้งความสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยและความ
เป็นส่วนตัว  จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าอัตราความก้าวหน้าของการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นใน
ยุคปัจจุบัน ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นที่จะศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการ SCB Easy Pay 
ของประชากรในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งคาดว่าข้อมูลวิจัยครั้งนี้จะสามารถไปส่งเสริมและเป็นข้อมูลทางการตลาด
ต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ SCB Easy Pay ของผู้บริโภค ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

2. เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อการใช้การช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ SCB Easy Pay ของผู้บริโภค ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อความตั้งใจในการใช้บริการ 
 

วธิดี าเนินการ 
 การวิจัยในครั้งนี้  ใช้รูปแบบการวิจัยแบบเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) โดยการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ ภายในเขตพื้นที่อ าเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา โดยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คนกลุ่มตัวอย่างท่ีน ามาศึกษาครั้งนี้เป็นกลุ่มแบบการเลือกลูกค้าทั่วไปที่
เลือกซื้อสินค้าในเขตอ าเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ผู้ท าวิจัยได้ออกแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวข้อง
กับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมต่อการใช้บริการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับทัศนคติ
ต่อการใช้บริการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ใช้เกณฑ์การก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับ จากน้อยไปมาก ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Five-Point Likert Scales) 
โดยน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นไปน าเสนอแก่ผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา (Content Validity) 
คณะผู้วิจัยได้น า IOC ส่งให้ผู้เช่ียวชาญประเมินแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามที่ผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญถูกต้อง
ครบถ้วนแล้วนั้นคณะผู้วิจัยก็ได้ท าการน าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างประมาณจ านวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความ
น่าเช่ือถือของแบบสอบถามข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามจากผู้ที่ใช้บริการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง SCB Easy 
Pay ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติส าเร็จรูป SPSS ซึ่งสถิติที่ใช้ใน
การวิจัยคือ การวิเคราะห์เชิงพรรณรา (Descriptive Analysis) 
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บทน า 
ระบบการท าธุรกรรมทางการเงินความสัมพันธ์กับการด ารงชีวิตประจ าวันและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  การพัฒนา

ด้านเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นและเศรษฐกิจมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นความซับซ้อนของระบบช าระเงินเพิ่มความส าคัญและได้รับการ
พัฒนาให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจและประชาชนธนาคารจึงได้พัฒนาวิธีการช าระเงินจากระบบ
ตกสาร มาสู่ระบบการให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้รบัการพัฒนาในเชิง
พาณิชย์มากขึ้น 

ปัจจุบันธนาคารไทยพาณิชย์พัฒนาระบบแอพพลิเคช่ันโดยใช้ช่ือ SCB Easy  ที่ช่วยให้กลุ่มลูกค้าท าธุรกรรมทาง
การเงินได้ง่ายๆ ในทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ช่ัวโมง โดยไม่ต้องเสียค่าสมัคร มีบริการในระบบการเช็คยอดและรายการเดินบัญชี 
การเช่ือมโยงทุกบัญชีในที่เดียว การโอนเงินหลากหลายประเภทตลอด 24 ช่ัวโมง การจ่ายบิลเกือบทุกประเภท การเติมเงินมือ
ถือ การบริหารการจัดการกองทุนส่วนตัว บริการบัตรเครดิต ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดการใช้บัตร ช าระยอดใช้จ่ายหรือดู
คะแนนสะสม การจัดการข้อมูลส่วนตัว การรับการแจ้งเตือนเงินเข้าหรือออกผ่านทางแอพพลิเคช่ัน และการค้นหาที่ตั้งสาขา 
หรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารไทยพาณิชย์การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มีทั้งความสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยและความ
เป็นส่วนตัว  จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าอัตราความก้าวหน้าของการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นใน
ยุคปัจจุบัน ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นที่จะศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการ SCB Easy Pay 
ของประชากรในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งคาดว่าข้อมูลวิจัยครั้งนี้จะสามารถไปส่งเสริมและเป็นข้อมูลทางการตลาด
ต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ SCB Easy Pay ของผู้บริโภค ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

2. เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อการใช้การช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ SCB Easy Pay ของผู้บริโภค ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อความตั้งใจในการใช้บริการ 
 

วธิดี าเนินการ 
 การวิจัยในครั้งนี้  ใช้รูปแบบการวิจัยแบบเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) โดยการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ ภายในเขตพื้นที่อ าเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา โดยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คนกลุ่มตัวอย่างท่ีน ามาศึกษาครั้งนี้เป็นกลุ่มแบบการเลือกลูกค้าทั่วไปที่
เลือกซื้อสินค้าในเขตอ าเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ผู้ท าวิจัยได้ออกแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวข้อง
กับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมต่อการใช้บริการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับทัศนคติ
ต่อการใช้บริการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ใช้เกณฑ์การก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับ จากน้อยไปมาก ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Five-Point Likert Scales) 
โดยน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นไปน าเสนอแก่ผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา (Content Validity) 
คณะผู้วิจัยได้น า IOC ส่งให้ผู้เช่ียวชาญประเมินแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามที่ผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญถูกต้อง
ครบถ้วนแล้วนั้นคณะผู้วิจัยก็ได้ท าการน าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างประมาณจ านวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความ
น่าเช่ือถือของแบบสอบถามข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามจากผู้ที่ใช้บริการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง SCB Easy 
Pay ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติส าเร็จรูป SPSS ซึ่งสถิติที่ใช้ใน
การวิจัยคือ การวิเคราะห์เชิงพรรณรา (Descriptive Analysis) 

ผลการวจิยัและอภปิรายผลวจิยั 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและทัศนคติที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการ SCB Easy Pay ของประชากร
ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าเป็นเพศหญิงอายุ 26-45 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 
10,001-15,000 บาท ชอบไปใช้บริการในการซื้อของเวลา 15.01-18.00 น. ชอบซื้อทุกวันจันทร์ จ านวน 500 บาท ชอบไปซื้อ
ที่ห้างสรรพสินค้าส่วนมากจะไปซื้อเสื้อผ้าในราคาต่ ากว่า 250 บาท การช าระเงินจะโอนเงินผ่านทางธนาคาร ชอบไปใช้บริการ
ประมาณ 1-2 ครั้งต่อเดือน และเครือข่ายที่ใช้ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์คือเครือข่าย AIS กลุ่มตัวอย่างที่เลือกใช้ระบบการ
ช าระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าใช้งานง่ายและสะดวกสบายในการช าระเงิน  
ตารางที่ 1 สัดส่วนเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวนคน รอ้ยละ 

ชาย 
หญิง 

161 
239 

40.3 
59.8 

รวม 400 100.0 
 
 
ตารางที่ 2 ทัศนคติต่อการใช้บริการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ SCB Easy Pay 

ทัศนคติต่อการใช้บริการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ SCB 
Easy Pay 

ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

ด้านการยอมรับ 3.96 มาก 
ด้านความปลอดภัย 3.82 มาก 
ด้านความเช่ือมั่น 3.92 มาก 
ด้านการใช้บริการ 3.96 มาก 
แนวโน้มในอนาคตในการใช้บริการ 3.94 มาก 

        
               ทัศนคติที่มีต่อการใช้บริการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ SCB Easy Payอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นต่อด้าน
การยอมรับ ด้านการใช้บริการ แนวโน้มในอนาคตในการใช้บริการ ด้านความเช่ือมั่น และด้านความปลอดภัยในระดับมาก 
ตามล าดับ  
 
ตารางที ่3 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีที่ใช้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานทีท่ี่ใชบ้รกิารของทา่นคอืทีใ่ด จ านวนคน รอ้ยละ 

ตลาดนดักรีนเวย ์
ร้านอาหาร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
ร้านสะดวกซื้อ 
ห้างสรรพสินค้า 

อื่นๆ 

86 
87 
57 
72 
105 
3 

21.5 
19.3 
14.2 
18.0 
26.3 

8 
รวม 400 100.0 
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

จากการศึกษา พบว่าผู้ให้ข้อมูลแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด โดยส่วนใหญ่จะใช้บริการห้างสรรพสินค้า จ านวน 
105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 รองลงมาตลาดนัดกรีนเวย์ จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5  ร้านอาหาร จ านวน 77 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.3  ร้านสะดวกซื้อ จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 และสถานท่ีอื่นๆ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8   
 
ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลที่ท่านเลือกใช้บริการช าระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เหตุผลที่ท่านเลือกใช้บริการช าระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เพราะเหตุใด  จ านวนคน ร้อยละ 
เพราะความสะดวกสบายในการช าระเงิน 
การส่งเสริมการตลาด 
สามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
ไม่ต้องพกพาเงินสดเป็นจ านวนมาก 
อื่นๆ 

174 
54 
112 
57 
3 

43.5 
13.5 
28.0 
14.2 
8 

รวม 400 100.0 
  

จากการศึกษา พบว่าผู้ให้ข้อมูลแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด โดยส่วนใหญ่จะเลือกเพราะความสะดวกสบายในการ
ช าระเงิน จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมาสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ช่ัวโมง จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.0  ไม่ต้องพกพาเงินสดเป็นจ านวนมากจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2  การส่งเสริมการตลาด จ านวน 54 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.5 และเหตุผลอื่นๆ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8   

ผลจากการศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลตอ่การใช้บริการและความตั้งใจในการใช้บริการที่แตกต่างกนั 
โดยมีสมมติฐานดังต่อไปนี้  

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการการช าระเงินที่แตกต่างกัน  ผลการทดสอบ
สมมติฐาน มีดังนี ้
 เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อความตั้งใจในการใช้บริการช าระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ SCB Easy Pay 
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เพราะการใช้งานแอพพลิเคช่ัน SCB Easy Pay สามารถใช้งานได้ง่าน และช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินขีวิตประจ าวันในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐยา มาเกิด (2555) 1 ที่ท าการศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้
สมาร์ทโฟนที่ส่งผลต่อการเลือกใช้โมบายแอพพลิเคช่ัน ที่พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้
งานแอพพลิเคชั่นในด้านราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการขาย 
 -อายุ มีความคิดเห็นต่อความตั้งใจในการใช้บริการช าระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ SCB Easy Pay ไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับภัควรรณ ธนมนตรี (2553)2 ที่ได้ท าการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล กับความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านระบบมือ
ถือออนไลน์ และพบว่าอายุ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการช าระเงินผ่านระบบมือถือออนไลน์ไม่แตกต่างกัน ใน
ประเด็นอายุ  

ระดับการศึกษา มีความคิดเห็นต่อความตั้งใจในการใช้บริการช าระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ SCB Easy Pay ไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะการแข่งขันทางการตลาดบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้มี
การตลาดและการโฆษณาในรูปแบบที่หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ในทุกระดับ ไม่เว้นแม้กระทั้ งกลุ่มในวัยมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย 
 อาชีพ มีความคิดเห็นต่อความตั้งใจในการใช้บริการช าระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ SCB Easy Pay ไม่แตกต่างกัน 
กลุ่มอาชีพมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านความปลอดภัยและเป็นส่วนตัวในการใช้งาน ในกลุ่มตัวอย่างแม้จะมีการใช้บริการกับ
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

จากการศึกษา พบว่าผู้ให้ข้อมูลแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด โดยส่วนใหญ่จะใช้บริการห้างสรรพสินค้า จ านวน 
105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 รองลงมาตลาดนัดกรีนเวย์ จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5  ร้านอาหาร จ านวน 77 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.3  ร้านสะดวกซื้อ จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 และสถานท่ีอื่นๆ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8   
 
ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลที่ท่านเลือกใช้บริการช าระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เหตุผลที่ท่านเลือกใช้บริการช าระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เพราะเหตุใด  จ านวนคน ร้อยละ 
เพราะความสะดวกสบายในการช าระเงิน 
การส่งเสริมการตลาด 
สามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
ไม่ต้องพกพาเงินสดเป็นจ านวนมาก 
อื่นๆ 

174 
54 
112 
57 
3 

43.5 
13.5 
28.0 
14.2 
8 

รวม 400 100.0 
  

จากการศึกษา พบว่าผู้ให้ข้อมูลแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด โดยส่วนใหญ่จะเลือกเพราะความสะดวกสบายในการ
ช าระเงิน จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมาสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ช่ัวโมง จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.0  ไม่ต้องพกพาเงินสดเป็นจ านวนมากจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2  การส่งเสริมการตลาด จ านวน 54 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.5 และเหตุผลอื่นๆ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8   

ผลจากการศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลตอ่การใช้บริการและความตั้งใจในการใช้บริการที่แตกต่างกนั 
โดยมีสมมติฐานดังต่อไปนี้  

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้บริการการช าระเงินที่แตกต่างกัน  ผลการทดสอบ
สมมติฐาน มีดังนี ้
 เพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อความตั้งใจในการใช้บริการช าระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ SCB Easy Pay 
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เพราะการใช้งานแอพพลิเคช่ัน SCB Easy Pay สามารถใช้งานได้ง่าน และช่วยอ านวยความสะดวกในการ
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สมาร์ทโฟนที่ส่งผลต่อการเลือกใช้โมบายแอพพลิเคช่ัน ที่พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้
งานแอพพลิเคชั่นในด้านราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการขาย 
 -อายุ มีความคิดเห็นต่อความต้ังใจในการใช้บริการช าระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ SCB Easy Pay ไม่แตกต่างกัน 
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สรปุผลการวจิยั 
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ยอมรับในการใช้เทคโนโลยีในการใช้ในการช าระเงิน ซึ่งผู้ประกอบการควรพัฒนาระบบการช าระเงินเพื่อเป็นการอ านวยความ
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของครัวเรือน 
ในเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

The impact of tourism on ways of life and culture of households in Samui island 
อุตรานุช  มากผล1 และวีณา ลลีาประเสริฐศลิป2์* 

 
บทคัดย่อ 

บทน า : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญอย่างยิ่งในระบบเศรษฐกิจ สามารถท าให้มีรายได้เข้าประเทศ
อันก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพส่งผลให้ความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศดีข้ึนด้วย และยังมีส่วนส าคัญในการ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมขนส่ง รวมถึงการค้าและการลงทุน ซึ่งจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จาก
การท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาระดับของผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรม และปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับของ
ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของครัวเรือน ในเกาะสมุย 
วิธีการศึกษา : การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างจ านวน 400 ครัวเรือน ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของของลิเคิร์ท (Likert) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อวัดระดับ
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมและค่าสถิติ Independent t-test และ F-test (One-Way Analysis of Variance) 
ผลการศึกษา : ระดับของผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของครัวเรือนในเกาะสมุยอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน และปัจจัยที่มีผลต่อระดับของผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของครัวเรือนในเกาะสมุย คือ 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนรูปแบบการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05  
วิจารณ์และสรุป : จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของครัวเรือน
ในเกาะสมุย จ าแนกตามด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและด้านวัฒนธรรมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งผลกระทบ
จากการท่องเทีย่วด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  
 
ค าส าคัญ : การท่องเที่ยว วิถีชีวิต 
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The impact of tourism on ways of life and culture of households in Samui island 
 

Uttranoot Makpon1and Weena Leelaprasertsil2* 
 

Abstract 
Introduction : Tourism industry is an important industry in the economy. make income into the country 
that creates jobs create a career that will improve the well- being of people in the country.  And also 
have an important part in the development of infrastructure transportation system including trade and 
investment.The number of tourists and income from tourism is increasing continuously. 
Objective : to examine the level of tourism impacts on ways of life and culture of households in 
Samui and factors affecting ways of life and culture of the local. 
Method : This study using 400 samples of household at the confidence level of 95%. Statistics for data 
analysis include percentage, weighted means of Likert scale for measuring the impact level on ways of 
life and culture, independent samples t-test, F-test (One-way Analysis of Variance). 
Results : The results indicated that the impacts of tourism on ways of life and culture in Samui island 
were in a high level in all aspects. And occupation, average income per month, type of tourism and 
tourism activity significantly at the level of 0.05. 
Conclusion : The results indicated that the impacts of tourism on ways of life and culture in Samui 
island that classified by economic and environmental Social and cultural aspects are at a high level in 
all aspects. That was found the impact of economic and environmental aspect tourism has the highest 
mean. 
 
Keywords : Tourism, ways of life 
 

บทน า 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญอย่างยิ่งในระบบเศรษฐกิจ สามารถท าให้มีรายได้เข้าประเทศ

อันก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพส่งผลให้ความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศดีข้ึนด้วย และยังมีส่วนส าคัญในการ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมขนส่ง รวมถึงการค้าและการลงทุน ซึ่งจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จาก
การท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะช่วยให้ประเทศมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น แต่การ
ท่องเที่ยวก็เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ก็ย่อมส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อพ้ืนที่ท่ีเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพ้ืนท่ีหนึ่งที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นช่ือระดับโลกและเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักที่สร้างรายได้และสร้าง
ช่ือเสียงให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในการเข้ามาท่องเที่ยว การลงทุน
ภาคธุรกิจ ได้แก่ การสร้างโรงแรม รีสอร์ท ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมให้มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ของครัวเรือนในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับของผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของครัวเรือน ในเกาะสมุย 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับของผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ

ครัวเรือน ในเกาะสมุย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ ครัวเรือนที่อยู่บนเกาะสมุย มี 47,817 ครัวเรือน (ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 23 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 5559 ) กลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้าครัวเรือนบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การสุ่มโดยวิธีไม่อาศัยความ
น่าจะเป็น โดยสุ่มแบบมีระบบ ( Systematic sampling) โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างและค านวณจ านวน
ตัวอย่าง ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ ก าหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.05  โดยใช้สูตร
ของ Taro Yamane เพื่อก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ดังนี ้

   𝑛𝑛 = 47,817 
(1+47,817(0.05)2) 

        =  399.99   ~ 400 
ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุดที่เช่ือถือได้คือ 399 ครัวเรือน การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 400 

ครัวเรือน และท าการสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ก าหนดไว้ 
  ตารางที่ 1 จ านวนประชากร และกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามหมู่บ้าน 

ต าบล จ านวนครัวเรือน กลุ่มตัวอย่าง (ครัวเรือน) 
อ่างทอง 5,666 47 
ลิปะน้อย 2,735 23 
ตลิ่งงาม 2,949 25 
หน้าเมือง 2,837 24 
มะเร็ต 7,701 64 
บ่อผุด 18,635 156 
แม่น้ า 7,294 61 
รวม 47,817 400 

 
ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะของท่ีพัก
อาศัย รูปแบบการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ตัวแปรตาม คือ ระดับของผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของครัวเรือนในเกาะสมุย 
 

เครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ส าหรับการศึกษารวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่าง 400 ชุด การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) และสถิติอนุมาน ใช้สถิติ F-test (One-Way Analysis of Variance)  ดังนี ้

(1) การวิเคราะห์ระดับผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของครัวเรือนในเกาะสมุย
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ที่สร้างขึ้นตามแบบของลิเคิร์ท (Likert scale) แบ่งเป็น 5 ระดับตาม 
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ผลกระทบที่ส่งต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดเป็น 5,4,3,2,1 และใช้คะแนนเฉลี่ยตาม Likert scale 
เป็นดังนี ้

ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50  – 5.00 หมายถึง มีระดับผลกระทบมากที่สุด 
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50  – 4.49 หมายถึง มีระดับผลกระทบมาก 
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50  – 3.49 หมายถึง มีระดับผลกระทบปานกลาง 
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50  – 2.49 หมายถึง มีระดับผลกระทบน้อย 
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00  – 1.49 หมายถึง มีระดับผลกระทบน้อยที่สุด 
(2) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อระดับของผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของครัวเรือนใน

เกาะสมุย ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะของที่พักอาศัย 
รูปแบบการท่องเที่ยว ลักษณะที่พักของนักท่องเที่ยว กิจกรรมของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับของผลกระทบ
ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแตกต่างกัน ผู้วิจัยใช้สถิติ F-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของตัวแปร  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ระดับผลกระทบจากการท่องเท่ียวที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของครัวเรือนในเกาะสมุย จ าแนกตามด้าน
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ด้านสงัคมและด้านวัฒนธรรม   
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับของผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ครัวเรือน ในเกาะสมยุ ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม x ̄ S.D ระดับผลกระทบ 

เกิดการจา้งงานและอาชีพใหม่แกชุ่มชน 3.98 0.88 มาก 
การท่องเที่ยวท าให้ท่านและคนในชุมชนเปลี่ยนมาท าอาชีพเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวมากขึ้น 

4.00 0.82 มาก 

มูลค่าที่ดินในชุมชนสูงขึ้น 4.42 0.79 มาก 
เกิดปัญหาค่าครองชีพและราคาสนิค้าสูงขึ้น 4.43 0.80 มาก 
การท่องเที่ยวท าให้ท่านมีรายได้เพิม่ขึ้น 4.05 0.89 มาก 
มีปัญหาเกีย่วกับการจดัการขยะมลูฝอยในชุมชน  4.16 0.88 มาก 
เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ 3.83 0.91 มาก 
สิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ถูกท าลาย 3.67 0.85 มาก 
เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว 3.56 0.94 มาก 
เสียงดัง และเกิดความแออัด 4.04 0.93 มาก 
รวม 4.01 0.87 มาก 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าระดับของผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของครัวเรือนใน
เกาะสมุย ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.01) ปัญหาค่าครองชีพและราคาสินค้าสูงขึ้น
และมูลค่าที่ดินในชุมชนสูงขึ้นมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอื่นๆและมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
รอลลงมาสอดคล้องงานวิจัยของศรันยา พรมจิโน ชูเกียรติ ชัยบุญศรี และอนุภาค เสารเสาวภาคย (2560) เรื่องผลกระทบ
ของการทองเที่ยวที่มีตอชุมชนในอ าเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน พบว่าประชาชนในหมูบานมีการประกอบอาชีพที่
หลากหลายมากขึ้น จากการที่มีการทองเที่ยวเขามาซึ่งจากเดิมที่ประกอบอาชีพหลักทางการเกษตร แตหลังจากมีการทอง
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5 
 
เที่ยวโฮมสเตย และการทองเที่ยวเชิงนิเวศเขามายังชุมชน ก็สงผลใหเกิดอาชีพหลากหลายมากข้ึนท่ีและมีการลงทุน ภายใน
ชุมชนเพิ่มขึ้นท าใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายไดเพิ่มมากขึ้น และท าใหคนในชุมชนมีงานท า เกิดการจางงานภายในชุมชนเพิ่ม
มากข้ึนในสวนผลกระทบทางดานเศรษฐกิจในดานลบก็พบวาการที่มีนักทองเที่ยวเขามาใชบริการการทองเที่ยวนั้น ท าให
ราคาสินคาอุปโภคและบริโภคมีราคาสูงขึ้น คาใชจายของคนในชุมชนจึงสูงขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภวรรณ โพธิ์นาค 
(2545) เรื่องผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อวิถีชีวิตของชุมชนเกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีพบว่า ปัจจุบันของเกาะ
ล้านได้ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบต่อวิถีชีวิตของ คนไทยในชุมชน ด้านบวกคือ การท่องเที่ยวท าให้มี
ความหลากหลายของทางเลือกในการประกอบ อาชีพมากขึ้น และก่อให้เกิดรายได้แก่ครัวเรือนและชุมชนมากขึ้น ซึ่งเป็น
ทางเลือก นอกเหนือจากการท าประมงรายย่อย ดังนั้นหากชุมชนสามารถรักษาสภาพแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติซึ่ง
ได้แก่ หาดทรายและแนวปะการังใต้น้ า ให้รอดพ้นจากผลกระทบที่ มาจากขยะและน้ าเสียจากชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของฉันธะ จันทะเสนาและศักดิชาย นาคนก์ (2561) เรื่องผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อคุณภาพชีวิตชาวเกาะ พบว่า 
การท่องเที่ยวท าให้ค่าครองชีพ ราคาที่ดิน ราคาบ้าน ราคาอาหาร ราคาสินค้าและบริการอื่น ๆ เพิ่มขึ้นแต่นักวิจัยส่วนใหญ่
พบว่าชาวบ้านในแหล่งท่องเที่ยวมีความเห็นว่าการท่องเที่ยวให้ คุณประโยชน์มากกว่าต้นทุนเพิ่มขึ้น 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับของผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ครัวเรือน ในเกาะสมุย ด้านสังคม 

ด้านสังคม x ̄ S.D ระดับผลกระทบ 

วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 3.96 1.81 มาก 
เกิดการสร้างเสรมิความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 3.73 0.90 มาก 
เกิดปัญหายาเสพติด 3.43 0.94 ปานกลาง 
สร้างความร าคาญให้กับครัวเรือน 3.72 0.99 มาก 
การท่องเที่ยวท าให้คนท้องถิ่นถูกแย่งงานจากคนต่างถิ่น 3.86 1.01 มาก 
การเกิดปญัหาอาชญากรรม 3.49 0.91 ปานกลาง 
ช่วยยกมาตรฐานการครองชีพ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3.71 0.89 มาก 
สาธารณูปโภคในชุมชนดีขึ้น 3.61 0.94 มาก 
เกิดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ หลอกลวงนักท่องเที่ยว 3.27 0.99 ปานกลาง 
สภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้น 3.27 0.99 ปานกลาง 
รวม 3.61 1.04 มาก 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าระดับของผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของครัวเรือนใน
เกาะสมุย ด้านสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.61) โดยวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ การท่องเที่ยวท าให้คนท้องถิ่นถูกแย่งงานจากคนต่างถิ่นรองลงมา
สอดคล้องกับงานวิจัยของฐิรัชญา มณีเนตร (2551) เรื่องผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นจากการเติบโตของ
แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ต าบลไทยสามัคคีการเข้ามาอยู่อาศั ย
ของประชาชนต่างถิ่นเพื่อการประกอบอาชีพทางการท่องเที่ยวท าให้คนในพื้นที่เดิมจึงได้รับผลกระทบคือการถูกแย่งงาน
แย่งอาชีพ สอดคล้องงานวิจัยของศรันยา พรมจิโน ชูเกียรติ ชัยบุญศรี และอนุภาค เสารเสาวภาคย (2560) เรื่องผลกระทบ
ของการทองเที่ยวท่ีมีตอชุมชนในอ าเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน พบว่าเมื่อมีการทองเที่ยวเขามาในชุมชน ท าใหคนในชุมชน
ไดรับขอมูลขาวสารตางๆ ไดเพิ่มมากข้ึน และท าใหมีการอพยพแรงงานเขามาในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น ส าหรับผลในดานลบ   ปญหา
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วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5 
 
เที่ยวโฮมสเตย และการทองเที่ยวเชิงนิเวศเขามายังชุมชน ก็สงผลใหเกิดอาชีพหลากหลายมากข้ึนท่ีและมีการลงทุน ภายใน
ชุมชนเพิ่มขึ้นท าใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายไดเพิ่มมากขึ้น และท าใหคนในชุมชนมีงานท า เกิดการจางงานภายในชุมชนเพิ่ม
มากขึ้นในสวนผลกระทบทางดานเศรษฐกิจในดานลบก็พบวาการที่มีนักทองเที่ยวเขามาใชบริการการทองเที่ยวนั้น ท าให
ราคาสินคาอุปโภคและบริโภคมีราคาสูงขึ้น คาใชจายของคนในชุมชนจึงสูงขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภวรรณ โพธิ์นาค 
(2545) เรื่องผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อวิถีชีวิตของชุมชนเกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีพบว่า ปัจจุบันของเกาะ
ล้านได้ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบต่อวิถีชีวิตของ คนไทยในชุมชน ด้านบวกคือ การท่องเที่ยวท าให้มี
ความหลากหลายของทางเลือกในการประกอบ อาชีพมากขึ้น และก่อให้เกิดรายได้แก่ครัวเรือนและชุมชนมากข้ึน ซึ่งเป็น
ทางเลือก นอกเหนือจากการท าประมงรายย่อย ดังนั้นหากชุมชนสามารถรักษาสภาพแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติซึ่ง
ได้แก่ หาดทรายและแนวปะการังใต้น้ า ให้รอดพ้นจากผลกระทบที่ มาจากขยะและน้ าเสียจากชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของฉันธะ จันทะเสนาและศักดิชาย นาคนก์ (2561) เรื่องผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อคุณภาพชีวิตชาวเกาะ พบว่า 
การท่องเที่ยวท าให้ค่าครองชีพ ราคาที่ดิน ราคาบ้าน ราคาอาหาร ราคาสินค้าและบริการอื่น ๆ เพิ่มขึ้นแต่นักวิจัยส่วนใหญ่
พบว่าชาวบ้านในแหล่งท่องเที่ยวมีความเห็นว่าการท่องเที่ยวให้ คุณประโยชน์มากกว่าต้นทุนเพิ่มขึ้น 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับของผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ครัวเรือน ในเกาะสมุย ด้านสังคม 

ด้านสังคม x ̄ S.D ระดับผลกระทบ 

วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 3.96 1.81 มาก 
เกิดการสร้างเสรมิความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 3.73 0.90 มาก 
เกิดปัญหายาเสพติด 3.43 0.94 ปานกลาง 
สร้างความร าคาญให้กับครัวเรือน 3.72 0.99 มาก 
การท่องเที่ยวท าให้คนท้องถิ่นถูกแย่งงานจากคนต่างถิ่น 3.86 1.01 มาก 
การเกิดปญัหาอาชญากรรม 3.49 0.91 ปานกลาง 
ช่วยยกมาตรฐานการครองชีพ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3.71 0.89 มาก 
สาธารณูปโภคในชุมชนดีขึ้น 3.61 0.94 มาก 
เกิดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ หลอกลวงนักท่องเที่ยว 3.27 0.99 ปานกลาง 
สภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้น 3.27 0.99 ปานกลาง 
รวม 3.61 1.04 มาก 

จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าระดับของผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของครัวเรือนใน
เกาะสมุย ด้านสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.61) โดยวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ การท่องเที่ยวท าให้คนท้องถิ่นถูกแย่งงานจากคนต่างถิ่นรองลงมา
สอดคล้องกับงานวิจัยของฐิรัชญา มณีเนตร (2551) เรื่องผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่นจากการเติบโตของ
แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ต าบลไทยสามัคคีการเข้ามาอยู่อาศั ย
ของประชาชนต่างถิ่นเพื่อการประกอบอาชีพทางการท่องเที่ยวท าให้คนในพื้นที่เดิมจึงได้รับผลกระทบคือการถูกแย่งงาน
แย่งอาชีพ สอดคล้องงานวิจัยของศรันยา พรมจิโน ชูเกียรติ ชัยบุญศรี และอนุภาค เสารเสาวภาคย (2560) เรื่องผลกระทบ
ของการทองเที่ยวท่ีมีตอชุมชนในอ าเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน พบว่าเมื่อมีการทองเที่ยวเขามาในชุมชน ท าใหคนในชุมชน
ไดรับขอมูลขาวสารตางๆ ไดเพิ่มมากข้ึน และท าใหมีการอพยพแรงงานเขามาในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น ส าหรับผลในดานลบ   ปญหา

6 
 
หลักๆ ที่ควรไดรับการแกไขอยางเรงดวนนั้นคือปญหาในเรื่องของยาเสพติดและปญหาความขัดแยงบางสวนและ   ปญหา
ความรวมมือการท ากิจกรรมของคนในชุมชนลดนอยลง ท าใหเกิดความขัดแยงขึ้นภายในชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิภาดา ศุภรัฐปรีชา (2553) เรื่องผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนวัดเกต เชียงใหม่ พบว่า
ผลกระทบต่อสังคมด้านลบที่ส าคัญคือ ท าให้เกิดการย้ายถิ่นเข้ามาในชุมชนวัดเกตมากขึ้น คนนอกพื้นที่เข้ามาอยู่ในชุมชน
วัดเกตเพื่อประกอบกิจการด้านการท่องเที่ยว และท าให้คนในชุมชนเดิมต้องย้ายออกไปจากพ้ืนท่ีชุมชนมากขึ้น โดยเฉพาะผู้
ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการท่องเที่ยว วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไป 
 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับของผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ครัวเรือน ในเกาะสมยุ ด้านวัฒนธรรม 

ด้านวัฒนธรรม x ̄ S.D ระดับผลกระทบ 

เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวัฒนธรรมชุมชนอย่างรวดเร็ว 3.84 0.874 มาก 
มีการใช้วัฒนธรรมของชุมชนเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว 3.93 1.01 มาก 
เกิดความขัดแย้งทางวัฒนธรรมระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชน 3.16 0.97 ปานกลาง 
เกิดการลดคณุค่าของประเพณ ี 3.12 1.04 ปานกลาง 
ที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดมิเปลีย่นแปลง 3.70 1.06 มาก 
การด าเนินชีวิตของคนในครัวเรือนเปลี่ยนแปลงไป 3.66 0.95 มาก 
ค่านิยม ความเชื่อดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไป 3.50 0.90 มาก 
รวม 3.57 0.98 มาก 

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าระดับของผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของครัวเรือนใน
เกาะสมุย ด้านวัฒนธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.57) โดยการใช้วัฒนธรรมของชุมชนเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว 
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ และเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวัฒนธรรมชุมชนอย่างรวดเร็วและที่อยู่อาศัย
แบบดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงรองลงมาตามล าดับสอดคล้องกับงานวิจัยของวิภาดา ศุภรัฐปรีชา (2553) เรื่องผลกระทบจากการ
ท่องเท่ียวต่อสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนวัดเกต เชียงใหม่ พบว่า การท่องเที่ยวท าให้คนในชุมชนมีความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมของตนเองมากขึ้น เกิดการเรียนรู้และมีความเข้าใจในวัฒนธรรมอันแตกต่างระหว่างตนเองกับนักท่องเที่ยวมาก
ขึ้น และสามารถน ารายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ อาคารเก่าท่ีมีคุณค่า
และพื้นที่สาธารณะในชุมชนได้มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันพบว่า ปัญหาส าคัญที่ชุมชนก าลังประสบอยู่มีผลกระทบด้านลบ
คือ การสูญเสียเอกลักษณ์ของชุมชนที่มีมาช้านาน เนื่องด้วยการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนใหม่ท่ีเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงท้ัง
รูปแบบและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่ต่างจากที่อยู่ดั้งเดิมและไม่มีรูแปบบที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ล้านนาของชุมชน
เลย อีกทั้งพบว่ามีการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของฉันธะ จันทะเสนาและศักดิชาย 
นาคนก์ (2561) เรื่องผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อคุณภาพชีวิตชาวเกาะ พบว่า การท่องเที่ยวมีส่วนท าลายโครงสร้าง
วัฒนธรรมแบบแผน พฤติกรรมและสังคมของชาวบ้าน เพราะการเร่งหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจท าให้พื้นที่ท่องเที่ยวมี
อาชญากรรม การค้าประเวณี ราคา ท่ีดินแพงขึ้นและอาจสูญเสียมรดกวัฒนธรรมเพราะมีการผสมวัฒนธรรมเมื่อสอง
วัฒนธรรมขึ้นไปมาพบกัน คือ เมื่อเราไปอยู่สังคมใดนาน ๆ จะรับวัฒนธรรมใหม่มาปฏิบัติ เช่น นักท่องเที่ยวต่างชาติมา 
เที่ยวไทยจะน าประเพณีและวัฒนธรรมของตนผสมกับวัฒนธรรมไทย ประเทศแหล่งท่องเที่ยวมักถูกกลืนโดยวัฒนธรรมของ
ประเทศท่ีพัฒนากว่าหรือประเทศตะวันตก รวมถึงกรณีที่ผู้ประกอบการท้องถิ่นพยายามสร้างแรงดึงดูดโดยการปรับบริการ
ให้เหมาะกับความคาดหวังของนักท่องเที่ยว เช่น การบริการของโรงแรมหรือการละเล่นพ้ืนบ้านของเกาะบาลีที่ปรับเวลาให้
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สั้นเหมาะกับนักท่องเที่ยว แม้การท่องเที่ยวมีส่วนท าลายวัฒนธรรม แต่มีส่วนช่วยรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเดิมด้วย เช่น ช่วย
ท าให้มีการฟื้นฟูงานศิลปวัฒนธรรม งานฝีมือ การร าและเพลงพื้นบ้าน 
 
เปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับของผลกระทบจากการท่องเท่ียวต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของครัวเรือนเกาะสมุย  

ผลการวิจัยพบว่า อาชีพ รูปแบบการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับของผลกระทบ
จากการท่องเที่ยวต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของครัวเรือนในเกาะสมุยแตกต่างกัน ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05  
ตารางที่ 4 แสดงปัจจัยที่มีผลต่อระดับผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของครัวเรือนในเกาะ 
สมุย จ าแนกตามด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและด้านวัฒนธรรม  ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05  
 
ปัจจัย ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

F-test,(Sig) 
ด้านสังคม 

F-test,(Sig) 
ด้านวัฒนธรรม 
F-test ,(Sig) 

อาชีพ 2.50,(0.03*) 3.37,(0.01*) 3.37,(0.01*) 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1.58,(0.16) 2.24,(0.05*) 1.84,(0.10) 
รูปแบบการท่องเที่ยว 4.78,(0.00*) 2.54,(0.01*) 3.98,(0.00*) 

กิจกรรมการท่องเที่ยว 
(สถานบันเทิง) 

-4.69,(0.00*) -3.76,(0.00*) -3.74,(0.00*) 

จากตารางที่ 4 พบว่า อาชีพ รูปแบบการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อระดับผลกระทบ
จากการท่องเที่ยวต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของครัวเรือนในเกาะสมุย ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและด้าน
วัฒนธรรมแตกต่างกัน ในขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่ อวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมของครัวเรือนในเกาะสมุยด้านสังคมแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของว่าที่ร้อยตรีณัฏฐ์ธนัน แก้ววงศ์
ตระกูล (2559) เรื่อง ผลกระทบของการทองเที่ยวที่มีต่อชุมชนตามการรับรู้ของประชาชนในเขต ต าบลไทยสามคคี อ าเภอ
วังน้ าเขียว จังหวดนครราชสีมา พบว่าเมื่อจ าแนกตามอาชีพเป็น 4 กล่มุ คือ กลุ่มอาชีพเกษตรกร  กลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไป 
กล่มอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว และกล่มอาชีพอื่น ๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านบวก สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑารัตน์ ขาวคม (2548) เรื่องผลกระทบด้านเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวต่อประชาชน
ท้องถิ่นในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด พบว่าปัจจัยด้านรายได้จากการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ต่อความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวทั้งทางบวกและลบ สอดคล้องกับงานวิจัยของธวัชชัย มานิตย์ 
(2550) เรื่องผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่น กรณีศึกษาต าบลเวียงใต้ อ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน พบว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจะไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางสังคมของชุมชนโดยตรงแต่กระแส
วัฒนธรรมใหม่ที่เข้ามากับการท่องเที่ยว มีส่วนท าให้สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนปาย มีการเปลี่ยนแปลงไป ส่วนปัจจัย
ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่พักอาศัยของครัวเรือน ลักษณะที่พักของนักท่องเที่ยว
ไม่มีผลต่อระดับของผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของครัวเรือนในเกาะสมุยทั้ง 3 ด้านสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวิมาดา ไกรเดช (2556) เรื่องผลกระทบจากการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ในเขตเทศบาลต าบลเพ 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง พบว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลกระทบของการ
ท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ในเขตเทศบาลต าบลเพ จังหวัดระยองในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 
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สั้นเหมาะกับนักท่องเที่ยว แม้การท่องเที่ยวมีส่วนท าลายวัฒนธรรม แต่มีส่วนช่วยรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเดิมด้วย เช่น ช่วย
ท าให้มีการฟื้นฟูงานศิลปวัฒนธรรม งานฝีมือ การร าและเพลงพื้นบ้าน 
 
เปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับของผลกระทบจากการท่องเท่ียวต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของครัวเรือนเกาะสมุย  

ผลการวิจัยพบว่า อาชีพ รูปแบบการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับของผลกระทบ
จากการท่องเที่ยวต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของครัวเรือนในเกาะสมุยแตกต่างกัน ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05  
ตารางที่ 4 แสดงปัจจัยที่มีผลต่อระดับผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของครัวเรือนในเกาะ 
สมุย จ าแนกตามด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและด้านวัฒนธรรม  ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05  
 
ปัจจัย ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

F-test,(Sig) 
ด้านสังคม 

F-test,(Sig) 
ด้านวัฒนธรรม 
F-test ,(Sig) 

อาชีพ 2.50,(0.03*) 3.37,(0.01*) 3.37,(0.01*) 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1.58,(0.16) 2.24,(0.05*) 1.84,(0.10) 
รูปแบบการท่องเที่ยว 4.78,(0.00*) 2.54,(0.01*) 3.98,(0.00*) 

กิจกรรมการท่องเที่ยว 
(สถานบันเทิง) 

-4.69,(0.00*) -3.76,(0.00*) -3.74,(0.00*) 

จากตารางที่ 4 พบว่า อาชีพ รูปแบบการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อระดับผลกระทบ
จากการท่องเที่ยวต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของครัวเรือนในเกาะสมุย ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและด้าน
วัฒนธรรมแตกต่างกัน ในขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่ อวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมของครัวเรือนในเกาะสมุยด้านสังคมแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของว่าที่ร้อยตรีณัฏฐ์ธนัน แก้ววงศ์
ตระกูล (2559) เรื่อง ผลกระทบของการทองเที่ยวที่มีต่อชุมชนตามการรับรู้ของประชาชนในเขต ต าบลไทยสามคคี อ าเภอ
วังน้ าเขียว จังหวดนครราชสีมา พบว่าเมื่อจ าแนกตามอาชีพเป็น 4 กล่มุ คือ กลุ่มอาชีพเกษตรกร  กลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไป 
กล่มอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว และกล่มอาชีพอื่น ๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านบวก สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑารัตน์ ขาวคม (2548) เรื่องผลกระทบด้านเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวต่อประชาชน
ท้องถิ่นในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด พบว่าปัจจัยด้านรายได้จากการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ต่อความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวทั้งทางบวกและลบ สอดคล้องกับงานวิจัยของธวัชชัย มานิตย์ 
(2550) เรื่องผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่น กรณีศึกษาต าบลเวียงใต้ อ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน พบว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจะไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางสังคมของชุมชนโดยตรงแต่กระแส
วัฒนธรรมใหม่ที่เข้ามากับการท่องเที่ยว มีส่วนท าให้สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนปาย มีการเปลี่ยนแปลงไป ส่วนปัจจัย
ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่พักอาศัยของครัวเรือน ลักษณะที่พักของนักท่องเที่ยว
ไม่มีผลต่อระดับของผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของครัวเรือนในเกาะสมุยทั้ง 3 ด้านสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวิมาดา ไกรเดช (2556) เรื่องผลกระทบจากการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ในเขตเทศบาลต าบลเพ 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง พบว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลกระทบของการ
ท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ในเขตเทศบาลต าบลเพ จังหวัดระยองในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 
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สรุปผลการวิจัย 
ผลกระทบจากการท่องเที่ยวท่ีส่งผลต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของครัวเรือนในเกาะสมุย จ าแนกตามด้านเศรษฐกิจ

และสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและด้านวัฒนธรรมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งผลกระทบจากการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องควรจะควบคุม ตรวจตราราคาสินค้าให้เหมาะสม ยุติธรรม
ตามความเป็นจริงเพื่อป้องกันไม่ให้ค่าครองชีพในเกาะ สมุยสูงจนท าให้ประชาชนในท้องถิ่นเดือดร้อน รวมทั้งการจัดท าผัง
เมืองในจุดที่ควรเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่พักให้เหมาะสม ไม่กระจุกตัวอยู่ในชุมชนเพื่อลดแรงกดดันทางด้านราคาที่ดินท่ีสูง  
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บทคัดย่อ 

บทน า : การศึกษาคือ การสร้างและเพิ่มพูนความรู้ และความคิดของบุคคลเพื่อให้สามารถปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อม  
ที่เกี่ยวกับการด ารงชีวิตของคนในสังคม สังคมจะพัฒนาได้มากเมื่อสมาชิกในสังคมมีความสามารถมาก สังคมจึงต้องส่งเสริม
การศึกษาหาความรู้ของสมาชิก 
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาปัจจัยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและระดับปัญหา
อุปสรรคในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนขนาดใหญ่ในจังหวัดสงขลา 
วิธีการศึกษา : การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างจ านวน 400 คน ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Chi- Square และค่าเฉลี่ยประมาณ
ค่าของ Likert 
ผลการศึกษา : เพศ ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง อาชีพของผู้ปกครอง เกรดเฉลี่ยสะสม สายการเรียน มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยและคณะวิชา ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 ระดับปัญหาอุปสรรคในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอยูใ่น
ระดับมาก 
วิจารณ์และสรุป : จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า เพศ ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง อาชีพของผู้ปกครอง ระดับรายได้ของ
ครอบครัวต่อเดือน เกรดเฉลี่ยสะสม แผนการเรียน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยคณะและสาขาวิชา ณ 
ระดับนัยส าคัญ 0.05 และปัญหาอุปสรรค 4 ด้าน ได้แก่ ด้านภูมิหลัง ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านค่าเล่าเรียนและแหล่งเงินทุนและ
ด้านระบบการคัดเลือก ระดับปัญหาอุปสรรคในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับปัญหา
อุปสรรคอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่ระดับปัญหาอุปสรรคมากท่ีสุดคือ ด้านระบบการสอบคัดเลือก 
 
ค าส าคัญ:  ศึกษาต่อ  อุดมศึกษา  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     
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Factors correlating to making a decision to pursue higher education of Matthayomsuksa 
6 students in large schools in Songkhla 

 
Chutipa Keuanun1 Weena Leelaprasertsil2* 

 

Abstract 
Introduction :  Education is a creation and accumulation of knowledge and thought of individuals for 
adaptation in the living and societal environment.  The society develops when people are capable.  As a 
result, encouraging people to continue their studies is needed. 
Objective :  to examine factors correlating to making a decision on pursuing study in higher education of 
Matthayomsuksa 6 in large schools in Songkhla province and to study investigates problems and barriers 
hindering their study. 
Method : The data was collected from 400 samples of students at the confidence level of 95. The statistics 
used for data analysis include percentage, means, standard deviation, Chi-square test and means from Likert 
scale 
Results :  gender, parents’ education level and occupation, Grade Point Average ( GPA)  were correlated to 
choosing university and faculty statistically significant at the level of 0. 05.  It also found that problems and 
barriers to study in higher education were in a high level. 
Conclusion : It was found gender, parents’ education level and occupation, Grade Point Average (GPA) were 
correlated to choosing university and faculty statistically significant at the level of 0.05.  It also found that 4 
problems such as background aspect, information aspect, tuition fee and source of fund aspect, and the 
selection of students aspect, the barriers to study in higher education were in a high level. 
 
Keywords: pursuing a higher education, higher education, Matthayomsuksa 6 students 
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บทน า 

 การศึกษา คือ การสร้างและเพิ่มพูนความรู้ และความคิดของบุคคลเพื่อให้สามารถปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวกับการด ารงชีวิตของคนในสังคม สังคมจะพัฒนาได้มากเมื่อสมาชิกในสังคมมีความสามารถมาก ท าให้ทุกรัฐบาลมีหน้าที่
หลักอย่างหนึ่งคือ การส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงการศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะต้อง
ตัดสินใจที่จะเลือกเรียนในคณะวิชา สาขาวิชา มหาวิทยาลัยที่ตนเองต้องการ เพื่อการประกอบอาชีพที่มุ่งหวังในอนาคต  
เนื่องจากจ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 2560 มีสถาบันบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการคัดเลือกในระบบกลางจ านวน 78 สถาบัน มี
ผู้สมัครทั้งสิ้น 81,232 คน มีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายจ านวน 70,689 คน คณะที่ได้รับ
ค ว ามนิ ย ม  3 อั นดั บแ รก  คื อ  คณะ บัญ ชีและกา รจั ด ก า ร  มหาวิ ทย าลั ย มหาส า รค าม  คณะวิ ทย าศ าสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะที่มีอัตราการแข่งขันกันสูง 3 อันดับแรก คือ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีอัตรา 1: 60 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อัตรา 1 : 50  วิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อัตรา 1: 49 (www.AdmissionPremium.com)  ในปัจจุบันแนวโน้ม
ด้านการศึกษาได้ถูกพัฒนามากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ จึงท าให้
ผู้ปกครอง นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นพยายามเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น โรงเรียนขนาดใหญ่ในจังหวัด
สงขลา ได้แก่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนวรนารีเฉลิม โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาปัจจัยปัจจัยทีม่ีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ่ในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี 
ที่ 6 ในโรงเรียนขนาดใหญ่ในจังหวัดสงขลาและศึกษาระดับปญัหาอปุสรรคในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนขนาดใหญ่ในจังหวัดสงขลา 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ขอบเขตของประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่จังหวัดสงขลา ปี
การศึกษา 2560 ได้แก่ นักเรียนในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนวรนารีเฉลิม โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา โรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
ทักษิณ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์และโรงเรียนนาทวีวิทยาคม จ านวน 3,957 
คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่จังหวัด
สงขลาดังกล่าวจ านวน 400 คน ณ ระดับความเช่ือม่ันร้อยละ 95 จากสูตร Taro Yamane ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควตา 
(Quota Sampling) จากจ านวนประชากรในแต่ละโรงเรียน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูล
เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตอนที่ 3 
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาโดยแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้านภูมิหลัง ด้านข้อมูลข่าวสาร 
ด้านค่าเล่าเรียนและแหล่งเงินทุน ด้านระบบการสอบคัดเลือก โดยค าถามที่ใช้เป็นมาตรส่วนประมาณค่าของ (Likert Scale) 5 
ระดับจากมากไปน้อย คือ 5,4,3,2,1 น าคะแนนจากการรวบรวมทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ยและแปลความหมายของระดับจากช่วง
คะแนนเฉลี่ย ดังน้ี คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ระดับปัญหาอุปสรรคมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ระดับ
ปัญหาอุปสรรคมาก คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ระดับปัญหาอุปสรรคปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ระดับ
ปัญหาอุปสรรคน้อย คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ระดับปัญหาอุปสรรคน้อยที่สุด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติพรรณนา( descriptive statistics) ซึ่งเป็นการอธิบายให้เห็นถึง
ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic mean) ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (standard deviation) และสถิติอนุมาน (inferential statistics) ในการทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าไคสแควร์ (Chi-
Square) ใช้ส าหรับทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปความถีเ่พือ่ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปร  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

  ปัจจัยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนขนาดใหญ่ในจังหวัดสงขลา พบว่า เพศ ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง อาชีพของผู้ปกครอง 
เกรดเฉลี่ยสะสม แผนการเรียนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา  กล่าวคือ เพศชายตัดสินใจ
เลือกศึกษาต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดลมากที่สุด รองลงมาคือมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยโดยคณะ
วิศวกรรมมากที่สุด ในขณะที่เพศหญิงตัดสินใจเลือกศึกษาต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดลมากที่สุด 
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ขอบเขตของประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติพรรณนา( descriptive statistics) ซึ่งเป็นการอธิบายให้เห็นถึง
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เกรดเฉลี่ยสะสม แผนการเรียนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา  กล่าวคือ เพศชายตัดสินใจ
เลือกศึกษาต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดลมากท่ีสุด รองลงมาคือมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยโดยคณะ
วิศวกรรมมากที่สุด ในขณะที่เพศหญิงตัดสินใจเลือกศึกษาต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดลมากที่สุด 
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รองลงมาคือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เลือกเรียนคณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์มากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัย
ของดลฤดี สุวรรณคีรี (2550) เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
6 ทั่วประเทศ พบว่า นักเรียนหญิงมีการตัดสินใจศึกษาต่อมากกว่านักเรียนชาย เนื่องจากปัจจุบันผู้หญิงได้รับการยอมรับให้
ศึกษาในระดับสูงขึ้น มีความก้าวหน้าในต าแหน่ง หน้าท่ีการงานทัดเทียมผู้ชาย  

 นักเรียนที่มีผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีตัดสินใจเลือกศึกษาต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยมหิดลมากที่สุด รองลงมาคือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย เลือกเรียนคณะ
แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์มากที่สุด ผู้ปกครองที่มี ระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดลมากท่ีสุด รองลงมาคือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลือกคณะแพทยศาสตร์
และทันตแพทยศาสตร์มากที่สุด รองลงมาคือคณะวิศวกรรมศาสตร์สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑามาศ ชูจินดาและคณะ (2558) 
เรื่องแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3 ในเขตจังหวัด
นนทบุรี พบว่านักเรียนที่บิดา มารดามีการศึกษาระดับต่ ากว่าอนุปริญญาและมีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่ามี
แรงจูงใจในการศึกษาต่อมากกว่านักเรียนที่มีบิดามารดามีระดับการศึกษาปริญญาตรี และผู้ปกครองส่วนใหญ่คาดหวังว่า
สาขาวิชาที่ต้องการให้บุตรหลานเลือกเรียนนั้นเมื่อเข้าสู่อาชีพจะท าให้มีรายได้สูง 

 นักเรียนที่ผู้ปกครองประกอบอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจตัดสินใจเลือกศึกษาต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยมหิดลมากที่สุด รองลงมาคือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยทักษิณ เลือกคณะแพทยศาสตร์และ
ทันตแพทยศาสตร์มากที่สุด ผู้ปกครองที่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย รับจ้างตัดสินใจเลือกศึกษาต่อจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลและ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใกล้เคียงกัน เลือกคณะเศรษฐศาสตร์และคณะ
พาณิ ชยศาสตร์ ม ากที่ สุ ด  ในขณะที่ ผู้ ปกครองที่ ป ระกอบอา ชีพ เกษตรกร  ประมง ตัดสิ น ใจ เลื อก ศึกษาต่ อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกคณะคณะทรัพยากรธรรมชาติและคณะวิทยาศาสตร์มากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของกุสุมา 
ปักปิ่นเพชร (2552) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
พบว่าอาชีพของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑามาศ ชูจินดาและคณะ (2558) เรื่อง
แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 3 ในเขตจังหวัด
นนทบุรี พบว่า นักเรียนที่บิดาประกอบอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาแตกต่างกับ
นักเรียนท่ีมีบิดาประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง 

 นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00 ตัดสินใจเลือกเรียนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มากที่สุด เลือกคณะ
มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์มากที่สุด นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสูงกว่า 3.00 ตัดสินใจเลือกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยมหิดลมากที่สุด เลือกคณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตรม์ากที่สุดสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑามาศ ชูจินดา
และคณะ (2558) เรื่องแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปี
ที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี พบว่า นักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.00-4.00 มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาอยู่

ในระดับสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของภาวรินทร์ สุรเดชะวงศ์ (2546) เรื่องความต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม พบว่า คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักเรียนมีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 

 นักเรียนที่เรียนแผนการเรียนศิลป์-สังคม ศิลป์-ภาษา ศิลป์-ค านวณ ตัดสินใจเลือกเรียนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มากที่สุด เลือกเรียนคณะมนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์มากที่สุด แผนการเรียนศิลป์ -ค านวณตัดสินใจเลือกเรียนคณะ
วิศวกรรมศาสตร์มากที่สุด ในขณะที่นักเรียนที่เรียนแผนการเรียนวิทย์ -คณิตตัดสินใจเลือกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยมหิดลมากที่สุดเลือกคณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์มากที่สุดสอดคล้องกับงานวิจัยของภาวรินทร์ สุ
รเดชะวงศ์ (2546) เรื่องความต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 
พบว่าแผนการเรียนมีความสัมพันธ์กับความต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 

 ระดับรายได้ของครอบครัวต่อเดือนต่ ากว่า 60,000 บาท จะตัดสินใจเลือกสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม นิติศาสตร์ 
การตลาดมากที่สุด ระดับรายได้ของครอบครัวต่อเดือนสูงกว่า 60,000 บาทจะตัดสินใจเลือกสาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี และเวช
ศาสตร์ชุมชน กายวิภาคศาสตร์ใกล้เคียงกันสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑามาศ ชูจินดาและคณะ (2558) เรื่องแรงจูงใจใน
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี พบว่า 
นักเรียนท่ีบิดามีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 บาทและนักเรียนที่มีมารดามีรายได้ 5,001-10,000 บาท มีแรงจูงใจในการศึกษา
ต่อมากกว่านักเรียนที่บิดามารดามีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาทและสอดคล้องกับงานวิจัยของวีระพล เวชยางกูร 
(2542) เรื่องความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสระแก้วพบว่า ส่วนใหญ่
นักเรียนมีความต้องการศึกษาต่อโดยเลือกศึกษาต่อสายสามัญ เหตุผลในการเลือกคือต้องการประกอบอาชีพมั่นคง สวัสดิการดี 
มีรายได้พิเศษ มีรายได้ค่าตอบแทนมาก ท าเกียรติยศและช่ือเสียงมาสู่วงศ์ตระกูล สรุปดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการการตดัสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แสดงโดย p-value 

ปัจจัย มหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา 
เพศ 0.001* 0.000* 0.072 
ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง 0.025* 0.023* 0.039* 
อาชีพของผู้ปกครอง 0.001* 0.004* 0.079 
รายได้ของครอบครัว 0.072 0.263 0.003* 
จ านวนพี่น้องที่ก าลังศึกษา 0.250 0.160 0.154 
เกรดเฉลี่ย 0.011* 0.000* 0.070 
แผนการเรียน 0.001* 0.000* 0.000* 

หมายเหตุ * ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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ในระดับสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของภาวรินทร์ สุรเดชะวงศ์ (2546) เรื่องความต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม พบว่า คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักเรียนมีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 

 นักเรียนที่เรียนแผนการเรียนศิลป์-สังคม ศิลป์-ภาษา ศิลป์-ค านวณ ตัดสินใจเลือกเรียนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มากที่สุด เลือกเรียนคณะมนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์มากที่สุด แผนการเรียนศิลป์ -ค านวณตัดสินใจเลือกเรียนคณะ
วิศวกรรมศาสตร์มากที่สุด ในขณะที่นักเรียนที่เรียนแผนการเรียนวิทย์ -คณิตตัดสินใจเลือกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยมหิดลมากที่สุดเลือกคณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์มากที่สุดสอดคล้องกับงานวิจัยของภาวรินทร์ สุ
รเดชะวงศ์ (2546) เรื่องความต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 
พบว่าแผนการเรียนมีความสัมพันธ์กับความต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 

 ระดับรายได้ของครอบครัวต่อเดือนต่ ากว่า 60,000 บาท จะตัดสินใจเลือกสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม นิติศาสตร์ 
การตลาดมากที่สุด ระดับรายได้ของครอบครัวต่อเดือนสูงกว่า 60,000 บาทจะตัดสินใจเลือกสาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชี และเวช
ศาสตร์ชุมชน กายวิภาคศาสตร์ใกล้เคียงกันสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑามาศ ชูจินดาและคณะ (2558) เรื่องแรงจูงใจใน
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี พบว่า 
นักเรียนท่ีบิดามีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 บาทและนักเรียนที่มีมารดามีรายได้ 5,001-10,000 บาท มีแรงจูงใจในการศึกษา
ต่อมากกว่านักเรียนที่บิดามารดามีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาทและสอดคล้องกับงานวิจัยของวีระพล เวชยางกูร 
(2542) เรื่องความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสระแก้วพบว่า ส่วนใหญ่
นักเรียนมีความต้องการศึกษาต่อโดยเลือกศึกษาต่อสายสามัญ เหตุผลในการเลือกคือต้องการประกอบอาชีพมั่นคง สวัสดิการดี 
มีรายได้พิเศษ มีรายได้ค่าตอบแทนมาก ท าเกียรติยศและช่ือเสียงมาสู่วงศ์ตระกูล สรุปดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการการตดัสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แสดงโดย p-value 

ปัจจัย มหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา 
เพศ 0.001* 0.000* 0.072 
ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง 0.025* 0.023* 0.039* 
อาชีพของผู้ปกครอง 0.001* 0.004* 0.079 
รายได้ของครอบครัว 0.072 0.263 0.003* 
จ านวนพี่น้องที่ก าลังศึกษา 0.250 0.160 0.154 
เกรดเฉลี่ย 0.011* 0.000* 0.070 
แผนการเรียน 0.001* 0.000* 0.000* 

หมายเหตุ * ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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 ระดับปัญหาอุปสรรคในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนขนาดใหญ่
ในจังหวัดสงขลา พบว่า จากการศึกษาปัญหาอุปสรรค 4 ด้าน ได้แก่ ด้านภูมิหลัง ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านค่าเล่าเรียนและแหลง่
เงินทุนและด้านระบบการคัดเลือก ระดับปัญหาอุปสรรคในภาพรวมอยู่ในระดบัมากมีค่าเฉลี่ย 3.95 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ทุกด้านมีระดับปัญหาอุปสรรคอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านท่ีระดับปัญหาอุปสรรคมากท่ีสุดคือ ด้านระบบการสอบคัดเลือก
มีค่าเฉลี่ยรวม 4.04 รูปแบบการรับนักศึกษามีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในด้านนี้ รองลงมาคือ ด้านค่าเล่าเรียนและแหล่งเงินทุนมี
ค่าเฉลี่ยรวม 3.95 ทุนการศึกษามีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในด้านนี้ ด้านข้อมูลข่าวสารมีค่าเฉลี่ยรวม 3.94 การได้รับข้อมูลข่าวสารที่
ครบถ้วนและรวดเร็วมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในด้านนี้ และด้านภูมิหลังมีค่าเฉลี่ยรวม 3.87 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดในด้านนี้ ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของรจเลข สายด าและวัฒนา พัดเกตุ (2560) เรื่องปัจจัยในการตัดสินใจ
เลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภาคเหนือตอนล่าง พบว่า ปัจจัยด้านระบบการ
สอบคัดเลือกมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อมากที่สุด รองลงมาคือด้านสภาพแวดล้อมและด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา 
แหล่งเงินทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามล าดับ  

ตารางที่ 3 ระดับปัญหาอุปสรรคในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนขนาดใหญ่ใน
จังหวัดสงขลา 

ปัญหาอุปสรรค ค่าเฉลี่ย (X) S.D ระดับ 
ด้านภูมิหลัง 

1. ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 
2. ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
3. ระยะทางของบ้านถึงมหาวิทยาลัย 
4. ภูมิล าเนาเดิม 
5. รายได้ของผู้ปกครอง 

3.87 
3.90 
3.94 
3.81 
3.79 
3.89 

0.92 
0.88 
0.84 
0.97 
0.97 
0.95 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ด้านข้อมูลข่าวสาร 
1. การเข้าถึงแหล่งข้อมลู 
2. การไดร้ับข้อมลูข่าวสารที่ครบถ้วนและรวดเร็ว 

3.94 
3.93 
3.95 

0.87 
0.87 
0.91 

มาก 
มาก 
มาก 

ด้านค่าเล่าเรียนและแหล่งเงินทุน 
1. อัตราค่าเล่าเรียน 
2. ทุนการศึกษา 

3.95 
3.94 
3.96 

0.90 
0.88 
0.91 

มาก 
มาก 
มาก 

ด้านระบบการสอบคัดเลือก 
1. รูปแบบการรับนักศึกษา 
2. ระบบการสอบคัดเลือกที่เปลี่ยนแปลงไป 

4.04 
4.09 
3.99 

0.83 
0.79 
0.87 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.95 0.88 มาก 
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เพศ ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง อาชีพของผู้ปกครอง ระดับรายได้ของครอบครัวต่อเดือน เกรดเฉลี่ยสะสม 
แผนการเรียน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยคณะและสาขาวิชา ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 จากการศึกษาปัญหาอุปสรรค 4 ด้าน ได้แก่ ด้านภูมิหลัง ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านค่าเล่าเรียนและแหล่งเงินทุนและ
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจ�ำนวนคดีควำมยำเสพติดของเด็กและเยำวชน

ศศิวิมล เนติเวชวิทยา1* และพินิจ ดวงจินดา²

บทคัดย่อ

 การด�าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนมีจ�านวนมากและเพิ่มขึ้นทุกปี พบว่าคดีส่วนใหญ่มีฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้

โทษ และจ�านวนคดคีวามยาเสพตดิเพิม่ขึน้กจ็ะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสงัคม บทความน้ีศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อจ�านวนคดี

ความยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 77 จังหวัด ใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบภาคตัดขวาง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจ�านวน

คดีความยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในทิศทางเดียวกัน คือจ�านวนเด็กที่ได้รับการศึกษา และจ�านวนสถานีต�ารวจ ในขณะเดียวกัน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจ�านวนคดีความยาเสพติดในทิศทางตรงกันข้าม คือจ�านวนวัด และสัดส่วนคนจน ดังนั้นการแก้ไขปัญหาคดียา

เสพติดของเด็กและเยาวชน ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม จริงจังและต่อเนื่องจึงจะแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม

ค�ำส�ำคัญ : คดีความยาเสพติด เด็กและเยาวชน

Factors that Influence the Lawsuit of Drug Abuse of Children and Youth

Abstract

 Many criminal prosecutions of children and the youth been increased every year. Moreover, it was 

found that most of the case is a drug offense. An increased of a number of drug cases has effected on econo-

my and society. A study of factor affected on lawsuit of drug abuse of children and youth in 77 provinces used 

the secondary data. The study found that the factors same direction affects the number of narcotics children 

and youth are number of children who have been educated and number of police stations. On the other hand, 

number of temple and a proportion of poor people have negative effect on lawsuit of drug abuse of children 

and youth. Therefore, resolving problems of drug abuse of children and youth should be requires participation, 

dedicated and continuous for concreted solutions.
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บทน ำ 

มีค  ากล่าวว่า เดก็ในวนัน้ี คือ ผูใ้หญ่ในวนัหนา้ ดงันั้นถา้เดก็ในวนัน้ีเป็นเดก็ที่มีความประพฤติดี มีคุณภาพ ยอ่มเลง็เห็น
อนาคตในวนัขา้งหนา้ สังคมนั้น ๆ กจ็ะมีผูใ้หญ่ที่มีความประพฤติดี เป็นผูมี้คุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม เดก็ในวนัน้ี จึงมี
ความส าคญัอย่างยิง่ที่สังคมจะตอ้งให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะปัญหายาเสพติดไม่ใช่ปัญหาเฉพาะของคนใดคนหน่ึง หรือ
สังคมใดสังคมหน่ึงเท่านั้น แต่เป็นปัญหาของทุกคนในสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน ดงันั้นการป้องกนัปัญหายาเสพติดจึงเป็นเร่ือง
ท่ีตอ้งเร่งด าเนินการแกไ้ขปัญหา และหาแนวทางการป้องกนัไม่ใหเ้กิดข้ึนในเดก็และเยาวชนท่ีเป็นอนาคตของชาติอยา่งเร่งด่วน 
ตลอดจนสร้างความตระหนกัใหก้บัเดก็และเยาวชนไดรั้บรู้ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากยาเสพติด เพื่อไม่ใหสู้ญเสียทรัพยากรดา้น
ก าลงัคนอยา่งน่าเสียดาย และเป็นผลดีต่อส่วนรวมในการช่วยลดปัญหาสังคมในทุก ๆ ดา้น 

จากสถานการณ์ปัญหา คนไทยส่วนใหญ่ยอมรับว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สร้างความหายนะและทวีความรุนแรง
แพร่ขยายในสังคมไทยอยา่งมากในขณะน้ี กรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนรายงานสถิติคดีประจ าปี พ.ศ. 2557 จากสถาน
พินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจ านวน 77 แห่งทัว่ประเทศ เกี่ยวกบัการด าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนท่ีกระท าความผิดฐาน
ต่าง ๆ มีจ านวนทั้งหมด 36,537 คดี พบมากที่สุดในเด็กที่มีการศึกษาระดบัมธัยมตอนตน้ ซ่ึงส่วนใหญ่ครอบครัวแยกกนัอยู ่ เม่ือ
พิจารณาจ าแนกตามฐานความผิด พบว่า คดีส่วนใหญ่เป็นคดีที่มีฐานความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดให้โทษมากท่ีสุด คือ จ านวน 
16,508 คดี คิดเป็นร้อยละ 45.18 ของคดีทั้งหมด ซ่ึงจากรายงานทางสถิติพบว่า คดียาเสพติดมีปริมาณมากข้ึนและมากกว่าคดีลัก
ทรัพยแ์ละคดีอาญาอื่น ๆ มากในรอบ 6 ปีที่ผ่านมานบัจากปี 2552 เดก็และเยาวชนถูกด าเนินคดียาเสพติดมากที่สุด โดยปี 2557 มี
คดีเพิ่มข้ึนจากปี 2556 จ านวน 978 คดี จาก 15,530 คดี เป็น 16,508 คดี คิดเป็นร้อยละของการเพิ่มข้ึน 2.66 ของจ านวนคดีที่ถูก
ด าเนินคดีทั้งหมดในปี พ.ศ. 2556 [1] 

ยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ที่พบไดทุ้กสถาบนัของสังคมทุกเพศทุกวยั ครอบครัว ชุมชนทั้งในเขตเมืองและชนบท ซ่ึงท า
ใหก้ลุ่มผูใ้ชส้ารเสพติดเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเดก็และเยาวชน เป็นกลุ่มที่มีความส าคญัและเป็นก าลงัส าคญัในการพัฒนา
ประเทศ ปัจจุบนัเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มีปัญหาหลายอย่างที่ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นไดด้ว้ยตนเอง บางคร้ังแกไ้ข
ปัญหาดว้ยวิธีการที่ผิด ไม่คิดหาวิธีแกปั้ญหาที่ถูกตอ้ง เยาวชนส่วนใหญ่ที่ท  าให้ตนเองมีปัญหา ปัจจัยหลกัอาจมาจากปัญหา
ครอบครัว ตอ้งการใหต้นเองเป็นที่ยอมรับในสังคม  น าไปสู่การหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง ซ่ึงวิธีส่วนใหญ่คือ การหนี
ออกจากบา้น เที่ยวเตร่ในยามวิกาล และสุดทา้ยน าพาตนเองไปสู่ยาเสพติด ปัญหายาเสพติดนอกจากจะสร้างปัญหาทางสังคมแลว้ 
ยงับัน่ทอนสุขภาพของผูเ้สพทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เป็นผลใหป้ระเทศชาติตอ้งสูญเสีย ปัจจยัการผลิตในดา้นก าลังคน
และก าลังเงินเป็นจ านวนมาก หากประเทศใดมีประชาชนติดยาเสพติดจ านวนมากก็ไม่สามารถพัฒนาประเทศให้เจริญได้ 
ถึงแมว้่าทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวขอ้งทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอื่น ๆ จะมีนโยบายแนวทางในการป้องกนัปราบปรามและแกไ้ขปัญหา
น้ีมาโดยตลอดทุกยคุทุกสมยั แต่กท็  าไดเ้พียงใหปั้ญหายาเสพติดเบาบางหรือบรรเทาลงในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น 

ยาเสพติดมีมากมายหลายชนิด ไดแ้ก่ ฝ่ิน เฮโรอีน ทินเนอร์ กญัชา ยาบา้ ยาอี สารระเหย กระท่อม และยากระตุน้ 
ประสาท เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละชนิดก่อใหเ้กิดผลร้ายแก่ร่างกายทั้งส้ิน [2] มีขอ้มูลบางส่วนกล่าวไวว้่า สาเหตุท่ีเยาวชนเกี่ยวขอ้งกบัส่ิง
เสพติด อาจแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยหลกั ปัจจยัแรก คือลองเสพตามเพื่อนที่เสพยาเสพติด เพราะส่วนใหญ่กลุ่มเพื่อนใกลชิ้ดจะเป็น
กลุ่มที่มีอิทธิพลมากในการชกัจูงใหเ้ดก็และเยาวชนกา้วเขา้สู่วงัวนของยาเสพติด ตั้งแต่เป็นผูเ้สพ เป็นผูติ้ด และกา้วสู่การเป็นผูค้า้
ยาเสพติดในที่สุด ปัจจยัที่สองคือ เดก็และเยาวชนมีความเครียดจากทางบา้น เช่น ครอบครัว ที่พ่อแม่แยกทางกนั จ าเป็นตอ้งอยู่
กบัคนใดคนหน่ึง หรือตอ้งอยูก่บัญาติ ๆ ซ่ึงเป็นภาวะท่ีขาดความอบอุ่น จึงหนัไปแสวงหาส่ิงทดแทนจากกลุ่มเพื่อน หรืออาจมา
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เสพติด อาจแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยหลกั ปัจจยัแรก คือลองเสพตามเพื่อนที่เสพยาเสพติด เพราะส่วนใหญ่กลุ่มเพื่อนใกลชิ้ดจะเป็น
กลุ่มที่มีอิทธิพลมากในการชกัจูงใหเ้ดก็และเยาวชนกา้วเขา้สู่วงัวนของยาเสพติด ตั้งแต่เป็นผูเ้สพ เป็นผูติ้ด และกา้วสู่การเป็นผูค้า้
ยาเสพติดในที่สุด ปัจจยัที่สองคือ เดก็และเยาวชนมีความเครียดจากทางบา้น เช่น ครอบครัว ที่พ่อแม่แยกทางกนั จ าเป็นตอ้งอยู่
กบัคนใดคนหน่ึง หรือตอ้งอยูก่บัญาติ ๆ ซ่ึงเป็นภาวะท่ีขาดความอบอุ่น จึงหนัไปแสวงหาส่ิงทดแทนจากกลุ่มเพื่อน หรืออาจมา
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จากความเขม้งวดของครอบครัวที่มีการก าหนดกรอบที่เขม้มากเกินไป ยอ่มแตกต่างจากการที่ออกไปอยู่นอกบา้นกบัเพื่อน ๆ ที่
จะท าอะไรกไ็ด ้เดก็และเยาวชนจะเร่ิมออกนอกบา้นและห่างจากพ่อแม่ ครอบครัวมากข้ึน และอาจกา้วสู่วฏัจกัรของยาเสพติด [3] 
นอกจากจะเกิดท่ีพฤติกรรมของเด็กก็ยงัมีส่ิงแวดลอ้มเป็นองค์ประกอบที่ผลกัดนัหรือชกัจูงอีกดว้ย เพราะส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นอยา่งยิง่ ถา้หากบุคคลอยูใ่น สภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสม เช่น อยูใ่นแหล่งอบายมุข ใกลส้ถานบริการ
หรือสถานบนัเทิงเริงรมย ์สถานศึกษาที่สภาพแวดล้อม แตกต่างกนัไป หรือมาจากการที่ตวัเด็กไม่ไดรั้บการศึกษา ซ่ึงอาจเน่ือง
ดว้ยสภาวะทางเศรษฐกิจ หรือฐานะทางครอบครัว ก็ย่อม เป็นผลให้วิถีการด าเนินชีวิตของเด็กขาดส่ิงยึดเหน่ียวและเผชิญกบั
ความคบัขอ้งใจ จนตอ้งหาวิธีแกไ้ขดว้ยตนเอง ซ่ึงเส่ียงต่อการ กระท าผิด โดยยาเสพติดนั้นดว้ยฤทธ์ิของมนัท าใหเ้สพติดได้ง่าย 
ไม่ว่าทางกายหรือจิตใจ อีกทั้งยงัหาซ้ือไดง่้าย และมีวิธีการเสพ ท่ีไม่ยุง่ยาก จากขอ้มูลดงักล่าวจึงตอ้งการศึกษาถึงปัจจยัที่มีผลต่อ
การกระท าความผิดในคดียาเสพติดของเดก็และเยาวชนใน 77 จังหวดัของประเทศไทย  

ขอบเขตกำรวจิยั 

 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาจ านวนคดีความยาเสพติดของเดก็อายุต  ่ากว่า 18 ปี ศึกษาคน้ควา้โดยอาศยัขอ้มูลทุติยภูมิ
เป็นหลัก พื้นท่ี 77 จังหวัดในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลจาก กรมพินิจและคุ ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านกังานสถิติแห่งชาติ ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย วิเคราะห์ปัจจยัที่มีผล
ต่อจ านวนคดีความยาเสพติดของเดก็และเยาวชน โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติ ร้อยละ 95  

กรอบแนวคดิในกำรวจิยั 
  ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 
 

 
 
 
 
 

 

แนวคดิทฤษฎ ี

ทฤษฎีแรงจูงใจของมำสโลว์ (Maslow’s General Theory of Human & Motivation) 
มนุษยแ์ต่ละคนมีศกัยภาพส าหรับท่ีจะช้ีน าตวัเอง  มนุษยไ์ม่อยู่น่ิงแต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่

แวดลอ้มและแสวงหาความตอ้งการท่ีจะเขา้ใจตนเอง  ยอมรับตนเองทั้งในส่วนดีส่วนบกพร่อง  รู้จกัจุดอ่อน  และความสามารถ
ของตนเอง มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการท่ีจะสนองความตอ้งการให้กบัตนเองทั้งส้ิน  และความตอ้งการของมนุษยมี์มากมาย
หลายอยา่งดว้ยกนั  ซ่ึงตอ้งไดรั้บความพึงพอใจจากความตอ้งการพื้นฐานหรือต ่าสุดเสียก่อนจึงจะผ่านข้ึนไปยงัความตอ้งการขั้น

1.จ านวนเดก็ที่ไดรั้บการศึกษา 
2.ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั 
3.จ านวนวดั 
4.สัดส่วนคนจน 
5.การหยา่ร้าง 
6.จ านวนสถานีต ารวจ 
7.จ านวนสถานบริการ 

จ านวนคดีความยาเสพติดของ
เดก็และเยาวชน 

4 
 

สูงตามล าดบั [4] ประกอบดว้ย ความตอ้งการทางร่างกาย ความตอ้งการความปลอดภยัและมัน่คง ความตอ้งการความรักและ
ความเป็นเจา้ของ ความตอ้งการการยกยอ่ง ความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต 

แนวคดิเกี่ยวกับควำมยำกจน 
ความยากจน (poverty) ตามค าอธิบายของกิลลิน และออฟเทอร์ [5] หมายถึง สภาพที่คนมีมาตรฐานการครองชีพต ่า  

อาจเป็นเพราะรายไดน้อ้ยหรือใชจ่้ายที่จ  าเป็นไม่เพียงพอกบัรายได ้ จึงท าใหข้าดประสิทธิภาพทางกาย และทางสมอง จนไม่อาจ
ท าหนา้ที่ในสังคมที่เขาอยูไ่ดดี้พอ ในครอบครัวที่ยากจนบิดามารดาตอ้งต่อสู้กบัการด ารงชีวติประจ าวนั ท าใหไ้ม่มีเวลาเอาใจใส่
อบรมดูแลบุตร จึงมกัเลี้ ยงดูบุตรตามยถากรรม ขาดการศึกษา มีแต่ความอดอยากหิวโหยอยู่ตลอดเวลา ย่อมท าให้เด็กตอ้งช่วย
ตนเองโดยไปลกัขโมย ต่อไปกอ็าจติดเป็นนิสัยที่ไม่ดีและกจ็ะกระท าผิดเกี่ยวกบัประทุษร้ายต่อทรัพยอ์ยู่เนือง ๆ โดยเห็นว่าการ
ประทุษร้ายต่อทรัพยน์ั้นท ารายไดดี้ ง่ายกว่าและไม่ตอ้งท างานหนกั 

สุพตัรา สุภาพ [6] กล่าวว่า ความยากจนมีผลต่อบุคคลและสังคม เป็นภาระของสังคม คนยากจนมักตกเป็นภาระของ
สังคม ลดระดบัความเจริญกา้วหน้าของประเทศ ผลต่อบุคคลและครอบครัว ท าให้เกิดปัญหาทางอารมณ์ เช่น น้อยเน้ือต ่าใจ 
อิจฉา หวาดระแวง เรียกว่า เกิดปัญหาสุขภาพจิต ซ่ึงมีผลต่อบุคลิกภาพดว้ย ตลอดจนไม่สามารถที่จะท าให้มีการศึกษาและการ
อุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวเท่าที่ควร ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อความเจริญกา้วหนา้ของบุคคลและสังคม 

สุพิศวง  ธรรมพนัทา [7] ไดส้รุปว่า ความยากจนก่อใหเ้กิดความไม่มัน่คงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประเทศใด
มีคนยากจนมาก ๆ ผลกระทบจะมีมาก เพราะตอ้งประสบปัญหาเกี่ยวกบัการขจดัความยากจน ซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคในการพฒันา
ประเทศในดา้นอื่น ๆ อีกทั้งยงัเป็นชนวนก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมต่าง ๆ ความยากจนเป็นสาเหตุให้เกิดความเบี่ยงเบนทาง
พฤติกรรมตามมา เช่น สภาพครอบครัวแตกแยก การติดยาเสพติด การเป็นโสเภณี การขายแรงงานเด็ก การดอ้ยโอกาสใน 
การศึกษาอบรม และการเป็นอาชญากร ฯลฯ  

งำนวจิยัที่เกีย่วข้อง  

 สุมาลี สันติพลวุฒิ และคณะ[8] ศึกษาการประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ของแผนปฏิบติัการเพื่อเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.
2544–2545 ของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบว่า สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีความรุนแรงเพิ่มข้ึน
อย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพื่อเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2544–2545 ท าให้ผูเ้สพยาเสพติด
ลดลงจ านวน 189 -198 คน และผูค้า้ยาเสพติดลดลงจ านวน 15 -72 คน นอกจากน้ีผลจากการปฏิบติังานภายใตแ้ผนปฏิบติัการฯ
สามารถลดความสูญเสียทางดา้นเศรษฐกิจ โดยเพิ่มรายไดข้องชุมชน ตวัอยา่งอนัเน่ืองมาจากผูติ้ดยาเสพติดไดรั้บการบ าบดัและมี
งานท าเป็นจ านวนเงิน 2,364,390 -7,881,300 บาทต่อปี และช่วยลดมูลค่าธุรกรรมผิดกฎหมายของชุมชน ตวัอยา่งอนัเน่ืองมาจาก
การลดจ านวนผูค้า้ยาเสพติดเป็นจ านวนเงิน 1,555,200 -2,332,800 บาทต่อปี และเม่ือประเมินผลกระทบดงักล่าวน้ีในพื้นท่ีทุก
หมู่บา้นของจงัหวดั ปรากฏว่าผลของแผนปฏิบติัการฯสามารถเพิ่มรายไดข้องทุกชุมชนในจงัหวดัไดเ้ป็นจ านวนเงิน 41,629,776-
138,765,924 บาทต่อปี และช่วยลดมูลค่าธุรกรรมผิดกฎหมายของทุกชุมชนในจงัหวดัอนัเน่ืองมาจากการลดจ านวนผูค้า้ยาเสพติด
เป็นจ านวนเงิน 5,377,779 - 8,066,669 บาทต่อปี 
 สุวจันา ตรีรส[9] ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลตอ่การกระท าความผิดคดียาเสพติดของเยาวชน ประกอบดว้ย 5 ปัจจยั เรียงล าดบั
จากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 1) ดา้นครอบครัว 2) กลุ่มเพื่อน 3) สภาพแวดลอ้มสังคม ชุมชน ที่พกัอาศยั 4) ดา้นจิตวิทยา และ 5) ดา้น
ส่ือสาธารณะ ปัจจยัดา้นครอบครัว พบว่า ครอบครัวมีการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย  มีสภาพปัญหาพ่อแม่หยา่ร้าง แยกทางกนั 
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จากความเขม้งวดของครอบครัวที่มีการก าหนดกรอบที่เขม้มากเกินไป ยอ่มแตกต่างจากการที่ออกไปอยู่นอกบา้นกบัเพื่อน ๆ ที่
จะท าอะไรกไ็ด ้เดก็และเยาวชนจะเร่ิมออกนอกบา้นและห่างจากพ่อแม่ ครอบครัวมากข้ึน และอาจกา้วสู่วฏัจกัรของยาเสพติด [3] 
นอกจากจะเกิดท่ีพฤติกรรมของเด็กก็ยงัมีส่ิงแวดลอ้มเป็นองคป์ระกอบที่ผลกัดนัหรือชกัจูงอีกดว้ย เพราะส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นอยา่งยิง่ ถา้หากบุคคลอยูใ่น สภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสม เช่น อยูใ่นแหล่งอบายมุข ใกลส้ถานบริการ
หรือสถานบนัเทิงเริงรมย ์สถานศึกษาที่สภาพแวดล้อม แตกต่างกนัไป หรือมาจากการที่ตวัเด็กไม่ไดรั้บการศึกษา ซ่ึงอาจเน่ือง
ดว้ยสภาวะทางเศรษฐกิจ หรือฐานะทางครอบครัว ก็ย่อม เป็นผลให้วิถีการด าเนินชีวิตของเด็กขาดส่ิงยึดเหน่ียวและเผชิญกบั
ความคบัขอ้งใจ จนตอ้งหาวิธีแกไ้ขดว้ยตนเอง ซ่ึงเส่ียงต่อการ กระท าผิด โดยยาเสพติดนั้นดว้ยฤทธ์ิของมนัท าใหเ้สพติดได้ง่าย 
ไม่ว่าทางกายหรือจิตใจ อีกทั้งยงัหาซ้ือไดง่้าย และมีวิธีการเสพ ท่ีไม่ยุง่ยาก จากขอ้มูลดงักล่าวจึงตอ้งการศึกษาถึงปัจจยัที่มีผลต่อ
การกระท าความผิดในคดียาเสพติดของเดก็และเยาวชนใน 77 จังหวดัของประเทศไทย  

ขอบเขตกำรวจิยั 

 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาจ านวนคดีความยาเสพติดของเดก็อายุต  ่ากว่า 18 ปี ศึกษาคน้ควา้โดยอาศยัขอ้มูลทุติยภูมิ
เป็นหลัก พื้นท่ี 77 จังหวัดในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลจาก กรมพินิจและคุ ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านกังานสถิติแห่งชาติ ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย วิเคราะห์ปัจจยัที่มีผล
ต่อจ านวนคดีความยาเสพติดของเดก็และเยาวชน โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติ ร้อยละ 95  

กรอบแนวคดิในกำรวจิยั 
  ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 
 

 
 
 
 
 

 

แนวคดิทฤษฎ ี

ทฤษฎีแรงจูงใจของมำสโลว์ (Maslow’s General Theory of Human & Motivation) 
มนุษยแ์ต่ละคนมีศกัยภาพส าหรับท่ีจะช้ีน าตวัเอง  มนุษยไ์ม่อยู่น่ิงแต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่

แวดลอ้มและแสวงหาความตอ้งการท่ีจะเขา้ใจตนเอง  ยอมรับตนเองทั้งในส่วนดีส่วนบกพร่อง  รู้จกัจุดอ่อน  และความสามารถ
ของตนเอง มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการท่ีจะสนองความตอ้งการให้กบัตนเองทั้งส้ิน  และความตอ้งการของมนุษยมี์มากมาย
หลายอยา่งดว้ยกนั  ซ่ึงตอ้งไดรั้บความพึงพอใจจากความตอ้งการพื้นฐานหรือต ่าสุดเสียก่อนจึงจะผ่านข้ึนไปยงัความตอ้งการขั้น

1.จ านวนเดก็ที่ไดรั้บการศึกษา 
2.ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั 
3.จ านวนวดั 
4.สัดส่วนคนจน 
5.การหยา่ร้าง 
6.จ านวนสถานีต ารวจ 
7.จ านวนสถานบริการ 

จ านวนคดีความยาเสพติดของ
เดก็และเยาวชน 
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สูงตามล าดบั [4] ประกอบดว้ย ความตอ้งการทางร่างกาย ความตอ้งการความปลอดภยัและมัน่คง ความตอ้งการความรักและ
ความเป็นเจา้ของ ความตอ้งการการยกยอ่ง ความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต 

แนวคดิเกี่ยวกับควำมยำกจน 
ความยากจน (poverty) ตามค าอธิบายของกิลลิน และออฟเทอร์ [5] หมายถึง สภาพที่คนมีมาตรฐานการครองชีพต ่า  

อาจเป็นเพราะรายไดน้อ้ยหรือใชจ่้ายที่จ  าเป็นไม่เพียงพอกบัรายได ้ จึงท าใหข้าดประสิทธิภาพทางกาย และทางสมอง จนไม่อาจ
ท าหนา้ที่ในสังคมที่เขาอยูไ่ดดี้พอ ในครอบครัวที่ยากจนบิดามารดาตอ้งต่อสู้กบัการด ารงชีวติประจ าวนั ท าใหไ้ม่มีเวลาเอาใจใส่
อบรมดูแลบุตร จึงมกัเลี้ ยงดูบุตรตามยถากรรม ขาดการศึกษา มีแต่ความอดอยากหิวโหยอยู่ตลอดเวลา ย่อมท าให้เด็กตอ้งช่วย
ตนเองโดยไปลกัขโมย ต่อไปกอ็าจติดเป็นนิสัยที่ไม่ดีและกจ็ะกระท าผิดเกี่ยวกบัประทุษร้ายต่อทรัพยอ์ยู่เนือง ๆ โดยเห็นว่าการ
ประทุษร้ายต่อทรัพยน์ั้นท ารายไดดี้ ง่ายกว่าและไม่ตอ้งท างานหนกั 

สุพตัรา สุภาพ [6] กล่าวว่า ความยากจนมีผลต่อบุคคลและสังคม เป็นภาระของสังคม คนยากจนมักตกเป็นภาระของ
สังคม ลดระดบัความเจริญกา้วหน้าของประเทศ ผลต่อบุคคลและครอบครัว ท าให้เกิดปัญหาทางอารมณ์ เช่น น้อยเน้ือต ่าใจ 
อิจฉา หวาดระแวง เรียกว่า เกิดปัญหาสุขภาพจิต ซ่ึงมีผลต่อบุคลิกภาพดว้ย ตลอดจนไม่สามารถที่จะท าให้มีการศึกษาและการ
อุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวเท่าที่ควร ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อความเจริญกา้วหนา้ของบุคคลและสังคม 

สุพิศวง  ธรรมพนัทา [7] ไดส้รุปว่า ความยากจนก่อใหเ้กิดความไม่มัน่คงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประเทศใด
มีคนยากจนมาก ๆ ผลกระทบจะมีมาก เพราะตอ้งประสบปัญหาเกี่ยวกบัการขจดัความยากจน ซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคในการพฒันา
ประเทศในดา้นอื่น ๆ อีกทั้งยงัเป็นชนวนก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมต่าง ๆ ความยากจนเป็นสาเหตุให้เกิดความเบี่ยงเบนทาง
พฤติกรรมตามมา เช่น สภาพครอบครัวแตกแยก การติดยาเสพติด การเป็นโสเภณี การขายแรงงานเด็ก การดอ้ยโอกาสใน 
การศึกษาอบรม และการเป็นอาชญากร ฯลฯ  

งำนวจิยัที่เกีย่วข้อง  

 สุมาลี สันติพลวุฒิ และคณะ[8] ศึกษาการประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ของแผนปฏิบติัการเพื่อเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.
2544–2545 ของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบว่า สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีความรุนแรงเพิ่มข้ึน
อย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานภายใตแ้ผนปฏิบติัการเพื่อเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2544–2545 ท าให้ผูเ้สพยาเสพติด
ลดลงจ านวน 189 -198 คน และผูค้า้ยาเสพติดลดลงจ านวน 15 -72 คน นอกจากน้ีผลจากการปฏิบติังานภายใตแ้ผนปฏิบติัการฯ
สามารถลดความสูญเสียทางดา้นเศรษฐกิจ โดยเพิ่มรายไดข้องชุมชน ตวัอยา่งอนัเน่ืองมาจากผูติ้ดยาเสพติดไดรั้บการบ าบดัและมี
งานท าเป็นจ านวนเงิน 2,364,390 -7,881,300 บาทต่อปี และช่วยลดมูลค่าธุรกรรมผิดกฎหมายของชุมชน ตวัอยา่งอนัเน่ืองมาจาก
การลดจ านวนผูค้า้ยาเสพติดเป็นจ านวนเงิน 1,555,200 -2,332,800 บาทต่อปี และเม่ือประเมินผลกระทบดงักล่าวน้ีในพื้นท่ีทุก
หมู่บา้นของจงัหวดั ปรากฏว่าผลของแผนปฏิบติัการฯสามารถเพิ่มรายไดข้องทุกชุมชนในจงัหวดัไดเ้ป็นจ านวนเงิน 41,629,776-
138,765,924 บาทต่อปี และช่วยลดมูลค่าธุรกรรมผิดกฎหมายของทุกชุมชนในจงัหวดัอนัเน่ืองมาจากการลดจ านวนผูค้า้ยาเสพติด
เป็นจ านวนเงิน 5,377,779 - 8,066,669 บาทต่อปี 
 สุวจันา ตรีรส[9] ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลตอ่การกระท าความผิดคดียาเสพติดของเยาวชน ประกอบดว้ย 5 ปัจจยั เรียงล าดบั
จากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 1) ดา้นครอบครัว 2) กลุ่มเพื่อน 3) สภาพแวดลอ้มสังคม ชุมชน ที่พกัอาศยั 4) ดา้นจิตวิทยา และ 5) ดา้น
ส่ือสาธารณะ ปัจจยัดา้นครอบครัว พบว่า ครอบครัวมีการเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย  มีสภาพปัญหาพ่อแม่หยา่ร้าง แยกทางกนั 
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พ่อหรือแม่แตง่งานใหม่ พ่อแม่มีความขดัแยง้ เป็นตน้ กลุ่มเพื่อน พบว่า หากเยาวชนอยูใ่นกลุ่มเพื่อนที่มีพฤติกรรมการใชส้ารเสพ
ติดเป็นประจ า เยาวชนจะมีพฤติกรรมในลกัษณะเดียวกนักบักลุ่มเพื่อน เพื่อให้เกิดการยอมรับภายในกลุ่ม ดา้นสภาพแวดลอ้ม
สังคม ชุมชน ที่พกัอาศยั พบว่า เม่ือเยาวชนอยู่ในสภาพแวดลอ้มที่มีชุมชนโดยรอบเป็นพื้นท่ีจ าหน่ายยาเสพติด เยาวชนจะมี
พฤติกรรมการใชย้าเสพติดไดง่้ายโดยวิธีการเป็นเด็กส่งยาในการหาเงิน ดา้นจิตวิทยา พบว่า เยาวชนที่มีสภาพครอบครัวที่มี
ปัญหา ความสัมพนัธ์ในครอบครัวไม่ดี เยาวชนก็จะหันไปใชย้าเสพติดเพื่อเป็นทางออกในการแสวงหาความสุขให้กบัตนเอง 
และอนัดบัสุดทา้ย คือ ดา้นส่ือสาธารณะ ส่ือจะมีอิทธิพลกบัเยาชนเม่ือเขาต้องการแสดงพฤติกรรมการเลียนแบบเรียกร้องความ
สนใจจากพ่อแม่  
 Froesche (2004) [10] ไดศ้ึกษาประสิทธิภาพของโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในกลุ่มวยัรุ่น เพื่อศึกษา
ทศันคติที่มีต่อการใชย้าเสพติดความรู้เร่ืองยาและผลของการใชย้าเสพติด ผลของโครงการพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของเคร่ืองมือ 8 ชนิดไดแ้ก่ แบบส ารวจการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละแบบคดักรองการใชส้ารเสพติด แบบวดัทศันคติ ขอ้สอบ
วดัความรู้ แบบวดัการนบัถือตนเอง แบบวดัพฤติกรรมทางสังคมในโรงเรียนและในชุมชน แบบวดัความสามารถทางสังคม เกรด
เฉลี่ย จ  านวนใบส่งต่อ มีการวิเคราะห์ผลแบบสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ผลการศึกษาพบว่า เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุมแลว้ 
กลุ่มศึกษามีการใชย้าเสพติดลดลงอยา่งมีนยัส าคญั ในส่วนของทศันคติต่อการใชย้าเสพติด กลุ่มศึกษามีทศันคติเชิงบวกน้อยกว่า
กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญั กลุ่มศึกษามีความรู้สูงกว่ากลุ่มควบคุม การนบัถือตนเองของกลุ่มศึกษามีนอ้ยกว่ากลุ่มควบคุม กลุ่ม
ศึกษามีพฤติกรรมความสามารถสูงกว่า เกรดเฉลี่ยของกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

วธิีกำรวจิยั 

 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อจ านวนคดีความยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ผูศ้ึกษาไดใ้ชข้อ้มูลในปี พ.ศ. 2557 ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลทุติยภูมิแบบภาคตดัขวาง (Cross- section data) โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง คือ 77 จงัหวดัของประเทศไทย ไดค้  านึงถึงปัจจยัที่มีผล
ต่อจ านวนคดีความยาเสพติดของเด็กใน 77 จังหวดั มาวิเคราะห์โดยโปรแกรม Stata ซ่ึงไดมี้การใชก้ระบวนการทางดา้นเศรษฐ
มิติในการตรวจสอบ Correlation ผลจากการตรวจสอบโมเดล ไม่มีปัญหา Multicollinearity แต่ผลการตรวจสอบปัญหา 
Heteroscedasticity โดยใชว้ิธี White’test มีปัญหา และท าการแกปั้ญหาโดยใชว้ิธี Robust ดงันั้นโมเดลท่ีไดเ้ป็นโมเดล ณ ระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 การศึกษาประกอบดว้ยตวัแปรตามและตวัแปรอิสระมีดงัน้ี 
ก าหนดให ้Num_Drug คือ จ านวนคดีความยาเสพติดของเดก็และเยาวชน ในปี 2557 มีหน่วยเป็นคน เป็นตวัแปรตาม 
ตารางที่ 1 ตวัแปรอิสระที่น ามาใชใ้นการศึกษา 
ตวัแปร ความหมาย หน่วย ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ ที่มาของแหล่งขอ้มูล 
Stu 
GPP 
Temp 
Prop_poor 
Divor 
Polic_sta 
Entert_ven 

จ านวนเดก็ที่ไดรั้บการศึกษา 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั 
จ านวนวดั 
สัดส่วนคนจน 
การหยา่ร้าง 
จ านวนสถานีต ารวจ 
จ านวนสถานบริการ 

คน 
ลา้นบาท 
แห่ง 
ร้อยละ 
คน 
แห่ง 
แห่ง 

+,- 
- 
- 

+,- 
+ 
- 
+ 

http://www.moe.go.th 
http://www.nso.go.th 
http://www1.onab.go.th 
http://www.nso.go.th 
http://www.nso.go.th 
http://www.royalthaipolice.go.th 
http://www.moi.go.th 
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ผลกำรวจิยั 

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อจ านวนคดีความยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 
 
Variables 

                         robust 
coefficient 

 
S.E. 

 
p>|𝐭𝐭| 

Stu 
GPP 
Temp 
Prop_poor 
Divor 
Polic_sta 
Entert_ven 

               R2     =     0.7317    

0.0017251 
-0.0002262 
-0.2685652 
-4.1247771 
-0.032729 
10.440154 
0.0942967 

            Adjust-R2   =   0.7045 

0.000497 
0.0001475 
0.0975855 
0.901708 
0.0447625 
0.472808 
0.1292125                     

                   F-stat   =   164.49                                                                                    

0.001** 
0.130 
0.008** 
0.034** 
0.467 
0.023** 
0.468 
 

หมายเหตุ:**ระดบันยัส าคญั 0.05 

 ผลการศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อจ านวนคดีความยาเสพติดของเดก็และเยาวชน ใน 77 จงัหวดั ปี พ.ศ. 2557 ทั้งหมด 7 
ตวัแปร ประกอบดว้ย จ านวนเด็กที่ไดรั้บการศึกษา(Stu) ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) จ านวนวดั(Temp) สัดส่วนคนจน
(Prop_poor) การหยา่ร้างของบิดามารดา (Divor) จ านวนสถานีต ารวจ(Polic_sta) และจ านวนสถานบนัเทิง(Entert_vat) ไดค้่า R2 
ซ่ึงบอกอ านาจพยากรณ์ถูกตอ้งร้อยละ 73 ณ ระดบันัยส าคญั 0.05 ตวัแปรที่มีอิทธิพลต่อจ านวนคดีความยาเสพติดของเด็กและ
เยาวชนในทิศทางเดียวกนั คือ จ านวนเดก็ที่ไดรั้บการศึกษา กล่าวคือ จ านวนเดก็นกัเรียนเพิ่มข้ึนก็มีโอกาสท่ีเด็กจะมีจ านวนคดี
ความยาเสพติดเพิ่มข้ึน เพราะ จ านวนเด็กนักเรียนเพิ่มข้ึน 1 หม่ืนคน มีผลท าใหจ้ านวนคดีความยาเสพติดของเด็กและเยาวชน
เพิ่มข้ึน 17 คน ซ่ึงเดก็ท่ีไดรั้บการศึกษาจะกระท าผิดมากกว่าเดก็ท่ีไม่ไดรั้บการศึกษา เพราะโรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีเดก็ได้พบปะ
กบัเพื่อนมากที่สุด ทั้งเพื่อนท่ีดีและไม่ดี บวกกบัความอยากรู้อยากลองของเด็ก และมีส่ิงแวดลอ้มท่ีชกัจูงไปในทางท่ีไม่ดีเสริม
เช่นกนัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกุลชลี สุกณัหเกตุ [11]  อีกทั้งจ  านวนสถานีต ารวจกมี็ผลท าใหจ้  านวนคดีความยาเสพติดของเด็ก
เพิ่มข้ึน ปัจจุบนักองบญัชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติดมีการแบ่งหน่วยงานเป็นฝ่ายท่ีชดัเจนและเพิ่มข้ึน ท าให้การท างาน
เป็นไปอยา่งเรียบง่าย โดยหน่วยงานจบักุมหรือหน่วยงานสอบสวนรายงานสถิติปี 2557 มีผลการจบักุมคดียาเสพติดทัว่ประเทศ 
203,302 คดี [12] ดงันั้นจ านวนสถานีต ารวจท่ีเพิ่มข้ึน ท าให้การจับกุม การท างานเพิ่มข้ึน ส่งผลให้เกิดคดีความยาเสพติดใน
จ านวนท่ีเพิ่มข้ึน 

ส่วนตวัแปรที่มีอิทธิพลต่อจ านวนคดีความยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในทิศทางตรงกนัขา้ม คือ จ านวนวดั กล่าวคือ 
จ านวนวดัมีจ านวนมาก จ านวนคดีความยาเสพติดของเดก็ลดลง แสดงว่า วดัมีส่วนช่วยขดัเกลาจิตใจของเดก็ เพราะวดัมีพระสงฆ์
เผยแพร่ศาสนาใหรู้้ถึงคุณและโทษจากการติดยาเสพติด และส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ท าใหเ้ดก็หมกมุ่น
กบัการกระท าความดีต่าง ๆ จึงสนใจยาเสพติดนอ้ยลงสอดคลอ้งกบังานวิจยัพุทธชาติ ค  าส าโรง [13] และสัดส่วนคนจนที่เพิ่มข้ึน 
มีผลท าใหจ้  านวนคดีความยาเสพติดของเด็กลดลง เพราะเม่ือไม่มีเงินกจ็ะซ้ือยาเสพติดน้อยลง สอดคลอ้งกบัองัคณา ชินเดช[14] 
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พ่อหรือแม่แตง่งานใหม่ พ่อแม่มีความขดัแยง้ เป็นตน้ กลุ่มเพื่อน พบว่า หากเยาวชนอยูใ่นกลุ่มเพื่อนที่มีพฤติกรรมการใชส้ารเสพ
ติดเป็นประจ า เยาวชนจะมีพฤติกรรมในลกัษณะเดียวกนักบักลุ่มเพื่อน เพื่อให้เกิดการยอมรับภายในกลุ่ม ดา้นสภาพแวดลอ้ม
สังคม ชุมชน ที่พกัอาศยั พบว่า เม่ือเยาวชนอยู่ในสภาพแวดลอ้มที่มีชุมชนโดยรอบเป็นพื้นท่ีจ าหน่ายยาเสพติด เยาวชนจะมี
พฤติกรรมการใชย้าเสพติดไดง่้ายโดยวิธีการเป็นเด็กส่งยาในการหาเงิน ดา้นจิตวิทยา พบว่า เยาวชนที่มีสภาพครอบครัวที่มี
ปัญหา ความสัมพนัธ์ในครอบครัวไม่ดี เยาวชนก็จะหันไปใชย้าเสพติดเพื่อเป็นทางออกในการแสวงหาความสุขให้กบัตนเอง 
และอนัดบัสุดทา้ย คือ ดา้นส่ือสาธารณะ ส่ือจะมีอิทธิพลกบัเยาชนเม่ือเขาต้องการแสดงพฤติกรรมการเลียนแบบเรียกร้องความ
สนใจจากพ่อแม่  
 Froesche (2004) [10] ไดศ้ึกษาประสิทธิภาพของโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในกลุ่มวยัรุ่น เพื่อศึกษา
ทศันคติที่มีต่อการใชย้าเสพติดความรู้เร่ืองยาและผลของการใชย้าเสพติด ผลของโครงการพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของเคร่ืองมือ 8 ชนิดไดแ้ก่ แบบส ารวจการดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละแบบคดักรองการใชส้ารเสพติด แบบวดัทศันคติ ขอ้สอบ
วดัความรู้ แบบวดัการนบัถือตนเอง แบบวดัพฤติกรรมทางสังคมในโรงเรียนและในชุมชน แบบวดัความสามารถทางสังคม เกรด
เฉลี่ย จ  านวนใบส่งต่อ มีการวิเคราะห์ผลแบบสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ผลการศึกษาพบว่า เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุมแลว้ 
กลุ่มศึกษามีการใชย้าเสพติดลดลงอยา่งมีนยัส าคญั ในส่วนของทศันคติต่อการใชย้าเสพติด กลุ่มศึกษามีทศันคติเชิงบวกน้อยกว่า
กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญั กลุ่มศึกษามีความรู้สูงกว่ากลุ่มควบคุม การนบัถือตนเองของกลุ่มศึกษามีนอ้ยกว่ากลุ่มควบคุม กลุ่ม
ศึกษามีพฤติกรรมความสามารถสูงกว่า เกรดเฉลี่ยของกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

วธิีกำรวจิยั 

 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อจ านวนคดีความยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ผูศ้ึกษาไดใ้ชข้อ้มูลในปี พ.ศ. 2557 ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลทุติยภูมิแบบภาคตดัขวาง (Cross- section data) โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง คือ 77 จงัหวดัของประเทศไทย ไดค้  านึงถึงปัจจยัที่มีผล
ต่อจ านวนคดีความยาเสพติดของเด็กใน 77 จังหวดั มาวิเคราะห์โดยโปรแกรม Stata ซ่ึงไดมี้การใชก้ระบวนการทางดา้นเศรษฐ
มิติในการตรวจสอบ Correlation ผลจากการตรวจสอบโมเดล ไม่มีปัญหา Multicollinearity แต่ผลการตรวจสอบปัญหา 
Heteroscedasticity โดยใชว้ิธี White’test มีปัญหา และท าการแกปั้ญหาโดยใชว้ิธี Robust ดงันั้นโมเดลท่ีไดเ้ป็นโมเดล ณ ระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 การศึกษาประกอบดว้ยตวัแปรตามและตวัแปรอิสระมีดงัน้ี 
ก าหนดให ้Num_Drug คือ จ านวนคดีความยาเสพติดของเดก็และเยาวชน ในปี 2557 มีหน่วยเป็นคน เป็นตวัแปรตาม 
ตารางที่ 1 ตวัแปรอิสระที่น ามาใชใ้นการศึกษา 
ตวัแปร ความหมาย หน่วย ผลที่คาดว่าจะไดรั้บ ที่มาของแหล่งขอ้มูล 
Stu 
GPP 
Temp 
Prop_poor 
Divor 
Polic_sta 
Entert_ven 

จ านวนเดก็ที่ไดรั้บการศึกษา 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั 
จ านวนวดั 
สัดส่วนคนจน 
การหยา่ร้าง 
จ านวนสถานีต ารวจ 
จ านวนสถานบริการ 

คน 
ลา้นบาท 
แห่ง 
ร้อยละ 
คน 
แห่ง 
แห่ง 

+,- 
- 
- 

+,- 
+ 
- 
+ 

http://www.moe.go.th 
http://www.nso.go.th 
http://www1.onab.go.th 
http://www.nso.go.th 
http://www.nso.go.th 
http://www.royalthaipolice.go.th 
http://www.moi.go.th 
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ผลกำรวจิยั 

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อจ านวนคดีความยาเสพติดของเดก็และเยาวชน 
 
Variables 

                         robust 
coefficient 

 
S.E. 

 
p>|𝐭𝐭| 

Stu 
GPP 
Temp 
Prop_poor 
Divor 
Polic_sta 
Entert_ven 

               R2     =     0.7317    

0.0017251 
-0.0002262 
-0.2685652 
-4.1247771 
-0.032729 
10.440154 
0.0942967 

            Adjust-R2   =   0.7045 

0.000497 
0.0001475 
0.0975855 
0.901708 
0.0447625 
0.472808 
0.1292125                     

                   F-stat   =   164.49                                                                                    

0.001** 
0.130 
0.008** 
0.034** 
0.467 
0.023** 
0.468 
 

หมายเหตุ:**ระดบันยัส าคญั 0.05 

 ผลการศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อจ านวนคดีความยาเสพติดของเดก็และเยาวชน ใน 77 จงัหวดั ปี พ.ศ. 2557 ทั้งหมด 7 
ตวัแปร ประกอบดว้ย จ านวนเด็กที่ไดรั้บการศึกษา(Stu) ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP) จ านวนวดั(Temp) สัดส่วนคนจน
(Prop_poor) การหยา่ร้างของบิดามารดา (Divor) จ านวนสถานีต ารวจ(Polic_sta) และจ านวนสถานบนัเทิง(Entert_vat) ไดค้่า R2 
ซ่ึงบอกอ านาจพยากรณ์ถูกตอ้งร้อยละ 73 ณ ระดบันัยส าคญั 0.05 ตวัแปรที่มีอิทธิพลต่อจ านวนคดีความยาเสพติดของเด็กและ
เยาวชนในทิศทางเดียวกนั คือ จ านวนเดก็ที่ไดรั้บการศึกษา กล่าวคือ จ านวนเดก็นกัเรียนเพิ่มข้ึนก็มีโอกาสท่ีเด็กจะมีจ านวนคดี
ความยาเสพติดเพิ่มข้ึน เพราะ จ านวนเด็กนักเรียนเพิ่มข้ึน 1 หม่ืนคน มีผลท าให้จ  านวนคดีความยาเสพติดของเด็กและเยาวชน
เพิ่มข้ึน 17 คน ซ่ึงเดก็ท่ีไดรั้บการศึกษาจะกระท าผิดมากกว่าเดก็ท่ีไม่ไดรั้บการศึกษา เพราะโรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีเดก็ได้พบปะ
กบัเพื่อนมากที่สุด ทั้งเพื่อนท่ีดีและไม่ดี บวกกบัความอยากรู้อยากลองของเด็ก และมีส่ิงแวดลอ้มท่ีชกัจูงไปในทางท่ีไม่ดีเสริม
เช่นกนัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกุลชลี สุกณัหเกตุ [11]  อีกทั้งจ  านวนสถานีต ารวจกมี็ผลท าใหจ้  านวนคดีความยาเสพติดของเด็ก
เพิ่มข้ึน ปัจจุบนักองบญัชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติดมีการแบ่งหน่วยงานเป็นฝ่ายท่ีชดัเจนและเพิ่มข้ึน ท าให้การท างาน
เป็นไปอยา่งเรียบง่าย โดยหน่วยงานจบักุมหรือหน่วยงานสอบสวนรายงานสถิติปี 2557 มีผลการจบักุมคดียาเสพติดทัว่ประเทศ 
203,302 คดี [12] ดงันั้นจ านวนสถานีต ารวจท่ีเพิ่มข้ึน ท าให้การจับกุม การท างานเพิ่มข้ึน ส่งผลให้เกิดคดีความยาเสพติดใน
จ านวนท่ีเพิ่มข้ึน 

ส่วนตวัแปรที่มีอิทธิพลต่อจ านวนคดีความยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในทิศทางตรงกนัขา้ม คือ จ านวนวดั กล่าวคือ 
จ านวนวดัมีจ านวนมาก จ านวนคดีความยาเสพติดของเดก็ลดลง แสดงว่า วดัมีส่วนช่วยขดัเกลาจิตใจของเดก็ เพราะวดัมีพระสงฆ์
เผยแพร่ศาสนาใหรู้้ถึงคุณและโทษจากการติดยาเสพติด และส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ท าใหเ้ดก็หมกมุ่น
กบัการกระท าความดีต่าง ๆ จึงสนใจยาเสพติดนอ้ยลงสอดคลอ้งกบังานวิจยัพุทธชาติ ค  าส าโรง [13] และสัดส่วนคนจนที่เพิ่มข้ึน 
มีผลท าใหจ้  านวนคดีความยาเสพติดของเด็กลดลง เพราะเม่ือไม่มีเงินกจ็ะซ้ือยาเสพติดน้อยลง สอดคลอ้งกบัองัคณา ชินเดช[14] 
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กล่าวว่า เดก็ท่ีกระท าความผิดส่วนใหญ่ท างานหาเงินเพื่อซ้ือยาเสพติดเอง และมีรายไดสู้งกว่าหน่ึงหม่ืนบาทต่อเดือน แสดงว่าคน
ที่มีรายไดม้ากกว่ามีความสนใจและกระท าความผิดมากกว่าคนที่มีรายไดน้อ้ย  

สรุปผลกำรวจิยัและข้อเสนอแนะ 

จุดประสงค์หลกัของการศึกษาคร้ังน้ี คือ การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจ านวนคดีความยาเสพติดของเด็กและ
เยาวชน เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อจ านวนคดีความยาเสพติดของเด็ก 77 จังหวดัในประเทศไทย พ.ศ.2557 ท าให้ทราบว่า
จ านวนคดีความยาเสพติด เกิดจาก 4 ปัจจยั  คือ จ านวนเดก็ที่ไดรั้บการศึกษา จ านวนสถานีต ารวจ จ านวนวดั และสัดส่วนคนจน 
ซ่ึงทั้ง 4 ปัจจยัมีนยัส าคญั ท าใหเ้กิดจ านวนคดีความยาเสพติดของเดก็เพิ่มข้ึนในทุก ๆ ปี ส่วนปัจจยัที่ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ คือ 
ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั การหยา่ร้างของบิดามารดา และ จ านวนสถานบริการ  

จากผลการศึกษา สถานศึกษาหรือโรงเรียนมีส่วนส าคญัอยา่งยิ่งท่ีจะช่วยลดจ านวนคดีความของเด็กและเยาวชนลงได ้
หากไม่เร่งด าเนินการแกไ้ขปัญหา อาจเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศในอนาคต โดยสถานศึกษาทุกแห่งควรมีมาตรฐานที่
เท่าเทียมกนั และก าหนดมาตรการต่าง ๆข้ึนมาแกไ้ข เช่น การใหค้วามรู้หรือผนวกเน้ือหาเกี่ยวกบัยาเสพติดเขา้ไวใ้นวิชาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง การจดันิทรรศการ การจดักิจกรรมรณรงคต่์อตา้นยาเสพติดในโรงเรียน การฝึกทกัษะชีวิตเพื่อรู้จกัปฏิเสธยาเสพติด และ
หากมีกลุ่มนกัเรียนที่มีประสบการณ์หรือเป็นนกลุ่มเส่ียงต่อการใชย้าเสพติด ควรจดัใหมี้มุมบริการปรึกษาแนะแนว ใหค้  าปรึกษา
ปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งฝึกท ากิจกรรมร่วมกบักลุ่มเพื่อน เพื่อปรับพฤติกรรมใหอ้ยูใ่นกรอบที่เหมาะสม กลุ่มนกัเรียนที่ติดยาเสพติด
โรงเรียนควรประสานใหผู้ป้กครองส่งตวัเขา้รับการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟู เม่ือรักษาหายแลว้สามารถกลบัมาใชชี้วิตในสังคมได้
อยา่งปกติ เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อใหเ้กิดคดีความยาเสพติดในเดก็และเยาวชน หน่วยงานทางราชการอยา่งสถานีต ารวจที่มีจ  านวน
เพิ่มข้ึน ส่งผลให้มีจ านวนคดีความยาเสพติดเพิ่มข้ึนดว้ย เป็นผลจากการจับกุมและด าเนินคดีเกี่ยวกบัยาเสพติดท่ีกระจายและ
ครอบคลุมแต่ละพื้นท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงในระยะยาวส านกังานต ารวจแห่งชาติไม่ควรจะท าหน้าที่การปราบปราม แต่ควรจะท าหนา้ที่ 
ป้องกนัและใหค้วามรู้เร่ืองยาเสพติด เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเกดิผลสัมฤทธ์ิมากยิ่งข้ึน เดก็และเยาวชนกจ็ะเกรงกลวัและตระหนัก
ถึงโทษที่จะไดรั้บมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลใหจ้ านวนคดีความยาเสพติดของเดก็และเยาวชนลดลงในที่สุด ในดา้นของจ านวนวดัโดยมี
ความรวมถึงบทบาทของพระสงฆ์ ควรส่งเสริมและจัดให้มีการเขา้ค่ายอบรม เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีในสังคมและ
หลีกเลี่ยงปัญหายาเสพติด ควรมีการเผยแพร่หลกัการป้องกนัยาเสพติดให้รู้ถึงโทษและภัยท่ีเกิดข้ึน อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
และศีลธรรมอนัดีใหก้บัเดก็และเยาวชนเช่นกนั นอกจากน้ีสัดส่วนคนจนกแ็สดงใหเ้ห็นว่า การที่สังคมมีจ านวนคนจนเพิ่มข้ึน จะ
มีผลท าใหเ้กิดคดีความยาเสพติดในเดก็และเยาวชนลดลง ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ความยากจนนั้นส่งผลใหเ้กิดความเครียดหรือ
เกิดปัญหาต่าง ๆ  ท าให้มีความเส่ียงในการใชย้าเสพติด อย่างไรก็ตามคนทุกชั้นก็มีส่วนท าให้เกิดคดีความยาเสพติดเช่นกนั ไม่
เพียงแต่คนจนเท่านั้น เพราะทุกคนต่างจะรักษาไวซ่ึ้งระดบัชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมของตน ดงันั้นการแกไ้ขปัญหา ภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งไม่ควรมุ่งมายงักลุ่มคนจนเพียงกลุ่มเดียว แต่ควรครอบคลุมคนทุกชั้นในสังคมจึงจะเป็นการแกปั้ญหาอย่าง
มีประสิทธิภาพทีแ่ทจ้ริง 
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กล่าวว่า เดก็ท่ีกระท าความผิดส่วนใหญ่ท างานหาเงินเพื่อซ้ือยาเสพติดเอง และมีรายไดสู้งกว่าหน่ึงหม่ืนบาทต่อเดือน แสดงว่าคน
ที่มีรายไดม้ากกว่ามีความสนใจและกระท าความผิดมากกว่าคนที่มีรายไดน้อ้ย  

สรุปผลกำรวจิยัและข้อเสนอแนะ 

จุดประสงค์หลกัของการศึกษาคร้ังน้ี คือ การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจ านวนคดีความยาเสพติดของเด็กและ
เยาวชน เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อจ านวนคดีความยาเสพติดของเด็ก 77 จังหวดัในประเทศไทย พ.ศ.2557 ท าให้ทราบว่า
จ านวนคดีความยาเสพติด เกิดจาก 4 ปัจจยั  คือ จ านวนเดก็ที่ไดรั้บการศึกษา จ านวนสถานีต ารวจ จ านวนวดั และสัดส่วนคนจน 
ซ่ึงทั้ง 4 ปัจจยัมีนยัส าคญั ท าใหเ้กิดจ านวนคดีความยาเสพติดของเดก็เพิ่มข้ึนในทุก ๆ ปี ส่วนปัจจยัที่ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ คือ 
ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั การหยา่ร้างของบิดามารดา และ จ านวนสถานบริการ  

จากผลการศึกษา สถานศึกษาหรือโรงเรียนมีส่วนส าคญัอยา่งยิ่งท่ีจะช่วยลดจ านวนคดีความของเด็กและเยาวชนลงได ้
หากไม่เร่งด าเนินการแกไ้ขปัญหา อาจเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศในอนาคต โดยสถานศึกษาทุกแห่งควรมีมาตรฐานที่
เท่าเทียมกนั และก าหนดมาตรการต่าง ๆข้ึนมาแกไ้ข เช่น การใหค้วามรู้หรือผนวกเน้ือหาเกี่ยวกบัยาเสพติดเขา้ไวใ้นวิชาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง การจดันิทรรศการ การจดักิจกรรมรณรงคต่์อตา้นยาเสพติดในโรงเรียน การฝึกทกัษะชีวิตเพื่อรู้จกัปฏิเสธยาเสพติด และ
หากมีกลุ่มนกัเรียนที่มีประสบการณ์หรือเป็นนกลุ่มเส่ียงต่อการใชย้าเสพติด ควรจดัใหมี้มุมบริการปรึกษาแนะแนว ใหค้  าปรึกษา
ปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งฝึกท ากิจกรรมร่วมกบักลุ่มเพื่อน เพื่อปรับพฤติกรรมใหอ้ยูใ่นกรอบที่เหมาะสม กลุ่มนกัเรียนที่ติดยาเสพติด
โรงเรียนควรประสานใหผู้ป้กครองส่งตวัเขา้รับการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟู เม่ือรักษาหายแลว้สามารถกลบัมาใชชี้วิตในสังคมได้
อยา่งปกติ เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อใหเ้กิดคดีความยาเสพติดในเดก็และเยาวชน หน่วยงานทางราชการอยา่งสถานีต ารวจที่มีจ  านวน
เพิ่มข้ึน ส่งผลให้มีจ านวนคดีความยาเสพติดเพิ่มข้ึนดว้ย เป็นผลจากการจับกุมและด าเนินคดีเกี่ยวกบัยาเสพติดท่ีกระจายและ
ครอบคลุมแต่ละพื้นท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงในระยะยาวส านกังานต ารวจแห่งชาติไม่ควรจะท าหน้าที่การปราบปราม แต่ควรจะท าหนา้ที่ 
ป้องกนัและใหค้วามรู้เร่ืองยาเสพติด เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเกิดผลสัมฤทธ์ิมากยิ่งข้ึน เดก็และเยาวชนกจ็ะเกรงกลวัและตระหนัก
ถึงโทษที่จะไดรั้บมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลใหจ้ านวนคดีความยาเสพติดของเดก็และเยาวชนลดลงในที่สุด ในดา้นของจ านวนวดัโดยมี
ความรวมถึงบทบาทของพระสงฆ์ ควรส่งเสริมและจัดให้มีการเขา้ค่ายอบรม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีในสังคมและ
หลีกเลี่ยงปัญหายาเสพติด ควรมีการเผยแพร่หลกัการป้องกนัยาเสพติดให้รู้ถึงโทษและภัยท่ีเกิดข้ึน อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
และศีลธรรมอนัดีใหก้บัเดก็และเยาวชนเช่นกนั นอกจากน้ีสัดส่วนคนจนกแ็สดงใหเ้ห็นว่า การที่สังคมมีจ านวนคนจนเพิ่มข้ึน จะ
มีผลท าใหเ้กิดคดีความยาเสพติดในเดก็และเยาวชนลดลง ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ความยากจนนั้นส่งผลใหเ้กิดความเครียดหรือ
เกิดปัญหาต่าง ๆ  ท าให้มีความเส่ียงในการใชย้าเสพติด อย่างไรก็ตามคนทุกชั้นก็มีส่วนท าให้เกิดคดีความยาเสพติดเช่นกนั ไม่
เพียงแต่คนจนเท่านั้น เพราะทุกคนต่างจะรักษาไวซ่ึ้งระดบัชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมของตน ดงันั้นการแกไ้ขปัญหา ภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งไม่ควรมุ่งมายงักลุ่มคนจนเพียงกลุ่มเดียว แต่ควรครอบคลุมคนทุกชั้นในสังคมจึงจะเป็นการแกปั้ญหาอย่าง
มีประสิทธิภาพทีแ่ทจ้ริง 
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ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติต่อกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรกำรท่องเที่ยว

จังหวัดตรังและจังหวัดสตูล
สัญชัย ลั้งแท้กุล1*

บทคัดย่อ

บทน�ำ : ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวมีความจ�าเป็นส�าหรับการวางแผนเดินทางท่องเที่ยว และทัศนคติที่ดีต่อคุณภาพของข้อมูล

ข่าวสารด้านการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 

วตัถปุระสงค์ : เพีอ่ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ของนกัท่องเทีย่วและความพงึพอใจในการให้บรกิารข้อมูล

ข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังและจังหวัดสตูล

วธิกีำรศกึษำ : กลุม่ตัวอย่างของงานวจิยันี ้คือนักท่องเทีย่วชาวตา่งชาติทีเ่ดนิทางมาทอ่งเที่ยวในจงัหวดัตรังและจังหวัดสตูล จ�านวน 

200 ตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ใช้สถิติ One-way ANOVA เพื่อทดสอบสมมติฐาน

ผลกำรศกึษำ : นกัท่องเทีย่วทีม่เีพศและศาสนาแตกต่างกนัจะมรีะดบัความพงึพอใจต่อการให้บรกิารข้อมลูด้านการท่องเทีย่วไม่แตก

ต่างกัน ส่วนนักท่องเท่ียวทีมีอายุและภูมิล�าเนา (ทวีป) ที่แตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลด้านการท่อง

เที่ยวแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

วิจำรณ์และสรุป : จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ควรให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และนัก

ท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทวีปยุโรป แอฟริกาและออสเตรเลียให้มากขึ้น

ค�ำส�ำคัญ : ความพึงพอใจ ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต่างชาติ
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Satisfaction of Foreign Tourist on Tourism Information Service in Trang and 

Satun Province

Sunchai Langthaekun1*

Abstract

Introduction : Tourism information is very essential for travel planning. The attitudes to tourism information 

service quality are positively correlated with travel behavior. 

Objective : To investigate the association between the tourist demographic factors and the satisfaction of 

tourism information service of Trang and Satun Province.

Methods : The sample consists of 200 foreign tourists visiting Trang and Satun Province. Data was collected by 

questionnaire and T-test and One-way Analysis of Variance was employed to test the hypotheses.

Results : The foreign tourists with the difference between gender and religion have similar tourism information 

service satisfaction (p>0.05). However, the foreign tourists with the difference between age and hometown 

continent have diverse tourism information service satisfaction (p<0.05).

Conclusion : The results suggest that the tourists who are over 60 years old and  travel from Europe, Africa 

and Australia should be more provided the tourism information.

Keywords : Satisfaction, Tourism Information,  Foreign Tourists
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บทนํา 
 

 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวถือเปนแหลงรายไดหลักของประเทศไทย ทั้งน้ีเพราะอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทําใหเกิด

การกระจายไปสูธุรกิจหลากหลายประเภท เชน ธุรกิจการขนสง สถานที่พัก  รานอาหารและเครื่องดื่ม บริการนําเที่ยว ธุรกิจ

สันทนาการ รานขายสินคาและของที่ระลึก สถานีนํ้ามัน รานสะดวกซ้ือ และกิจกรรมการรักษาพยาบาลและเสริมสรางสุขภาพ 

เปนตน รายไดจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจึงมีการกระจายสูชุมชนและทองถิ่น นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามา

ทองเที่ยวในไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง จากสถิตินักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมาประเทศไทยระหวางป 2552 - 

2557 พบวาจํานวนนักทองเที่ยวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองจาก 14,149,841 คน ในป 2552 เพิ่มขึ้นเปน 24,779,768 คน 

ในป 2556 [1] ป 2558 มีจํานวน 29,881,091 คน ซ่ึงสรางรายไดใหกับประเทศไทยเปนเงิน 1,457,150  ลานบาท (กรมการ

ทองเที่ยว, 2558) สวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดตรังก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง

เชนเดียวกัน โดยสถิตินักทองเที่ยวชาวตางชาติในป 2557 มีจํานวน 168,434 คน ป 2558 มีจํานวน 181,097 คน และป 

2559 มีจํานวน 185,212 คน และมีรายไดจากการทองเที่ยว 8,347 ลานบาท (สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง, 2560) 

 จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลที่มีแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติเปนอยาง

มาก โดยเฉพาะอยางยิ่งคือแหลงทองเที่ยวทางทะเลที่เปนเกาะ ไดแก อุทยานแหงชาติตะรุเตา อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา 

เกาะมุก ถ้ํามรกต เกาะกระดาน เกาะไหง เปนตน จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลเปนอีก 2 จังหวัดที่อยูในเขตพัฒนาการทองเที่ยว

อันดามันเชนเดียวกับจังหวัดภูเก็ต กระบี่และพังงา แตเม่ือเปรียบเทียบความพรอมดานการทองเที่ยวพบวายังมีศักยภาพดอย

กวาจังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา หลายประการดวยกัน โดยปญหาที่พบสวนใหญเก่ียวกับความพรอมของส่ิง

อํานวยความสะดวกเพื่อการรองรับการทองเที่ยว เชน ปญหาดานความสะดวกในการคมนาคม ปญหาคุณภาพการใหบริการ

ขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยว และปญหาผูใหบริการยังขาดความรูความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานที่เปนมืออาชีพ

ดานการทองเที่ยว (คณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยว, 2558) นอกจากน้ี กมลวรรณ เหลายัง (2561) พบวานักทองเที่ยว

ชาวตางชาติที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดสุราษฎรธานีนิยมใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนหาแหลงทองเที่ยว ดังน้ันการใหขอมูล

ขาวสารดานการทองเที่ยวผานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความสําคัญ ทั้งน้ีตองคํานึงชองทางการส่ือสารกับกลุมนักทองเที่ยว

สูงอายุทีอ่าจจะมีปญหาดานการการใชเทคโนโลยีการส่ือสารดวย 

 จากประเด็นปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความเห็นวาการจัดการทองเที่ยวของจังหวัดตรังและจังหวัดสตูล จะสามารถ

พัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยวใหเทียบเทาจังหวัดภูเก็ต กระบี่และพังงา ไดน้ัน จําเปนตองพัฒนาและปรับปรุงองคประกอบ

ของการจัดการทองเที่ยวใหดีขึ้นหลายประเด็น โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการใหขอมูลขาวสารการทองเที่ยวกับนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติ ทั้งน้ีเพราะขอมูลดานการเดินทางทองเที่ยวมีความคําเปนสําหรับการจัดเสนทางการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว 

นอกจากน้ีพบวาเม่ือนักทองเที่ยวชาวตางชาติมีทัศนคติที่ดีตอคุณภาพการใหบริการขอมูลขาวสารการทองเที่ยวจะสงตอ

พฤติกรรมการทองเที่ยวที่กอใหเกิดรายไดจากการทองเที่ยวมากขึ้นในหลายเรื่อง เชน มีระยะเวลาในการพํานักนานขึ้น เพิ่ม

การเดินทางไปสถานที่ทองเที่ยวหลากหลายมากขึ้น และมีกิจกรรมการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น  (รติรส อินกลํ่า,2557) 

 ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีตอการใหบริการ

ขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยวของจังหวัดตรังและจังหวัดสตูล โดยจะศึกษาในประเด็น 1) ขอมูลดานการทองเที่ยวผาน

เว็บไซต 2) ขอมูลดานการทองเที่ยวของสถานที่พักแรม  3) ขอมูลดานการทองเที่ยวสถานีขนสง สนามบิน 4) ขอมูลการ
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ทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว และ 5) การใหบริการของศูนยบริการนักทองเที่ยว เพื่อคนหาและเสนอแนะประเด็นที่ควร

ปรับปรุงเพื่อเปนขอมูลสําหรับหนวยงานที่รับผิดชอบดานการทองเที่ยวของจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลนําไปกําหนดกลยุทธเพื่อ

การพัฒนาการใหบริการขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยว เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขา

มาทองเที่ยวในจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลตอไป  
 

วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพี่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติตอการเดินทางทองเที่ยวและการใหบริการขอมูล

ขาวสารดานการทองเที่ยว 

2. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรของนักทองเที่ยวตอความพึงพอใจของการเดินทางทองเที่ยวและการ

ใหบริการขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยว 
 

สมมติฐานการวิจัย  

 H1 : นักทองเที่ยวที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอการรับรูขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยวแตกตางกัน 

H2 : นักทองเที่ยวที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอการรับรูขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยวแตกตางกัน 

H3 : นักทองเที่ยวที่มีภูมิลําเนาตางกันมีความพึงพอใจตอการรับรูขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยวแตกตางกัน 

H4 : นักทองเที่ยวนับถือศาสนาตางกันมีความพึงพอใจตอการรับรูขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยวแตกตางกัน 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรในการศึกษา  คือ นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดตรังและจังหวัดสตูล และ

กําหนดขนาดตัวอยางดวยโปรแกรม G-Power จํานวน 200 ตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางตามความสะดวก โดยเก็บรวบรวม

ขอมูลนักทองเที่ยวตางชาติจังหวัดตรัง จํานวน 100 คน และจังหวัดสตูล 100 คน 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ภูมิลําเนา 

4. ศาสนา 

ตัวแปรตน 

ความพึงพอใจดานการใหบริการขอมูล 

ดานการทองเที่ยวของจังหวัดตรังและ

จังหวัดสตูล 

 

ตัวแปรตาม 

H1 

H2 

H4 

H3 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

 ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล แบบสอบถามแบงออกเปน 4 ตอน ดังน้ี ตอนที่ 1 สอบถาม

ขอมูลดานประชากรศาสตรของนักทองเที่ยว ตอนที่ 2 เปนแบบวัดระดับความพึงพอใจตอการใหบริการขอมูลขาวสารดานการ

ทองเที่ยว โดยขอคําถามในตอนน้ีเปนแบบวัดประเมินคาแบบ Likert-Scale 5 ระดับ ดังน้ี (1=พึงพอใจระดับนอยที่สุด  2=พึง

พอใจระดับนอย 3=พึงพอใจระดับปานกลาง 4=พึงพอใจระดับมาก  และ 5=พึงพอใจระดับมากที่สุด) ตอนที่ 3 เปน

แบบสอบถามปลายเปดเพื่อใหนักทองเที่ยวเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบการใหบริการขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยว  
 

การวิเคราะหขอมูล  

ใชวิธีวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน ดวยวิธีการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

และใชสถิติอางอิงเพื่อทดสอบสมมติฐานดวย การทดสอบดวย t-test dependent และ One-way ANOVA และทดสอบ

ความแตกตางรายคูดวย LSD 
 

การแปลผลขอมูล  

แปลผลขอมูลระดับความพึงพอใจจากคะแนนเฉล่ีย ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2545) คะแนนเฉล่ีย (4.51 - 5.00) 

หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คะแนนเฉล่ีย (3.51 - 4.50) หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก คะแนนเฉล่ีย (2.51 - 

3.50) หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง คะแนนเฉล่ีย (1.51 - 2.50) หมายถึง มีระดับความพึงพอใจนอย และคะแนน

เฉล่ีย (1.00 - 1.50) หมายถึง มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 
 

ผลการวิจัย 
 

1. ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

 จากกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวตางชาติ จํานวน 200 คน พบวาเปนเพศชาย มีจํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 

51.0 และเปนเพศหญิง จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 49.0 มีอายุอยูในชวง 20-29 ป มากที่สุด จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 

36.5 รองลงมามีอายุอยูในชวง 30-39 ป จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 29.5 มีภูมิลําเนาอยูในทวีปยุโรปมากที่สุด จํานวน 82 

คน รอยละ 41.0 รองลงมาเปนทวีปเอเชีย จํานวน 75 คน รอยละ 37.5 มี นับถือศาสนาคริสตมากที่สุด มีจํานวน 98 คน คิด

เปนรอยละ 49.0 รองลงมาไมนับถือศาสนา มีจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 20.0 
 

2. ระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีมีตอการรับรูขอมูลขาวสารดานการทองเท่ียว 
 

ตารางท่ี 1 แสดงระดับความพึงพอใจนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีตอการรับรูขาวสารดานการทองเที่ยว  

องคประกอบ 
ผลการประเมิน (n=100) 

อันดับ 
คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

1) ขอมูลดานการทองเที่ยวผานเว็บไซต 3.81 0.85 มาก 2 

2) ขอมูลดานการทองเที่ยวของที่พักแรม 3.84 0.88 มาก 1 

3) ขอมูลดานการทองเที่ยวสถานีขนสง สนามบิน 3.57 0.89 มาก 5 

4) ขอมูลการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว 3.72 0.88 มาก 3 

5) การบริการของศูนยบริการนักทองเที่ยว 3.65 0.89 มาก 4 

ภาพรวม 3.71 0.75 มาก  
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จากตารางที่ 1 พบวานักทองเที่ยวมีระดับความพึงพอใจตอการรับรูขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยวในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.71 เม่ือพิจารณารายดานพบวาระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน โดยสามารถ

เรียงลําดับความพึงพอใจจากดานที่มีคะแนนมากที่สุดไปนอยที่สุดไดดังน้ี อันดับที่ 1) ขอมูลดานการทองเที่ยวของที่พักแรม มี

คะแนนเฉล่ียเทากับ 3.84 อันดับที่ 2) ขอมูลดานการทองเที่ยวผานเว็บไซต มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.81 อันดับที่ 3) ขอมูลการ

ทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.72 อันดับที่ 4) การบริการของศูนยบริการนักทองเที่ยว มีคะแนนเฉล่ีย

เทากับ 3.65 อันดับที่ 5) ขอมูลดานการทองเที่ยวบริเวณสถานีขนสงและสนามบิน มีคะแนนเฉล่ียกับ 3.57  

 

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

3.1 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 (H1) 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานดานเพศตอความพึงพอใจดานการรับรูขาวสารดานการทองเที่ยว 

ตัวแปร  คาเฉล่ีย S.D. t p-value แปลผล 

H1 : เพศ ชาย 3.63 0.76 0.45 0.59 ปฏิเสธ 

 หญิง 3.80 0.73    

จากตารางที่ 2 พบวานักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีเพศแตกตางกันมีการรับรูขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยวไม

แตกตางกัน โดยมีคา p-value เทากับ 0.00 

 

3.2 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2-4 (H2 – H4) 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการทดสอบปจจัยดานอายุ ภูมิลําเนาและศาสนาตอการรับรูขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยว 

ตัวแปร  df SS MS F p-value แปลผล 

H2 : อายุ Between Groups 

Within Groups 

Total 

5 

194 

199 

9.58 

103.02 

112.60 

1.92 

0.53 

3.61 0.00 ยอมรับ 

H3 : ภูมิลําเนา  Between Groups 

Within Groups 

Total 

4 

195 

199 

8.77 

103.83 

112.60 

2.19 

0.53 

4.12 0.00 ยอมรับ 

H4 : ศาสนา Between Groups 

Within Groups 

Total 

3 

196 

199 

3.15 

109.45 

112.60 

1.05 

0.56 

1.88 0.13 ปฏิเสธ 

 

 จากตารางที่ 3 พบวานักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีอายุแตกตางกันมีการรับรูขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยวแตกตาง

กัน โดยมีคา p-value เทากับ 0.00 เชนเดียวกับนักทองเที่ยวที่มีภูมิลําเนาแตกตางกันจะมีการรับรูขอมูลขาวสารดานการ

ทองเที่ยวแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคา p-value เทากับ 0.00 สวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีศาสนา

แตกตางกันมีการรับรูขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยวไมแตกตางกัน โดยมีคา p-value เทากับ 0.13 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลการทดสอบปจจัยดานอายุตอการรับรูขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยวรายคู 
 

อายุ (ป) คาเฉล่ีย < 20 ป 21-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51-60 ป < 60 ป 

< 20 ป 3.69 - 0.763 0.645 0.865 0.938 0.026 

21-30 ป 3.77  - 0.709 0.829 0.749 0.000 

31-40 ป 3.82   - 0.619 0.578 0.000 

41-50 ป 3.73    - 0.903 0.001 

51-60 ป 3.71     - 0.003 

< 60 ป 2.92      - 
 

 จากตารางที่ 4 พบวากลุมนักทองเที่ยวที่มีอายุ 31-40 ป มีคะแนนเฉล่ียระดับความพึงพอใจตอการับรูขอมูลขาวสาร

ดานการทองเที่ยวมากที่สุด (3.82) และนักทองเที่ยวที่มีอายุมากกวา 60 ป มีระดับความพึงพอใจตอการับรูขอมูลขาวสารดาน

การทองเที่ยวต่ําที่สุด (2.92) เม่ือทดสอบความแตกตางรายคู พบวากลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีอายุมากกวา 60 ป มี

ความพึงพอใจตอการรับรูขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยวแตกตางจากกลุมอายุอ่ืนๆ ทุกชวงอายุ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 โดยมีคา p-value เทากับ 0.026 0.000 0.000 0.001 และ 0.003 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการทดสอบปจจัยดานภูมิลําเนา (ทวีป) ตอการรับรูขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยวรายคู 

ภูมิลําเนา (ทวีป) คาเฉล่ีย เอเชีย ยุโรป อเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลีย 

เอเชีย 3.89 - 0.031 0.612 0.004 0.005 

ยุโรป 3.64  - 0.293 0.040 0.076 

อเมริกา 3.80   - 0.015 0.026 

แอฟริกา 3.00    - 0.596 

ออสเตรเลีย 3.20     - 
 

 จากตารางที่ 5 พบวากลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีเดินทางมาจากทวีปเอเชีย มีคะแนนเฉล่ียระดับความพึงพอใจ

ตอการับรูขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยวมากที่สุด (3.89) และนักทองเที่ยวที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกา มีระดับความพึง

พอใจตอการับรูขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยวต่ําที่สุด (3.00) เม่ือทดสอบความแตกตางรายคู พบวากลุมนักทองเที่ยว

ชาวตางชาตจิากทวีปเอเชียมีความพึงพอใจตอการรับรูขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยวแตกตางจากกลุมนักทองเที่ยวจากทวีป

ยุโรป ทวีปแอฟริกาและทวีปออสเตรเลีย โดยมีคา p-value เทากับ 0.031 0.004 และ 0.005 ตามลําดับ กลุมนักทองเที่ยว

จากทวีปยุโรปมีความพึงพอใจตอการรับรูขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยวแตกตางจากกลุมนักทองเที่ยวจากทวีปแอฟริกา โดย

มีคา p-value เทากับ 0.040 และกลุมนักทองเที่ยวจากทวีปอเมริกามีความพึงพอใจตอการรับรูขอมูลขาวสารดานการ

ทองเที่ยวแตกตางจากกลุมนักทองเที่ยวจากทวีปแอฟริกาและทวีปออสเตรเลีย โดยมีคา p-value เทากับ 0.015 และ 0.026 

ตามลําดับ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

สรุปและอภิปรายผล 
 

 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติตอการใหบริการขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยว

ของจังหวัดตรังและจังหวัดสตูล พบวาภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.7 เม่ือพิจารณาราย
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ประเด็นพบวาประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือการใหขอมูลขาวสารการทองเที่ยวของที่พักแรม มีคะแนนเฉล่ีย

เทากับ 3.84 สวนประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 2 อันดับแรก คือ การใหบริการขอมูลการทองเที่ยวของสถานีขนสง

และสนามบิน มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.57 และการใหบริการของศูนยบริการนักทองเที่ยว  มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.65 ไม

สอดคลองกับ รติรส อินกลํ่า (2557) ที่ศึกษาคุณภาพการบริการของศูนยบริการขาวสารการทองเที่ยว ณ ทาอากาศยานสุวรรณ

ภูมิที่พบวานักทองเที่ยวชาวตางชาติมีทัศนคติตอคุณภาพการบริการขอมูลขาวสารการทองเที่ยวในระดับดีมากทุกดาน ทั้งน้ี

เน่ืองจากสนามบินสุวรรณภูมิมีศูนยบริการขอมูลนักทองเที่ยวที่มีความพรอมทั้งสถานที่ ขอมูลและพนักงานมากกวาในจังหวัด

ตรังและจังหวัดสตูล 

 เม่ือพิจารณาระดับความพึงพอใจตามชวงระดับอายุ พบวาระดับความพึงพอใจจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเม่ือนักทองเที่ยวมี

อายุมากขึ้น และชวงอายุที่มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด คือระหวาง 31-40 ป และนักทองเที่ยวที่มีอายุมากกวา 40 ป ระดับ

ความพึงพอใจก็กลับมีแนวโนมลดลงตามชวงอายุที่เพิ่มขึ้น โดยนักทองเที่ยวที่มีชวงอายุมากวา 60 ป มีความพึงพอใจในระดับ

ปานกลางซ่ึงมีแตกตางกับนักทองเที่ยวทุกกลุมอายุ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากนักทองเที่ยวที่มีอายุนอยกวา 30 ป มักเดินทางมากับ

เพื่อนหรือมาคนเดียว ทําใหไมใหความสําคัญกับการวางแผนการทองเที่ยว ซ่ึงสอดคลองกับ กมลวรรณ เหลายัง (2561) ที่

พบวานักทองเที่ยวชาวตางชาติสวนใหญเปนนักทองเที่ยวแบบนักสํารวจ ชอบเปล่ียนแผนในการเดินทางและแสวงความทาทาย

ใหกับชีวิต จึงชอบหาขอมูลเองมากกวารอรับบริการ ในขณะที่นักทองเที่ยวที่มีอายุ 40 ปขึ้นไปจะเดินทางมากับครอบครัวจึง

คาดหวังขอมูลการทองเที่ยวเพื่อการวางแผนมากกวา สวนกลุมที่มีอายุมากวา 60 ป อาจจะมีปญหาเรื่องการใชเทคโนโลยีการ

ส่ือสารไดนอยกวาและมีปญหาดานสภาพรางกายและสายตา จึงเปนอุปสรรคในการรับรูขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยวได

นอยลง ซ่ึงสอดคลองกับ กมลวรรณ เหลายัง (2561) ที่พบวานักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดสุราษฎรธานี

นิยมใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนหาแหลงทองเที่ยว 

 เม่ือพิจารณาระดับความพึงพอใจตามภูมิลําเนา (ทวีป) ของนักทองเที่ยว พบวานักทองเที่ยวที่มีความพึงพอใจใน

ระดับมาก คือนักทองเที่ยวจากทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกาและยุโรป สวนนักทองเที่ยวจากทวีปแอฟริกาและออสเตรเลีย มีความ

พึงพอใจในระดับปานกลางและแตกตางจากนักทองเที่ยวจากทวีปเอเชีย ทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา ซ่ึงพบวานักทองเที่ยวชาว

เอเชีย อเมริกาและยุโรปเดินทางสวนใหญเคยเดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลมากกวา 1 ครั้ง และบางคนมา

เปนครูสอนภาษอังกฤษในชวงระยะเวลาส้ัน ทําใหมีความคุนเคยมากกวานักทองเที่ยวที่เดินทางมาเปนครั้งแรก ซ่ึงสอดคลอง

กับ รติรส อินกลํ่า (2557) และ กมลวรรณ เหลายัง (2561) ที่พบวานักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวใน

ประเทศไทยและจังหวัดสุราษฎรธานีสวนใหญเปนชาวยุโรปและเอเชีย ที่พบวานักทองเที่ยวชาวตางชาติ และเคยเดินทางมา

ประเทศไทยรอยละ 34 และคาดวาจะกลับมาเที่ยวซํ้ารอยละ 95.25 

 

ขอเสนอแนะ 

1.  ควรเพิ่มชองทางการใหขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยวของจังหวัดในพื้นที่สถานีขนสง จุดรับสงผูโดยสารและ

สนามบินใหมากขึ้น เชน จัดตั้งศูนยใหบริการขอมูลนักทองเที่ยวที่มีความพรอมทั้งทางดานขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยวและ

พัฒนาคุณภาพการใหบริการของพนักงานใหมีความพรอมทั้งในดานภาษาตางประเทศและระบบการใหบริการที่รวดเร็ว 

ทันสมัยและแมนยํา  

2.  ควรมีชองทางการส่ือสารขอมูลขาวสารการทองเที่ยวที่สะดวกตอผู สูงอายุที่ มีอายุเกิน 60 ป และมีส่ือ

ประชาสัมพันธเปนภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ เชน ภาษาจีน ภาษามลายู เปนตน เน่ืองจากมีนักทองเที่ยวบางชาติยังไม

สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดดีพอ จึงไมมีความสะดวกคลองตัวในการเดินทางทองเที่ยว 
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วันที่ 9-10 พฤษภำคม 2562

ณ โรงแรมสยำมออเรียนทัล  อ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ

หลักกำรและเหตุผล
การวจิยัเป็นกญุแจทีค่วามส�าคญัยิง่ต่อการพฒันาเศรษฐกจิ สังคม ส่ิงแวดล้อม ของประเทศ ในช่วงระยะเวลาทีผ่่านมาการพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น อาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการน�าเข้า

เทคโนโลยีส�าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง ดังนั้นการวิจัยจึงเป็นองค์ประกอบหลักของการ

สร้างความได้เปรียบด้านต่างๆ จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการผลักดันขับเคลื่อนและยกระดับการวิจัย ตั้งแต่การมีนโยบายด้านการ

บรหิารจัดการงานวิจัยแบบบรูณการทีม่ทีศิทางชดัเจน การส่งเสรมิและสนบัสนนุทนุเพือ่ท�าวจิยั  และการบรหิารจดัการทรพัยากรมนษุย์

ให้เกิดกระบวนเรียนรู้และสั่งสมองค์ความรู้ เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีการน�าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ นอกจาก

นี้กระบวนการหนึ่งซึ่งส�าคัญของการวิจัยคือการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือการเผยแพร่งานวิจัยสู่แวดวงวิชาการเพื่อน�าผลการ

วิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง และเป็นการพัฒนางานวิจัยที่สูงขึ้นต่อไปอีกทั้งยังเป็นเวทีทางวิชาการส�าหรับนักวิจัยในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย

          มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีภารกิจหลัก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิตและการจัดการ

เรียนการสอนการวิจัย ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและด้านบริหารจัดการ ส�าหรับภารกิจด้าน

การวิจัยซึ่งถือเป็นหัวใจของการพัฒนาเป็นท่ีมาขององค์ความรู้ในอันที่จะน�าไปสู่การจัดการเรียนการสอน การบริการทางด้านวิชาการ

และเป็นฐานความรูใ้ห้แก่สงัคมสถานภาพการวิจยัของมหาวทิยาลัยเป็นสิง่ทีบ่่งบอกถงึศกัยภาพทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยฉะนัน้

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพการวิจัยทั้งทางด้านปริมาณและด้านคุณภาพ ดังน้ัน เพื่อให้ผลงานวิจัยดังกล่าวได้มีโอกาส

เผยแพร่ในวงกว้าง และขยายองค์ความรู้สู่การปฏิบัติให้กว้างขวางยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยทักษิณจึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจ�าปี 2562 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สาธารณชนขึ้น

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการวิจัยให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย

2. เพื่อให้นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ

3. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิจัย

กลุม่เป้ำหมำย
บุคคลทั่วไป อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ         

ระยะเวลำในกำรจัดประชมุวชิำกำร 
         วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562

สถำนทีจ่ดัประชุมวชิำกำร
         ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

1 
 

 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจ าปี 2562 
ภายใต้หัวข้อ : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  

(Research and Innovation for Sustainability Development) 
วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 

ณ โรงแรมหรรษา เจบี  อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 
หลักการและเหตุผล 

การวิจัยเป็นกุญแจที่ความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ของประเทศ ในช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัยความ
ได้เปรียบด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการ
สะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง ดังนั้นการวิจัยจึงเป็นองค์ประกอบหลักของการสร้างความได้เปรียบด้าน
ต่างๆ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการผลักดันขับเคลื่อนและยกระดับการวิจัย ตั้งแต่การมีนโยบายด้านการ
บริหารจัดการงานวิจัยแบบบูรณการที่มีทิศทางชัดเจน การส่งเสริมและสนับสนุนทุนเพ่ือท าวิจัย  และการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดกระบวนเรียนรู้และสั่งสมองค์ความรู้ เพ่ือผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
ตลอดจนมีการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ นอกจากนี้กระบวนการหนึ่งซึ่งส าคัญของการวิจัยคือการ
น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือการเผยแพร่งานวิจัยสู่แวดวงวิชาการเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหา
ได้อย่างแท้จริง และเป็นการพัฒนางานวิจัยที่สูงขึ้นต่อไปอีกทั้งยังเป็นเวทีทางวิชาการส าหรับนักวิจัยในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย 
          มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีภารกิจหลัก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต
บัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนการวิจัย ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและด้านบริหารจัดการ ส าหรับภารกิจด้านการวิจัยซึ่งถือเป็นหัวใจของการพัฒนาเป็นที่มาของ
องค์ความรู้ในอันท่ีจะน าไปสู่การจัดการเรียนการสอน การบริการทางด้านวิชาการและเป็นฐานความรู้ให้แก่
สังคมสถานภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงศักยภาพทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยฉะนั้น
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพการวิจัยทั้งทางด้านปริมาณและด้านคุณภาพ ดังนั้น เพ่ือให้ผลงานวิจัย
ดังกล่าวได้มีโอกาสเผยแพร่ในวงกว้าง และขยายองค์ความรู้สู่การปฏิบัติให้กว้างขวางยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัย
ทักษิณจึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจ าปี 2562 เพ่ือเผยแพร่
ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สาธารณชนขึ้น 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการวิจัยให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือให้นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ 
3. เพ่ือเป็นเวทีทางวิชาการให้นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์ด้านวิจัย 



รูปแบบกำรจัดประชุมวิชำกำร
 1. การบรรยายพิเศษทางวิชาการ (Keynote lecture)

 2. การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นมหาวิทยาลัยทักษิณ เช่น งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและ Start-up

3. การน�าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation)

4. การน�าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) 

ขั้นตอนกำรส่งผลงำน
ผู้น�าเสนอผลงานลงทะเบียน และส่งบทความเพื่อน�าเสนอภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์

ผ่านระบบออนไลน์  http://rms.rdi.tsu.ac.th:82/tsuconference พร้อมเลือกช่องทางการตีพิมพ์ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

     ช่องทำงที ่1 ตพีมิพ์เฉพาะบทคดัย่อ ในเล่มเอกสารรวมบทคดัย่อ (Abstract Book) ผูน้�าเสนอส่งผลงานเฉพาะบทคดัย่อเท่านัน้ 

โดยผลงานทีผ่่านการพิจารณาให้น�าเสนอจะได้รบัการตพิีมพ์ ทัง้นี ้จะต้องปรบัปรงุแก้ไขบทคดัย่อให้ถกูต้องตามรปูแบบข้อก�าหนดอย่าง

เคร่งครัดหากไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องจะส่งคืนผู้น�าเสนอแก้ไขก่อนการตีพิมพ์ต่อไป เพื่อน�าเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

ช่องทำงที่ 2 ตีพิมพ์บทคัดย่อใน (Abstract Book)  และตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่องเต็มในรายงานการประชุมวิชาการ 

(Proceeding) ผู้น�าเสนอผลงานจะต้องส่งบทคัดย่อ (Abstract) และบทความวิจัยเรื่องเต็ม (Manuscript) โดยผลงานที่ผ่านพิจารณา

ให้น�าเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ ทั้งนี้ จะต้องปรับปรุงแก้ไขบทคัดย่อให้ถูกต้องตามรูปแบบข้อก�าหนดอย่างเคร่งครัดหากไม่สมบูรณ์หรือ

ไม่ถูกต้องจะส่งคืนผู้น�าเสนอแก้ไขก่อนการตีพิมพ์ต่อไป เพ่ือน�าเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ และบทความวิจัยเรื่องเต็ม 

(Manuscript) เป็นผลงานทีผ่่านการประเมนิคณุภาพบทความวจิยัจากผูท้รงคณุวฒุ ิตพีมิพ์ในรายงานการประชุมวชิาการ (Proceeding) 

โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ http://rms.rdi.tsu.ac.th:82/tsuconference

กำรแบ่งกลุ่มสำขำกำรน�ำเสนอผลงำนวิชำกำร แบ่งเป็น 10 Session

1. Session นวัตกรรมและผลงำนสร้ำงสรรค์ ประกอบด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปะไทย ส่ือประสม 

Media Arts ศิลปะแนวคิดอินสตอลเลชั่น การแสดงดนตรี การประพันธ์เพลง ละคร การแสดงพื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ร่วมสมัย 

การออกแบบทุกสาขา สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ นวัตกรรมทางการศึกษา และสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. Session วิทยำศำสตร์ชีวภำพและเกษตรศำสตร์ ประกอบด้วย กลุ่มวิชาชีววิทยา ชีวศึกษา 

สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีผลิตพืช เทคโนโลยีผลิตสัตว์ อุตสาหกรรมเกษตร 

ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน�้าเพื่อการเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกล

การเกษตร สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. Session วิทยำศำสตร์เคมีและเภสัช ประกอบด้วยกลุ่มวิชา เคมีศึกษา อนินทรีย์ เคมีอินทรีย์เคมี ชีวเคมีเคมีอุตสาหกรรม 

เคมีโพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ เคมีปิโตรเลียม เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีเทคนิค นิวเคลียร์เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัช

วเิคราะห์ เภสชัอตุสาหกรรม เภสชักรรม เภสชัวทิยาและพษิวทิยา เครือ่งส�าอางเภสชัเวชเภสชัชวีภาพ วศิวกรรมเคมแีละอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

4. Session ฟิสิกส์ศึกษำ ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศำสตร์ ประกอบด้วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ศึกษาดาราศาสตร์วิ 

ทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยาฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัยและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5. Session คณิตศำสตร์และคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยสาขา คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ สถิติคอมพิวเตอร์ วิทยาการ

คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเครือข่ายและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. Session วิทยำศำสตร์สุขภำพ ประกอบด้วย สาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และสหสาขาวิชา

ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7. Session กำรศึกษำ ประกอบด้วย กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษาหลักสูตรและการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา 

เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษา พลศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

การศึกษาพิเศษ การศึกษาข้ามวัฒนธรรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. Session มนุษยศำสตร์ ประกอบด้วย นิเทศศาสตร์ปรัชญาภาษา วรรณกรรม นาฏกรรมศิลปวัฒนธรรม คติชนวิทยาและ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



9. Session สังคมศำสตร์ ประกอบด้วย สงัคมวิทยาประชากรศาสตร์ มานษุยวิทยา จติวทิยาสงัคม ปัญหาสงัคม สงัคมศาสตร์ 
อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษย์นิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์สังคม รวมทั้ง 
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. Session บริหำรธุรกิจและเศรษฐศำสตร์ ประกอบด้วย บริหารธุรกิจ การบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลำด�ำเนินกำรและกิจกรรม

ระยะเวลำ กิจกรรม

วันนี้-15 กุมภาพันธ์ 2562 ลงทะเบียน และเปิดรับผลงานเพื่อน�าเสนอภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์

28 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ 

15 มีนาคม 2562 ผู้น�าเสนอยืนยันการส่งบทคัดย่อ และส่งหลักฐานการช�าระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า

9 เมษายน 2562 แจ้งผลการพิจารณาบทความวิจัยเรื่องเต็ม (Manuscript)

19 เมษายน 2562 ผู้น�าเสนอปรับแก้ไขบทความวิจัยเรื่องเต็ม และส่งยืนยันการตีพิมพ์ในรายงานการประชุม
วิชาการ (Proceeding) 

9-10 พฤษภาคม 2562 น�าเสนอผลงานภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์

อัตรำค่ำลงทะเบียน

อัตรำค่ำลงทะเบียนผู้เข้ำร่วมประชุม

ประเภทผู้เข้ำร่วมประชุม ลงทะเบียนล่วงหน้ำ
ภำยในวันที่ 15 มีนำคม 2562

ลงทะเบียนปกติ
หลังวันที่ 15 มีนำคม 2562

บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย 
นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ)

3,000 บาท 3,500 บาท

นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ 1,500 บาท 2,000 บาท

หมำยเหตุ :

1. ผู้น�าเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องช�าระค่าลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 

 2. การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ กระบวนการแจ้งผลการน�าเสนอและการปรับปรุงแก้ไขบทความจะด�าเนินการ 

  ผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://rms.rdi.tsu.ac.th:82/tsuconference  เท่านัน้

 3. ฝ่ายจดัการประชมุจะปิดระบบรบัการลงทะเบียนส�าหรบัผูเ้ข้าร่วมประชมุ ภายในวนัที ่20 เมษายน 2562                      

 4. คณะกรรมการฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่จ่ายเงนิคนืไม่ว่ากรณใีด ๆ

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2. นักวิจัยและนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ

3. มีเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย

4. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยและเครือข่ายการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 7254  มือถือ 081-5407304, 086-4815005

โทรศัพท์ / โทรสาร 074-609655  เว็บไซต์  http://rms.rdi.tsu.ac.th:82/tsuconference

E-mail  :  conferencerdi.tsu@gmail.com



ค�ำสั่งมหำวิทยำลัยทักษิณ

ที่ 1470/2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด�ำเนินงำนกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติมหำวิทยำลัยทักษิณ

ครั้งที่ 29 ประจ�ำปี 2562                                                                                                      

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา และสถาบัน คีนันแห่งเอเซีย 

ก�าหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจ�าปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 

ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนิสิต 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ด้านการวิจัย

ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมงานและการด�าเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสัมฤทธ์ิผล อาศัยอ�านาจ

ตามความในมาตรา 27 และ 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการด�าเนินงาน 

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจ�าปี 2562 ดังนี้

1. ฝ่ำยเลขำนุกำร  

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์  ที่ปรึกษา

2. ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    ประธานกรรมการ

3. หัวหน้าส�านักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา   รองประธานกรรมการ

4. นางสุมาลี จันทร์ผลึก     กรรมการ

5. นางสาวพิมพ์ณดา มณีวงค์     กรรมการ

6. นางชุติมา ยอดเกื้อ     กรรมการ

7. นางสาวจินตนา รัตนบุรี     กรรมการ

8. นางสาวขวัญใจ นิ่มดวง     กรรมการ

9. นายชาญณรงค์ คงทน      กรรมการ

10. นางอุษา ชูช่วย      กรรมการ

11. นางสาวจุฑาทิพย์  ชูช่วย     กรรมการ

12. นางสาวดวงดาว  ศรีเรืองรัตน์    กรรมการ

13. นาย ธนิสสร  บัวแก้ว     กรรมการ

14. นางสาวรานี  ซุ่นเซ่ง     กรรมการและเลขานุการ

15. นางสาวปิยนุช อินทร์ทองแก้ว    ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ

- ประสานการจัดโครงการในภาพรวม และติดตามการด�าเนินงานของฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

- จัดท�าหนังสือติดต่อประสานหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย

- อ�านวยความสะดวกตลอดการจัดโครงการ



2. ฝ่ำยลงทะเบียนและระบบสำรสนเทศ

1. หัวหน้าส�านักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา  ประธานกรรมการ

2. นางสุมาลี  จันทร์ผลึก    กรรมการ

3. นางอุทัย  ศิริคุณ  กรรมการ

4. นางสาวเกษริน  บินสัน กรรมการ

5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหนึ่งฤทัย  แสงทอง กรรมการ

6. นางสาวเกศรินทร์  หลงแก้ว กรรมการ

7. นางสาวขวัญใจ  นิ่มดวง กรรมการ

8. นางอุษา  ชูช่วย     กรรมการ

9. นางสาวรานี  ซุ่นเซ่ง กรรมการและเลขานุการ

10. นางสาวปิยนุช  อินทร์ทองแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  

รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม จัดท�าเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 

1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ ประธานกรรมการ

2. นางสาวไหมมู่หน๊ะ  สุกเส็ม    กรรมการ

3. นางสาวเดือนเพ็ญ  เจียนซี่    กรรมการ

4. นางสาววรรณา  ซอและ    กรรมการ

5. นายกฤษดา  สุวรรณการณ์    กรรมการ

6. นางสาวรานี   ซุ่นเซ่ง    กรรมการ

7. นางสาวขวัญใจ  นิ่มดวง    กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  

- วางแผนการประชาสัมพันธ์

- จัดท�าแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด

- ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางวิทยุ Website ป้ายวิ่ง ของมหาวิทยาลัย

- บันทึกภาพการจัดประชุมวิชาการ

4. ฝ่ำยพิธีกำร

1. นางสาวพิมพ์ณดา มณีวงค์     ประธานกรรมการ

2. นายบัณฑิต  ทองสงฆ์    กรรมการ

3. นางสาวขวัญใจ  นิ่มดวง    กรรมการ

4. นางอุทัย  ศิริคุณ     กรรมการ

5. นางสาวรานี  ซุ่นเซ่ง    กรรมการ

6. นายชาญณรงค์  คงทน    กรรมการและเลขานุการ



หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ

- ด�าเนินการด้านพิธีการ พิธีกร ในช่วงพิธีเปิดและพิธีปิด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

- ร่างค�ากล่าวรายงาน ค�ากล่าวเปิด ส�าหรับพิธีเปิด

- จัดเตรียมประวัติ ข้อมูลในการบรรยาย ตลอดจนประสานการเดินทางของวิทยากรจัดเตรียมของที่ระลึกส�าหรับวิทยากร

- ด�าเนินการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลการน�าเสนอผลงานเด่น

- จัดท�าป้ายชื่อวิทยากรบรรยายพิเศษ ผู้กล่าวรายงาน และผู้กล่าวเปิด

- ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ วิทยากร ผู้แทนหน่วยงานเจ้าภาพร่วม และผู้เข้าร่วมประชุม  

- ประสานรับ-ส่ง วิทยากร 

5. ฝ่ำยปฏิคมและอำหำร

1. นางสาวจุฑาทิพย์  ชูช่วย     ประธานกรรมการ

2. นางสาวดวงดาว  ศรีเรืองรัตน์   กรรมการ

3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหนึ่งฤทัย  แสงทอง   กรรมการ

4. นางสาวเกษริน  บินสัน   กรรมการ

5. นางสาวปิยนุช  อินทร์ทองแก้ว   กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ

- ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ วิทยากร ผู้แทนหน่วยงานเจ้าภาพร่วม และผู้เข้าร่วมประชุม

- จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มส�าหรับแขกผู้มีเกียรติ และอาหารกลางวันตลอดงานประชุม

6. ฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ

1. ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    ประธานกรรมการ

2. หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน    กรรมการ

3. หัวหน้าส�านักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา   กรรมการ

4. นางสาวรานี  ซุ่นเซ่ง   กรรมการ

5. นางอุษา  ชูช่วย     กรรมการ

6. นางสุมาลี  จันทร์ผลึก   กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ

- ก�ากบัดแูลการด�าเนนิการเบกิจ่ายในเงนิของโครงการให้เป็นไปตามระเบยีบ/ข้อบงัคบั/หลักเกณฑ์ วธิกีารและ/หรอืข้อตกลง

ที่เกี่ยวข้อง

- รับเงินค่าลงทะเบียนพร้อมออกใบส�าคัญรับเงิน

- รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินและสรุปค่าใช้จ่ายเพื่อรายงานมหาวิทยาลัย

7. ฝ่ำยสถำนที่ นิทรรศกำร และโสตทัศนูปกรณ์

1. นางชุติมา  ยอดเกื้อ     ประธานกรรมการ

2. นางสาวขวัญใจ  นิ่มดวง     กรรมการ

3. นางสาวจุฑาทิพย์  ชูช่วย     กรรมการ

4. นางสาวปิยนุช  อินทร์ทองแก้ว    กรรมการ

5. นายธนิสสร  บัวแก้ว     กรรมการ

6. นางสาวจินตนา  รัตนบุรี     กรรมการและเลขานุการ



หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ

- ด�าเนินการก�าหนดแนวทางและรูปแบบการจัดนิทรรศการ และอ�านวยความสะดวกเกี่ยวกับประสานสถานที่การจัด

ภาคนิทรรศการ

- ประสานในห้องประชุมย่อย และอ�านวยความสะดวกการจัดสื่อและอุปกรณ์ประกอบการน�าเสนอผลงาน

8. ฝ่ำยประเมินผล

1. อาจารย์พีระ  ทองมี     ประธานกรรมการ

2. หัวหน้าส�านักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา   กรรมการ

3. นางสาวจินตนา  รัตนบุรี     กรรมการ

4. นางสาวรานี  ซุ่นเซ่ง     กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ด�าเนินการประเมินผลการจัดโครงการ และจัดท�ารายงานเสนอมหาวิทยาลัย 

        

                                
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าการด�าเนินโครงการฯ จะเสร็จสิ้น 

           สั่ง  ณ วันที่  26  เมษายน พ.ศ. 2562

         
                                                             
                                                                                          (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ช�านิ)
                                                                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ



ประกำศมหำวิทยำลัยทักษิณ

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติมหำวิทยำลัยทักษิณ

 ครั้งที่ 29 ประจ�ำปี 2562 

ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณ ก�าหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจ�าปี 2562 ดังนั้น เพื่อ

ให้การเตรียมงานและการด�าเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสัมฤทธิ์ผล อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา  27 

และ 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการอ�านวยการการประชุมวิชาการระดับ

ชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจ�าปี 2562 ดังนี้

 1. ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ปรึกษา

 2. ผู้จัดการอาวุโส สถาบันคีนันแห่งเอเชีย    ที่ปรึกษา

3. อธิการบดี       ประธานกรรมการ

4. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์   รองประธานกรรมการ

5. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ

6. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา      กรรมการ

7. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง                   กรรมการ

8. รองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ                        กรรมการ

9. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย        กรรมการ

10. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล          กรรมการ

11. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์   กรรมการ

12. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา   กรรมการ

13. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง  กรรมการ

14. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      กรรมการ

15. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์              กรรมการ

16. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            กรรมการ

17. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์                        กรรมการ

18. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน                     กรรมการ

19. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา            กรรมการ

20. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์                       กรรมการ 

21. คณบดีคณะนิติศาสตร์                        กรรมการ

22. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ                        กรรมการ

23. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์                       กรรมการ

24. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์                       กรรมการ

25. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ    กรรมการ

26. ผู้อ�านวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา   กรรมการ

27. ผู้อ�านวยการวิทยาลัยนานาชาติ              กรรมการ

28. ผู้อ�านวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ  กรรมการ



29. ผู้อ�านวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา    กรรมการ

30. ผู้อ�านวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน    กรรมการ

31. ผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์              กรรมการ

32. ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด                     กรรมการ 

33. ผู้อ�านวยการส�านักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน   กรรมการ

34. ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์                    กรรมการ

35. ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                       กรรมการและเลขานุการ

36. หัวหน้าส�านักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา    ผู้ช่วยเลขานุการ

 37. นางสาวรานี  ซุ่นเซ่ง      ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   

1. ก�าหนดนโยบายและวางกรอบการท�างานการประชุมวิชาการระดับชาติฯ

2. ให้ค�าปรึกษาและสนับสนุนการประชุมวิชาการระดับชาติฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 

3. อ�านวยความสะดวกและด�าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิชาการระดับชาติฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าการด�าเนินโครงการฯ จะเสร็จสิ้น

               สั่ง  ณ วันที่  7  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

                                                                                                   

                                                                                            (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ช�านิ)

                                                                                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ



 ประกำศมหำวิทยำลัยทักษิณ

เรื่อง คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติมหำวิทยำลัยทักษิณ

 ครั้งที่ 29 ประจ�ำปี 2562 

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ก�าหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ครั้งที่ 29 ประจ�าปี 2562 ดังน้ัน เพื่อให้การเตรียมงานและการด�าเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ

สัมฤทธิ์ผล อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 27 และ 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกอบกับ

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบอ�านาจและมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู ้ด�ารงต�าแหน่งตามสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี 

ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 จึงแต่งต้ังบุคคลเป็นคณะกรรมการฝ่า+ยวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย

ทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจ�าปี 2562 ดังน้ี

1. ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ    ที่ปรึกษา

 ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา

2. ผู้จัดการอาวุโส  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย   ที่ปรึกษา

3. ศาสตราจารย์ นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์   ที่ปรึกษา

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ที่ปรึกษา

5. ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ   ประธานกรรมการ

6. ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์   กรรมการ

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

7. ศาสตราจารย์ชวน เพชรแก้ว   กรรมการ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

8. ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  สวนใต้   กรรมการ

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

9. ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อ่านเปรื่อง   กรรมการ

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

10. ศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข  ประเสริฐสรรพ์   กรรมการ

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

11.ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา  เรืองแสง   กรรมการ

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

12. ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ   กรรมการ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

13. ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์   กรรมการ

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

14. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  แสวงดี   กรรมการ

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)



15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา  ฮาร์ดดิ้ง   กรรมการ

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

16. รองศาสตราจารย์ ดร.หิริหัทยา  เพชรมั่ง   กรรมการ

 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

17. รองศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์  เขมคุณาศัย    กรรมการ

 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

18. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์  กล่อมเกล้า   กรรมการ

 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

19. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  สังขรักษ์   กรรมการ

 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

20. รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์  ไชยเมล์   กรรมการ

 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

21. รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค   กรรมการ

 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์  เกษราธิคุณ   กรรมการ

 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิกา  ก้องกุล   กรรมการ

 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร  แก้วอ่อน   กรรมการ

 มหาวิทยาลัยทักษิณ

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฏา คีรีรัฐนิคม   กรรมการ

 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม   กรรมการ

 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัศรเบศวร์  เวชวิริยะกุล   กรรมการ

 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา  วนาลีสิน   กรรมการ

 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร  บุญมาก   กรรมการ

 มหาวิทยาลัยทักษิณ

30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ   กรรมการ

 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชลินจ์  จีนนุ่น   กรรมการ

 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณี  มีมาก   กรรมการ

 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรีพร  สังข์ทอง   กรรมการ

 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดชาย  พรหมอินทร์   กรรมการ

 มหาวิทยาลัยทักษิณ 



35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร  ถาวรประสิทธิ์   กรรมการ

 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

36. นางสาวรานี  ซุ่นเซ่ง   กรรมการและเลขานุการ

 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

37. นางอุทัย  ศิริคุณ   ผู้ช่วยเลขานุการ

 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

38. นางสาวกัญญณัชช์  เลียดรักษ์   ผู้ช่วยเลขานุการ

 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

39. นางสาวจินตนา  รัตนบุรี   ผู้ช่วยเลขานุการ

 มหาวิทยาลัยทักษิณ

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ

1. พิจารณารูปแบบการด�าเนินกิจกรรมการน�าเสนอผลงานวิชาการ

2. พิจารณารายละเอียดในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

3. ด�าเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อน�าเสนอภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์

4. ตรวจสอบรูปแบบและความถูกต้องของบทความวิจัย และจัดท�ารายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding)

5. ก�าหนดรายละเอียดการน�าเสนอผลงานวิจัยเพื่อน�าเสนอภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าการด�าเนินโครงการฯ จะเสร็จสิ้น 

         สั่ง  ณ วันที่  9  มกราคม พ.ศ. 2562

            (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ช�านิ)

                                                                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ



ประกำศมหำวิทยำลัยทักษิณ

เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำตัดสินรำงวัลกำรน�ำเสนอผลงำนวิจัยภำคบรรยำยและภำคโปสเตอร์

งำนประชุมวิชำกำรระดับชำติมหำวิทยำลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจ�ำปี 2562

…………………………………………………………………………………..

ด้วยสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัทักษณิ ร่วมกบั ส�านกังานเลขาธกิารครุสุภา และสถาบันคนีนัแห่งเอเซยี ก�าหนดจดัการ

ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจ�าปี 2562 ภายใต้หัวข้อ : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

(Research and Innovation for Sustainability Development) ในระหว่างวนัที ่9 - 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสยามออเรยีนทลั 

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัย 

ดังนั้น เพื่อให้การด�าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสัมฤทธิ์ผล อาศัยอ�านาจตามความ ในมาตรา 27 และ 31 

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบอ�านาจและมอบหมายหน้าที่

ให้แก่ผูด้�ารงต�าแหน่งตามสภามหาวทิยาลยัและอธกิารบด ีฉบบัลงวนัที ่20 พฤศจกิายน 2553 จงึแต่งตัง้บคุคลเป็นผู้ทรงคุณวฒุพิจิารณา

ตัดสินรางวัลการน�าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 

ประจ�าปี 2562 รายนาม ดังนี้

ผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์ ประธานผู้ทรงคุณวุฒิ

2. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  สังขรักษ์

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์  กล่อมเกล้า

4. รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม  ชูศิริ

5. รองศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์  เขมคุณาศัย 

6. รองศาสตราจารย์ ดร.หิริหัทยา  เพชรมั่ง

7. รองศาสตราจารย์กรกฎ  ทองขะโชค

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิกา  ก้องกุล

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  แก้วพิบูลย์

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร  แก้วอ่อน

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์  บุนนาค

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติยศ  วรเดช

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์  เกษราธิคุณ

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชลินจ์  จีนนุ่น

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณี  มีมาก

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา  วนาลีสิน



17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัศรเบศวณ์  เวชวิริยะสกุล

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา  คีรีรัฐนิคม

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมศิริ  เดชารัตน์

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร  บุญมาก

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารภี  ไชยรัตน์

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม 

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์  ศิริโชติ

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แจ่มจันทร์  เพชรศิริ

26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล  ชุมรักษา

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนพิศ  ชุมคง

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  คงภักดี

29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร  ถาวรประสิทธิ์

30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดชาย  พรหมอินทร์

31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรีพร  สังข์ทอง

32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรยา  ปรีชาพานิช

33. อาจารย์ ดร.ระวีวัฒน์  ไทยเจริญ

34. อาจารย์ ดร.พินิจ  ดวงจินดา 

35. อาจารย์ ดร.ศิรดา  นวลประดิษฐ์

ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ  เทพสงเคราะห์

(มหาวิทยาลัยหาดใหญ่)

 หน้ำที่ 

 1. ท�าหน้าที่ประธาน และกรรมการผู้ด�าเนินการควบคุมการน�าเสนอผลงานวิจัยในแต่ละ Session

 2. พิจารณาตัดสินรางวัลผลงาน การน�าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 

                        ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าการด�าเนินการจะเสร็จสิ้น

                    สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

                                                                                                                     

                                               (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ช�านิ)

                                                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ



รำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำมวิจัย

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ มหำวิทยำลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจ�ำปี 2562

1. ผศ.ดร.มณี มีมาก    มหาวิทยาลัยทักษิณ

2. ผศ.ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ    มหาวิทยาลัยทักษิณ

3. ผศ.ยอดชาย พรหมอินทร์   มหาวิทยาลัยทักษิณ

4. รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า   มหาวิทยาลัยทักษิณ

5. ผศ.ดร.สุภฏา คีรีรัฐนิคม   มหาวิทยาลัยทักษิณ

6. รศ.ดร.หิริหัทยา เพชรมั่ง   มหาวิทยาลัยทักษิณ

7. รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์   มหาวิทยาลัยทักษิณ

8. ผศ.ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ   มหาวิทยาลัยทักษิณ

9. ผศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน    มหาวิทยาลัยทักษิณ

10. ผศ.ดร.กรวิกา ก้องกุล    มหาวิทยาลัยทักษิณ

11. ผศ.สิรีพร สังข์ทอง    มหาวิทยาลัยทักษิณ

12. รศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์   มหาวิทยาลัยทักษิณ

13. ผศ.ดร.ศรีสุดา วนาลีสิน   มหาวิทยาลัยทักษิณ

14. ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม   มหาวิทยาลัยทักษิณ

15. ผศ.ดร.พัศรเบศวร์ เวชวิริยะกุล  มหาวิทยาลัยทักษิณ

16. รศ.ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย   มหาวิทยาลัยทักษิณ

17. ผศ.ดร.พัชลินจ์ จีนนุ่น   มหาวิทยาลัยทักษิณ

18. รศ.กรกฎ ทองขะโชค    มหาวิทยาลัยทักษิณ

19. ผศ.ดร.สุทธิพร บุญมาก   มหาวิทยาลัยทักษิณ

20. ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์   มหาวิทยาลัยทักษิณ

21. ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์   มหาวิทยาลัยทักษิณ

22. ดร.พนิตา ก้งซุ่น    มหาวิทยาลัยทักษิณ

23. ดร.พิมพ์ชนา ฮกทา    มหาวิทยาลัยทักษิณ

24. อ.วรรณฤดี หิรัญรัตน์    มหาวิทยาลัยทักษิณ

25. ผศ.วรากร วิศพันธ์    มหาวิทยาลัยทักษิณ

26. ดร.อนิดา เพ็ชรแก้ว    มหาวิทยาลัยทักษิณ

27. ดร.กรกนก อุบลชลเขต   มหาวิทยาลัยทักษิณ

28. ผศ.ดร.ฉัตร ผลนาค    มหาวิทยาลัยทักษิณ

29. ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร   มหาวิทยาลัยทักษิณ

30. ดร.ศุภลักษณ์ อ�าลอย    มหาวิทยาลัยทักษิณ

31. ผศ.สุวิทย์ เพชรห้วยลึก   มหาวิทยาลัยทักษิณ

32. ผศ.ดร.สุวิทย์ คงภักดี    มหาวิทยาลัยทักษิณ

33. ผศ.ดร.จินตนา กสินันท์   มหาวิทยาลัยทักษิณ 

34. ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม   มหาวิทยาลัยทักษิณ



35. ผศ.ดร.ชัชวาล ชุมรักษา   มหาวิทยาลัยทักษิณ 

36. ผศ.ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ   มหาวิทยาลัยทักษิณ

37. ผศ.ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน   มหาวิทยาลัยทักษิณ

38. ผศ.ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์   มหาวิทยาลัยทักษิณ

39. ผศ.ดร.อภิวัฒน์ สมาธิ    มหาวิทยาลัยทักษิณ

40. ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว   มหาวิทยาลัยทักษิณ

41. ดร.อุทัย เอกสะพัง    มหาวิทยาลัยทักษิณ

42. อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา   มหาวิทยาลัยทักษิณ

43. ผศ.ดร.นินนาท์ จันทร์สูร    มหาวิทยาลัยทักษิณ 

44. รศ.ดร.ธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

45. ศ.ดร.วีรชาติ เปรมานนท์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

46. ผศ.ดร.อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

47. รศ.ดร.เจริญ นิติธรรมยง   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

48. รศ.ดร.ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

49. รศ.ดร.คณิตา ตังคณานุรักษ์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50. รศ.ดร.น้�าฝน ล�าดับวงศ์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

51. ผศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

52. รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

53. รศ.ดร.สนธิชัย จันทร์เปรม   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

54. รศ.ดร.สุภาวดี พุ่มพวง   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

55. รศ.ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

56. รศ.ดร.คณิตา ตังคณานุรักษ์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

57. รศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

58. รศ.ดร.เยาวพา จิระเกียรติกุล   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

59. รศ.ดร.นันทกา โกรานา   มหาวิทยาลัยนเรศวร

60. รศ.ดร.จิติมา วรรณศรี   มหาวิทยาลัยนเรศวร

61. รศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง    มหาวิทยาลัยนเรศวร

62. ดร.พงษ์ศิริ คิดดี    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

63. ผศ.ดร.จิราคม สิริศรีสกุลชัย    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

64. รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

65. ศ.ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

66. รศ.ดร.สุรพงษ์ วัฒนะจีระ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

67. ผศ.ดร.ม.ล.บุศยมาศ นันทวัน   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

68. รศ.ดร.เติมพงษ์ เพ็ชรกูล   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

69. รศ.ดร.อดิศร เสวตวิวัฒน์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

70. รศ.ดร.เติมพงษ์ เพ็ชรกูล   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

71. รศ.ณพงศ หอมแย้ม    มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ



72. ผศ.ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

73. ดร.สมมาส แก้วล้วน    มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

74. ผศ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

75. ผศ.ดร.กมลพร สอนศรี   มหาวิทยาลัยมหิดล

76. รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

77. รศ.กาญจนา นาถะพินธุ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

78. รศ.ดร.สุรชัย จันทร์จรัส   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

79. รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ วงษ์พระลับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

80. รศ.จิระพัฒน์ พิตรปรีชา   มหาวิทยาลัยศิลปากร

81. ผศ.สิทธิกร เทพสุวรรณ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

82. รศ.วุฒิ วัฒนสิน    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

83. รศ.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

84. รศ.ดร.วันชัย ธรรมสัจการ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

85. ผศ.ดร.ปาริชาติ เบญฤทธิ์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

86. รศ.ดร.ชลธี ชีวเศรษฐธรรม   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

87. ดร.นัทธี บุญจันทร์    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

88. ผศ.ตนุพล เอนอ่อน    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

89. ผศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

90. ผศ.ดร.อาแว มะเเส    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

91. ผศ.ดร.ปราณี เอี่ยมละออภักดี   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

92. ผศ.ดร.ธเนศ ไชยชนะ    มหาวิทยาลัยแม่โจ้

93. ดร.ธวัชชัย วงศ์ช่าง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

94. รศ.ดร.โกวิทย์ ปิยะมังคลา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

95. ผศ.ดร.วีรพันธ์ ด้วงทองสุข   มหาวิทยาลัยเอเชีย

96. รศ.ดร.น้�าทิพย์ วิภาวิน   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

97. รศ.ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

98. ดร.ชุติมา หวังเบ็ญหมัด    มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

99. ผศ.ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน    มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

100. ดร.ประสิทธิ์ รัตนพันธ์    มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

101. ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง    มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

102. ผศ.ดร.ประภาพร ยางประยงค์   มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

103. ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง   มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

104. ผศ.สายฝน ไชยศรี     มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

105. ผศ.ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์   มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

106. ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พรหมใหม่   มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

107. ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

108. ผศ.ดร.คมวิทย์ ศิริธร   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา



109. อาจารย์วริสรา ศรีไทย   มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

110. ดร.สลิลา วงศ์กระจ่าง   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

111. รศ.นิคอเละ ระเด่นอาหมัด   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

112. ผศ.ดรเอมอร สิทธิรักษ์ สิทธิรักษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

113. ผศ.ชัยวัฒน์ ตัณฑรังษี   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

114. ดร.พรชนก พงค์ทองเมือง   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

115. ผศ.ดร.อรพรรณ จันทร์อินทร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

116. ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีขวัญเมือง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

117. ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พรหมใหม่    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

118. ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญเมือง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

119. ผศ.พิสิฐ คลังกูล    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

------------------------------------------------------------------------





สถาบันว�จัยและพัฒนา มหาว�ทยาลัยทักษิณ

222 หมูที่ 2 ตำบลบานพราว อำเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ
ครั้งที่ 29 ประจำป 2562

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา


